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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo compreender como eram as brincadeiras de meninas em 

Gouveia- MG no período de 1927-1937. Outras análises que serão realizadas são as relações 

de gênero presentes nessas brincadeiras, se haviam diferenças nas brincadeiras quando 

brincadas com meninos e quais eram as brincadeiras predominantes naquela época. Com isso, 

buscamos apresentar as relevâncias apresentadas através das entrevistas e das histórias orais 

relatadas por elas enquanto vivenciadas na cidade citada. Foi feita uma pesquisa histórica oral, 

que utilizou a entrevista semiestruturada como instrumento de coleta de dados. Foram 

entrevistadas seis idosas do projeto “Melhor Idade” com idade igual ou superior a 82 anos e 

que vivenciaram sua infância na cidade de Gouveia/MG. Foram feitas entrevistas 

semiestruturadas que contavam com quatro perguntas e os dados foram transcritos fielmente. 

Percebeu-se que as brincadeiras de meninas naquela época se diferenciam de atualmente, e 

que antigamente as questões de gênero não eram algo compreendido na hora do brincar. A 

diferença aparece quando é mencionada a liberdade que as crianças tinham antigamente, 

como brincar na rua, ao ar livre, nos quintais e em frente à casa de vizinhos. Entende-se que 

para elas a “infância é saudosa, lembrada com muito carinho e com aquela vontade de revivê-

las”. 

 

  Palavras chaves: brincadeiras, meninas e gênero. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo compreender quais eram as brincadeiras e como 

brincavam as meninas no início do século XX na cidade de Gouveia, MG. Além disso, 

poderemos conhecer um pouco da história de Gouveia e também como essas atividades foram 

introduzidas no cotidiano de algumas pessoas. 

Dessa forma, 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). Pensando no que Brougère explicita, o brincar em 

Gouveia não será, necessariamente, igual ao brincar de São Paulo ou de qualquer outra 

cidade, pois sofrem alterações por se tratarem de culturas diferentes. 

Analisando a proposta do tema deste projeto, ou seja, as brincadeiras de meninas no 

início do século XX em Gouveia MG, buscaremos entender como essas meninas brincavam e 

se havia distinção em alguma brincadeira relacionada às questões de gênero atribuídos a esse 

brincar. 

Nesse contexto é importante ressaltar que analisaremos somente as brincadeiras das 

meninas, uma vez que é a partir das análises dessas brincadeiras, brinquedos e jogos que 

ocorriam no século XX no município de Gouveia/MG trataremos das relações de gênero que 

envolviam essas atividades lúdicas. 

Sobre essa questão, será analisado se essas meninas brincavam ou não com os 

meninos? Em caso positivo, os meninos brincavam ou aceitavam as brincadeiras quando eram 

propostas por meninas? Como eram as brincadeiras das crianças em Gouveia/MG no período 

histórico proposto? Como eram construídas essas brincadeiras? Essas serão questões que 

buscaremos analisar. 

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). 

Assim, buscaremos compreender alguns aspectos da infância desses indivíduos. 

Partindo desse contexto, vários eixos serão abordados nessa pesquisa e dois serão os 

principais, a saber: quais eram as brincadeiras predominantes dessas meninas? Quais foram as 

questões de gênero que demarcaram esse brincar? 
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   O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município de Gouveia/MG 

oferece muitos serviços que auxiliam na melhoria da qualidade de vida e de proteção social 

básica, localizada em áreas de risco e vulnerabilidade social. Desse modo, não há como negar 

a importância do Programa Melhor Idade na promoção de serviços sócios- assistenciais e na 

concretização e viabilização dos direitos sociais do idoso a partir de tal órgão. 

O Governo Federal juntamente com o CRAS criou o Serviço de Atendimento às 

famílias (PAIF) que é uma das ações desenvolvidas no CRAS – Centro de Referência da 

Assistência Social, também conhecido como “A casa da Família”.  

Nesse sentido, refletiremos melhor e buscaremos compreender mais acerca do 

Programa Melhor Idade a fim de saber sobre como ocorre a implementação do mesmo junto 

aos idosos que serão convidados a participarem da pesquisa, ou seja, os idosos considerados 

lúcidos com idade superior ou igual a 80 anos, do sexo feminino e que integrem o Grupo 

Melhor Idade do município de Gouveia-MG. 

O Programa Melhor Idade, nos dias de hoje com o apoio da área da saúde, a população 

idosa no município de Gouveia/MG, assim como em todo o país, vem aumentando. Isto se 

deve pelas orientações passadas nos postos de saúde pelos médicos e enfermeiras, muita das 

vezes tem um dia de atendimento só para pessoas idosas. 

Mas, para se chegar a este número de pessoas idosas, a implementação e a 

intermediação das políticas públicas e sociais nas áreas da saúde são ações de relevante 

importância para que de fato o programa contemple os idosos de forma efetiva e sólida. 

Nos encontros que ocorridos a partir do Programa Melhor Idade são passadas 

orientações de como essas pessoas precisam se alimentar, de como fazer o uso correto dos 

medicamentos que elas precisam e ainda, há a conscientização da importância da prática dos 

exercícios físicos que são essenciais para manter a saúde em dia. 

 Diante dessa realidade, torna-se possível perceber que muitas melhorias estão 

ocorrendo na qualidade de vida dos idosos no município, especialmente porque é bastante 

evidente a participação em massa dos idosos nas ações do Programa Melhor Idade. 

Entretanto, é importante lembrar que isto se deve pela criação do estatuto do idoso que 

garante os direitos e os deveres dessas pessoas na vida em sociedade.  

Para que esses direitos e deveres sejam de fato efetivados e garantidos de acordo com 

as leis vigentes, foi criado também o Conselho Municipal do Idoso, que é uma forma 

constitucional de ofertar a essas pessoas idosas a garantia de melhorias na vida, sendo um 

exemplo dessas melhorias, o direito à aposentadoria (BRASIL, 2007). 
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No município de Gouveia/MG ainda não se tem outros projetos voltados 

especificamente para o idoso, além do Programa Melhor Idade, que é um projeto que atende 

em especial aos idosos, mas a secretária de promoção social junto com outros órgãos 

competentes e que zelam pelos direitos humanos buscam criar projetos com parcerias junto a 

outros órgãos da sociedade que atendam às demandas dessa população idosa. 

Garantir um atendimento digno e de qualidade para as pessoas idosas nos postos de 

saúde já é uma grande conquista, pois muitas vezes uma pessoa idosa não dispõe de recursos 

financeiros para ser atendida com qualidade e ficam horas nas filas dos hospitais, dos postos 

de saúde e nas marcações de exames que são feitos muitas vezes para mais de dois meses. 

No município de Gouveia/MG há a existência de profissionais especializados no 

trabalho com as pessoas idosas, como médicos, enfermeiras e técnicos de enfermagem, 

contribuindo desse modo, para que os idosos tenham mais longevidade e uma vida mais 

saudável.  

Para que se tenha, de fato, a garantia dos direitos e deveres das pessoas idosas, no 

entanto, toda a população Gouveiana precisa e deve se unir, sem olhar classe social, pois 

todos querem uma vida digna e saudável para os nossos idosos, indiferentemente da raça, 

sexo, religião, etnia, nível social, econômico, cultural ou político. Encontramos nas políticas 

públicas voltadas para a população idosa, no município de Gouveia/MG mais fragilidade do 

que fortalecimento, pois a questão do envelhecimento ainda não é pauta de uma agenda 

política forte.  

Assim, buscar-se-á apresentar a relevância que o brincar teve na vida dos idosos que 

fazem parte do Grupo Melhor Idade de Gouveia/MG, a fim de conhecer mais acerca dessa 

temática no período de 1927 a 1937, discutindo 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. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

 

Espera-se que esse trabalho apresente elementos que colaborem para uma 

compreensão da cultura do brincar, pois, entre as diversas possibilidades, no brincar o 

indivíduo se expressa, imagina e cria suas visões sobre o mundo do adulto no qual ele tem 

referência. Sendo assim, desejamos contribuir para que haja uma compreensão maior dessas 

brincadeiras e dessas culturas. Inclusive, que as crianças do século XXI aproveitem as 
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oportunidades e não deixem a cultura dos seus antepassados serem esquecidas, pois essas 

vivências lúdicas também fazem parte de uma cultura adquirida e que é passada de geração 

em geração. 

Acreditamos que esse trabalho terá uma importância histórica, humana e sociocultural, 

contribuindo para o resgate das histórias e memórias vivenciadas pelas pessoas que formam o 

Grupo Melhor Idade da cidade de Gouveia/MG. 

Além disso, as entrevistas e relatos orais realizadas com o Grupo Melhor Idade 

contribuirão para uma maior sensibilização em relação à importância de jogos, brinquedos e 

brincadeiras na formação dos profissionais da Educação em geral, abrindo um leque de 

possibilidades para se buscar formas teóricas e práticas a fim de compreender a importância 

dos jogos, das brincadeiras e dos brinquedos para o universo infantil e assim, discutindo e 

refletindo acerca da aplicabilidade destas atividades lúdicas na vida cotidiana. 

 

 1.2 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

Compreender como eram as brincadeiras das meninas que moravam na cidade de 

Gouveia no início do século XX (período de 1927 a 1937). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Entender um pouco da história de Gouveia, bem como a história do brincar e das 

relações de gênero;  

Contribuir para a preservação das histórias e memórias das brincadeiras, dos 

brinquedos e dos jogos em Gouveia- MG. 

 

 1.3 HIPÓTESES 

 

É comum as pessoas compararem os acontecimentos de uma época vivida com os 

acontecimentos atuais. No entanto, cada época apresenta suas diversidades, características e 

aspectos que não podem ser ignorados, como as crenças, os tabus, os valores, os hábitos, os 

costumes, as concepções, dentre outros. Assim, acredita-se que as questões de gênero sempre 

estiveram presentes nas diferentes épocas e disseminavam aspectos distintos que demarcavam 
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os papéis esperados e/ou estipulados para os meninos e as meninas diante da sociedade na 

qual viviam, e essas expectativas seriam reproduzidas no brincar. Essa é uma hipótese muito 

provável, visto que muitos dos direitos conquistados pelas mulheres são bastante atuais, como 

o direito ao voto, o direito de trabalhar em profissões antes destinadas apenas aos homens, etc.  

No entanto, ainda hoje essa diferença é evidente e faz parte da sociedade 

contemporânea. Pois, em muitos casos, as mulheres são vistas como “sexo frágil”, recebem 

um salário inferior aos homens, mesmo quando desenvolvem as mesmas atividades laborais 

que eles. 
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2. METODOLOGIA 

 

O método utilizado neste trabalho baseou-se em procedimentos específicos e num 

primeiro momento, realizou-se uma pesquisa bibliográfica através de obras, publicações e 

explicações teóricas já publicadas, livros, artigos científicos, legislações, documentos, 

recomendações técnicas e outros materiais acerca do tema. Uma vez que a pesquisa proposta é 

histórica e através dela dialogaremos com os estudos de gêneros ligados ao brincar. 

 O texto está descrito de acordo com os autores consultados, salientando a necessidade 

de compreender quais eram as brincadeiras e como brincavam as meninas no início do século 

XX na cidade de Gouveia, MG. Além disso, poderemos conhecer um pouco da história de 

Gouveia e também como essas atividades foram introduzidas no cotidiano de cada indivíduo.  

Nesse contexto, a reflexão dos autores utilizados: Ariès (2011), Arroyo (1996), Brasil 

(1997, 1998), Bròugere (1997), Castro (2005), Huizinga (1980), Lima (2009), Louro (1997, 

1996 e 2000), Mattioda (2007), Matos (2004), Oliveira (1989), Piaget (1975), Rocha (2002), 

Saffioti (2004), Soares (2008), Scott (1995), dentre outros foi preservada, com a devida 

citação das fontes. 

 Para a realização da pesquisa foi feita a coleta de dados, inicialmente utilizando o 

acervo disponível em bibliotecas públicas e universitárias, em sites de publicação de artigos 

científicos: Scielo e Google Acadêmico, assim como em sites de publicação de outras 

Universidades.  

Para a prática, foi fundamentada a metodologia da pesquisa bibliográfica (já então 

assimilada), além de entrevistas semiestruturadas com pessoas idosas (Melhor Idade) do 

município de Gouveia/MG, além das pesquisas em fontes históricas que tratam do assunto em 

questão.  

Pode-se dizer, então, que a história cultural é uma especialidade da história com 

problemática e metodologia própria, ou seja, abertura às temáticas e métodos das demais 

ciências humanas, ampliação dos objetos de estudos e aperfeiçoamento metodológico. Seria 

uma história como síntese do econômico, do social e do cultural. É a tentativa de uma história 

total, mas não de uma história do todo. É uma história vista de baixo, que tenta compreender a 

experiência das pessoas comuns do passado e suas relações com a sociedade de sua época 

(THOMPSON, 2011). 

Para Silva, [...] a fonte histórica passou a ser a construção do historiador e suas 

perguntas, sem deixar de lado a crítica documental, pois questionar o documento não era 
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apenas construir interpretações sobre eles, mas também conhecer sua origem, sua relação com 

a sociedade que o produziu (SILVA, 2006, p.162). 

De acordo com Saviani: 

 
A utilização das fontes históricas não trata de buscar as origens ou a verdade de tal 

fato, trata-se de entender estas enquanto registro testemunhos dos atos históricos. É a 

fonte do conhecimento histórico, é nela que se apoia o conhecimento que se produz 

a respeito da história. Elas indicam a base e o ponto de apoio, o repositório dos 

elementos que definem os fenômenos cujas características se buscam compreender 

(SAVIANI, 2006, p.30). 

 

 

Diante dessa realidade, posteriormente foi realizado o desenvolvimento desse trabalho 

como um todo de modo a responder e dialogar com as questões problematizadoras do tema 

aqui apresentado, sem haver interferência de qualquer variável que pudesse comprometer o 

efetivo levantamento dos dados e normatizações apresentados neste Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

Para Alberti (2005, p. 30-31), quanto a escolha do método, então, é preciso 

compreender que a opção pela história oral depende intrinsecamente do tipo de questão 

colocada ao objeto de estudo. Por outro lado, ela também depende de haver condições de se 

desenvolver a pesquisa: não é apenas necessário que estejam vivos aqueles que podem falar 

sobre o tema, mas que estejam disponíveis e em condições (físicas e mentais) de empreender 

a tarefa que lhes será solicitada. 

Nesse contexto, a coleta dos dados ocorreu através de entrevistas semiestruturadas 

com pessoas idosas (Melhor Idade) do município de Gouveia/MG, tendo como critérios de 

escolha os idosos que vivenciaram de forma prática as brincadeiras no período de 1927 a 

1937. 

Autores como Triviños (1987) e Manzini (1990/1991) têm tentado definir e 

caracterizar o que vem a ser um entrevista semiestruturada. 

 Para Triviños (1987, p. 146) a entrevista semiestruturada tem como característica 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema 

da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das 

respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo investigador-entrevistador. 

Complementa o autor, afirmando que a entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a 

descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua 

totalidade [...]” além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de 

coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 
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Para Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista semiestruturada está focalizada em um 

assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas 

por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o autor, esse 

tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão 

condicionadas a uma padronização de alternativas. 

Um ponto semelhante, para ambos os autores, se refere à necessidade de perguntas 

básicas e principais para atingir o objetivo da pesquisa. Dessa forma, Manzini (2003) salienta 

que é possível um planejamento da coleta de informações por meio da elaboração de um 

roteiro com perguntas que atinjam os objetivos pretendidos. O roteiro serviria, então, além de 

coletar as informações básicas, como um meio para o pesquisador se organizar para o 

processo de interação com o informante. 

A pesquisa foi desenvolvida junto ao Grupo Melhor Idade de Gouveia/MG que em 

muito contribuíram com suas experiências para a proposta de trabalho apresentada. 

 Os motivos da demarcação temporal ser de 1927 a 1937 é pelo fato de que as pessoas 

do Grupo Melhor Idade são os sujeitos que terão muitas informações da prática das 

brincadeiras, dos jogos e brinquedos realizados na época, possibilitando assim, o acesso a 

informações sobre o tema através das suas vivências. 

Assim, as pessoas idosas foram recrutadas por convite pessoal. Eles devem ter a idade 

mínima de 80 anos, terem vivenciado a sua infância na cidade de Gouveia/MG, de forma que 

eles serão selecionados num total de seis (06) voluntários na faixa etária acima de 80 anos 

sendo 06 mulheres. Para cada voluntário foram explicados os fins e procedimentos da 

pesquisa, focando a necessidade da entrevista para compor as fontes orais advindas de suas 

falas. Ficou determinado desde o início da participação que não haveria remuneração, ou 

qualquer outro tipo de pagamento ao voluntário. Não houve nenhum gasto por parte dos 

voluntários para envolvimento neste estudo. Todos os gastos foram de responsabilidade das 

pesquisadoras envolvidas. Todos os voluntários assinaram o Termo de consentimento Livre e 

Esclarecido, para participar da pesquisa. 

As fontes utilizadas foram a pesquisa bibliográfica em obras de autores que discorrem 

sobre o tema, a entrevista semiestruturada com perguntas previamente selecionadas para os 

voluntários selecionados do Grupo Melhor Idade de Gouveia/MG objetivando a produção da 

história oral vivenciada por eles acerca dos jogos, brinquedos e brincadeiras da época de 1927 

a 1937. 
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2.1 PARTICIPANTES 

 

 

 Participarão dessa pesquisa seis idosos considerados lúcidos, com idade superior ou 

igual a 80 anos, sendo 06 mulheres e que integram o Grupo Melhor Idade do município de 

Gouveia-MG. 

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

cidade de Gouveia-MG, e que os mesmos tenham disponibilidade de tempo para as 

entrevistas e relatos orais que se submeterão a fim de conhecermos mais acerca da temática 

central do presente projeto.  

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

moradia/residência da entrevistada ou no espaço no qual são realizadas as atividades 

físicas/esportivas com o Grupo Melhor Idade em Gouveia-MG.  

As integrantes do Grupo Melhor Idade poderão ainda, escolher outro local que ele 

achar mais confortável e agradável, que lhe propicie condições de sigilo, conforto e condições 

adequadas para a realização das atividades de entrevista e relatos orais. 

Por se tratar de uma entrevista semiestruturada, que demanda tempo para colher os 

dados e transcrevê-los, este número de voluntários será suficiente para os objetivos propostos 

nesta pesquisa, contemplando seus objetivos de modo geral. 

 

         Critérios de Inclusão 

  

O critério usado para a inclusão dos voluntárias foi baseado na condição de que todas 

tenham vivido suas infâncias na cidade de Gouveia- MG, tenham idade igual ou superior a 80 

anos que estejam lúcidos para responder às entrevistas e realizar os relatos orais que 

possibilitarão que esses sujeitos revivam a memória dos tempos de criança com relação aos 

jogos, brinquedos e brincadeiras que realizavam na época (1927 a 1937). 

 

Critérios de Exclusão 

  

Não ter vivenciado sua infância no município de Gouveia- MG, não se recordar do 

brincar no tempo de infância. 

 Ter idade inferior a estipulada para estar participando da pesquisa. 
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 Na ocorrência de qualquer situação citada acima, o idoso que esteja integrado ao 

Grupo Melhor Idade de Gouveia-MG não fará parte desta pesquisa. 

 

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Para a realização das entrevistas utilizou-se um gravador digital e depois os dados 

foram transcritos respeitando-se as respostas dos participantes na íntegra. Essas entrevistas 

ocorreram no local onde são realizadas as atividades físicas/esportivas com o Grupo Melhor 

Idade no município de Gouveia-MG. 

As entrevistas tiveram, aproximadamente, a 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, este teve o 

direito a não responder a mesma. O procedimento foi de respeitar a decisão do entrevistado. 

As perguntas constam no APÊNDICE A e serão explicadas em tempo prévio e com riqueza 

de detalhes aos entrevistados.  

 Essa pesquisa teve uma abordagem qualitativa e relacionada com a história oral dos 

idosos que compõem o Grupo Melhor Idade e que foram selecionados para participarem. 

 Os sentidos e significados relacionados ao Brincar foram analisados em uma 

perspectiva que associa esse fenômeno como um elemento da cultura e teve como base os 

estudos dos autores Brougére (1997), Oliveira (1989), Friendmann (1992) e Machado (1994). 

 Optamos pela entrevista semiestruturada, por se adequar melhor aos objetivos e 

métodos deste trabalho. Além disso, essa forma de coleta de dados ajudou a evitar qualquer 

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

riqueza de detalhes presentes nestes relatos. 

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

às questões de análise do presente projeto. Elas foram gravadas e posteriormente catalogadas 

para discussões futuras. 

 Foi preservada a identidade dos entrevistados, ou seja, utilizamos nomes fictícios na 

hora de relatar os dados. E, de acordo com as normas do TCLE (Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido), foi explicado que os entrevistados poderiam sair da pesquisa quando 

desejarem, sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o estudante ou com a 

UFVJM. 
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2.3 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 Este 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 da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.  

 Todas os voluntárias assinaram um termo de consentimento Livre Esclarecido. Por se 

tratar de uma coleta de dados por meio de entrevista assegura-se que há riscos mínimos para a 

saúde das colaboradoras. 

 As voluntárias foram identificadas por nomes fictícios, não havendo necessidade de 

fornecer o nome real. Estas precauções foram adotadas com o intuito de preservar a 

privacidade e o bem estar das voluntárias.  

 A pesquisa foi aprovada pelo parecer 3.115.061 do CEP da UFVJM 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1  PESQUISA  HISTÓRICA DA CIDADE DE GOUVEIA 

 

A fim de se conhecer melhor o município de Gouveia/MG, cidade em que ocorreu o 

nosso trabalho de campo para compor o presente Trabalho de Conclusão de Curso é bom 

saber que o mesmo apresenta as seguintes características geográficas: uma área: 874,927 km², 

possuindo em seu território municipal urbano e rural uma população de 12 030 habitantes, 

como constam no último Censo IBGE/2013 (IBGE Cidades@, 2018). 

Com relação à densidade, o município de Gouveia tem 13,75 hab./km², apresentando 

uma altitude de 1113,69 m, possuindo clima Tropical de Altitude (IBGE Cidades@, 2018). 

Nesse contexto, a história da cidade de Gouveia, localizada no Vale do Jequitinhonha, 

no Estado de Minas Gerais é bem parecida com as demais cidades do interior mineiro, como 

fundação, criação e crescimento. 

 O município de Gouveia surgiu devido à descoberta da mineração no Tijuco, local 

onde hoje é Diamantina, que teve seu povoamento a partir da busca pelos garimpeiros que se 

aventuravam na região do município de Diamantina em busca de pouso e à procura de 

auríferos para tentarem a mineração.  



20 

 

 

Outras pessoas vinham ainda em busca de lavras de ouro e diamante, e fixavam 

morada para viverem, realizando atividades de plantação de lavouras, uma vez que o cultivo 

da terra era propício, por ser fértil, e, sobretudo, os garimpeiros aventureiros que rondavam a 

área de Gouveia que se achava dentro da "Demarcação Diamantina", determinada pela Real 

Coroa, em 1731 (IBGE Cidades@, 2018). 

A verdade é que o município de Gouveia foi crescendo desse modo e após a 

construção de uma Capela em homenagem a Santo Antônio, surgiu o Arraial de Santo 

Antônio de Gouveia, que ainda na atualidade é encontrada na atual sede municipal. 

Como o Arraial foi sendo povoado e crescendo, foi elevado à categoria de Vila, 

permanecendo somente o nome de Gouveia, em homenagem a dona Maria de Gouveia, 

senhora que tinha grande aptidão comercial e de sutil habilidade política e, por isso, em muito 

foi responsável direta pelo desenvolvimento da povoação do município e para a sua história 

de formação. 

Mais tarde, na data de 13 de novembro de 1.873, através da Lei nº 1.994 a cidade de 

Gouveia foi emancipada a município, com o nome GOUVEIA, dando aos seus habitantes o 

gentílico de Gouveiano (IBGE Cidades@, 2018). 

O município de Gouveia/MG foi escolhido para a pesquisa pelo fato de ser a cidade na 

qual as autoras desta pesquisa residem e, por ter a oportunidade de realizar esse trabalho junto 

ao Grupo Melhor Idade, no qual se  realizam atividades esportivas/físicas com esse grupo que 

em muito apresentará em seus relatos orais a relevância que o brincar teve nas suas vidas 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. 

 

3.2 AS QUESTÕES DE GÊNERO QUE DEMARCARAM A SOCIEDADE-

CONCEITO DE GÊNERO 

 

Discutir as questões de gênero que demarcam a sociedade é muito relevante, pois, tal 

tema nos leva a entender e apreender posicionamentos e ideias diversas acerca das 

diferenciações que ocorrem entre meninos e meninas, homens e mulheres, que são 

demarcadas de aspectos relacionados à cultura, à sociedade, aos valores, as tradições, aos 

conhecimentos e experiências da humanidade e que são disseminadas tanto pela família 

quanto pela escola e pela sociedade da qual fazemos parte. 
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Desse modo, a própria sociedade entremeando-se à nossa cultura acaba por criar, 

muitas vezes, padrões comportamentais que são distintos para sujeitos do sexo masculino e do 

sexo feminino, promovendo, assim, diferenciações nos modos de ser, de sentir, de pensar e de 

agir dos meninos e das meninas, dos homens e das mulheres.  

Assim, serão apresentadas discussões em torno do conceito de gênero e das 

representações de gênero que constituem nas brincadeiras das meninas, que é uma prática 

cultural que propicia muitas contribuições desse brincar para o desenvolvimento da 

aprendizagem e da formação propriamente dita destes sujeitos. 

A luta das mulheres pelos seus direitos não foi e não é fácil, se muito foi conquistado, 

há ainda muito a se conquistar, mas segundo Louro (1997), foram os estudos feministas de 

1960, que deram a vez e a voz para as mulheres, trouxe para a ciência a mulher como objeto 

de estudo, e assim pode esmiuçar o seu universo, família, corpo, prazer, sentimentos e acima 

de tudo, questionar as diferenças com que eram tratadas em relação aos homens, porque estes 

estudos eram também políticos, fugindo da neutralidade e objetividade própria de alguns 

ramos das ciências. Ou seja, as diferenças sexuais passam a não mais ser aceitas como 

justificativas para as diferenças sociais existentes entre mulheres e homens. 

Dessa forma, como bem ressalta Louro (2003), surge o termo gender, para marcar a 

diferença do determinismo biológico dos sexos e apontar as diferenças sociais e culturais que 

levam um indivíduo a ser considerado masculino ou feminino, ou seja, não é o sexo com o 

qual nascemos que determina que somos mulheres ou homens, mas sim todas as práticas 

sociais e culturais que através das mais diversas instituições, como família, igreja, escola nos 

apontam o que é permitido e ou proibido para mulheres ou homens, desde a forma de nos 

vestir, de nos comportar, ou seja, são papeis pré-definidos para homens e mulheres. Dessa 

maneira, o gênero não é um produto final, acabado, mas sim construído continuamente, 

cotidianamente, de forma que se naturaliza e torna-se quase imperceptível, fazendo parte da 

nossa identidade assim como raça, cor, etnia etc. 

Outra pesquisadora do assunto, a norte-americana Joan Scott (1995) defende a ideia de 

que o gênero não deve ficar restrito apenas a oposição binária de masculino e feminino como 

polos opostos e únicos. Para ela é preciso descontruir essa visão polarizada das dicotomias, 

como se uma fosse o oposto da outra e a primeira sendo superior a segunda, é preciso 

observar o caráter constitutivo dessas relações e pensar nos processos que levaram a elas, 

porque só assim é possível problematizar essa questão e descontruir essa ideia de oposição. 

Para isso, é preciso pensar de forma plural, romper com essa lógica heteronormativa para 
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pensar nos indivíduos que vivem suas feminilidades e masculinidades de formas diversas e 

que muitas vezes não são reconhecidos como verdadeiras mulheres e homens. 

A autora Joan Scott (1995) defende ainda que é preciso analisar o temo gênero como 

uma categoria de análise útil a história e não apenas útil à história das mulheres, ela questiona 

as teorias até então existentes que embora provassem a participação das mulheres na história, 

elas não tinham força suficiente para mudar este panorama, “gênero” é um novo tema, novo 

campo de pesquisas históricas, mas ele não tem a força de análise suficiente para interrogar (e 

mudar) os paradigmas históricos existentes, ou seja, as mulheres continuavam com a história 

separada da dos homens. No entanto, a autora reconhece à importância destes estudos que 

deram visibilidade a mulher como sujeito histórico e questionavam a presença do homem 

como sujeito histórico universal, porém era preciso alargar estes caminhos e aprofundar nas 

discussões, no processo de como se dá e porque se reproduz a invisibilidade da mulher no 

processo de produção do conhecimento histórico. 

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. 

Para 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. 

Ainda para essa autora, a identidade do 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 

diversa da determinação biológica, sendo assim não é considerada como uma questão 

biológica relacionada a outro sexo.  

Nesse contexto, é bom lembrar que 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. Assim, dos meninos espera-se agressividade, capacidade de 

liderança, racionalidade. Das meninas espera-se delicadeza, sensibilidade e beleza. 

Desse modo, essa rotulação também acorre nas práticas dos jogos, brinquedos e das 

brincadeiras, onde em alguns momentos os papeis 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 
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corresponde com o esperado pela sociedade, sendo às vezes discriminados e desrespeitados 

por desempenharem atividades/tarefas que são vistas aos olhos da sociedade, pertencentes a 

um sexo ou outro, de modo que homem não faz coisa de mulher e vice-versa. 

Segundo Sousa (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 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, disseminando ideias, preconceitos e tabus acerca do conceito de gênero. 

De acordo com essa discussão, essa pesquisa propõe 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 no município de 

Gouveia/MG a partir das histórias orais do Grupo Melhor Idade. 

 

3.3 GÊNERO NA EDUCAÇÃO 

 

Atualmente, o trabalho com a questão de gênero a partir da valorização da diversidade, 

especialmente nas escolas, tem sido muito discutido devido ao fato de que tal temática merece 

atenção especial nas escolas por se tratar de um assunto que precisa ser entendido, valorizado 

e difundido.  

Tal cenário traz importantes implicações para o dia a dia escolar, visto que o ensino 

desse tema em nossas escolas prioriza o entendimento da relevância de tal tema, sua 

importância social, cultural e histórica, bem como as suas contribuições para o entendimento 

de questões locais, regionais, nacionais e mundiais, das diferenças e semelhanças entre 

culturas, das mudanças e permanências no modo de viver, de ser, de pensar, de fazer e das 

heranças legadas pelos povos que formam a população brasileira que é tão plural e diversa.  

Como Arroyo salienta que: 

 
Estamos em um momento em que percebemos com maior sensibilidade que a 

história educacional da humanidade acontece colada à história social e cultural, que 

a educação das pessoas se dá na dinâmica histórica do desenvolvimento civilizatório 

e que a educação escolar tende a retomar e reproduzir a experiência humanizadora 
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de nosso momento histórico. [...] mais inevitável se torna encarar a escola como um 

dos espaços instituídos da integração e das diversidades (ARROYO, 1996, p. 7). 

 

 

Nesse contexto, o sistema de ensino tem um importante papel na sociedade, pois é um 

dos principais espaços de socialização, formação e disseminação de valores sociais. Se, por 

um lado, a escola pode contribuir para a formação de sujeitos críticos e reflexivos, ajudando a 

superar preconceitos e opressões, por outro, ela também pode reforçar desigualdades, como a 

divisão sexual do conhecimento, e para reforçar estereótipos e preconceitos.  

Louro (1996) lembra que: 

 

Entendendo gênero fundamentalmente como uma construção social – e, portanto, 

histórica –, teríamos de supor que esse conceito é plural, ou seja, haveria conceitos 

de feminino e de masculino, social e apenas que sociedades diferentes teriam 

diferentes concepções de homem e de mulher, como também que no interior de uma 

sociedade tais concepções seriam diversificadas, conforme a classe, a religião, a 

raça, a idade, etc.; além disso, implicaria admitir que os conceitos de masculino e 

feminino se transformam ao longo do tempo (LOURO, 1996, p. 10). 

 

 

A criança é um ser social cujo processo de desenvolvimento depende do contexto 

sócio histórico em que vive. Nesse contexto, a escola é um dos locais em que as crianças 

manifestam relações diversas, apresentando questões recorrentes quanto à formação do sujeito 

e seu lugar na sociedade.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) - Pluralidade cultural e 

Orientação Sexual, “[...] A discussão sobre relações de gêneros tem como objetivo combater 

as relações autoritárias, questionar a rigidez dos padrões de conduta estabelecidos para 

homens e mulheres e apontar para a sua transformação” (BRASIL, 1997, p.144). 

A escola, portanto, é um dos primeiros lugares em que a criança se depara com as 

diferenças, inclusive as de gênero. Meninos e meninas disputam e dividem espaços, 

reproduzem e superam valores, entram em conflitos.    

Para Louro (1997): 

 

[...] gênero se constitui na prática social que se dirige aos corpos. O conceito 

pretende se referir ao modo como as características sociais são compreendidas e 

representadas. Na medida em que o conceito afirma o caráter social do feminino e 

do masculino obriga [...] levar em consideração as distintas sociedades e os distintos 

momentos históricos. [...] o conceito passa a exigir que se pense de modo plural, 

acentuando que os projetos e as representações sobre mulheres e homens são 

diversas (LOURO, 1997, p.22-23).   
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As discussões sobre Gênero, desse modo, precisam ser fomentadas no sentido de se 

trabalhar com essa temática de modo a torná-la conteúdo de suma relevância  nas instituições 

escolares. Nesse sentido, a escola precisa adotar a sua função de educadora social, assumindo 

novos contornos para que os professores levem para o âmbito da sala de aula os 

conhecimentos históricos, culturais, sociais, políticos e econômicos que desdobrem os tipos 

de discriminação, de preconceitos, étnico-racial e de orientação sexual que ocorrem na nossa 

sociedade a partir do fomento da palavra Gênero, promovendo, portanto, a troca de saberes e 

de atitudes que valorizem essa diversidade ou mesmo escolha de cada sujeito, ao invés de 

excluir.  

A construção de gênero para Louro (2000) se dá: “através de inúmeras aprendizagens 

e práticas, insinua-se nas mais distintas situações, é empreendida de modo explícito ou 

dissimulado por um conjunto inesgotável de instâncias sociais e culturais” (p. 18), dentre elas 

a escola. A construção liga-se a uma identificação histórica e social dos sujeitos, que 

aprendem a reconhecer-se como femininos ou masculinos. E a identidade sexual está 

relacionada a forma como as pessoas vivenciam suas vontades e desejos (LOURO, 2000, p. 

26). 

Assim, podemos pensar como a escola pode contribuir na construção dos gêneros e 

das diferenças quando esta institui gestos, condutas e posturas apropriadas a cada um. 

 Louro defende que a escola não é onipotente na resolução desses entraves, afirmando 

que: 

 

Para que possamos pensar em qualquer estratégia de intervenção é necessário, sem 

dúvida, reconhecer as formas de instituição das desigualdades sociais. A 

sensibilidade e a disposição para se lançar a tal tarefa são indispensáveis, mas as 

teorizações, as pesquisas e os ensaios provenientes dos estudos feministas (e 

também do campo dos Estudos Negros, dos Estudos Culturais, dos Estudos Gays e 

Lésbicos) podem se tornar elementos para afinar o olhar, estimular inquietações, 

provocar questões. Sem alimentar uma postura reducionista ou ingênua – que supõe 

ser possível transformar toda a sociedade a partir da escola ou supõe se possível 

eliminar as relações de poder em qualquer instância – isso implica adotar uma 

atitude vigilante e contínua no sentido de procurar desestabilizar as divisões e 

problematizar a conformidade com o “natural”.  A escola pode sondar, no trabalho 

que realiza com os educandos que tipos de textos didáticos e de literatura estão 

sendo utilizados, que tipo de linguagem e imagens, que tipo de música etc. Isso tudo 

deve ser verificado pelos educadores, pois assim perceberão como a escola passa 

pelos papéis de gênero, ou seja, pelas construções sociais e culturais de “masculino e 

feminino” (LOURO, 1997, p. 87). 

 

 

Assim, a temática em questão nos propõe a reflexão sobre a importância da introdução 

do trabalho com o Gênero e seus desdobramentos na formação social, cultural, política, ética, 
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estética, econômica e política do aluno em suas práticas de ensino de forma interdisciplinar no 

âmbito da sala de aula, promovendo, portanto, a construção de saberes e de conscientização 

da escolha e da orientação sexual a partir da diversidade em toda a sua plenitude, de modo 

que esse assunto se torne destaque nas instituições escolares que precisam se adequar cada 

vez mais no entendimento desse assunto, revisando e (re) planejando os currículos formais de 

ensino que tratem desse assunto.  

Como nos leva a entender Mary Garcia Castro, pesquisadora da Unesco, quando nos 

traz a seguinte reflexão: 

 

Há que se estimular os professores [e professoras] para estarem alertas, para o 

exercício de uma educação por cidadanias e diversidade em cada contato, na sala de 

aula ou fora dela, em uma brigada vigilante antirracista, antissexista, 

[antihomofóbica] e de respeito aos direitos das crianças e jovens, tanto em ser, como 

em vir a ser; não permitindo a reprodução de piadas que estigmatizam, tratamento 

pejorativo (...). O racismo, o sexismo, [a homofobia], o adultismo que temos em nós 

se manifesta de forma sutil; não é necessariamente intencional e percebido, mas dói, 

é sofrido por quem os recebe, então são violências. E marca de forma indelével as 

vítimas que de alguma forma somos todos nós, mas sempre alguns, mais que os 

outros, mulheres, os negros, os mais jovens e os mais pobres (CASTRO, 2005). 

 

Contemplando essa ideia, de acordo com Louro: 

 

Portanto, se admitirmos que a escola não apenas transmite conhecimento, nem 

mesmo apenas os produz, mas que ela também fabrica sujeitos, produz identidades 

étnicas, de gênero, de classe; se reconhecemos que essas identidades estão sendo 

produzidas através de relações de desigualdade, se admitimos que a escola esteja 

intrinsecamente comprometida à manutenção de uma sociedade dividida e que faz 

isso cotidianamente, com nossa participação ou omissão; se acreditamos que a 

prática escolar é historicamente contingente e que é uma prática política, isto é, que 

se transforma e pode ser subvertida; e, por fim, se não nos sentimos conformes com 

essas divisões sociais, então, certamente, encontramos justificativas não apenas para 

observar, mas, especialmente, para tentar interferir na continuidade dessas 

desigualdades (LOURO, 1997, p. 85 e 86). 

 

 

Diante dessa realidade, vale ressaltar que as brincadeiras de meninos e meninas, estão 

permeadas de saberes, conhecimentos e posicionamentos sobre o modo como se relacionam e 

se manifestam culturalmente diante das questões relacionadas ao gênero e isso contribui 

sobremaneira para o entendimento dos papéis e comportamentos que são pré-determinados 

tanto para os meninos quanto para as meninas, reforçando as ideias do que seja cabível para 

os meninos e o que não é cabível para as meninas de acordo com as regras pré-estabelecidas 

pela sociedade. 

A fim de se discutir as questões de gênero a partir das brincadeiras, dos brinquedos e 

dos jogos realizados pelas meninas da cidade de Gouveia/MG no século XX a partir da 
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análise de pessoas idosas do Grupo Melhor Idade, estaremos nos dispondo a entender como se 

dava as diferentes formas de brincadeiras dos meninos e meninas, procurando abordar 

questões relativas às práticas lúdicas que essas pessoas vivenciavam e as relações que as 

crianças construíam na época sobre elas, a reprodução e a transgressão das regras impostas e 

pré-estabelecidas para os meninos e, especialmente, para as meninas, que são, nesse trabalho, 

o nosso principal foco de interesse, de estudo e de pesquisa. 

  

3.4 ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE GÊNERO E INFÂNCIAS 

 

O termo “gênero” pode ser entendido como categoria analítica, como a historiadora 

Joan Scott o vê, sendo essa autora, uma referência nos estudos feministas, discorrendo e 

contribuindo significativamente para que o sentido de gênero rompa-se com o determinismo 

biológico e seja entendido da seguinte forma, enquanto categorias: 

 

 

1 - O gênero como elemento constitutivo das relações sociais, baseado nas 

diferenças perceptíveis entre os sexos; 2 - O gênero como forma básica de 

representar relações de poder em que as representações dominantes são apresentadas 

como naturais e inquestionáveis (ROCHA, 2002, p. 18). 

 

A apropriação de gênero enquanto categoria analítica não deve ser invalidada, porém 

compreendemos conforme Saffioti (2004, p. 45 e 108), que essa definição não abarca em sua 

totalidade as relações complexas entre o “masculino” e o “feminino”, pois destaca os aspectos 

substantivos do gênero, sem apontar o sujeito e as relações materiais. Ainda que muitos 

teóricos insistam na relação dicotômica entre “sexo” e “gênero”, devido ao essencialismo 

biológico, devemos nos atentar para não cairmos no que Saffioti (2004, p. 110) chamou de 

“essencialismo social”. Com efeito, se torna imperativo assumirmos “sexo” e “gênero” como 

categorias que não se fundem, porém que se articulam e estão em uma totalidade em 

movimento. Portanto, nega-se a dicotomia, pois “não existe uma sexualidade biológica 

independente do contexto social em que é exercida” (SAFFIOTI, 2004, p. 108). 

Desse modo, são antigas as desigualdades estabelecidas entre homens e mulheres são 

difundidas mesmo na época da infância, que recaía sobre meninos e meninas o tratamento 

diferenciado desde a educação, que era ensinada de uma maneira para os meninos e de outra 

maneira para as meninas, baseando-se em conceitos que eram culturalmente e socialmente 

constituídos e assim, repassados de sujeitos para sujeitos de acordo com as gerações 

familiares. 



28 

 

 

Nesse sentido, as atividades de educação dos meninos e das meninas eram construídas 

a partir de atividades que eram consideradas femininas e atividades que eram consideradas 

masculinas, determinando dessa forma, a desigualdade no relacionamento de homens e 

mulheres e eram divididas de acordo com o sexo masculino e feminino em coisas básicas do 

dia a dia, como por exemplo, o simples fato de brincar ou de auxiliar a família nas atividades 

domésticas. 

Através do brincar, portanto, eram reproduzidos preconceitos e estereótipos presentes 

em uma sociedade, que distinguiam as brincadeiras que eram destinadas aos meninos e as 

brincadeiras quer eram destinadas às meninas. 

Desse modo é que vão surgindo as relações de gênero no brincar, sendo que essas 

relações vão se desencadeando a partir do cotidiano desses sujeitos, criando diversos sentidos 

sobre ser homem e ser mulher, apreendendo conceitos, significados, valores, tabus, mitos e 

posicionamentos discriminatórios que eram assim, transmitidos para as crianças dentro do 

contexto da família, da escola, da rua e da sociedade. 

Nesse contexto, se evidenciava diferentes formas diretas ou sutis de se colocar em 

prática ideias e posicionamentos que não eram nem neutros e tampouco naturais, sendo essas 

formas de se forçar a separação do que era de homem e o que era de mulher. Ou seja, nas 

práticas culturais – como as brincadeiras, jogos e brinquedos, por exemplo, existiam 

momentos de apreensão e de conhecimento acerca das identidades masculinas e femininas 

que eram formadas, reafirmadas ou negadas, desde a infância pelos mais diversos contextos 

sociais. 

Foi nessa época que surgiram as famosas frases: “Homem não chora e nem brinca de 

boneca”, ou ainda: “as meninas devem ser ternas e delicadas, auxiliando as mães nas 

atividades domésticas”.  

Nessa perspectiva, é possível afirmar que de fato as representações de gênero se 

manifestam culturalmente frente às brincadeiras, aos brinquedos e aos jogos praticados por 

meninos e meninas no século XX no município de Gouveia/MG, município de nosso interesse 

nessa pesquisa. 

Assim como as relações de gênero estão implicadas em relações de poder, entende-se 

que a construção histórica da infância também está atrelada aos modos como as relações de 

poder do mundo adulto são produzidas, mantidas e se proliferam na sociedade. O 

entendimento atual que temos sobre a infância, enquanto um período específico da vida pelo 

qual todos/as passam é uma construção teórica que pauta o ‘tempo presente’. O fato de que 

todos os indivíduos nascem bebês e serão crianças até um determinado período da vida é 



29 

 

inegável. Entretanto, tal premissa nem sempre foi percebida dessa maneira e em diversos 

períodos se questionou qual era o tempo da infância e quem era a criança (ROCHA, 2002). 

Os estudos de Ariès (2011) trouxeram contribuições importantes para pensar na 

construção da infância. A partir da iconografia religiosa e laica francesa da Idade Média, o 

pesquisador percorreu as transformações sobre o tratamento dado à criança e à infância desde 

a Antiguidade até a Idade Moderna. Neste percurso, Ariès mostra que a construção moderna 

de infância está atrelada à emergência de um sentimento de infância que surgiu quando o ser 

menor em estatura, ou seja, a criança, passou ser visto também como um ser frágil, 

demandando cuidados da família e também da escola. 

Nesse contexto, ao se entender o conceito de infância, precisamos entender também o 

brincar, que de acordo com os PCNs: 

 

O brincar tem objetivos pré-definidos no âmbito do currículo oficial no que tange à 

construção e internalização de modelos apropriados de ser homem e ser mulher na 

sociedade, demonstrando a ausência de neutralidade das brincadeiras. “Brincar 

contribui, assim, para a interiorização de determinados modelos de adulto [grifo 

nosso], no âmbito de grupos sociais diversos. Essas significações atribuídas ao 

brincar transformam-no em um espaço singular de constituição infantil.” (BRASIL, 

1998, p. 27). 

 

Soares (2008, p. 2) aponta que “as famílias são consideradas unidades fundamentais 

para a análise das relações de gênero, pois é no âmbito destas que funções, papéis e 

comportamentos entre homens e mulheres se configuram e caracterizam os modelos de 

organização familiar”. 

Desse modo, através das brincadeiras que as crianças realizam é possível disseminar 

valores morais, produzir e reproduzir culturas, normas e costumes. Pois, a nossa sociedade 

esteve e ainda está imbricada em desigualdades sociais, inclusive entre homens e mulheres, 

especialmente com relação às questões de gênero.  

Nesse sentido, as brincadeiras estabelecem interações, relações e práticas cotidianas 

que são vivenciadas pelas crianças e, a partir delas esses sujeitos constroem suas identidades 

pessoais, coletivas e seus conceitos de gênero. 

Logo, pensar no conceito de gênero significa pensar em processos históricos onde os 

papéis tanto dos homens quanto das mulheres são cotidianamente e socialmente construídos e 

reconstruídos a partir de padrões, condutas e ações que coloquem em destaque o poder do 

homem e a submissão das mulheres como nos traz a sociedade burguesa. 
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Diante dessa realidade, os movimentos de mulheres vêm ganhando destaque e 

importância por todo o mundo, levando as mulheres a lutarem por seus direitos e pelo 

processo de igualdade entre os homens em todos os níveis da sociedade. 

 

 

 

3.5. COMPREENDER O QUE É BRINCAR 

 

Habitualmente o brinquedo é visto como uma forma de atividade espontânea, que tem 

função autônoma. Não é fácil englobar, em uma única forma a essência do brinquedo.  

Segundo o estudioso holandês Johan Huizinga (1980), não se brinca a não ser por 

iniciativa própria ou por livre adesão. Um brinquedo obrigatório perde o caráter de brinquedo, 

é, evidentemente, outra coisa qualquer. 

O brinquedo é definido pelo próprio participante como fictício, como não real, (é de 

brincadeira, não é serio); Todavia, é capaz de absorver inteiramente o indivíduo, que se afasta 

da realidade. 

Diante dessa realidade, novos olhares são lançados acerca dos brinquedos, das 

brincadeiras e dos jogos, que em muito auxiliam a criança a compreender o mundo. 

Conforme Brougére (1997 p.17), “Os jogos e brinquedos são meios que ajudam a 

criança a penetrar em sua própria vida tanto como na natureza e no universo”. 

Divertimento e graciosidade são predicados da brincadeira.  

Segundo Lima (2004, p. 5), a palavra lúdico vem do latim ludus e significa jogo, 

brincadeira:  

 

 [...] é o adjetivo que qualifica tudo o que se relaciona com o jogo ou a brincadeira. 

É utilizado para caracterizar uma mentalidade, um comportamento ou uma ação que 

parece apresentar um ambiente ou evento no qual o real tem um estatuto semelhante 

ao que tem na brincadeira ou no jogo: de prazer, divertimento, etc. 

 

As crianças sempre brincaram. Desde as épocas mais antigas, crianças procuram 

decifrar o mundo através de adivinhas, faz-de-conta, jogos com bolas, arcos, rodas, cordas e 

bonecos. Brincar parece ter sido sempre, de fato, a atividade principal da criança.   

Essa manifestação humana, o brincar, é altamente recomendada para a manutenção da 

saúde mental de crianças e adultos. Não podemos deixar de considerar a sua importância para 
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a aprendizagem, que flui, consequentemente, a partir de situações interessantes e divertidas, 

que não deixam de ser também educativas. 

 Brougére (1997 p.138) também diz que “... o mundo do tempo livre das crianças, 

especialmente de seus jogos é cheio de sentido e significações, e é simbólico”. Ou seja, a 

criança, ao brincar, transfere ou transforma suas ações (simbólicas) para o mundo real. 

Nos murais, desenhos, esculturas e pinturas onde as diferentes gerações deixaram 

registrados aspectos variados da vida cotidiana, podem observar a presença de jogos, das 

brincadeiras e dos brinquedos como elementos que caracterizam os indivíduos representados, 

demonstrando sua condição de criança.  

O brincar é um processo histórico e socialmente construído. Isso é, as crianças 

aprendem a brincar com os outros membros de sua cultura e suas brincadeiras são 

impregnadas pelos hábitos, valores e conhecimentos de seu grupo social. As mães ou pessoas 

responsáveis pelos cuidados com os bebês ajudam- lhes a brincar, desde cedo, quando através 

dos vínculos afetivos estabelecidos, interagem com eles, criando diferentes situações que 

poderíamos identificar como o início deste processo.  

A gênese do processo do brincar está naquilo que a criança conhece e vivencia. A 

criança ao brincar, adquire uma conduta mais flexível e próxima da gratuidade, o que lhe 

permite testar novas combinações. Existe na brincadeira um movimento de reconstrução de 

alguns elementos da realidade que vai ser compreendido segundo uma lógica própria. Ocorre 

uma mutação de sentido da realidade as coisas se tornam outras. Constrói um espaço à 

margem da vida comum que obedece a regras criadas pelas circunstâncias. Os objetos 

utilizados na brincadeira podem ser diferentes daquilo que aparentam ser.   

Brougére (1997, p.126) retrata o jogo como desenvolvimento livre da criança, sendo a 

excitação natural ao exercício, às combinações, é a aprendizagem cheia de graça, de vida, 

portanto com significados, levando as crianças à compreenderem, e relacionarem com a sua 

vida cotidiana, construindo dessa forma a sua própria aprendizagem de maneira 

interdisciplinar. 

É na brincadeira que a criança revela sua visão de mundo, subvertendo a ordem 

estabelecida, invertendo a ótica dos que a cercam, a criança apropria-se com interesse de tudo 

aquilo que foi abandonado pelos adultos, estando sempre pronta a mostrar outra possibilidade 

do real, de apreensão das coisas do mundo e da vida.  

O ato de brincar proporciona às crianças relacionarem as coisas umas com as outras, e 

ao relaciona-las é que elas constroem o conhecimento.  
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No brincar, ocorre um processo de troca, partilha, confronto e negociações, gerando 

momentos de desequilíbrio e equilíbrio, e proporcionando novas conquistas individuais e 

coletivas. 

Brougère (1997, p. 57) ressalta que: 

 

De Erasmo a Basedow, trata-se, para o educador, de controlar o conteúdo do jogo de 

modo que permita à criança adquirir conhecimentos relevantes neste ou naquele 

momento. O jogo não é senão uma forma, um continente necessário tendo em vista 

os interesses espontâneos da criança; porém não tem valor pedagógico em si mesmo. 

Tal valor está estritamente ligado ao que passa ou não no jogo. Ao pedagogo cabe 

fornecer um conteúdo, dando – lhe a forma de um jogo, ou selecionar entre os jogos 

disponíveis na cultura lúdica infantil aqueles cujo conteúdo corresponde a objetivos 

pedagógicos identificáveis.   

 

A criança que brinca precisa ser respeitada, pois seu mundo é mutante, e está em 

permanente oscilação entre fantasia e realidade. Precisa tanto de brinquedos como de espaço, 

o suficiente para que se sinta à vontade e dona do mesmo.  

Através da brincadeira a criança prepara- se para a vida, assimilando a cultura do meio 

em que vive, a ele se integrando, adaptando-se às condições que o mundo lhe oferece e 

aprendendo a conviver como um ser social. 

O jogo é a própria atividade da criança pequena para “gastar energia”. Muda de 

natureza no decorrer de seu desenvolvimento. Pode ser: de imitação (projeção de desejos), de 

regras (jogo socializado, no qual o prazer está relacionado ao respeito às regras e às 

dificuldades a serem vencidas ou ao ganho que aprova a competição) (REVISTA DIGITAL, 

2004). 

Brincar é essencial à saúde física, emocional e intelectual do ser humano. Brincar é 

coisa séria, porque na brincadeira a criança se reequilibra, recicla suas emoções e sacia sua 

necessidade de conhecer e reinventar a realidade.  

Tudo isso desenvolve atenção, concentração e muitas outras habilidades, além de 

muito, muito prazer em viver e, para isso, a criança não precisa estar brincando direito. Quem 

precisa preocupar-se com as brincadeiras é o professor em sala de aula, utilizando o aspecto 

lúdico como uma importante ferramenta educativa.  

Para Oliveira (1989, p. 43), a criança quando brinca aprende a se expressar no mundo, 

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

aquisições. 

Para Piaget (1975), brincando, a criança (re) significa seu mundo - o universo já 

simbólico, posto que o início da capacidade de significar está nas palavras, mas antes, na 
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brincadeira. Enquanto brincam, a criança, o jovem ou o adulto experimentam a possibilidade 

de se reorganizarem internamente, de forma constante, pulsante, atuante e perene. É 

brincando que a criança vai interiorizando o mundo que a cerca, na troca com o outro, vai-se 

constituindo sujeito humano.  

Corroborando com essas ideias, para Lima (2009), desde os tempos das cavernas, o 

homem já manifestava atividades voltadas para o brincar. Tal ato pode ser visto em suas 

pinturas rupestres, suas danças, suas manifestações de alegria. Na civilização atual, percebe-se 

a presença marcante da brincadeira na vida do homem: as piadas, a paixão nacional (futebol), 

os esportes em geral, os jogos (o bilhar, o xadrez), a dança, o carnaval (fantasia), o 

computador, a televisão, o teatro, o ato sexual e até a política - brincadeira de quem pode 

mais, de quem pode competir melhor. Todas estas são manifestações de que o homem gosta e 

precisa do ato lúdico que o transcende.  

Se observarmos uma criança enquanto brinca, certamente a entenderemos melhor, 

entraremos em sua realidade, pois o brinquedo é o momento da verdade da criança. O campo 

nos ensina que a dificuldade para brincar é o índice mais evidente das características 

psicóticas presentes numa criança seriamente perturbada. 

A criança pode brincar livre e sempre, o que não significa que isso seja banal. De tão 

importante, a brincadeira ganhou lugar próprio para sua manutenção: a brinquedoteca, um 

espaço preparado para estimular a criança a brincar, possibilitando o acesso a uma grande 

variedade de brinquedos, dentro de um ambiente especialmente lúdico. É um lugar onde tudo 

convida a explorar, a sentir, a experimentar. 
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4. O BRINCAR NAQUELA ÉPOCA 

 

Fundamentando-se nas questões propostas da entrevista, apresentaremos as discussões que 

direcionaram a esta pesquisa. 

A seguir apresentamos as falas das mulheres participantes desta entrevista, demonstradas 

em quadros, cada quadro contendo uma pergunta e as respostas de forma coloquial, para que 

haja maior fidedignidade das informações fornecidas e que sejam visualizadas a simplicidade 

presentes nelas.  Com base nisto, podemos assim compreender e refletir sobre os relatos. 

 

 

Quadro 1 – Brincadeiras da época 

Quais eram as brincadeiras mais comuns em sua infância? 

 

Entrevistada M1 “A gente brincava de queimada, brincava de gata cega e brincadeira 

de roda.” 

Entrevistada M2  “Olha, eu na verdade não tive muita infância não sabe, com cinco 

anos de idade fui para Diamantina pra ficar numa casa onde tinha 

uma menina e... A gente brincava de boneca né, porque eu tava lá 

pra brincar com ela porque ela era pequena também e eu brincava 

de boneca. E depois eu vim embora e a gente morava na roça, então 

eu ia pra escola em São Roberto e a minha irmã ia comigo de 

manhã e eu saía da escola e depois ela ia e nos ficava o dia 

inteirinho lá, a gente brincava muito de fazer aquela roda grande e 

jogar pedrinha e no mais brinquei de pular corda, de fazer bola de 

meia pra brincar e uma vez também fiquei numa casa que eu 

brincava com  as meninas de da aula...” 

Entrevistada M3 “Quando eu era pequena a gente subia na janela de madeira, juntava 

uma turminha de uma dez meninas, subia na janela e de lá pulava 

no chão tudo escondido da minha mãe (risos), ela ia trabalhar e 

deixava o serviço lá pra nós, nos fazia ele de pressa e depois ia lá 

brincar com as coisas que ele não gostava.. e vinha um carro láaa... 

e tinha um mata-burro do lado lá de casa e via o carro e antes do 
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carro nos ver nós pulava dentro do buraco de mata burro e ficava 

olhando o que tinha debaixo do carro... Tinha vez também que a 

gente brincava de passa anel, boneca...” 

Entrevistada M4 “Quando eu era menor eu brincava muito de subir nas árvores, 

porque não tinha muito menino porque eu morava na roça e quando 

maiorzinha eu brincava de queimada então era disso que eu 

brincava, porque eu não tive tempo nem oportunidade pra brincar 

assim né rua...” 

Entrevistada M5 “A minha infância era brincar de roda cantando né?! Brincar de 

passa anel e chicotinho queimado tinha uma brincadeira que era 

com umas pedrinhas... três Marias, sete Marias...” 

 

 

Quadro 2 

Como eram as brincadeiras dos meninos e das meninas? 

Entrevistada M1 “É o dos meninos brincava mais era de bola, mais brincava assim 

todo mundo junto.” 

Entrevistada M2 “Brincadeiras assim de pular corda ai ficavam um atrás do outro 

uns pulava e os outros batiam e brincadeira de jogar pedra de 

brincar com as pedrinhas a gente brincava todo mundo.” 

Entrevistada M3 “A gente brincava já era de esconde-esconde, a gente contava de 

um até dez pra poder esconder ai à gente escondia e o que ficava 

contando ia procurar ai a gente ficava olhando de longe ai corria pra 

bater 1 2 3 era assim a brincadeira da gente com os meninos 

juntos.” 

Entrevistada M4 “Sempre brincavam juntos.” 

Entrevistada M5 “Eram mistas as brincadeiras.” 

 

 

Quadro 3 

Existia alguma brincadeira mais específica dos meninos e das meninas? 

Entrevistada M1 “Era mais bola dos meninos, menina mais era boneca gata cega e de 

esconder, brincava de piada também né? Fazia pergunta pro outro 
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responder.” 

Entrevistada M2 “As brincadeiras que os meninos mesmo não brincavam eram de 

boneca né, pelo menos as brincadeiras que eu brinquei era tanto faz 

pra menino e pra menina.” 

Entrevistada M3 “As brincadeiras da gente davam só as bonecas que não né, a gente 

fazia peteca de palha ficava lá batendo peteca, pulava corda ai dava 

pra todo mundo brincar menino e menina.” 

Entrevistada M4 “Jogo de futebol né sempre os meninos gostavam de brincar mais 

só eles né e as meninas de boneca.” 

Entrevistada M5 “Os meninos não gostavam de brincar de roda, cantar, eles 

gostavam mais de brincar de esconde-esconde, de batalha, 

brincadeira do bobo.” 

 

 

Quadro 4 

 

A seu ver como era o brincar de antigamente? 

 

Entrevistada M1 “Era uma brincadeira muito boa, porque eu o povo não tinha 

maldade igual hoje o povo tem, era uma brincadeira livre, 

tranquila.” 

Entrevistada M2 Era bom né, meninos mais o menos da idade da gente, era muito 

bom hoje em dia ninguém brinca mais. 

Entrevistada M3 “Hoje eu enxergo assim que era muito difícil né? Eram umas 

brincadeiras que podiam levar até a morte (risos), mais era tudo 

tranquilo, sossegado.” 

Entrevistada M4 “O pouco que eu pude brincar era muito bom, muito gostoso 

totalmente diferente de hoje sinto saudade demais.” 

Entrevistada M5 “Gostava e achava bom, eu brinquei já tava namorando o rapaz 

chegava e eu estava brincando de esconde-esconde toda vida gostei 

de brincar, era bom que eu distraía esquecia as dificuldades da vida 

e quando a gente tá brincando a gente esquece as coisas.” 
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De acordo com as respostas da pergunta inicial, podemos perceber que as respostas 

das entrevistadas foram bem objetivas, verificamos também as diferentes culturas e realidade 

delas. Podemos fazer algumas comparações das respostas ditas pelas entrevistadas com a 

mesma pergunta que foi feita primeiramente, a M2 e M4 pelo que podemos perceber tinham 

classes sociais bem diferentes das demais, dizendo que a infância foi curta e que não puderam 

brincar tanto na infância, pois, tiveram que trabalhar logo cedo, ou não tinham, até mesmo, 

condições econômicas para comprar brinquedos, como boneca que naquela época muitas 

meninas já gostavam de brincar. Fica claro a desigualdade e as diferenças de classes entre as 

participantes, mas, não iremos aprofundar nesse assunto sobre as diferenças de classes sociais, 

pois não é esse o foco desta pesquisa. 

A partir da segunda pergunta, sobre: “Como eram as brincadeiras dos meninos e das 

meninas” na maioria das respostas das entrevistadas, as brincadeiras e jogos ocorriam juntos 

como o esconde-esconde citado por elas. As brincadeiras de rodas e bonecas os meninos 

participavam uma vez ou outra, não porque não eram convidados, mas, por não serem 

consideradas brincadeiras para meninos, então as únicas brincadeiras consideradas por elas 

para meninas seriam essas.  

Diante dessa constatação, podem-se ressaltar as ideias de Louro sobre as questões de 

gênero, quando afirma que: 

 

O conceito passa a ser usado, então, com um forte apelo relacional — já que é no 

âmbito das relações sociais que se constroem os gêneros. Deste modo, ainda que os 

estudos continuem priorizando as análises sobre as mulheres, eles estarão agora, de 

forma muito mais explícita, referindo-se também aos homens. Busca-se 

intencionalmente, contextualizar o que se afirma ou se supõe sobre os gêneros, 

tentando evitar as afirmações generalizadas a respeito da "Mulher" ou do "Homem". 

Na medida em que o conceito afirma o caráter social do feminino e do masculino, 

obriga aquelas/es que o empregam a levar em consideração as distintas sociedades e 

os distintos momentos históricos de que estão tratando. Afasta-se (ou se tem a 

intenção de afastar) proposições essencialistas sobre os gêneros; a ótica está dirigida 

para um processo, para uma construção, e não para algo que exista a priori. O 

conceito passa a exigir que se pense de modo plural, acentuando que os projetos e as 

representações sobre mulheres e homens são diversos. Observa-se que as 

concepções de gênero diferem não apenas entre as sociedades ou os momentos 

históricos, mas no interior de uma dada sociedade, ao se considerar os diversos 

grupos (étnicos, religiosos, raciais, de classe) que a constituem (LOURO, 2003, 

P.21, 22). 

 

 

De acordo com algumas entrevistadas, queimada, brincadeiras de pega entre outras 

citadas, eram importantes para a socialização de ambos os sexos, mas ficou claro em algumas 

falas que existiam a separação de meninos e meninas, como por exemplo, no futebol, que 

apenas os homens jogavam e boneca em que apenas as mulheres brincavam. 
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Segundo Louro: 

 

É possível pensar as identidades de gênero de modo semelhante: elas também estão 

continuamente se construindo e se transformando. Em suas relações sociais, 

atravessadas por diferentes discursos, símbolos, representações e práticas, os sujeitos 

vão se construindo como masculinos ou femininos, arranjando e desarranjando seus 

lugares sociais, suas disposições, suas formas de ser e de estar no mundo. Essas 

construções e esses arranjos são sempre transitórios, transformando-se não apenas 

ao longo do tempo, historicamente, como também transformando-se na articulação 

com as histórias pessoais, as identidades sexuais, étnicas, de raça, de classe... 

(LOURO, 2003, P. 28). 

 

Nesse contexto, além das questões de gênero com relação ao brincar, as brincadeiras 

da época também possibilitam novos olhares e reflexões, pois, mesmo vivendo uma época em 

que as crianças se perdem no tempo frente aos desenvolvimentos tecnológicos, as atividades 

lúdicas não podem ser esquecidas no cotidiano dos meninos e das meninas que as têm como 

alternativa a realização das mesmas de maneira lúdica, tornando-as muito atraentes e 

educativas. 

 

A brincadeira oferece às crianças uma ampla estrutura básica para mudanças das 

necessidades e tomada de consciência: ações na esfera imaginativa, criação das 

intenções voluntárias, formação de planos da vida real, motivações intrínsecas e 

oportunidade de interação com o outro, que, sem dúvida contribuirão para o seu 

desenvolvimento (QUEIROZ et al., 2006, p.178). 

 

 

Assim, as atividades lúdicas devem ainda, propiciar aos meninos e às meninas a 

possibilidade de conviver com diferentes sentimentos que venham fazer parte do seu interior, 

demonstrando através da brincadeira como eles se vêm e constroem o mundo, como 

gostariam que ele fosse quais as suas preocupações e que problemas os estão atormentando, 

ou seja, expressa na brincadeira o que tem dificuldade em externar em palavras. Desse modo, 

a ludicidade oriunda das brincadeiras auxilia no processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos até mesmo nas concepções e conceitos de gênero na atualidade. 

Diante da pergunta: Quais eram e como ocorriam as brincadeiras mais comuns em sua 

infância? A entrevistada M1 afirmou que: “A gente brincava de queimada, brincava de gata 

cega e brincadeira de roda.”  

A entrevistada M5, respondeu que: “A minha infância era brincar de roda cantando 

né?! Brincar de passa anel e chicotinho queimado tinha uma brincadeira que era com umas 

pedrinhas... três Marias, sete Marias...” 

Desse modo, as pessoas entrevistadas, demonstram a relevância que o brincar teve nas 

suas vidas no período de 1927 a 1937, discutindo a relação e o significado desses jogos, 
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brinquedos e brincadeiras através das histórias relatadas pelos mesmos, que vivenciaram essas 

práticas corporais lúdicas no início do século XX. 

Vale lembrar que diante das respostas dadas, de fato é através da brincadeira que a 

criança se prepara para a vida, difundindo e assimilando a cultura do meio em que vive, 

socializando-se e interagindo em sociedade.  

Sendo assim, a criança não brinca numa ilha. Como o adulto, ela não se satisfaz 

apenas com a realidade, ela necessita relacionar com o imaginário. Esse imaginário é fruto de 

um banco de dados (as representações, as imagens, os símbolos ou os significados) disposto 

pela cultura. Portanto, a criança brinca com as substâncias materiais e imateriais que lhe são 

acessíveis (BROUGÈRE, 2001). 

A brincadeira é um dos recursos empregados pela criança para conhecer o mundo que 

a rodeia. Brincando, a criança constrói significado, objetivando a assimilação dos papéis 

sociais, o entendimento das relações afetivas e a construção do conhecimento. Brincando, ela 

tem possibilidade de assimilar e recriar as experiências vividas pelos adultos, construindo 

hipóteses sobre o funcionamento da sociedade. Brincando, a criança busca compreender o 

mundo, as necessidades especiais suas e/ou dos seus coleguinhas e as ações humanas, com as 

quais convive em seu cotidiano. 

Brougère afirma que, “o brinquedo pode ser considerado uma mídia, que transmite à 

criança certos conteúdos simbólicos, imagens e representações reproduzidas pela sociedade 

que a cerca” (BROUGÈRE, 2001, p. 63). 

A respeito de como brincavam os meninos e as meninas, as idosas entrevistadas 

relataram várias coisas bem interessantes, dentre elas vale destacar: Entrevistada M1: “É o 

dos meninos brincava mais era de bola, mais brincava assim todo mundo junto.” 

Entrevistada M2: “Brincadeiras assim de pular corda ai ficavam um atrás do outro uns 

pulava e os outros batiam e brincadeira de jogar pedra de brincar com as pedrinhas a gente 

brincava todo mundo.” 

Entrevistada M3: “A gente brincava já era de esconde-esconde, a gente contava de um 

até dez pra poder esconder ai à gente escondia e o que ficava contando ia procurar ai a gente 

ficava olhando de longe ai corria pra bater 1, 2, 3, era assim a brincadeira da gente com os 

meninos juntos.” 

Entrevistada M4: “Sempre brincavam juntos.” 

Entrevistada M5: “Eram mistas as brincadeiras.” 

A partir das respostas dadas nas entrevistas, pode-se dizer que foram abordados 

diversos pontos importantes relacionados com as brincadeiras, os brinquedos e os jogos para 
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meninos e meninas da época, de modo que os mesmos eram realizados utilizando-se da 

linguagem cultural própria da criança que era a ludicidade. Pois, de acordo com as respostas 

recebidas, os meninos e as meninas brincavam juntos, tornando o lúdico um recurso de 

facilitação da socialização, da integração, e também como um instrumento terapêutico e 

prazeroso, sendo esse prazer, o ponto fundamental da essência do equilíbrio humano e da 

promoção de aprendizagens e de diversão.  

Desse modo, através das brincadeiras que quando crianças as pessoas entrevistadas 

realizavam era possível disseminar valores morais, produzir e reproduzir culturas, normas e 

costumes. Pois, a nossa sociedade esteve e ainda está imbricada em desigualdades sociais, 

inclusive entre homens e mulheres, especialmente com relação às questões de gênero.  

A brincadeira não é algo já dado na vida do ser humano, uma dinâmica interna do 

indivíduo, mas uma atividade dotada de significação social que, como outras, necessitam de 

aprendizagem, ou seja, aprende-se a brincar desde cedo, nas relações que os sujeitos 

estabelecem com os outros e com a cultura. Nesse sentido, “não existe na criança uma 

brincadeira natural, a brincadeira é um processo de relações interindividuais, portanto, de 

cultura” (BROUGERE, 2001 p. 97). 

Nesse sentido, as brincadeiras estabeleciam interações, relações e práticas cotidianas 

que eram vivenciadas pelas crianças e, a partir delas esses sujeitos constroem suas identidades 

pessoais, coletivas e seus conceitos de gênero. 

As brincadeiras, brinquedos e os jogos estimulam o relacionamento da criança com o 

meio ao qual se encontra inserido, fortalece laços sociais e testa seus conhecimentos através 

das fantasias e desafios. 

Quando perguntados acerca de que se existiam brincadeiras especificas só para 

meninos e só para meninas, as respostas foram bastante diversificadas, como explicitado 

abaixo:  

Para a entrevistada M1: “Era mais bola dos meninos, menina mais era boneca gata 

cega e de esconder, brincava de piada também né? Fazia pergunta pro outro responder.” 

Já para a entrevistada M2: “As brincadeiras que os meninos mesmo não brincavam 

eram de boneca né, pelo menos as brincadeiras que eu brinquei era tanto faz pra menino e pra 

menina.” 

De acordo com a entrevistada M3: “As brincadeiras da gente davam só as bonecas que 

não né, a gente fazia peteca de palha ficava lá batendo peteca, pulava corda ai dava pra todo 

mundo brincar menino e menina.” 
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Quanto para a entrevistada M4: “Jogo de futebol né sempre os meninos gostavam de 

brincar mais só eles né e as meninas de boneca.” 

Segundo a entrevistada M5: “Os meninos não gostavam de brincar de roda, cantar, 

eles gostavam mais de brincar de esconde-esconde, de batalha, brincadeira do bobo.” 

Podemos observar diante dessa última pergunta que a forma como as pessoas 

entrevistadas vivenciaram a infância demonstram que cada uma de sua maneira, e de acordo 

com sua realidade é algo que ainda continuam a marcar a memória delas e que podem ser 

observados em algumas falas como: 

 “O pouco que eu pude brincar era muito bom, muito gostoso totalmente diferente de 

hoje sinto saudade demais.” (M4). 

A infância para elas é saudosa, lembrada com muito carinho e com aquela vontade de 

revivê-las e poder reencontrar seus amigos para vivenciarem mais uma vez as suas amadas 

brincadeiras. 

Então, ao parecer delas, as brincadeiras eram boas, traziam alegrias, momentos de 

descontração, de fuga da realidade eram tranquilas. 

“Era uma brincadeira muito boa, porque eu o povo não tinha maldade igual hoje o 

povo tem, era uma brincadeira livre, tranquila.” (M1) 

Assim, pode-se afirmar que o brincar possibilita à criança o estímulo cognitivo e 

afetivo, a assimilação de regras de convivência em sociedade, valores humanos e respeito ao 

ambiente em que se encontra. 

O brincar é um processo histórico e socialmente construído. Isso é, as crianças 

aprendem a brincar com os outros membros de sua cultura e suas brincadeiras são 

impregnadas pelos hábitos, valores e conhecimentos de seu grupo social. As mães ou pessoas 

responsáveis pelos cuidados com os bebês ajudam lhes a brincar, desde cedo, quando através 

dos vínculos afetivos estabelecidos, interagem com eles, criando diferentes situações que 

poderíamos identificar como o início deste processo. 

Diante dessa realidade, as brincadeiras vão passando de geração para geração, mas são 

vivenciadas de outras formas, assim como é relatado pelas entrevistadas que reforçam a ideia 

de que na atualidade as brincadeiras tradicionais já não são brincadas como há anos a trás. 

De acordo com Oliveira (1989), o mundo real está muito além do que as pessoas 

acham que estão vendo; as crianças utilizam-se do brinquedo para sentir o mundo, explorá-lo 

em todas as suas dimensões, sem medo, restrições ou punições, porque explorar o real pelo 

imaginário é justamente um caminho que se pode seguir e voltar a hora que quisermos, é só 

desejarmos. 
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As respostas coletadas com toda certeza fazem uma referência à importância de se 

compartilhar os relatos de experiências dos brinquedos, das brincadeiras e jogos vivenciados 

pelas pessoas entrevistadas, especialmente quando relacionam saberes, aprendizagens e outros 

aspectos sociais, políticos e culturais vivenciadas pelos idosos que participaram das 

entrevistas quando ainda crianças.  

Para Oliveira: 

 

As crianças ensinam que uma das maiores qualidades do brinquedo é a sua não 

seriedade. O brinquedo não é sério para as crianças porque permite a elas fazer fluir 

sua fantasia, sua imaginação. Justamente por não ser sério, ele se torna importante. É 

a não-seriedade que dá seriedade ao brinquedo (OLIVEIRA, 1989, p. 10). 

 

 

A gênese do processo do brincar está naquilo que a criança conhece e vivencia. A 

criança ao brincar, adquire uma conduta mais flexível e próxima da gratuidade, o que lhe 

permite testar novas combinações. Existe na brincadeira um movimento de reconstrução de 

alguns elementos da realidade que vai ser compreendido segundo uma lógica própria. Ocorre 

uma mutação de sentido da realidade as coisas se tornam outras. Constrói um espaço à 

margem da vida comum que obedece a regras criadas pelas circunstâncias. Os objetos 

utilizados na brincadeira podem ser diferentes daquilo que aparentam ser.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho teve como objetivo pesquisar e discutir as brincadeiras de meninas na 

cidade de Gouveia MG no período de 1927-1937, onde foram realizadas entrevistas com um 

grupo de idosas pertencentes ao projeto “Melhor Idade”. 

Percebe-se que as brincadeiras tiveram muitas mudanças, as brincadeiras de 

antigamente para hoje não continuam as mesmas, especialmente porque o brincar é diferente 

em épocas distintas é claro que sofrem alterações relevantes. 

Algo que deve ser ressaltado é a importância do brincar para elas, durante as 

entrevistas era notório nas falas o amor que elas tinham por aquela fase da vida, quanta 

saudades elas sentiam de não estarem mais vivenciando. 

As questões de gênero estiveram presente em nossa pesquisa, mas durante as 

entrevistas, tivemos indícios de que o gênero do indivíduo era o que menos importava nos 

momentos de brincadeiras no período de 1927-1937 no município de Gouveia/MG, pois, 

nessa época, o brincar era o mais importante do que se discutir esse assunto, de acordo com as 

entrevistadas. 

Enfim, esse trabalho foi de total relevância para os pesquisadores, pois faz refletir 

sobre a importância do brincar e das brincadeiras na vida do indivíduo. 

Assim, esperamos que este estudo seja uma contrapartida para o início de outros e que 

contribua para um aproveitamento futuro, pois o brincar é um estudo que nunca será 

finalizado. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A 

 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA- VOLUNTÁRIOS DO GRUPO MELHOR IDADE 

 

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. Como era o brincar de antigamente? 
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ANEXOS 

 

ANEXO A- AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA 
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ANEXOS 

 

ANEXO B- CARTA DE INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE 
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ANEXOS 

 

ANEXO C- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada: “Brincadeiras 

de meninas na cidade de Gouveia- Minas Gerais (1927-1937)”, em virtude de buscar 

compreender como essas meninas brincavam e quais eram essas brincadeiras, faço esse 

convite com o intuito de poder colaborar para o resgate dessas brincadeiras e também para 

que mais uma vez possam ser vivenciadas, coordenada pelo(a) Professor(a) Hilton Fabiano 

Boaventura Serejo) e contará ainda com a aluna Cecilia Mirany De Almeida Sacramento 

Lopes. 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com o pesquisador, com a UFVJM ou com Projeto Melhor Idade. 

Os objetivos desta pesquisa são: conhecer um pouco da história de Gouveia e 

compreender como essas meninas que moravam naquele período de (1927- 1937) brincavam, 

se haviam distinções quanto ao gênero, se as brincadeiras de meninos eram diferentes das de 

meninas e como eram construídas essas brincadeiras. 

 Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: 

Será feita uma pesquisa semi-estruturada que contará com apenas 04 perguntas objetivas. Para 

fins de registros, serão usados 02 gravadores digitais e depois das entrevistas serem realizadas 

os dados serão transcritos na íntegra. As entrevistas, para maior comodidade dos participantes, 

ocorrerão em sua residência ou no projeto Melhor Idade.  As entrevistas terão, 

aproximadamente, a duração média de 1 hora e duração de 04 semanas (não entendi... as 

entrevistas durarão 4 semanas???). Os riscos relacionados com sua participação estão ligados 

aos constrangimentos que as perguntas possam ocasionar. Dessa forma, esse risco será 

minimizado pelo fato dos participantes terem a liberdade de responder ou não as perguntas e 

até mesmo desistir de participar da pesquisa, sem que isso lhe cause qualquer prejuízo Por se 

tratar de uma coleta de dados por meio de entrevista assegura-se que há riscos mínimos para a 

saúde dos colaboradores. Os riscos serão minimizados, pois os pesquisadores serão treinados 

para o desenvolvimento das entrevistas e relatos orais, sendo acompanhados por algum 

familiar ou responsável. 

 Caso o entrevistado não consiga responder alguma pergunta, ele poderá dar um tempo 

e retornar, caso queira. 
Os voluntários serão identificados por nomes fictícios, não havendo necessidade de fornecer o 

nome real. Estas precauções serão adotadas com o intuito de preservar a privacidade e o bem estar 
dos voluntários. 

 Um dos benefícios desta pesquisa para os voluntários será o de adquirir conhecimentos 

sobre a história do brincar e das relações de gênero presentes no trabalho, pois, eles terão um 

retorno sobre os resultados da pesquisa. 
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 Outro benefício se refere à possibilidade de se propiciar um contato interativo entre a 

pesquisadora e os entrevistados em relação à temática da pesquisa. Além disso, haverá o 

benefício cognitivo ao se estimular as lembranças de sua infância, ao se poder propiciar 

atenção aos idosos e ao se valorizar suas memórias e vivências. 

 Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações pessoais obtidos por meio da sua participação 

serão confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. 

Não há remuneração com sua participação, bem como a de todas as partes envolvidas. 

Não está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se 

você sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à 

indenização.  

Observação: não haverá gastos financeiros para o participante, todas as entrevistas 

ocorrerão em suas residências ou no Projeto Melhor Idade. 

Você receberá uma via deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

 

Coordenador(a) do Projeto: Hilton Fabiano Boaventura Serejo   

Endereço: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri  

(UFVJM), Campus I - Diamantina/MG. Rua da Glória, 187 – Centro – CEP: 39100-

000. 

Telefone (38) 98831-0103 
 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a 

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação.  

Nome do participante da pesquisa: ________________________________ 

 

Assinatura do participante da pesquisa: ____________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba 

Diamantina/MG CEP39100-000 

Tel.: (38)3532-1240 

Coordenadora: Prof.ª Simone Gomes Dias de Oliveira 

Secretária: Cristina de Figueiredo Vieira 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br 

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
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