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resumo 
 

 

O presente trabalho pretende compreender o modo como um grupo de 
crianças de cinco anos se apropria da prática de alguns jogos tradicionais, 
introduzidos pelos adultos no quotidiano de um jardim de infância, como 
recursos de formação pessoal e social. A análise da composição social do 
grupo de crianças, a caracterização do contexto institucional e a observação 
participante das interacções sociais quotidianas entre crianças, em momentos 
de transição, permitiu compreender como as crianças constituem, sob olhar e 
governo dos adultos, mundos sociais próprios, em que a reprodução e 
interpretação das regras que lhes são ensinadas são utilizadas como meios de 
regulação de processos de inclusão e exclusão entre pares. 
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abstract 

 
This present research studies how children with five years old take part of 
traditional games, who are daily introduced by the adult in the school, as 
resources of personal and social formation. The analysis of the social compose 
of children group, the context characterization of the school and also the 
participant observation of the daily social interactions of children, in different 
moments of transition, can make us understand how children construct, under 
protection and adults observation, them own society worlds, which the 
reproduction and interpretation of the rules by them knowledge are used by 
them as setting of pairs inclusion and exclusion process. 
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Introdução  

 

Estamos a assistir à emergência de um novo campo disciplinar no estudo 

da infância que tem posto em evidência o quanto a complexidade da realidade 

social, vivida quotidianamente pelas crianças, pode ser ocultada por efeito de 

conceitos e formas de conhecimento que descontextualizam a sua experiência 

do mundo material, físico, afectivo, histórico, cultural e social que elas 

coabitam com os adultos e onde constroem mundos sociais próprios na 

relação com os seus pares.  

Romper com os limites desta percepção e compreensão depende do 

reconhecimento do papel activo que elas desempenham face a uma ordem 

social e cognitiva que é estabelecida pelos adultos e que elas reproduzem e 

ressignificam nas suas práticas quotidianas. Trata-se de uma tarefa que requer 

tempo, dedicação e capacidade de as olhar à sua altura, alterando o ponto de 

vista habitual, de modo a captar as interacções com que elas vão 

reconstruindo a realidade que lhes é dada a experimentar e a conhecer pelos 

adultos, e que vai sendo reinterpretada por elas segundo os seus próprios 

termos.  

Esta é a razão pela qual as crianças assumiram um papel central neste 

estudo, em que procuramos conhecê-las não somente pelos seus nomes e a 

partir das nossas próprias expectativas de desenvolvimento, comportamento e 

aprendizagem, mas por aquilo que elas transportam dos seus mundos de vida 

e de que se apropriam como recursos para entender, participar e transformar 

o mundo material, social e simbólico que as rodeia e que não se restringe aos 

estímulos e actividades que lhes proporcionamos.  

Os estudos sobre a criança, de matriz sociológica, tem nos dado conta da 

existência de formas culturais autónomas geradas pelas crianças nas suas 

interacções e nas interacções com os adultos e com a natureza que nos obriga 

a reconhecê-las não apenas como fruidores, mas como criadores culturais. A 

capacidade das crianças construírem, de forma sistematizada, modos de 

significação do mundo e de acção intencional, distintos dos modos adultos de 

significação e acção, tem gerado culturas da infância que existem desde a 

existência da própria infância, enquanto resultado de acções únicas e 
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singulares. Sendo elas produzidas numa relação de interdependência com 

culturas societais, apresentam-se no entanto como pluralidade que reflecte o 

efeito da inserção das crianças em diferentes classes, da proveniência étnica e 

género (cf. Sarmento: 2003) 

Para nos aproximarmos da realidade das crianças assumimos o jogo como 

uma mediação importante, através do qual a criança comunica com o mundo e 

se expressa, constituindo um „espelho‟, uma fonte de dados para compreender 

melhor como se dá o desenvolvimento infantil. (Friedmann: 2002, 14). Como 

refere a autora, “no estudo do jogo, da brincadeira ou do brinquedo, pode-se 

observar: o comportamento das crianças (a brincadeira propriamente dita), no 

que diz respeito às actividades físicas e mentais envolvidas; as características 

de sociabilidade que o jogo propicia (trocas, competição, etc.); as atitudes, 

reacções e emoções que envolvem os jogadores; e os objectos utilizados 

(brinquedos e outros).” (Friedmann: 2002, 11). 

De entre os diversos tipos de jogos, optámos pelos jogos tradicionais, pela 

sua dimensão lúdica e cultural, pelas suas potencialidades de comunicação 

intergeracional, através da oralidade, e pelo seu enraizamento histórico, já que 

a primeira colecção de jogos tradicionais foi publicada em 1283 pelo rei Afonso 

X de Castela.  

 Segundo Friedmann (2002) os estudos etnológicos contemporâneos 

defendem a suposição teórica mais importante (…) de que o jogo é um 

sistema que regula a vida social das crianças.” (Friedmann: 2002, 43). 

Segundo autores como Tyler, Gomme, Fournier, Bohme, Djordjervic (cf. I. & P. 

Opie ; apud Friedmann: 2002) as crianças têm tido um papel importante na 

transmissão de cultos, rituais, costumes contidos nos jogos tradicionais. 

Segundo Friedmnan o carácter pedagógico ou o uso educacional dos jogos 

consiste numa segunda orientação no estudo dos jogos tradicionais.  

O nosso estudo contemplará estas duas dimensões dos jogos tradicionais 

enquanto meio de transmissão cultural e enquanto dispositivo pedagógico, na 

medida em que o que se pretende responder à seguinte pergunta de partida: 

De que forma as crianças se apropriam das regras dos jogos tradicionais 

no interior dos mundos sociais e culturais que constroem entre si, em 

ambientes e a partir de actividades que pretendem ensinar-lhes valores como 
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a amizade, partilha de poder, inclusão, justiça, participação, como conteúdos 

da área de formação pessoal e social, prevista nas Orientações Curriculares 

para a Educação Pré-Escolar? 

A preparar a resposta teórica a esta questão, começamos por abordar o 

processo educativo como lugar de (re) construção social e simbólica, onde a 

cultura pode ser assumida não só como lugar da tradição mas também como 

espaço de comunicação inter e intrageracional, onde o jogo, e de modo 

especial os jogos tradicionais, desempenham um papel importante. Num 

segundo momento pretendemos abordar o jogo como experiencia quotidiana 

da criança, e onde os jogos tradicionais podem estar presentes como 

actividade das crianças, resultante da proposta pedagógica dos adultos, 

profissionais e pais, ou como contexto social e recurso simbólico de que elas 

se apropriam nas suas interacções entre pares para construir mundos sociais e 

culturais que reproduzem e reinterpretam o mundo no qual os adultos as 

pretendem socializar segundo determinados valores. Num terceiro momento, 

pretendemos reflectir sobre o lugar que deveria ser reconhecido às crianças 

como actores sociais que participam no processo educativo, tendo neste caso 

em atenção a sua relação com o contexto, as regras e os valores propostos 

através dos jogos tradicionais.  

A apresentação do estudo será preparada com a exposição do contexto 

institucional que serviu de terreno, onde pudemos observar as crianças nas 

suas interacções quotidianas. O grupo de crianças será caracterizado segundo 

a idade, o género e a condição social das famílias. Será também feita uma 

caracterização breve da sala de actividades, enquanto espaço organizado, 

estruturado por uma rotina e dinamizado segundo uma metodologia que 

contempla a observação e a avaliação. 

Finalmente, depois de esclarecer o percurso e os processos de 

investigação, com a devida explicitação da metodologia utilizada, 

apresentaremos os dados que sustentam a discussão sobre as potencialidades 

dos jogos tradicionais na construção dos mundos sociais da Infância. 



15 
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Introdução 

 

Neste momento do nosso trabalho iremos abordar o processo educativo 

como meio de construção social, em que a criança assume um papel 

primordial e simultaneamente reconstrói o que a rodeia, descobrindo e 

repondo novos significados na sua realidade mais próxima. O jogo revela-se 

como um recurso dessa reinterpretação cultural 

 

1. O processo educativo como lugar de (re) construção social e (re) 

significação da realidade 

Tal como referem, Berger e Luckmann, a predisposição para a 

sociabilidade e para tornar-se membro da sociedade nasce com cada indivíduo 

(Berger & Luckmann: 1985, 173) e a realidade do quotidiano revela-se 

simultaneamente a cada um, na medida em que cada um se implica com 

outros na inter-relação comunicacional, na qual constroem diferentes 

significados com correspondências entre si. Esta é a base sobre a qual se 

constrói um mundo que é comum a muitos homens. A realidade da vida 

quotidiana apresenta-se assim a cada um como um mundo intersubjectivo, é 

estruturado espacial e temporalmente, no qual participamos juntamente com 

outros (cf. Berger & Luckmann: 1985, 44-45).  

O mundo da vida quotidiana é socialmente construído pelas interacções 

que ocorrem no espaço em que o contacto com os outros é obrigatório e em 

que, consciente e inconscientemente, todos os indivíduos partilham de noções 

temporais, directamente relacionadas com aspectos fisiológicos do seu 

organismo, ou outras que configuram sequências temporais, tais como as do 

calendário, que se impõem no momento, mas também às biografias como 

totalidade. É esta estruturação espacial e temporal da experiência individual 

que, ao obrigar a sincronização de projectos individuais, desencadeia 

sentimentos inerentes à mesma finitude e coercibilidade. É, assim, entre a 

objectividade e a subjectividade que se constrói a realidade social (cf. Berger 

& Luckmann: 1985, 46). 

Como refere Iturra (1994) Quem nasce e chega a um grupo social, 

encontra-se já com um conjunto de taxonomias com as quais convive e que, 
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enquanto cresce e se desenvolve, não coloca questões porque não as entende: 

obedece e respeita as que já existem e não se sabe porquê. (Iturra: 1994, 30) 

A criança quando nasce é parte de um grupo social já existente, no qual 

procurará integrar-se e compreender as normas e vivências coexistentes entre 

os seus vários membros. É através do lar e do grupo de vizinhos e parentes 

que o saber oral transmite as genealogias e hierarquias, baseadas em 

capacidades e habilidades para o entendimento do trabalho social. (…) que 

conformam lealdades e adesões que fazem do agir uma motivação para 

aprender.  

O processo educativo pretende ser o meio de exteriorizar o como e o 

porquê da experiência histórica para que se relembre o que já se tem e que a 

partir daí se construa um pensamento crítico e reflexivo, a fim de desenrolar 

um processo contínuo de aprendizagem (cf. Iturra: 1994); o processo 

educativo é, por isso, o comportamento que mais marca o quotidiano das 

nossas vidas, e é o mais quotidiano dos processos que orienta o nosso agir.” 

(Iturra: 1994, 35)  

A cultura, segundo Iturra, é o resultado da transformação da teoria de 

“organização de vida” assimilada numa geração, e que cada ser humano 

transporta para a geração vindoura, no desempenho do papel de reprodutor e 

construtor.  

 

2. O jogo como recurso na (re) produção social e na revitalização 

cultural 

Enquanto para Gilbert Durant (s/d) “os jogos são o reservatório dos 

símbolos ou ritos dessacralizados” 1, para Natália Pais (1992) o jogo é uma 

manifestação natural ao Homem, que representa toda a sua dimensão 

simbólica e que lhe permite transformar o que o rodeia pela atribuição de 

significados. 

                                       

1 citando o exemplo do jogo da macaca, “aproveitamento lúdico de um rito de 

iniciação pagão (a forma espiralada) e depois cristão (a forma da basílica e mais tarde 

da catedral), de que as crianças conservaram a marca reduzida a um gesto ou 

conjunto de gestos de carácter desportivo.” (Gilbert Durant: s/d apud Cabral:1995, 

13). 
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O jogo integra-se no quotidiano como simples meio lúdico ao implicar 

regras semelhantes às condutas sociais. O jogo está implícito no seu modo de 

vida e aí pode assumir uma forma espontânea e involuntária ou uma forma 

mais complexa e articulada. Embora a ocupação dos tempos livres seja 

provavelmente, a dimensão à qual cada indivíduo associa o acto de jogar, o 

jogo deve ser entendido pela sua dimensão biológica e cultural (Huizinga: 

1972 apud Lavga & Olaso: 1999), o que o define como actividade intrínseca à 

condição do próprio ser humano.  

Diferentes autores têm procurado definir o jogo enquanto acção humana, 

em que está presente a dimensão simbólica, e que tem como ponto de partida 

uma forma de comportamento que é definido tanto por características 

biológicas, quanto culturais.  

Segundo a perspectiva antropológica de Blanchard & Cheska (1986), o jogo é 

uma forma de comportamento biológico e cultural de difícil eliminação que 

assume características variadas e aspectos agradáveis, intencionais, singulares 

na sua temporalidade, qualitativamente fictícios e constrói a sua realidade no 

irreal (Blanchard & Cheska: 1986 apud Lavga & Olaso: 1999). Para Faure & 

Lascar (1982), “(...) enquanto brincadeira comum, pelo menos durante a sua 

prática, o jogo descompartimenta as faculdades, pulveriza as regras da 

sociedade e tudo reorganiza de nova maneira” (p.10).  

Relativamente à dimensão biológica, Kammi (s/d), sublinha que o jogo não 

tem uma função biológica, no sentido de que todos os órgãos têm necessidade 

de ser exercitados para que não se atrofiem, mas sim pela necessidade que 

todos os animais mais evoluídos têm de exercer a sua capacidade de agir, por 

sua própria iniciativa (p.21-22). Esta autora discute também o facto de os 

adultos classificarem as actividades humanas em trabalho e jogo, como se 

tratassem de compartimentos estanques; na sua perspectiva, ao contrário, a 

actividade é tão agradável que o sujeito a considera simultaneamente um jogo 

e um trabalho.  

O jogo pode, na verdade, ter em vista o preenchimento de tempos não 

dedicados ao trabalho, mas neste caso este desenvolve-se com limites 

espaciais e temporais bem definidos e com regras previamente estabelecidas, 

na medida em que se trata de uma acção com um fim em si mesma; ainda 
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assim, é uma acção acompanhada de tensão e alegrias conscientes de serem 

diferentes do próprio quotidiano (cf. Huizinga (1972). 

Segundo Guedes (s/d) os jogos são “uma parte importante do capital 

cultural de cada grupo étnico reside no seu património lúdico, que se vai 

enriquecendo com as gerações vindouras, e reflectem uma civilização diferindo 

ou ajustando-se às características étnicas, religião, língua, costumes ou 

simples formas de agir e comunicar, dos diferentes grupos de seres humanos.” 

(Guedes: s/d, 167). 

 No caso dos jogos tradicionais, estes podem ser investidos como “ (...) 

um valioso documento da sociedade em Portugal (...) já que cada jogo está 

impregnado de uma organização do mundo particular que apenas o registo 

minucioso efectuado permite preservar. (...) revelando uma realidade humana 

e social que o acto de jogar permite integrar de modo inconsciente” 

(Hasse:1993, 12).  

2.1 Os jogos tradicionais como meio de fruição e de produção cultural  

Murcia (2005) considera que os jogos tradicionais retratam a forma de 

vida de um povo, estão enraizados na sociedade e são portadores de fortes 

elementos da cultura na qual nos inserimos. Estes são, para Cabral (1985, 7), 

uma das mais espontâneas e belas formas de expressão da alma popular em 

que se exprime a necessidade do lazer, a alegria do trabalho transfigurado em 

festa e a imaginação enriquecida por uma experiência secular.  

Na sua qualidade de meio de socialização, os jogos tradicionais poderiam 

desempenhar um papel facilitador do processo educativo, quer pela sua carga 

cultural, quer pelo papel que desempenham como suporte de cultura e de 

tradições. Além de proporcionarem prazer, estes poderiam fortificar a 

expressão e comunicação de tradições que são parte da cultura, ou seja, deste 

património complexo, construído de valores transmitidos de geração em 

geração e que reúne o conhecimento, a arte, a crença, a moral, as leis e todos 

os hábitos que o ser humano vem a adquirir enquanto membro da sociedade 

(Tylor: apud Bernard: 1974, 24).  

Para apreender a dimensão cultural dos jogos tradicionais importa, no 

entanto, entender a cultura não em termos de produtos que são elaborados ao 

longo do tempo mas, também, como disposição que se constrói entre os 
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indivíduos enquanto membros de uma sociedade historicamente determinada 

e determinante (Tentori apud Bernard: 1974, 31) e resultado da interacção do 

indivíduo com o meio, através do qual ela se perpetua e re-adapta a diferentes 

gerações. Assim entendida, a cultura representa a expressão de um grupo 

através da concretização do que o grupo aprende e partilha. É esta 

permeabilidade ao meio que faz com que um mesmo tipo de jogo varie de 

acordo com cada país, ou mesmo região ou localidade e que se justifique a 

preocupação em conhecer o seu objecto e contexto (Neto: 1997).  

Segundo Cabral, os jogos tradicionais têm a sua origem no trabalho, 

essencialmente rural, e embora alguns apresentem uma estrutura compósita, 

com elementos provindos da imaginação estimulada em tempo de lazer e 

outros, mormente os caracteristicamente infantis, os jogos têm muito a ver 

com a fantasia desencadeada por processos inconscientes. Assim, cada jogo 

poderá ser adaptado aos próprios gostos e “caprichos dos participantes” 

tornando-os semelhantes mas, dificilmente iguais nas suas regras ou formas 

de jogar como, por exemplo, no que respeita às lengalengas utilizadas em 

diferentes jogos (cf. Cabral: 1995, 12-13). Neste sentido, os jogos tradicionais 

permitem-nos também conhecer a nossa própria cultura e o meio social que 

nos envolve. 

Dinamizados como actividades lúdicas e recreativo-culturais, os jogos 

tradicionais são vivenciados e transmitidos de forma oral, por observação ou 

simplesmente pela sua constante prática, constituindo uma forma de vida quer 

para as crianças em que ele é uma actividade dominante, quer para os 

adolescentes e adultos em que vai da projecção do trabalho ao divertimento 

(cf. Cabral: 1985, 10). 

2.2 Os jogos tradicionais como espaço lúdico e de (inter) acção 

pedagógica  

Pelo seu dinamismo lúdico e carga afectiva, os jogos tradicionais 

constituem, por si só, uma actividade enriquecedora que desperta um sentido 

prático da vida em sociedade através da integração em grupo onde cada 

participante é chamado de forma individual ou colectiva a desempenhar 

diferentes papéis e comunicar entre si.  

Ao incentivar a colaboração entre os participantes, os jogos tradicionais 
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promovem a socialização das crianças, reproduzindo a sociedade na qual o 

jogo se inscreve. Tanto as situações motoras criadas pelos jogos e relativas ao 

tipo de espaço onde se desenrolam, quanto o estilo de comunicações que 

suscitam, os modelos de cooperação e de oposição que desencadeiam, ou as 

tarefas sócio-motoras que propõem, vão provocar acções e reacções dos seus 

praticantes, cujas interacções os fazem mergulhar em mundos de 

comunicação.  

Os jogos tradicionais colocam as crianças em situações reais nas quais se 

vêem confrontadas com a necessidade extrema de resolver problemas 

individuais de espaço, tempo e com o próprio corpo, do mesmo modo em que 

se interpõem na resolução de problemas umas com as outras.  

A prática destes jogos envolve aspectos mais intrínsecos à individualidade 

de cada criança, na medida em que se exige dela a escolha de um colega que 

tem de desempenhar um papel específico, a condução de um grupo, a escolha 

de um camarada, a invenção de uma resposta que tem de dar, de imediato, 

ou o seu auto-controlo imediato quando perde ou ganha ( cf. Guedes: [19-?], 

10).  

Ao apropriarem-se dos jogos tradicionais, as crianças adquirem como seus 

elementos culturais que lhe transmitem conhecimento social que, por sua vez, 

facilita a sua integração no meio no qual ela se consciencializa do papel que 

ocupa na sociedade.  

Referindo-se às potencialidades dos jogos tradicionais como recurso 

educativo, Ivic e Marjanovic (1986) recomendam que, por estarem no centro 

da pedagogia do jogo, os jogos tradicionais devem ser preservados na 

educação contemporânea, podendo representar um meio de renovação da 

prática pedagógica nas instituições infantis, bem como nas ruas, férias, etc; 

sendo apropriados para preservar a identidade cultural da criança de um 

determinado país ou imigrante, tendo também a virtualidade de possibilitar 

um grande volume de contactos físicos e sociais, os jogos tradicionais infantis 

compensam a deficiência de crianças residentes em centros urbanos que 

oferecem poucas alternativas para tais contactos”. Os mesmos autores 

recomendam ainda que dado que o brincar é uma componente da cultura de 

pares e uma prática social de crianças de diferentes idades, esta forma de 
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acção não pode ser deslocada para um tipo de escolarização em que 

predomine apenas relações criança - adulto (Ivic e Marjanovic:1986 apud 

Kishimoto:2003, 27). 

Trigo (Trigo: 1994b, 1995 apud Murcia: 2005, 115) defende que o jogo 

tradicional cumpre na educação a função de melhorar a qualidade do tempo 

livre, reforçar a auto-estima de cada criança, estimular para o relacionamento 

entre pessoas de diferentes, idades e géneros, possibilitar um melhor 

conhecimento da sua cultura valorizando-a, motivar as crianças pela prática 

dos jogos e favorecer o conhecimento do património lúdico estimulando a sua 

capacidade de conhecimento. 

O jogo tradicional é uma das primeiras formas através da qual as 

crianças têm acesso ao meio cultural e podem estimular o contacto próximo 

da cultura de cada jogador/jogo. O brincar é um meio de aproximações 

sociais, principalmente entre as crianças, mas pode também aproximar 

gerações. Sendo os jogos tradicionais o fruto de uma cultura que se entrelaça 

de geração em geração, a sua revitalização no contexto educativo pode ser 

motivo ou pretexto de aproximação entre famílias e a instituição educativa. Ao 

facilitar proximidade social e cultural entre pessoas e grupos, a utilização 

comum de materiais e espaços, através da vivencia de momentos de grande 

prazer, a prática dos jogos tradicionais tem potencialidades para concretizar a 

desejada partilha de culturas na qual a criança possa reconhecer relações de 

pertença e integrar-se respeitando a diferença e aprendendo com ela na 

escola, na família e na comunidade.  

Sendo os jogos fruto de transmissão oral independentemente da posição, 

meio de origem ou condições de inserção social, qualquer família pode tomar 

parte no processo educativo como participante da partilha de saberes a este 

nível, o que pode ter vantagens num tempo em que as novas tecnologias 

opõem algumas barreiras a nível da comunicação inter-geracional. Esta pode 

ser uma forma material e concreta de estimular uma ligação que é 

preponderante no processo de desenvolvimento de um humano, ajudando as 

crianças a descobrirem-se como membros de uma sociedade que lhe atribui 

papéis específicos. Os pais podem, com ou sem a ajuda da escola, participar 

na recolha de canções, relatos e histórias, atribuírem uma maior relevância 
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dos livros na difusão da cultura popular, a qual concorre com a cultura de 

massas veiculada pela televisão ou mesmo pelos jogos produzidos pelas novas 

tecnologias e que se afirmam como indústria cultural para a infância.  

 

Sendo os pais reconhecidos pelo discurso oficial como “os principais 

responsáveis pela educação das crianças a quem se reconhece o direito de 

conhecer, escolher e contribuir para a resposta educativa que desejam para os 

seus filhos” (ME/DEB, 1997: 43), o pedido do seu contributo, a troca de 

informações e partilha de intenções e propostas educativas (estratégias, 

actividades colectivas, …) podem materializar a desejada parceria educativa, 

com efeitos sobre a educação das crianças. 

Tal como outros, os jogos tradicionais correm o risco de se perder pelos 

motivos enunciados por Múrcia (2005, 116), ou seja, por deixarem de 

corresponder às condições sócio-culturais e aos estilos de vida actuais e por 

efeito da criação de novos jogos, alguns criados a partir da interpretação de 

jogos já existentes, da assimilação de jogos de outras culturas, bem como a 

transformação de conteúdos, estruturas ou funções. Estes são alguns dos 

factores que justificam que a prática dos jogos tradicionais fosse deixando de 

ser usual. (Murcia: 2005, 116) 

Esta pode ser também uma forma da escola, enquanto comunidade 

educativa, contribuir para a revitalização de recursos culturais cuja 

transmissão e aprendizagem aconteciam no passado de forma espontânea, 

passando de geração para geração, pela comunicação oral que ocorria em 

casa, na rua, na comunidade. 

2.3. O lugar do jogo na vida das crianças 

O brincar é uma referência para a construção da cultura do ser humano. 

Tal como destacou Huizinga (1951) o brincar tem sido relacionado com todas 

as realizações humanas que tem como suporte a própria cultura humana 

(Huizinga 1951 apud Neto:1997, 99). A ideia de brincar transporta-nos para 

uma dimensão de prazer, de construção do imaginário, para horas de 

momentos de faz-de-conta e de vontades de continuar a explorar o real com o 

outro ou, simplesmente, a pensar no outro mas, sendo uma acção espontânea 

e característica da criança que está inserida num grupo, contextualizada num 
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tempo e num meio específicos, o brincar pode também ser pensado como um 

meio de produção cultural.  

A criança brinca e joga; apesar de brincar e jogar serem acções 

indissociáveis na vida da criança, o brincar tem sido definido como uma 

actividade espontânea que não exige um tempo, espaço ou objectivo 

específico, enquanto o jogo tem sido caracterizado pela sua relação com um 

objectivo. Todavia, se observarmos uma criança, ou um conjunto de crianças, 

a brincar, testemunhamos a sua necessidade de definir previamente papéis, da 

mesma forma que quando atendemos às diversas classificações dos jogos 

todas elas referenciam os “jogos de regras”. Para efeitos deste trabalho não 

nos interessa aprofundar esta distinção, na medida em que o jogo será 

abordado sobretudo como contexto de (inter)acção espontânea e não 

subordinada da criança, relativamente ao poder e controlo dos adultos e como 

dimensão a valorizar na apreensão e entendimento dos mundos sociais e 

culturais que elas reconstroem com, contra ou à margem da acção pedagógica 

intencional.  

A criança que aqui nos interessa será sobretudo o sujeito a que se 

reconhecem direitos próprios que nem sempre são assegurados na 

organização dos seus mundos de vida que habitam quotidianamente sob o 

olhar e governo dos adultos. Trata-se da criança visada pelo Art. 31º, Nº1 e 2, 

da Convenção sobre os Direitos da Criança, a quem os Estados que a 

ratificaram (i) reconhecem o direito ao repouso e aos tempos livres, o direito 

de participar em jogos e actividades recreativas próprias da sua idade e de 

participar livremente na vida cultural e artística (ii) respeitam e promovem o 

direito de participar plenamente na vida cultural e artística e encorajam a 

organização, em benefício, de formas adequadas de tempos livres e de 

actividades recreativas, artísticas e culturais, em condições de igualdade”. 

Trata-se também do mesmo sujeito que é visado pela legislação portuguesa, 

designadamente, no Artigo 70º CRP (Constituição da República Portuguesa), 

nº1 – Alíneas d) e e) quando se afirma que o direito dos jovens a uma 

protecção especial para efectivação dos seus direitos económicos, sociais e 

culturais, inclua a educação física e desporto e no, aproveitamento dos tempos 

livres. 
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A criança que aqui nos interessa é, no entanto, e também, o grupo social 

a quem se destina o sistema de educação pré-escolar que, como o próprio 

nome indica, antecede a etapa escolarizada na vida da criança e, como tal, 

apesar de se encontrar organizada de forma a contemplar vários parâmetros 

que deverão estar presentes naquele nível de ensino, tem uma especificidade 

própria, enquanto primeira etapa da educação básica no processo de educação 

ao longo da vida. Segundo a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, “a educação 

pré-escolar é complementar da acção educativa da família, com a qual deve 

estabelecer estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento 

equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como 

ser autónomo, livre e solidário.” (ME/DEB:1997, 15). 

A inserção da criança na sociedade pode ser pensada como resultado da 

prossecução dos vários objectivos deste nível da Educação básica, 

designadamente (i) a inserção da criança em grupos sociais diversos, no 

respeito pela pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva 

consciência como membro da sociedade (ii) o desenvolvimento global da 

criança no respeito pelas suas características individuais, incutindo 

comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e diferenciadas 

(iii) o desenvolvimento da expressão e a comunicação através de linguagens 

múltiplas como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e 

de compreensão do mundo (iv) incentivar a participação das famílias no 

processo educativo e estabelecer relações de efectiva colaboração com a 

comunidade”. 

O direito da criança a tempos e espaços de jogo e brincadeira parece ter 

cabimento no Jardim de Infância enquanto lugar de cumprimento do previsto 

pela Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar e enquanto lugar de oportunidade (i) 

de observação e a compreensão do meio natural e humano para melhor 

integração e participação da criança; (ii) de formação moral e o sentido da 

responsabilidade, associado ao da liberdade;(iii) de integração em grupos 

sociais diversos, complementares da família, tendo em vista o 

desenvolvimento da sociabilidade; (iv) de desenvolvimento de capacidades de 

expressão e comunicação da criança, assim como a imaginação criativa, e 

estimular a actividade lúdica ( cf. ME/DEB: 1997, 15-16). 
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A possibilidade de formação pessoal e social da criança e do seu bem-estar 

físico, intelectual e emocional merecem, no entanto, que se tenha em atenção 

não apenas o currículo explícito e oficial, cujas linhas gerais aqui 

apresentamos, mas também o currículo oculto. A sociologia da educação e, 

mais recentemente, a sociologia da infância têm tornado evidente a 

discrepância que pode haver entre o curriculum explícito ou oficial, que 

aparece claramente reflectido nas intenções que de uma maneira directa 

indicam quer as normas legais, os conteúdos mínimos obrigatórios ou os 

programas oficiais, quer os projectos educativos da escola e o curriculum que 

cada docente desenvolve na aula (cf. Torres: 1995, 201) e o currículo oculto 

que diz respeito a “todos aqueles conhecimentos, destrezas, atitudes e valores 

que se adquirem mediante a participação em processos de ensino e 

aprendizagem e, em geral, em todas as interacções que se dão no dia-a-dia 

das aulas e das escolas que nunca chegam a explicitar-se como metas 

educativas a conseguir de uma forma intencional.” (Torres: 1995, 201) O 

currículo oculto pode também ser contrastado com o currículo latente 

enquanto “conjunto de práticas educativas e processos pedagógicos que 

veiculam aprendizagens diferentes das explicitamente consignadas pelos 

objectivos do curriculum formal” (Ribeiro: 1990, 19). Torna-se, por isso, 

importante reconhecer os efeitos educativos „não académicos‟ que a escola 

parece promover, que não são explicitamente visados pelo curriculum formal, 

mas que interferem com aquisição de valores, socialização, manutenção da 

estrutura de classes sociais e fomento de atitudes de conformismo. (cf. 

Ribeiro: 1990, 19). 

Considerando que qualquer currículo “deve contribuir para o 

desenvolvimento da compreensão e a responsabilidade do indivíduo no seu 

encontro com situações quotidianas da vida, para o máximo crescimento de 

capacidades individuais em situações que lidam com a saúde, a formação da 

inteligência, escolhas morais, apreciação e expressão artísticas e para o 

desenvolvimento máximo da participação social em situações que impliquem 

relações interpessoais, integração em grupos” (Ribeiro: 1990, 87) importa 

saber se, se pode ou não falar num currículo oculto na educação pré-escolar, 

por se reconhecer o papel importante que este desempenha “na configuração 
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de significados e valores dos quais, a comunidade docente e mesmo a 

discente, não costumam estar plenamente conscientes.” (Torres: 1995, 10),  

Considerando as potencialidades expressivas e a informalidade das 

actividades da brincadeira e do jogo, importará saber em que medida a 

formação pessoal e social de cada criança e de todas as crianças está a ser 

assegurada, também através do currículo não explicitado pelos educadores, 

tendo em conta que esta é uma dimensão privilegiada pelas Orientações 

Curriculares, sobre a qual se recomenda uma abordagem transversal e 

sistemática e a transmissão de valores inerentes ao saber-estar, saber-ser e 

saber-fazer.  

Subsiste, no entanto, o problema do reconhecimento e de validação, pelos 

adultos, da brincadeira e do jogo como actividades a contemplar no currículo 

explícito, já que como refere Carlos Neto, “tudo o que uma criança faz é 

brincar” (Neto:1997, 99) e os “próprios profissionais de educação sentem 

dificuldade em discriminar os diferentes tipos de actividade considerando-os 

todos como brincadeira, como o pintar, a construção de um puzzle, o ouvir ou 

contar de uma história, entre outros” (Carlos Neto, 1997). 

Importa, por isso ir, ao encontro da afirmação de Kishimoto (1996) de que 

“ao atender necessidades infantis, o jogo infantil torna-se forma adequada 

para aprendizagens dos conteúdos escolares” (Kishimoto: 1996, 28).  

 

3. Do jogo dispositivo cultural ao jogo dispositivo pedagógico 

Para Neto (1997, 21), “(...) o jogo é um processo de dar liberdade de a 

criança exprimir a sua motivação intrínseca e a necessidade de explorar o seu 

envolvimento físico e social sem constrangimentos (investigar, testar e afirmar 

experiências e possibilidades de acção).” O jogo permite à criança a 

“exploração do meio envolvente, não só a nível físico, mas também a nível 

social e devia estar intimamente ligado ao desenvolvimento social e emocional 

das crianças” (idem 34-35). Estas são as dimensões que são valorizadas por 

Vandenplas-Hopler (1983) que ao discutir o desenvolvimento social das 

crianças, reconsidera o jogo como uma situação privilegiada de interacção e 

de desenvolvimento social, comum a todas as idades e culturas (p.47).  

Segundo Piaget (1998) o jogo é essencial na vida da criança. Inicialmente 
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temos o jogo de exercício, em que a criança repete uma determinada situação 

por puro prazer. Por volta dos 2-3 anos até cerca dos 5-6 anos, a criança 

vivencia o jogo simbólico que não só a estimula a relembrar o já acontecido, 

mas também a executar a representação propriamente dita, num espaço e 

tempo por ela definidos. Só posteriormente, por volta dos 7 anos, a criança 

experiencia os jogos de regras. Segundo o autor, estes jogos são transmitidos 

socialmente de criança para criança e consequentemente aumentam a sua 

importância de acordo com a progressão do seu desenvolvimento social.  

Contrariamente a Piaget, Vygotsky (1998) não estabelece fases para 

explicar o desenvolvimento da criança pois considera que este se prolonga ao 

longo de toda a vida do indivíduo e é acompanhado pela construção das suas 

funções psicológicas superiores. Para Vygotsky, a criança é um sujeito 

interactivo que usa as interacções sociais como forma privilegiada de acesso à 

informação e aprende a regular o seu comportamento pelas reacções; a regra 

do jogo é aprendida através dos outros e não como o resultado de um 

envolvimento individual na resolução de problemas.  

Palagana (1994) discute, a este propósito, as diferenças entre as 

concepções de Vygotsky e Piaget perante o papel do jogo no desenvolvimento 

cognitivo da criança. Para Piaget o jogo é preponderado pela assimilação, na 

medida em que a criança o assimila e percebe a realidade através das 

estruturas que já havia construído, não afectando por isso a modificação das 

mesmas. Contrariamente, para Vygotsky, o jogo proporciona precisamente 

alterações dessas mesmas estruturas; considera que apesar de todos 

reconhecermos o grande papel da imitação nos jogos da criança, com muita 

frequência estes jogos são apenas um eco do que as crianças viram e 

escutaram aos adultos e que, não obstante estes elementos da sua 

experiência anterior, nunca se reproduzem no jogo de forma absolutamente 

igual e como acontecem na realidade. O jogo da criança não é uma recordação 

simples do vivido, mas sim a transformação criadora das impressões para a 

formação de uma nova realidade que responda às exigências e inclinações da 

própria criança. A criança cria partindo do que conhece, das oportunidades 

que o meio lhe oferece e em função das suas próprias necessidades e 

preferências (cf. Vygotsky: 1998, 12). 
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Para Kishimoto (1996, 147) o jogo é uma “forma de socialização que 

prepara a criança para ocupar um lugar na sociedade adulta, pode ter uma 

função terapêutica enquanto forma de preparar para a vida social e emocional” 

e consiste num espaço para “usar a inteligência (...) constituindo como tal, um 

viveiro para experimentar formas de combinar o pensamento, linguagem e 

fantasia” (idem, 149). Para Isabel Afonso (2005) trata-se de um meio de 

desenvolvimento das crianças; através da sua interacção com o meio, a 

criança desenvolve competências que promovem a sua integração, bem como 

o desenvolvimento da sua personalidade pelo espírito de iniciativa, autonomia 

e poder de decisão.  

Existem alguns objectivos que o jogo, enquanto actividade, procura ainda 

ter em conta, destacando-se o desenvolvimento de capacidades físicas e 

intelectuais, não esquecendo a importância na socialização pela vivência do 

sentido e espírito de grupo e a cooperação para o desenvolvimento conjunto 

da própria identidade do indivíduo. Todas estas competências são visadas pela 

educação pré-escolar, em que a interdisciplinaridade se apresenta como uma 

exigência de qualidade da relação pedagógica. 

Murcia (2005) classifica os jogos em função das capacidades que estes 

desenvolvem como, por exemplo, a linguagem, o desenvolvimento motor, a 

socialização e, entre outros, propõe que as crianças participem na construção 

do material específico e que os jogos tradicionais sejam integrados numa data 

ou vivência da própria instituição, como é o dia do pai ou uma semana 

cultural. Existem também recomendações no sentido de que a prática dos 

jogos seja vivenciada em meios envolventes diferentes e que a sua 

experimentação vise jogos com diferentes regras, papéis e variantes. Na sua 

perspectiva, os jogos tradicionais além de favorecerem a manutenção e 

fomento das tradições, podem estimular as crianças a valorizá-las e respeitá-

las através do conhecimento dos próprios jogos como formas de diversão, 

ritos, cultura, tradições e também como forma de comunicação. A identificação 

e interiorização das regras dos vários jogos, bem como o conhecimento da 

origem, nomes e variantes dos jogos, o reconhecimento das limitações e 

possibilidades de cada um deles e a identificação das alterações que os jogos 

vêm a sofrer de acordo com as influências que recebem do próprio meio, 
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podem ser um meio de que a escola se socorre para aproximar as crianças das 

tradições do ambiente no qual se insere e o de proporcionar actividades 

lúdicas segundo perspectivas recreativa e social.  

3.1. Os jogos tradicionais como oportunidade de aprendizagem crítica 

de valores sociais 

Os jogos tradicionais são actividades que facilmente se enquadram na 

realidade de vida de qualquer criança. Sabemos que o valor educativo e 

pedagógico que, enquanto educadores, atribuirmos a esta prática, será 

determinante para atingirmos objectivos de enriquecimento do currículo e dos 

mundos sociais construídos entre as crianças. Estes são actualmente 

praticados em vários contextos educativos, mas podem ser aí explorados 

apenas como meios de atingir diversos objectivos e que confluem para um fim 

único: o respeito pelo cumprimento das regras estabelecidas por esses 

mesmos jogos. Para além da riqueza que pode advir do conhecimento da sua 

história e do reconhecimento dos valores que veiculam, pensamos que a sua 

inclusão no currículo pode também servir objectivos pedagógicos específicos.  

Medina (1987) refere outros argumentos que validam a importância destes 

jogos na vida da criança, designadamente o de se familiarizar com o mundo 

do adulto, ao imitá-lo, e aprender a respeitar as regras tendo como base a 

interiorização de princípios cívicos e de cidadania, onde “a distribuição de 

jogadores por equipas em certos protótipos fomenta fértil competitividade e 

fortalece solidários sentimentos de cooperação” (Medina: 1987 apud Murcia: 

2005, 114). Refere, ainda, o desenvolvimento de faculdades físicas e 

intelectuais, da criatividade, bem como a aprendizagem de “códigos 

tradicionais” (Murcia:2005, 115) criados pela própria comunidade. 

Além de valorizar o prazer da criança em vivenciar o jogo e a influência 

desta actividade no desenvolvimento motor, cognitivo e sócio-afectivo da 

criança, Generelo e Plana (1996) consideram que a sua prática pode (i) 

favorecer a aproximação de gerações (ii) dar a conhecer os elementos 

culturais da comunidade (iii) facilitar a inclusão de temas transversais do 

currículo (iv) incorporar estratégias de interdisciplinaridade, valores sócio-

motores e (v) promover a pesquisa científica para a recolha dos jogos 

(Generelo e Plana:1996 apud Murcia: 2005, 115)  
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Também Kishimoto (1996) defende que “atender necessidades infantis, o 

jogo infantil torna-se forma adequada para aprendizagens dos conteúdos 

escolares” (Kishimoto: 1996, 28). No entanto, e tendo em conta a 

especificidade da educação de infância (oficialmente instituída como educação 

pré-escolar), importa ter em conta alguns aspectos pedagógicos que precisam 

ser cuidados na sua inclusão como conteúdo cognitivo e como experiência 

social e afectivo-relacional.  

A tomada de consciência para a importância destes princípios no 

desenvolvimento da criança, bem como a percepção dos jogos tradicionais 

como “veículo” para os alcançar, constitui uma mais-valia para o educador na 

intencionalidade inerente ao processo educativo, nomeadamente, 

possuindo um leque variado de instrumentos que facilitem as várias etapas 

pedagógicas que o educador deve fazer cumprir. Entre elas encontram-se a 

observação, a base do planeamento, a acção e reflexão. 

Observação, porque o educador, como um agente em contínua 

constatação do que a criança sabe, pode procurar no jogo, nomeadamente no 

jogo tradicional, um meio para procurar alargar os interesses e desenvolver as 

potencialidades das crianças. 

Planeamento, porque sendo o educador responsável por planear e 

adequar o grupo a situações e experiências de aprendizagem suficientemente 

desafiadoras, os jogos tradicionais podem garantir um ponto de partida para a 

abordagem de diferentes temas e fomentar, assim, nas crianças, a vontade e o 

gosto pelo saber fazer e conhecer, saber ser e saber estar. 

Acção e reflexão, na medida em que os jogos tradicionais podem 

funcionar como promotores de situações e oportunidades que possam quebrar 

a rotina diária do grupo como, por exemplo, a participação de pais e de outros 

agentes ou membros da comunidade, procurando posteriormente tomar 

consciência sobre qual a implicação destas acções face às necessidades das 

crianças e do grupo. 

O jogo tradicional para além de um meio educativo, promove um forte 

papel de vivências pedagógicas facilmente ajustáveis e enquadradas à 

situação espacial ou característica de cada grupo com que se pretende 

trabalhar. Trata-se de um excelente meio educativo e pedagógico que procura 
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inserir cada participante na sociedade, com naturalidade, demonstrando-lhe 

uma dimensão cultural, de tradições, constituindo também um meio de 

enriquecimento da interacção na e com a família das crianças.  

3.2. Potencialidades educativas dos jogos tradicionais 

Os jogos tradicionais que conhecemos e que começam hoje a ser objecto 

de diversas publicações surgem muitas vezes associados à tentativa de dar 

resposta a como ocupar tempos livres, muitas vezes subestimando-se as suas 

potencialidades enquanto experiência das crianças e como possível dispositivo 

pedagógico na formação pessoal e social. Além de transportarem em si a 

história e tradições da comunidade e regras essenciais à vida em comum, são 

também fonte de experiências emocionais e de oportunidades de exercício de 

direitos e deveres de cidadania, numa sociedade que se constrói sobre 

relações de cooperação e de competição, indo ao encontro dos princípios da 

educação pré-escolar enquanto sistema que visa “Promover o 

desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida 

democrática numa perspectiva de educação para a cidadania.” (ME/DEB: 

1997, 22). 

Ao proporcionarem a vivência de situações estratégicas de liderança e 

cooperação orientadas para a obtenção de objectivos comuns ao grupo os 

jogos tradicionais podem contribuir para a redução das tensões no seio do 

mesmo, ao permitir a participação, integração negociada e, ao mesmo tempo, 

a manutenção das tradições. (Coelho: 2002, 5) Por outro lado, trata-se de 

uma actividade livre e voluntária, onde as regras serão baseadas numa 

aceitação consensual de todos os jogadores, demarcando uma igualdade entre 

eles. Barreira reforça ainda que a aceitação dessas mesmas regras favorece 

assim “a sociabilização, o relacionamento correcto entre todos, a cooperação 

entre os participantes” (Barreira: 1993, 15). 

Contudo, tanto as suas regras quanto as formas de os jogar, devem 

merecer especial atenção dos educadores, tendo em conta o grupo com o qual 

os vamos vivenciar. Dado que os jogos tradicionais têm vindo a ser 

transmitidos ao longo das várias gerações, oralmente ou simplesmente através 

da sua prática, a forma como cada jogo é jogado, e até mesmo as suas 

regras, podem vir a diferir ou a serem alteradas de região para região ou de 
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tempos a tempos, adequando-se à cultura e forma de viver de cada 

população. Esta versatilidade e capacidade de adaptação ao contexto social e 

cultural representam uma grande importância na educação pré-escolar, na 

medida em que facilita o ir ao encontro das necessidades e interesses de cada 

grupo, ou de cada criança. Mais do que uma forma de valorizar uma tradição 

cultural, os jogos tradicionais podem ser apropriados pelos educadores como 

ferramenta e como pretexto para a reconstrução de contextos de socialização 

das crianças pelos adultos e entre os seus pares. 

Murcia (2005) valoriza como potencialidades socializadoras dos jogos 

tradicionais (i) a participação de todos os alunos de forma indiscriminada, (ii) 

o respeito quer pelas regras previamente acordadas, quer pelos colegas, (iii) o 

respeito pelo ambiente, espaço e material utilizado, (iv) a participação de 

modo cooperante e com tolerância, (v) o desenvolvimento de valores humanos 

pelo respeito das suas próprias limitações e dos restantes participantes, bem 

como (vi) a simples ocupação dos tempos livres. 

Para garantir este efeito deve, no entanto, haver uma reflexão sobre a sua 

contextualização, tendo em conta o tema que estamos a desenvolver e os 

objectivos que pretendemos alcançar. Murcia (2005), seguindo os estudos de 

Palacios e seus colaboradores (1994) descreveu alguns factores que devem 

ser favorecidos na escolha de um jogo, a identidade pessoal dos participantes, 

a criatividade contra a massificação e mediatização das experiências sociais, a 

possibilidade de participação. Estas serão condições que podem garantir que, 

enquanto actividades vivenciais, os jogos tradicionais contribuem para a 

formação de atitudes de tolerância, sinceridade, segurança e respeito pelo eu 

e pelo outro, o respeito pelas diferentes personalidades e a aceitação das 

virtudes e defeitos de cada um, através de um sentimento de liberdade que, 

por sua vez, contribua para a integração e aceitação de todas. O objectivo 

fulcral deverá ser o de proporcionar prazer colectivo e não só individual, de 

modo que a participação cooperativa possa gerar e fortalecer laços sociais e 

afectivos. 

Tomemos como exemplo o jogo do lencinho. O jogo do lencinho 

caracteriza-se por ser um jogo de grande grupo, em que se destaca a 

capacidade de um jogador reagir à percepção de ter o lenço atrás de si e 
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começar a correr até apanhar quem o deixou cair. Mas se analisarmos ao 

pormenor, este jogo poderá potenciar muito mais áreas essenciais ao 

desenvolvimento da criança. Inicialmente, podemos afirmar que não existem 

idades mínimas ou máximas que impeçam a participação do indivíduo neste 

jogo, podendo tornar-se assim um jogo de aproximação de gerações ou 

mesmo das famílias da instituição. Para além disso, os participantes definem o 

tempo, a duração do mesmo. Uma outra faculdade que este jogo fomenta é a 

da linguagem. O participante que leva o lenço na mão deverá verbalizar uma 

lengalenga que a certo momento é acompanhada pelos restantes participantes 

que dizem: “Ali vai o lenço, ali fica o lenço!”, até que o lenço caia ao chão e o 

jogador o apanhe. Este episódio repete-se mas diferenciam-se os jogadores 

que transportam o lenço e quem o apanha. Num grupo de crianças este último 

ponto torna-se uma forma implícita de perceber o relacionamento entre elas. 

Muitas são as crianças que deixam cair o lenço ao amigo mais próximo do 

grupo, chegando mesmo a exteriorizá-lo: “Gostei de jogar ao lencinho. Deixo 

cair o lenço ao meu amigo, porque gosto muito dele!”.  

A eliminação de jogadores desencadeará um sentimento de marginalização 

dos participantes com menos aptidão passando-os de jogadores a simples 

observadores, não partilhando o prazer pela brincadeira. No que respeita à 

discriminação sexual e tratando-se de crianças em idades compreendidas 

entre os 3 e os 4 anos, faz ainda menos sentido colocar este parâmetro em 

prática no jogo. Não existem conteúdos distintos entre os dois géneros. Cada 

criança deve ser aceite e compreendida na sua individualidade, reconhecendo 

as suas capacidades e limitações.  

A direcção autoritária poderá estar inerente à realização de determinados 

jogos, tendo que caber ao educador evitar esta prática entre as crianças e 

lidar com a sua própria tendência de directividade de modo a oferecer 

oportunidade de participarem livremente e garantir que todos tenham 

oportunidade de dirigir as actividades. Aos adultos deve caber recorrer aos 

jogos tradicionais como o faz com qualquer outro dispositivo pedagógico, 

garantindo que as actividades possam ter uma função educativa, tendo em 

conta as próprias expectativas e o modo como as crianças vivenciam ou 

exploram esses jogos.  
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Para tal torna-se importante analisar os modelos de interacção, de 

entendimento da situação e dos valores contidos e propostos como desafio de 

desenvolvimento, aprendizagem e experiência de sociabilidade e participação, 

através dos diversos tipos de jogos tradicionais.  

Nesta tarefa tomaremos como referência as recomendações contidas na 

Área de Formação Pessoal e Social das Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar (ME/DEB: 1997) designadamente: 

- “É na inter-relação que a criança vai aprendendo a atribuir valor a 

comportamentos e atitudes seus e dos outros, conhecendo, reconhecendo 

e diferenciando modos de interagir.” (p.52) 

- “Esta participação permite construir uma autonomia colectiva que passa 

por uma organização social participada em que as regras, elaboradas e 

negociadas entre todos, são compreendidas pelo grupo, que se 

compromete a aceitá-las (…)” (p.53) “A construção de autonomia supõe a 

capacidade individual e colectiva de ir, progressivamente, assumindo a 

responsabilidades. Este processo de desenvolvimento pessoal e social 

decorre de uma partilha do poder (…)” (p.53) 

- “Favorecer a autonomia da criança e do grupo assenta na aquisição do 

saber-fazer indispensável à sua independência e necessário a uma maior 

autonomia, enquanto oportunidade de escolha e responsabilização.” (p.53) 

- “(…) a decisão colectiva sobre as tarefas necessárias ao bom 

funcionamento do grupo são equalitativamente distribuídas, colaborando 

cada um para o bem estar colectivo.” (p.53-54) 

- “O respeito pela diferença, que valoriza a diversidade de contributos 

individuais para o enriquecimento do grupo, favorece a construção da 

identidade, a auto-estima e o sentimento de pertencer a um grupo, 

facilitando também o desenvolvimento colectivo.” (p.54) 

- “A vida em grupo implica o confronto de opiniões e a solução de conflitos 

que permite uma primeira tomada de consciência de perspectivas e 

valores diferentes, que suscitarão a necessidade de debate e negociação, 

de modo a fomentar atitudes de tolerância, compreensão do outro, 

respeito pela diferença.” (p.54) 

- “(…)as vivências proporcionadas pela participação na organização do 
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ambiente educativo e pela participação na aprendizagem em grupo 

contribuem para a tomada de consciência de valores espirituais e 

éticos(…)” (p.55) 

 

A selecção dos jogos tradicionais abaixo descritos partiu de um reavivar 

das lembranças de infância, confrontando-as com alguma bibliografia referente 

ao tema destinada à infância, bem como o decorrer do estudo. Ao longo desta 

recolha e análise procurei analisar os valores de cada jogo através das suas 

regras.  

Na sua apresentação, vamos agrupá-los segundo a situação-desafio que 

colocam às crianças e que vão desde a simples cooperação ou participação 

numa actividade lúdica colectiva (Bóia-bóia binha ou Senhora D. Anica e 

Telefone), aos jogos que invocam a sorte ou perspicácia na antecipação da 

possível vantagem (Um-dó-li-tá / Pedra, papel, tesoura), da mobilização de 

competências individuais no concurso com o outro (Cabra cega, Macaca e 

Galo), aos jogos que sendo de extraordinário interesse das e para as crianças 

merecem a atenção delicada do adulto por implicarem actos de 

escolha/selecção de parceiros (Anelzinho, Borboleta branca, Lencinho, 

Bichinho), o uso de poder na organização da actividades que implicam a 

inclusão, exclusão entre pares (Bom-barqueiro / Linda falua), ao controlo e 

monitorização mais ou menos directo do comportamento de outras crianças (o 

Rei Manda, Mamã dá licença, Macaquinho do chinês) ou à exposição social de 

limitações de capacidade e sancionamento de dificuldades (Lencinho, Gato e 

Rato, Apanhada, Corrida de colheres). 

A vivência e participação nos jogos, convém sublinhar que pode 

potencializar a socialização entre crianças segundo valores indispensáveis à 

sua formação pessoal e social, constituindo também um espaço social 

especialmente propício à manifestação e afirmação da competência social das 

crianças enquanto actores e intérpretes da realidade social que lhes é 

apresentada pelo adulto, podendo ter efeitos não desejados sobre as 

interacções entre as crianças, designadamente a exposição social de 

vulnerabilidades ou desvantagens de alguma ordem, a discriminação, ou a 

subordinação autoritária. 
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3.3 Des(en)cobrindo as potencialidades educativas dos jogos 

tradicionais  

Os jogos tradicionais seleccionados serão agrupados em três conjuntos 

distintos: jogos sociais, jogos de competição e jogos com abertura à 

participação. Procuraremos, previamente definir cada um desses conjuntos, 

seguido da explicitação de cada jogo. Posteriormente, des(en)cobrimos as 

potencialidades de cada jogo, analisando mais concretamente os diferentes 

contextos de interacção, os recursos e os riscos de participação, a 

responsabilidade respeitante ao poder, iniciativa e decisão e a sua 

convergência com os valores inerentes à área de formação pessoal e social 

previstos nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (OCEPE). 

3.3.1 Jogos sociais: telefone, bóia-bóia-binha/senhora dona Anica, 

bichinho, anelzinho, borboleta branca 

Os jogos sociais serão apresentados como sendo aqueles que visam 

promover a convivência e inter-conhecimento entre as crianças, na medida em 

que proporcionam formas de receptividade recíproca que estimulam e ajudam 

a ultrapassar barreiras comunicacionais, onde os jogadores se empenham de 

modo coordenado para atingir um objectivo comum. Favorecem, ainda a 

convivência com as diferenças, o respeito pelo outro, a tolerância, o valor da 

diversidade, afirmando-se como contributos de sentimento de pertença ao 

grupo e igualdade de oportunidades. Guedes (198?, 70) define os jogos sociais 

como aqueles que procuram atingir resultados na cooperação, adaptação ao(s) 

outro(s), entreajuda e solidariedade.  

A cooperação estimula assim nas crianças, segundo Xares (1992,11 apud 

Leite & Rodrigues: 2001, 32), a construção de uma relação social positiva pela 

mudança das atitudes pessoais para com os jogos e com elas mesmas, de 

forma a favorecer um ambiente de prazer e solidariedade segundo uma 

interacção positiva, a empatia (sabendo colocar-se no lugar do outro 

compreendendo e respeitando o seu ponto de vista e atitudes), a comunicação 

(desenvolvida pela capacidade de se exprimir de forma espontânea e franca), 

a participação (baseada no princípio da não exclusão), o apreço e auto-

conceito positivo (desenvolvido por uma linguagem positiva de si próprio e 
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reconhecendo e expressando a importância do outro) e, por fim, a alegria de 

representar um objectivo educativo centrado na eliminação do sentimento de 

fracasso e rejeição apelando simultaneamente à diversão. 

 

Telefone (ou telefone avariado) 

Os participantes sentam-se em roda iniciando o jogo quando uma delas 

comunica uma mensagem “em segredo”, isto é, em voz baixa e apressada à 

criança de um dos seus lados. Por sua vez, esta passará a mensagem de igual 

modo à criança seguinte e assim sucessivamente. Todas as crianças 

assumiram o papel de emissor e de receptor, à excepção da primeira que é 

somente o emissor e da última que será somente o receptor. Fechado o círculo 

a criança que será somente receptor transmitirá a mensagem a todo o grupo 

em voz alta e a primeira (emissor) re-transmitirá a mensagem comunicada 

inicialmente. O objectivo é obter uma mensagem final deturpada e, por isso, 

fazer rir os participantes. (Cabral: 1995, 147) 

O “Telefone” é visto como um jogo mais complexo mas que transporta um 

forte carácter lúdico, de diversão. Trata-se de um jogo menos expressivo 

corporalmente, ainda que exija uma grande proximidade física. A linguagem é 

a essência do jogo.  

Cada jogador tem que esperar pelo seu momento para participar, 

respeitando os momentos dos seus colegas. Tal como no quotidiano, a criança 

é incentivada a esperar pela sua vez para poder cumprir a sua tarefa no jogo. 

É estimulada a necessidade de respeitar o espaço de intervenção de cada 

interveniente. 

 

Bóia-bóia binha /Senhora D. Anica 

“Bóia-bóia binha” e “Senhora D. Anica” tratam-se de jogos de roda que 

têm como regras a formação inicial de uma roda, na qual todas as vezes que a 

canção referenciar uma profissão, as crianças devem parar e mimar esse 

mesmo ofício. (Lima: 1943, 85 e Cabral: 1998, 149) 

Este jogo transporta as vivências do quotidiano para um momento lúdico 

em que a criança se transporta para uma realidade do mundo adulto. Por se 

tratar de um jogo em que não há um objectivo claro de vitória, este poder-se-
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á distinguir e caracterizar pelo seu forte espírito cooperativo. Tomemos como 

exemplo uma criança que não reconheça uma determinada profissão presente 

na cantiga. Basta que somente um único participante identifique esse mesmo 

ofício para que as restantes crianças se reintegrem no jogo por simples 

imitação. Neste jogo não se excluem jogadores, integram-se! 

 

Bichinho 

O grupo de crianças deve estar em formação de roda, onde aleatoriamente 

uma criança se coloca no centro encolhida sobre o seu corpo. Os jogadores 

que estão na roda cantam: “Oh bichinho que estás lá dentro, estás lá dentro a 

descansar. Levanta-te, oh bichinho e vem à roda escolher o teu par.” A criança 

que está no meio (o bichinho) levanta-se e escolhe outro jogador. Neste 

momento existem duas variantes. A primeira variante é a de as duas crianças 

regressarem ao meio da roda e se recomeçar a cantar e seguir o processo de 

selecção de outro elemento, até que todas as crianças sejam escolhidas, o que 

favorecerá a inclusão. A segunda variante é de a criança que foi o bichinho 

toma o lugar de quem escolheu e essa criança passa a ser o bichinho e 

recomeça-se todo o processo, dando importância a cada jogador na sua 

individualidade, aumentando a auto-estima de quem é escolhido, podendo 

contudo, promover um espírito de exclusão por quem não é seleccionado para 

o jogo. 

 

Anelzinho 

Este jogo deverá realizar-se numa roda, na qual os participantes estão 

sentados no chão. Cada jogador colocará as mãos junto ao peito, esticadas e 

unidas pelas palmas. Uma criança estará no meio e passará com as suas mãos 

pelas de todas as crianças deixando o anel, disfarçadamente nas mãos de uma 

delas. No final da volta à roda o jogador do meio pede a um jogador para 

adivinhar quem tem o anel. Quem adivinhar ganha! Este jogo também pode 

ser realizado em equipas, vencendo a equipa que adivinhar um maior número 

de vezes, quem tem o anel. (Cabral: 1998, 127) 

Este jogo também se determina pela sua organização espacial na 

formação de uma roda, assim como pela problemática inicial de seleccionar 
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um jogador para distribuir o anel. 

O Anelzinho é um jogo de fortes momentos que promovem a socialização 

dos participantes, na medida em que envolve o contacto físico directo entre as 

crianças, assim como a escolha de quem ficará com o anel e de quem irá 

adivinhar onde o anel ficou. 

 

Borboleta branca (ou olha a borboleta) 

Para a realização deste jogo é necessário seleccionar previamente uma 

criança que estará dentro da roda dos jogadores. Essa criança dançará em 

sentido contrário aos participantes que se encontram na roda. No decorrer da 

canção/dança juntar-se-ão à criança, unicamente, aquelas que esta chamar 

pelo nome. Serão formadas duas rodas: uma interior e outra exterior. (Cabral: 

1998, 132) 

Os jogos de roda, de uma maneira geral são jogos que favorecem a 

comunicação e interacção das crianças. No entanto, estas encontram-se 

carregadas de tensões que poderão de algum modo dificultar esse contacto. 

“Olha a borboleta (ou borboleta branca)” pode ser tomado como um exemplo 

de um jogo que envolve tensões intrínsecas aos próprios participantes. Um 

primeiro momento que poderá desencadear tensões aos participantes será 

precisamente o que antecipa o início do jogo, propriamente dito, o da selecção 

da criança que vai para o meio da roda. A selecção dos jogadores para o 

desempenho de um papel específico pode ser realizada de diferentes formas: 

pelo voluntariado, em que uma criança espontânea e voluntariamente se 

oferece, por nomeação, um outro participante designa determinada criança 

para o lugar, ou pelo mais utilizado método de selecção através de “sortes” 

(lengalengas que seleccionam aleatoriamente determinado jogador a 

desempenhar uma função específica). Qualquer uma das situações possíveis 

desencadeará emoções e sentimentos em todos os participantes. No momento 

posterior, na altura em que já se inicia o jogo propriamente dito, gera-se um 

novo momento de tensão inerente a uma outra regra do jogo. A criança que 

se encontra no meio da roda e que de certo modo assume um papel de 

protagonista tem que escolher um jogador para também ir para o centro. O 

que se desencadeará é a escolha dos elementos que estão mais próximos 
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socialmente, em que existem laços mais fortes com a criança que faz a 

selecção (o que é mais amigo, o que me empresta os brinquedos, o que é 

mais famoso no grupo, entre outros). 

Neste jogo não existe um vencedor na verdadeira acepção da palavra 

ganhar, embora se possa considerar que existe um conjunto de vencedores, 

sendo este constituído por todas aquelas crianças que foram chamadas para 

se integrarem na roda interior. A nível espacial, a cooperação instituída no 

movimento da roda irá ser contrariada pelo movimento de sentido contrário 

exercido inicialmente pela criança que se apresentará no interior da mesma 

(competição). 

 

Quadro 1- Jogos sociais 

Jogos sociais 

Jogo 

Contexto 

de 

interacção 

Recursos de 

participação 

Riscos de 

participação 

Responsabilidade 

(iniciativa/poder/de

cisão) 

Convergência 

com valores nas 

OCEPE da área 

FPS 

Telefone Formação 

inicial em 

roda, onde 

as crianças 

se 

assumem 

como 

colectivo, o 

grupo 

aceita as 

regras e 

cada 

criança 

compromet

e-se a 

cumpri-las. 

Capacidade 

de escuta, 

compreensã

o e 

transmissão 

da 

mensagem. 

Pressão 

social e 

crítica e/ou 

exclusão de 

quem tenha 

dificuldades. 

Autonomia e 

responsabilidade da 

escolha do conteúdo 

da mensagem, da 

criança que deve 

tomar a iniciativa. 

 

As outras crianças 

devem ter em 

atenção o outro e 

decidir, manter ou 

transformar a 

mensagem. 

 

Avaliação colectiva 

do efeito do 

cumprimento das 

regras e dos 

diferentes 

contributos. 

Socialização: 

experiência de 

participação. 

 

Reconhecimento 

e diferenciação 

do seu 

pensamento em 

relação ao dos 

outros. 

 

Tomada de 

consciência 

colectiva e 

respeito pelas 

diferenças. 

 

Cooperação: 

todos participam 

com o seu 

contributo 
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individual, para 

um bom 

resultado 

comum. 

Bóia-bóia 

binha/Srª 

D. Anica 

Formação 

inicial em 

roda, onde 

as crianças 

se 

identificam 

e assumem 

como 

grupo pela 

igualdade 

dos gestos. 

Capacidade 

de cantar e 

mimar as 

profissões ou 

ofícios da 

canção. 

Pressão 

social e 

crítica ou 

exclusão de 

quem não 

reconheça as 

profissões ou 

ofícios e/ou 

crie 

diferentes 

gestos. 

Cada criança decide 

como mimar cada 

profissão. 

 

 

Socialização: 

experiência de 

participação em 

grupo. 

 

Noção de 

colectivo e 

respeito pelas 

diferenças. 

Bichinho Formação 

inicial em 

roda, as 

crianças 

aceitam as 

regras e 

compromet

em-se a 

cumpri-las. 

 

Uma 

criança 

inicia o 

processo e 

posteriorm

ente 

escolhe 

uma outra. 

Mimar a 

postura do 

bichinho de 

forma 

individual. 

Escolher a 

próxima 

criança para 

substituir o 

seu papel. 

Exclusão de 

quem não é 

escolhido. 

Pressão 

social. 

Autonomia e 

responsabilidade de 

escolher outra 

criança para 

desempenhar o seu 

papel de bichinho. 

Autonomia: 

individualidade 

no desempenho 

de um papel 

específico. 

 

Cooperação: 

contributo 

individual. 

Anelzinho Formação 

inicial em 

roda, onde 

as crianças 

se 

assumem 

como 

Capacidade 

de uma 

criança 

passar o 

anel pelas 

outras 

crianças, e 

Pressão 

social e 

exclusão de 

quem não 

fica com o 

anel e/ou 

tenha 

Autonomia e 

responsabilidade de 

passar o anel e 

escolher a quem o 

deixa. 

 

Escolher manter ou 

Socialização: 

experiência de 

participação. 

 

Autonomia: 

consciência do 

poder de decisão. 
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colectivo, o 

grupo 

aceita as 

regras e há 

um 

compromis

so 

individual 

de as 

cumprir. 

 

Selecção 

de uma 

criança 

para 

garantir a 

continuidad

e do jogo. 

de forma 

invisível, 

deixá-lo ficar 

nas mãos de 

outra. 

dificuldades. 

 

 

desvendar quem 

possui o anel 

durante o jogo. 

 

Avaliação individual 

resultante do 

cumprimento das 

regras e alcance do 

objectivo proposto. 

 

Cooperação: o 

cumprimento das 

regras para 

alcançar o 

objectivo comum. 

Borboleta 

branca 

Formação 

inicial em 

roda, onde 

as crianças 

aceitam as 

regras e 

compromet

em-se a 

cumpri-las. 

 

Selecção 

de 

diferentes 

crianças 

para a 

definição 

dos 

diversos 

papéis 

inerentes à 

canção. 

Capacidade 

de escuta e 

da criança 

do centro 

seleccionar 

as restantes. 

Pressão 

social e de 

exclusão de 

quem não é 

escolhido. 

Poder de decisão na 

escolha das crianças 

que se vão integrar 

no centro da roda 

com esta criança. 

 

Autonomia: 

através do poder 

de decisão, de 

selecção por 

método de 

exclusão. 
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Na análise do quadro apresentado anteriormente salienta-se ainda a 

diferença entre os conjuntos dos jogos telefone avariado e bóia-bóia-binha do 

conjunto dos jogos anelzinho, borboleta branca e bichinho, na medida em que 

os primeiros se desenvolvem através da cooperação, participação colectiva, da 

comunicação e interdependência e os segundos implicam directamente 

escolhas e preferências individuais que podem reproduzir vantagens e 

desvantagens individuais – de capacidades - e sociais – de pertença, 

proximidades/distanciamentos sociais, étnicos, económicos das e entre as 

crianças participantes.  

3.3.2. Jogos de competição: gato e rato, apanhada, lencinho, macaca, 

galo, um-dó-li-tá/papel, pedra, tesoura, cabra-cega 

Os jogos de competição são jogos baseados no concurso e quase disputa 

de capacidades e destrezas dos participantes. As crianças exercem a 

autonomia e responsabilidade de escolher o parceiro, com maior ou menor 

justiça na distribuição das oportunidades de participação activa. Segundo 

Brotto (1999 apud Soler: 2003) “competição é o processo de interacção social 

em que os objectivos são mutuamente exclusivos, as acções são isoladas e em 

oposição às dos outros e os benefícios concentrados só em alguns”. 

 

O gato e o rato 

O jogo desenvolver-se-á na formação de roda. Antes de iniciar deverá 

escolher-se um jogador para o papel de rato e outro para o papel de gato. No 

início deste, o rato e o gato encontrar-se-ão no meio da roda. O rato sairá do 

meio por entre duas crianças (casulo) e voltará a sair e entrar por onde 

entender. O gato terá de apanhar o outro jogador passando exactamente por 

todos os casulos pelos quais terá passado o rato. O participante com o papel 

de gato ganha o jogo se apanhar o rato e tiver passado por todos os casulos 

que este havia passado. Ganha o rato caso o gato se engane nos casulos ou 

por cansaço. Ao terminar o jogo poder-se-á continuar com outras crianças a 

desempenharem o papel de gato e de rato ou continuar somente entre 

vencedores, para apurar um único vencedor. (Lima: 1943, 41) 

O jogo “O gato e o rato” é um jogo em muito semelhante ao “lencinho”. 

Este trata-se, no entanto, de um jogo no qual grande parte do tempo 
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interagem, somente, duas crianças. Este aspecto fará com que socialmente se 

considere menos rico. Contudo, devemos ponderar que os participantes que 

estão unicamente na formação da roda se tratam de ser humanos com 

vontades e sentimentos próprios e que por isso poderão intervir 

espontaneamente, ainda que de forma mais indirecta. 

 

Apanhada 

O jogo da apanhada pressupõe a existência de duas equipas: a que 

apanha e a que foge. Normalmente, a equipa que apanha tem somente um 

elemento e os restantes pertencem à equipa que foge. A escolha de quem 

apanha pode ser feita através de um jogo de selecção como o “um-dó-li-tá”, 

entre outros.  

Para este jogo existem indeterminadas variantes. Cabral (1998, 152) 

explica o jogo da seguinte forma: qualquer uma das duas equipas (a que 

apanha e a que foge) deve ter mais do que um elemento sendo esses 

escolhidos por um líder de cada equipa. Posteriormente, demarca-se a casa da 

equipa que foge (um círculo no chão, por exemplo) onde devem permanecer 

enquanto a outra se espalha pelo espaço. Delimita-se ainda a “prisão” que 

pode ser de igual modo um outro círculo no chão, desde que distinto por todos 

os jogadores. Quem foge deverá abandonar a casa e percorrer o espaço 

evitando ser apanhado. Quando isso acontecer deverá ser levado para a prisão 

onde permanecerá até que consiga ser salvo/libertado por um jogador da 

mesma equipa desde que este segundo esteja livre. O jogo termina quando a 

equipa que apanha conseguir ter todos os adversários “presos”. 

Este jogo permite a interacção de todo o grupo exigindo, contudo, um 

espaço amplo que favoreça a corrida. Transporta com ele conotações cívicas e 

morais diferenciadas pelo bem e o mal, daí que uma das possíveis variantes 

assuma personagens figurativas, designadamente, o “lobo mau” é a equipa 

que está a apanhar, ou os “polícias”, e em oposição quem foge são os 

“cabritinhos” ou os “ladrões”. Outro aspecto que considero importante é a 

necessidade de cooperação nas equipas, onde o objectivo só é alcançado caso 

se tenha apanhado todos os que fogem. 
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Lencinho 

Para a realização do jogo do lencinho é necessária a formação de uma 

roda. Uma criança passa para o exterior da roda e transportará o lenço 

circulando à volta da mesma. Este participante tem que deixar cair o lencinho 

nas costas de um dos jogadores na roda sem que este se aperceba. Quando a 

criança vir que tem o lenço nas costas deverá correr atrás do jogador que o 

deixou cair tentando apanhá-lo, antes que este consiga tomar o seu lugar na 

roda. Caso seja apanhado ou não se aperceber que tem o lenço, deverá ir para 

o meio da roda e o jogo continuará com o mesmo distribuidor do lencinho. 

Quando o voltar a deixar cair, outra criança que esteja na roda ou a criança 

que estiver no meio poderá ir apanhar o lenço e correr atrás do distribuidor. A 

criança desatenta ocupará o lugar do meio. (Cabral: 1998, 119) 

Este jogo é muito semelhante ao anterior na sua formação e no que se 

refere à socialização, ainda que neste não se verifique um contacto tão 

próximo e íntimo como o anterior. Um aspecto a salientar e valorizar é o facto 

da exclusão temporária da criança que não consegue alcançar os objectivos. 

Ela é retirada do jogo até que consiga superar as suas dificuldades ou 

distracções. Numa perspectiva da visão que tenho da sociedade, a exclusão 

por incapacidade poderá promover a necessidade de rotular todos aqueles que 

são vistos como fracos por não alcançarem os objectivos propostos. Poder-se-

á tornar um momento de extrema humilhação para o jogador em questão. Por 

outro lado, devemos encarar este aspecto não como exclusão, mas como 

penalização pela distracção e fomentar o incentivo e superação das próprias 

limitações. 

 

Macaca 

A Macaca é um jogo de participação individual. Para a realização do 

mesmo é necessário marcar o espaço do jogo no chão. As casas (espaços 

definidos nas marcações do jogo) devem ser numeradas de 1 a 8 no qual as 

casas 5 e 4, e 7 e 8 devem encontrar-se lado-a-lado, na medida em que são 

as únicas onde os participantes deverão colocar os pés simultaneamente no 

chão, ainda que cada um em sua casa. Cada jogador deverá ter a sua malha 

(pedrinha, saco de areia ou outro objecto de pequenas dimensões mas com 
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um peso de fácil arremesso). A malha inicialmente é lançada para a casa 1 

tendo a criança que realizar todo o percurso com saltos de um para um – pé-

coxinho - (um só pé no chão à excepção das casas lado-a-lado), onde não 

poderá pisar a casa onde estiver a malha e ao regressar terá que recolhê-la 

sem que poise os dois pés no chão. O jogo repete-se para todas as casas. 

Durante o jogo, nem os pés, nem a malha poderão queimar os traços. Vence a 

criança que primeiro acabar o jogo. (Cabral: 1998, 93) 

O jogo da “macaca” pressupõe uma destreza e agilidade motora muito 

específicas. Cada criança deve já ter alcançado um nível de desenvolvimento 

que lhe permita alcançar os objectivos definidos. Este factor influenciará 

directamente a imagem que o participante transportará para os adversários. 

Ele prevê ultrapassar as suas próprias expectativas tendo em vista a aceitação 

do outro, através do alcançar das metas estabelecidas. 

Neste jogo observa-se de igual forma princípios de cidadania, como é o de 

respeitar o tempo de cada participante. Ainda que se trate de um jogo com 

uma forte componente individualista. 

Gostaria de igual modo de referir que para além de toda a dimensão de 

socialização e de desenvolvimento motor intrínseco a este jogo tradicional, 

distingue-se uma iniciação clara à matemática, sendo esta evidenciada pela 

simples identificação dos diferentes algarismos de 1 a 8, até à complexa 

interiorização dos seus valores e sequências lógicas. 

 

Galo 

O Galo é jogado por duas crianças e é necessária a realização das marcas 

do jogo antes do seu início. Este pode ser jogado utilizando papel e caneta, no 

chão de terra batida, ou um local que permita a realização destas marcações. 

As marcações para este jogo constam de duas linhas verticais paralelas entre 

si e duas horizontais também paralelas entre si, cortando-se os dois grupos. 

Cada jogador deverá definir a sua identidade (bolinha ou cruz). Iniciará o jogo 

a criança que ficar com a bolinha e deverá preencher um dos quadrados com a 

sua identidade. Posteriormente, a outra criança também preencherá um 

quadrado com a sua identidade. Este processo repetir-se-á alternadamente 

até que um dos jogadores consiga fazer uma linha, coluna ou diagonal de três 
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quadrados com a sua marcação ou por preenchimento total dos espaços. O 

que conseguir alcançar esta meta vence o jogo! Caso se verifique que nenhum 

dos jogadores conseguiu preencher três casas em linha, coluna ou diagonal, o 

jogo termina sem vencedores, pelo que se deverá realizar um novo jogo. 

(Cabral: 1998, 123) 

O jogo do “galo”, dentro de todos os jogos seleccionados é o único que não 

tem previsto nas suas competências o desenvolvimento do movimento 

enquanto actividade física. Trata-se de um jogo de confronto directo entre dois 

jogadores que pretende estimular o raciocínio e o pensamento lógico. 

No que respeita à socialização, este demonstra grandes limitações no 

sentido de interacção em grande grupo, uma vez que é inexistente. No 

entanto, a existência de uma relação entre pares poderá favorecer uma maior 

proximidade entre os participantes, uma vez que terão de desenvolver o 

respeito mútuo entre eles e poderão criar uma maior afinidade, na medida em 

que se encontram disponíveis exclusivamente um para o outro. 

 

Um-dó-li-tá / Pedra, papel, tesoura 

Estes dois jogos são caracterizados como jogos de selecção, sortes ou 

lengalengas.  

 

Um-dó-li-tá  

Este jogo pode ser utilizado quando há mais do que dois jogadores. Uma 

das crianças do grupo recitará a lengalenga: “Um-dó-li-tá / ca-ra-men-do-á, / 

um sor-ve-to / co-lo-re-to / um-dó-li-tá. / Quem‟ stá livre / livre‟ stá.” E com o 

seu indicador baterá no peito de cada jogador, ao pronunciar a primeira sílaba 

ou grupo fónico percorrendo todos os jogadores. Aquele em que recair a 

última sílaba ou grupo fónico da lengalenga fica excluído e repete-se até se 

encontrar o último que será quem desempenhará as funções para a qual 

estavam a decidir quem iniciaria. (Cabral: 1998, 86) 

 

Pedra, papel, tesoura 

É um jogo utilizado quando se trata de uma escolha ou selecção entre 

somente duas crianças. Este poderá ser também um jogo sem os fins aqui 
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descritos. As duas crianças devem ter a mão direita atrás das costas enquanto 

dizem simultaneamente, “pedra, papel, tesoura”. Após esta récita e ao mesmo 

tempo, mostram o símbolo que escolheram (pedra será simbolizado pelo 

punho fechado, papel pelos dedos esticados e tesoura pelo dedo indicador e 

médio esticados e afastados – em formato de “v”). Um jogador ganha quando 

apresentar tesoura e o adversário apresentar papel (a tesoura corta o papel), 

ou apresentar pedra e o adversário apresentar tesoura (a pedra amola a 

tesoura), ou ainda se apresentar papel e o adversário apresentar pedra (o 

papel embrulha a pedra). Empatam quando os dois jogadores reagem com o 

mesmo símbolo, e aí recomeçam o jogo. A criança que ganha é a seleccionada 

para o desempenho da tarefa. 

 

Cabra-cega 

Um grupo de crianças dispõe-se em roda onde uma delas vai para o centro 

e venda-se-lhe os olhos (a cabra-cega). As restantes fazem-na rodar sobre si 

fazem-lhe perguntas às quais vai respondendo: 

-Cabra-cega, donde vens? 

- De Vizela. 

- Que trazes na saca? 

- Pão e canela. 

- Trouxeste algum para a minha cadela? 

- Não. 

Neste momento as crianças batem-lhe nas costas e fogem para não serem 

agarradas dizendo: “busca, cabra-cega”. O jogador de olhos vendados procura 

agarrar e identificar uma das crianças sem tirar a venda. Se adivinhar é a 

criança apanhada a nova cabra-cega, caso contrário continuará a procurar 

outro jogador.  

Este jogo favorece a comunicação através de diferentes sentidos e impõe o 

contacto físico entre jogadores.  

 

Corrida de colheres (ou Colheres com batatas) 

Para a realização deste jogo apenas se poderão utilizar colheres de sopa e 

batatas de tamanho médio. O jogador somente deverá segurar a colher pelo 
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cabo, com a sua boca e a batata ser equilibrada na concha dessa colher. 

Deverá definir-se uma linha de partida e um percurso do conhecimento de 

todos os participantes que delimitará entre a linha de partida e a linha de 

chegada. A criança que deixar cair a batata é eliminada. Ganha o primeiro 

participante que chegar à meta. (Cabral: 1995, 123) 

Este jogo possui características, que lhe conferem, um cariz mais 

competitivo. Ainda que possa ser realizado por equipas existe um momento, o 

do desenvolvimento do jogo em si, que se resume a uma competição 

individual. Não se espera pelo mau resultado do outro, mas conta-se sim com 

um sucesso individual que confirmará o bom desempenho motor de cada 

participante. Trata-se de um momento em que não existe um confronto 

directo com a imagem do outro, uma vez que o espaço deixa de assumir 

obrigatoriamente a formação em roda. 

 

Quadro 2- Jogos de competição 

Jogos de competição 

Jogo 

Contextos 

de 

interacção 

Recursos de 

participação 

Riscos de 

participação 

Responsabilidade 

(iniciativa/poder/deci

são) 

Convergência com 

valores nas OCEPE 

da área FPS 

Gato e 

rato 

Formação 

inicial em 

roda. 

Definição 

de papéis: 

quem 

foge e 

quem 

apanha. 

Assumir 

colectivo 

das regras 

enquanto 

grupo. 

Capacidade 

de uma 

criança fugir 

de outra 

evitando ser 

apanhada 

vs. 

Capacidade 

de apanhar 

o adversário 

seguindo 

sempre pelo 

mesmo 

caminho. 

Pressão 

social e 

exclusão de 

quem é 

apanhado 

e/ou de 

quem não 

consegue 

apanhar. 

Risco de 

sancioname

nto pela 

falta de 

velocidade. 

 

 

Autonomia e 

responsabilidade do 

papel que assume. 

 

Garantir o objectivo 

cumprido adaptado à 

sua função no jogo (o 

de apanhar e o de não 

ser apanhado). 

 

 

Socialização: 

experiência de 

participação. 

 

Autonomia: na 

gestão das 

capacidades 

motoras. 

 

Competição a fim 

de alcançar o 

objectivo pessoal 

(ganhar). 

 

Cooperação: o 

cumprimento das 

regras para 

alcançar o 
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objectivo comum. 

Apanhad

a 

Definição 

de papéis: 

quem 

foge e 

quem 

apanha. O 

grupo 

aceita as 

regras e 

define os 

espaços 

de acção 

conjunta

mente. 

Capacidade 

de fugir e/ou 

ser salva vs. 

Capacidade 

de ser 

apanhada. 

Pressão 

social, 

crítica e de 

exclusão de 

quem é 

apanhado 

e/ou de 

quem não 

consegue 

apanhar. A 

falta de 

velocidade 

é um risco 

de sansão. 

Autonomia na decisão 

da formação das 

equipas. 

Seleccionar os 

espaços de jogos. 

Responsabilidade de 

apanhar todos os 

jogadores evitando 

que sejam salvos. 

Socialização e 

cooperação pela 

experiência de 

participação e 

vivência dentro de 

cada equipa, a 

finalidade de 

alcançar um 

objectivo comum. 

Competição entre 

equipas (quem 

consegue 

fugir/quem 

consegue 

apanhar), de 

forma a garantir a 

vitória. 

Lencinho Formação 

inicial em 

roda, 

onde se 

define o 

jogador 

que 

transporta 

o lenço e 

circula 

pelo 

exterior 

da 

mesma.  

Capacidade 

de apanhar 

o lenço com 

rapidez. 

Capacidade 

de 

fugir/apanha

r. 

Pressão 

social, 

crítica e de 

exclusão de 

quem não 

consegue 

apanhar o 

lenço e/ou 

não 

consegue 

fugir/apanh

ar o 

adversário.  

Exposição 

social 

directa de 

quem é 

apanhado 

permanece

ndo no 

centro da 

roda. 

Decisão a quem se 

deixa o lenço. 

Experiência de 

participação 

individual. 

Responsabilização 

pelo desenrolar do 

jogo. 

Participação em 

grupo no cantar 

da lengalenga. 

Competição no 

alcançar do 

objectivo – vitória 

– que só pode ser 

alcançado por um 

jogador de cada 

vez. 
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Macaca Figura 

descrita 

no 

espaço. 

Definição 

e 

ordenação 

da 

sequência 

de jogo 

dos 

participan

tes. 

Capacidade 

de 

lançamento 

com 

precisão.  

Capacidade 

de equilíbrio 

estático e 

dinâmico 

nos saltos 

de um para 

um e de 

apanhar a 

pedra do 

chão num só 

apoio. 

Capacidade 

de 

reconhecer 

os números 

e a sua 

sequência. 

Pressão 

social e de 

exclusão de 

quem tenha 

dificuldades 

(passando 

ao próximo 

jogador e 

compromet

endo assim 

o alcançar 

do 

objectivo). 

A decisão e 

responsabilidade 

centram-se no 

desempenho de cada 

jogador 

individualmente, 

concretizando-se 

essencialmente nas 

suas capacidades 

motoras. 

Experiência de 

participação 

individual.  

Autonomia e 

responsabilidade. 

Competição entre 

os jogadores para 

alcançar a vitória. 

Galo Definição 

do espaço 

de jogo.  

Atribuição 

de uma 

identidade 

(X vs.0) a 

cada um 

dos 

jogadores

. 

Limitação 

a dois 

jogadores

. 

Capacidade 

de 

articulação 

do raciocínio 

lógico. 

Capacidade 

de executar 

o símbolo X 

e/ou 0. 

Pressão 

social e 

crítica de 

quem não 

identifica os 

símbolos. 

Autonomia e 

responsabilidade na 

escolha do símbolo e 

do local onde inseri-

lo. 

Experiência de 

participação 

individual. 

Competição 

directa entre os 

jogadores. 

Autonomia na 

decisão de cada 

jogada. 

Um-dó-li-

tá 

Formação 

inicial em 

roda. 

Capacidade 

de cantar a 

lengalenga 

Pressão de 

ser 

eliminado. 

Avaliação colectiva do 

efeito do 

cumprimento das 

Socialização: 

experiência de 

participação. 
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Definição 

de quem 

se 

responsab

iliza pelo 

desenvolvi

mento do 

jogo. 

de acordo 

com a sua 

divisão 

silábica e 

simultaneam

ente que 

aponta para 

cada 

jogador. 

regras. 

A criança que é 

responsável pelo 

desenrolar do jogo 

decide a cadência em 

que evolui o mesmo. 

Justiça: quem 

coordena o jogo 

também pode ser 

eliminado. 

Competição: ser o 

último jogador a 

ser eliminado. 

Pedra, 

papel, 

tesoura 

Posição 

inicial 

frente-a-

frente 

com uma 

mão 

escondida 

atrás das 

costas. 

Capacidade 

de 

reconhecer 

os símbolos 

atribuídos a 

cada 

significado e 

o seu valor 

no conjunto. 

Pressão de 

ser 

eliminado. 

Poder de decidir qual 

o símbolo que vai 

apresentar. 

Justiça e partilha 

de poder: ambos 

definem um 

momento em que 

a apresentação do 

símbolo deve ser 

simultânea. 

Competição: obter 

o símbolo com 

maior valor com o 

objectivo de 

ganhar a partida. 

Cabra-

cega 

Formação 

inicial em 

roda onde 

no centro 

permanec

e a 

criança 

escolhida 

para 

vendar os 

olhos. 

Capacidade 

de 

reconhecer e 

dizer a 

lengalenga. 

Capacidade 

de escuta e 

de 

orientação 

espacial com 

a ausência 

de visão. 

Capacidade 

em 

reconhecer 

os jogadores 

pelo tacto. 

Pressão 

social e 

crítica de 

quem não 

consegue 

apanhar e 

/ou 

identificar 

os 

jogadores. 

Escolher quem vai ser 

apanhado. 

Libertar quem não é 

correctamente 

identificado. 

Socialização: 

experiência de 

participação. 

Competição: 

apanhar e 

identificar um 

jogador. 

 

Corrida 

de 

Definição 

da 

Capacidade 

de equilíbrio 

Pressão 

social, 

Autonomia no 

transporte dos 

Competição: 

alcançar do 
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colheres trajectória 

da 

corrida, 

linha de 

partida e 

linha de 

chegada. 

Os 

jogadores 

encontra

m-se 

distribuído

s em linha 

no ponto 

de partida 

transporta

ndo uma 

colher 

com uma 

batata. 

e transporte 

de um 

objecto 

numa colher. 

crítica e 

exclusão de 

quem não 

tem 

velocidade.  

Sancioname

nto a quem 

deixa cair o 

objecto. 

objectos. objectivo primeiro 

do que os 

adversários. 

Partilha do poder: 

cabe a cada 

jogador gerir a 

sua velocidade e a 

sua actuação. 

 

No âmbito dos jogos de competição podemos ainda definir três “sub-

conjuntos”: jogos de sorte e destreza, jogos de competências individuais e 

jogos de velocidade sancionada. No primeiro integram-se o um-dó-li-tá e o 

pedra, papel, tesoura, sendo jogos em que a competição não depende 

directamente da comparação de capacidades mas, essencialmente, do factor 

sorte. Por sua vez, no segundo incluem-se a macaca e galo, na medida em 

que se expõe o uso de capacidades individuais, ainda que o contexto da prova 

pareça menos exposto ao juízo colectivo, na medida em que as restantes 

crianças que estão fora da prova são espectadores e não participantes. O 

terceiro, velocidade sancionada, revela-se no jogo do lencinho, gato e rato, 

apanhada, corrida de colheres e cabra-cega. Estes centram-se nas 

capacidades físicas individuais em que a criança é desafiada a superar 

dificuldades, mas a pressão do grupo é forte expondo-a directamente ao juízo 

imediato e crítica, pelas suas capacidades/limitações. Outro aspecto 

determinante prende-se como o facto da oportunidade de participação activa 

das crianças depender de aspectos como: escolhas, preferências e afinidades, 
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proximidade social, género, etnias, entre outros, que podem criar riscos de 

discriminação e exclusão. 

3.3.3. Jogos com abertura à participação: linda falua, quente e frio, 

mamã dá licença, macaquinho do chinês, rei manda 

“O jogo encerra regras e objectivos rígidos e obrigatórios, mas que tem a 

curiosa e contraditória ligação com liberdade, pois os seus participantes 

aceitam essas condições livremente.” (Dohme: 2008, 21) 

Os jogos com abertura à participação destacam-se pelo protagonismo e 

responsabilização social das crianças pelo uso do poder que manipulam ao 

exercer papéis de liderança. Estes fomentam a motivação das crianças 

intrinsecamente, com a finalidade de gerirem o seu auto-controlo, iniciativa e 

flexibilidade nas decisões, bem como na habilidade de liderar e ser liderado. “A 

definição do líder pelas crianças requer exercício de senso crítico, análise da 

situação e tomada de posição em relação às conclusões a que chegaram.” 

(Dohme: 2008, 32). Deixa de haver uma centralização nas capacidades 

individuais, potencializando a participação emocional e afectiva dos 

participantes, a exploração de diferentes papéis motivados pelo prazer de 

experimentar algo novo, pelo risco ou pelo próprio prazer.  

 

Linda falua (ou bom barqueiro) 

Inicialmente devem existir dois grupos de crianças. Um é constituído por 

duas crianças que mimam com os braços uma ponte e que escolhem dois 

nomes distintos (habitualmente, esses nomes são frutos). O segundo grupo é 

constituído pelas restantes crianças que formam um comboio, na qual a 

primeira se designa por “mãe”. As crianças da ponte cantam a primeira parte 

da música à qual responderá, também a cantar, a “mãe”. Posteriormente, o 

primeiro grupo responderá a cantar a esta, até prender a última criança do 

comboio. A criança retida, sem ter conhecimento dos nomes escolhidos pelas 

crianças da ponte, terá que optar por um deles. Sem divulgar ao grupo do 

comboio a sua opção, deslocar-se-á para trás da criança do nome que 

escolheu. Este processo repete-se com todas as crianças até à última (a 

“mãe”). Por fim, todas as crianças se inserem num dos dois grupos. Os 

intervenientes de cada grupo agarram-se encadeados, puxando-se até que 
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uma criança se desligue. O grupo da criança que se desligar perde. (Guedes: 

198?, 30) 

Este jogo encontra-se fortemente carregado de simbolismos sociais que 

despertam na criança ritmos do quotidiano. O dilema da distribuição das 

crianças pelas diferentes funções, tal como no jogo anterior, é o primeiro 

aspecto a influenciar na socialização quer pelas tensões intrínsecas ao 

momento, quer pela exposição aos restantes jogadores. 

Num grupo que se conheça bem entre si poderá chegar-se a invalidar as 

escolhas entre as crianças da ponte. Estas vão procurar escolher o nome que à 

partida saberão que irá juntar o maior número de crianças. A liderança é 

assumida pela “mãe” do comboio que se assemelha à de um chefe que 

coordena os movimentos do restante grupo e funcionará a maior parte do 

tempo como porta-voz, ao responder a cantar às canções das pontes. 

Distinguem-se assim três momentos estreitos à socialização. O primeiro 

momento é de cooperação, os jogadores cooperam para conseguir andar na 

formação do comboio e respeitam a sua vez até poderem optar na ponte. O 

segundo é completamente contrário: competição. Os participantes competem 

pelo melhor grupo, ou maior. Numa terceira fase observam-se distintamente 

ambos os aspectos, quer a cooperação dentro de cada uma das equipas da 

ponte, quer a competição entre as duas equipas para apurar um vencedor. 

 

Quente e frio 

Um grupo de crianças define qual será o trapo queimado (objecto a ser 

escondido por outro jogador). Estas formarão uma roda em que estarão o 

mais junto possível, com a cabeça voltada para baixo, sem que consigam ver 

onde se irá esconder o trapo queimado. Quando a criança tiver escondido o 

objecto dará sinal para que as restantes o possam ir procurar. No momento 

em que os participantes estão a procurar o trapo queimado, o jogador que o 

escondeu deverá indicar dizendo “quente”, “morno” ou “frio” consoante a 

proximidade das crianças ao objecto. Sendo que o “quente” é utilizado para 

uma grande proximidade e “frio” mais afastado, assumindo assim o “morno” 

como uma posição de aproximação à área onde se encontra o trapo queimado. 

Ganha a criança que o encontrar, podendo ir escondê-lo no próximo jogo. 
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(Cabral: 1995, 183) 

Este jogo facilmente é tomado como potenciador da competitividade entre 

os participantes, uma vez que cada um deles “está por si”. Ainda assim, seria 

interessante observar o comportamento da criança que esconde o “trapo 

queimado”: a quem é que vai optar por dar as indicações, se mantém num 

local fixo ou circula pelo espaço, entre outros. 

O jogo do “quente e frio” permite às crianças desenvolver a sua 

capacidade de memorização e orientação espacial utilizando como meio de 

exteriorização uma espécie de linguagem oral codificada (quente, morno e 

frio). A cooperação e a competição esbatem-se tornando as suas fronteiras 

imperceptíveis. Os participantes querem individualmente, encontrar o trapo 

queimado alcançando o objectivo primordial do jogo, mas vão lançando 

indicações da meta do jogo ao se aproximarem do objectivo final. 

 

Mamã dá licença 

No grupo de crianças, sendo três o limite mínimo de jogadores e não 

havendo limite máximo, um dos jogadores desempenhará o papel de mamã, 

vindo este a ser escolhido de forma aleatória e em concordância com o 

restante grupo. As restantes crianças serão os filhos, encontrando-se 

alinhadas e no extremo oposto da mamã. Um dos filhos começará por 

perguntar: “Mamã dá licença?”, onde a criança que é a mamã responderá, 

“Dou.”. Seguidamente, a mesma criança volta a perguntar: “Quantos passos?”. 

Neste momento a mamã deverá ordenar o número de passos e indicar o modo 

como estes devem ser dados (por exemplo, “Dois à bebé.”, pelo que a criança 

deverá dar dois passo com o calcanhar de um pé junto aos dedos do outro 

pé). Esta dinâmica repetir-se-á ordenadamente, por todos os filhos, com o 

objectivo de se aproximarem da mamã. Ganha quem conseguir chegar em 

primeiro à criança que desempenha o papel de mamã. (Cabral: 1998, 102) 

Este jogo torna-se de algum modo especial, na medida em que a decisão 

da vitória depende das indicações do jogador que é a mamã. Deste modo, as 

crianças que serão os filhos competiram entre elas pela atenção da mamã. 
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Macaquinho do chinês 

Neste jogo não é necessária a utilização de qualquer tipo de material, 

apenas um espaço amplo. Um jogador fica junto de uma parede, árvore ou 

poste e de costas voltadas para as restantes crianças que se alinham a certa 

distância. A criança que está sozinha grita alto: “Um, dois três macaquinho do 

chinês” virando-se rapidamente após ter pronunciado a expressão. Durante o 

momento em que diz a frase os outros jogadores avançam o mais possível, 

sem que o jogador que está na parede, ao virar-se, os veja a movimentar-se. 

Estes devem permanecer imóveis até que a criança repita a frase. Caso algum 

jogador seja visto pela criança a movimentar-se é mandado recuar até à 

posição inicial. Ganha quem chegar primeiro e sendo o próximo “macaquinho 

do chinês”. (Bragada: 2004, 69) 

Este jogo impele a competitividade entre todos os jogadores, para que se 

consiga apurar o vencedor mais rápido e com mais equilíbrio. A criança que 

está sozinha, obrigatoriamente será o líder do jogo, na medida em que deve 

estar atenta aos movimentos dos restantes jogadores. 

 

 Rei Manda 

Num grupo de crianças define-se uma que desempenhará o papel de rei. 

Este terá de fazer cumprir as suas ordens às restantes crianças dizendo «O rei 

manda…». Caso omita a palavra rei esta não deve ser considerada como uma 

ordem, logo não se deverá obedecer. A criança que não cumprir as ordens 

quando emitidas pelo rei, ou se pelo contrário, se distrair e desempenhar uma 

ordem sem que esta seja do rei é eliminada do jogo. Vence o participante que 

se mantiver em jogo durante mais tempo. (Cabral: 1998, 102) 

O sentido de liderança está muito presente neste jogo, uma vez que existe 

um participante que desempenhará as funções de forma objectiva. O “Rei 

manda” é um jogo que proporciona a fácil visualização e discriminação dos 

diferentes papéis presentes na sociedade. 

As crianças não vão interagir directamente umas com as outras, ainda que 

o jogo se realize em grande grupo, o que irá desencadear um espírito 

competitivo entre elas. 
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Quadro 3- Jogos com abertura à participação 

Jogos com abertura à participação 

Jogo 

Contexto 

de 

interacção 

Recursos de 

participação 

Riscos de 

participação 

Responsabilidade 

(iniciativa/poder/

decisão) 

Convergência com 

valores nas OCEPE 

da área FPS 

Linda 

falua 

Formação 

inicial em 

ponte 

(dois 

jogadores) 

e em fila 

(restantes 

jogadores)

. 

 

Definição 

dos 

diferentes 

papéis. 

Capacidade 

de 

reconhecer 

e cantar a 

lengalenga. 

 

Capacidade 

de definir 

os frutos 

por quem 

forma a 

ponte. 

 

Capacidade 

de escolher 

uma das 

duas opções 

da ponte. 

Pressão social 

e crítica e/ou 

exclusão de 

quem tenha 

dificuldades. 

 

Pressão social 

de quem 

escolhe um 

determinado 

fruto em 

detrimento de 

outro. 

 

Sancionament

o pela falta de 

força de 

tracção de 

braços. 

 

Autonomia e 

responsabilidade 

da escolha dos 

frutos, das 

crianças que 

formam a ponte. 

 

A criança que 

inicia a fila deve 

fazê-lo passar por 

baixo da ponte, 

até ficar o último 

elemento. 

 

As outras crianças 

devem escolher 

um dos frutos 

dados como 

opção. 

 

 

Socialização: 

experiência de 

participação. 

 

Tomada de 

consciência 

colectiva e respeito 

pelas diferenças. 

 

Cooperação/compet

ição: todos 

participam na sua 

equipa, com o seu 

contributo 

individual, para um 

bom resultado 

comum da mesma. 

Quente 

e frio 

Definição 

de quem 

se ausenta 

para 

adivinhar 

onde o 

objecto 

está 

escondido. 

 

Definição 

do objecto 

a 

esconder. 

Capacidade 

de seguir 

instruções 

verbais de 

orientação 

espacial. 

 

Capacidade 

de associar 

a 

proximidade 

ou 

afastament

o do 

Pressão social 

e crítica ou 

exclusão de 

quem não 

reconheça os 

códigos ou 

tenha 

dificuldades 

em encontrar 

o objecto. 

A criança decide 

onde esconde o 

objecto. 

 

A criança que 

procura tem a 

iniciativa de 

procurar e a 

autonomia de 

decidir por onde 

movimentar-se. 

 

 

Socialização: 

experiência de 

participação em 

grupo. 

 

Responsabilidade 

de fornecer ou não 

as indicações 

correctas. 

 

Capacidade de 

lideranças, pela 

verbalização das 

indicações. 
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Definição 

de quem 

esconde. 

objecto 

através do 

código 

(quente/frio

). 

 

Cooperação: no 

alcançar de um 

objectivo comum (o 

de encontrar o 

objecto escondido). 

 

Autonomia: na 

gestão dos 

movimentos. 

 

Partilha de poder: 

quem esconde, 

quem coordena as 

indicações e quem 

procura. 

Mamã 

dá 

licença 

Definição 

de papéis: 

a mamã e 

os 

restantes 

jogadores. 

 

Delimitaçã

o do 

espaço: 

linha de 

partida e 

de 

chegada. 

Identificar 

os passos 

que são 

ordenados. 

 

Reconhecer 

os números 

e a sua 

sequência. 

Exclusão e 

pressão social 

a quem são 

atribuídos 

pouco número 

de passos 

e/ou de menor 

alcance. 

Autonomia de 

escolher e decidir 

quantos passos e 

qual a forma de 

deslocamento. 

 

Responsabilidade 

de favorecer e/ou 

igualar os 

diferentes 

participantes. 

Socialização: 

experiência de 

participação. 

 

Autonomia: 

individualidade no 

desempenho de um 

papel específico e 

capacidade de 

decisão na vitória 

ou perda dos 

jogadores. 

 

 

Macaqui

nho do 

chinês 

Definição 

de papéis. 

 

Delimitaçã

o do 

espaço. 

Capacidade 

de equilíbrio 

estático. 

 

Mobilização 

com 

velocidade. 

Pressão social 

e exclusão de 

quem tenha 

dificuldades. 

A criança que 

lidera o jogo 

decide quando se 

virar e tem 

igualmente o 

poder de permitir 

os jogadores 

manterem-se no 

mesmo sítio ou 

regressar ao 

Socialização: 

experiência de 

participação. 

 

Autonomia: 

individualidade no 

desempenho de um 

papel específico e 

capacidade de 

decisão na vitória 
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ponto de partida. 

 

Os restantes 

participantes 

decidem qual a 

posição em que 

devem ficar. 

ou perda dos 

jogadores. 

 

Competição: 

alcançar do 

objectivo comum a 

todos os jogadores. 

Rei 

manda 

Definição 

de papéis. 

Capacidade 

de 

distinguir as 

expressões 

utilizadas. 

Exclusão de 

quem tenha 

dificuldades 

ou não 

cumpra as 

indicações. 

A criança toma a 

iniciativa de 

decidir quando e 

quais as ordens 

que as restantes 

devem ou não 

executar. 

Socialização: 

experiência de 

participação. 

 

Autonomia: 

individualidade no 

desempenho de um 

papel específico. 

 

Capacidade de 

liderança: 

ordenação de 

diferentes acções. 

 

 

Nos jogos com abertura à participação, e segundo a análise do quadro acima 

apresentado, verificamos que entre eles se distinguem pelas características de 

responsabilidade e protagonismo, como sendo o da linda-falua, do 

protagonismo através da experiência do uso do poder enquanto forma de 

ordenar, constranger e sancionar, explicitados pelo jogo do rei manda, mamã 

dá licença e macaquinho do chinês. Enquanto no primeiro se observa um 

poder distribuído, no segundo verifica-se a existência de um poder 

centralizado que permite à criança decidir o desenvolvimento do jogo, a sua 

duração e até o vencedor do mesmo, na medida em que facilita uma ligação 

social e afectiva da criança líder aos restantes jogadores. 
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Parte II - O processo de investigação: contexto e percurso 
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Introdução 

Nesta parte do nosso trabalho procurámos descrever o contexto onde o 

realizámos e definir a metodologia utilizada durante o nosso estudo. 

Na primeira parte, onde descrevemos o nosso estudo, começámos por 

caracterizar a instituição que permitiu a sua realização, bem como o meio em 

que se insere. Durante esta caracterização procurámos explicitar o modo de 

funcionamento da instituição referindo os recursos humanos e os espaços que 

esta disponibiliza. Apresentámos, ainda, o grupo com o qual se realizou este 

estudo referindo a sua faixa etária, género e o tempo de frequência da 

instituição, caracterizando, ainda, as famílias das crianças do presente grupo. 

Na caracterização das famílias encontrar-se-ão referências às idades de cada 

um dos progenitores, profissões, habilitações literárias e número de filhos. 

Posteriormente, descrever-se-á o espaço utilizado pelo grupo, a sua rotina 

diária e as metodologias de observação e de avaliação utilizadas. 

Numa segunda parte, apresentámos as metodologias utilizadas durante o 

nosso estudo, onde referimos as características da investigação etnográfica 

com crianças e onde finalmente nos centrámos no percurso do estudo aqui 

apresentado. 

1. Compreender o contexto onde decorre o estudo 

No contexto de jardim de infância desenrolam-se momentos segundo “um 

contexto de socialização em que muitas aprendizagens decorrem de vivências 

relacionadas com o alargamento familiar de cada criança, de experiências 

relacionais e de ocasiões de aprendizagem que implicam recursos humanos e 

materiais diversos” (ME/DEB, 1997: 34). Foi, por isso, pertinente compreender 

e reflectir sobre o meio envolvente das crianças que assumem nesta 

trajectória o papel primordial. 

1.1. Caracterização do meio e instituição 

O Jardim Infantil dos Serviços de Acção Social da Universidade de Coimbra 

nasceu a 12 de Novembro de 1972, como resposta à necessidade de apoio aos 

filhos, em idade pré-escolar, dos estudantes e funcionários da referida 

Universidade. Somente em 1993, o Ministério da Educação (ao abrigo do DL 

129/93) reconheceu os S.A.S.U.C. (Serviços de Acção Social da Universidade 
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de Coimbra), enquanto organismo autónomo administrativa, legal e 

financeiramente, funcionando conjuntamente com a Universidade de Coimbra.  

O Jardim Infantil dos Serviços da Acção Social da Universidade de Coimbra fica 

situado em plena zona urbana de Coimbra, mais propriamente na freguesia de 

Sé Nova. Com a crescente urbanização tem-se assistido, nos anos mais 

recentes, a alterações funcionais no meio envolvente. Novos bairros 

residenciais alojam uma população cada vez maior (Celas, Olivais, Quinta de 

S. Jerónimo, Cidral e Solum). A proximidade dos Hospitais da Universidade e 

Pediátrico, de centros comerciais e centros desportivos vieram igualmente 

contribuir para a dinamização e animação duma área esquecida.  

Este Jardim de Infância acolhe 74 crianças (dos 3 aos 6 anos) que, na sua 

maioria, se inserem num nível socio-económico médio e elevado. As crianças 

encontram-se distribuídas por quatro salas (40 em duas salas de 5 anos – 

grupo A e grupo B - 18 na sala dos 4 anos e 16 nos 3 anos) e são 

acompanhadas diariamente por uma equipa composta por 5 Educadores (4 

distribuídos pelas diferentes salas e 1 educadora que desempenha funções de 

directora pedagógica), 6 Auxiliares fixas que dão apoio às salas (2 nos 3 anos, 

2 na sala dos 4 anos e 1 em cada sala dos 5 anos) e 1 Auxiliar volante que dá 

apoio às diferentes salas. Este sector conta ainda com o apoio de outros 

funcionários do Jardim Infantil, tais como: auxiliares de alimentação, 

auxiliares de limpeza, costureira e Professor Especialista de Expressão Musical. 

Esta instituição cumpre um horário de, aproximadamente, 11 horas diárias, 

sendo o horário de abertura às 8 horas e o de encerramento às 18h30m. 

Quanto ao espaço interior existem 4 salas de actividades, 1 estúdio, 1 salão 

comum (funciona, igualmente, como refeitório e sala de acolhimento), 1 

dormitório, 1 ginásio (funciona, também, como dormitório), 1 cozinha, 5 casas 

de banho para crianças e 3 destinadas a adultos, 1 sala de costura, 1 sala 

social, 1 gabinete da equipa de coordenação, espaço exterior com escorregas, 

baloiços, casinhas, campo de jogos e 1 pombal (neste momento desactivado). 

A organização do mesmo é estruturada em conjunto pelas educadoras e 

directora tendo sempre em conta as crianças e as suas necessidades.  

A relação existente entre a instituição e o meio em que se insere não é muito 
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próxima, visto não ser uma identidade para as crianças. Há, pois, a 

preocupação de criar um elo com a comunidade em que a instituição se insere, 

designadamente, a Universidade de Coimbra. A relação estabelecida entre 

ambas é muito especial e invulgar, na medida em que se verifica uma grande 

facilidade em usufruir do acesso a locais promotores de aprendizagens 

enriquecedoras (como, por exemplo, os vários museus ligados à Universidade) 

ao desenvolvimento dos vários projectos.  

A relação existente entre a instituição e as famílias das crianças revela-se pela 

participação activa dos pais nas actividades propostas, participação em 

reuniões, na preocupação generalizada que demonstram em acompanhar o 

trabalho desenvolvido e nas propostas de dinamização de visitas, por exemplo, 

atracções da participação espontânea de se integrarem no grupo como 

participantes, isto é, frequentemente as famílias se sentam a ouvir a história 

de final de dia, brincam à apanhada, empurram o baloiço de uma outra 

criança, voluntariam-se instintivamente a participar de forma activa no 

processo educativo.  

1.2. Caracterização do grupo de crianças  

“Na educação pré-escolar o grupo proporciona o contexto imediato de 

interacção social e de relação entre adultos e crianças que constitui a base do 

processo educativo” (ME/DEB, 1997: 34-35). Existem, deste modo, diversos 

factores que influenciam “o funcionamento de um grupo” (ME/DEB, 1997: 35), 

aos quais ao longo da sua caracterização atenderemos, sendo estas: “as 

características individuais das crianças que o compõem, o maior ou menor 

número de crianças de cada sexo, a diversidade de idades das crianças, a 

dimensão do grupo.” (ME/DEB, 1997: 35) 

Segundo a leitura do quadro 2 (na página seguinte), o grupo dos 5 anos 

(grupo B) caracteriza-se como misto, quanto ao género e à idade. Este é 

constituído por 16 crianças que completam os 5 anos até ao dia 31 de 

Dezembro de 2007 e 4 que completam os 5 anos somente após esta data. O 

grupo destaca-se com maior número de crianças do género masculino, 

designadamente 13, tendo somente 7 crianças do género feminino. 
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Quadro 4- Crianças vs. tempo de frequência da instituição vs. idades até 31 

de Dezembro de 2007 

Idades 

Meninas Meninos Meninas Meninos Total Totais 

1ª vez que 

frequentam a 

instituição 

Já frequentavam a 

instituição 
Meninas Meninos  

Completa

m 5 anos 

até 31 de 

Dezembro 

de 2007 

C. 

 

Fl. 

 

E. 

I. 

M.M. 

R. 

J. 

J.T. 

H. G. 

T. 

A. 

D. 

H. M. 

P. M. 

 P. C. 

P. L. 

5 11 16 

Completa

m 5 anos 

depois de 

31 de 

Dezembro 

de 2007 

  
N. 

M. 

J. F. 

F. 
2 2 4 

Total 1 1 6 12 7 13 
 

20 

Totais 2 18   

 

Este ano lectivo (2007/2008) verifica-se a inserção de 2 crianças novas, tendo 

as restantes frequentado a instituição no ano lectivo anterior. Será importante 

ainda referir que as 2 crianças frequentaram instituições noutros locais 

(Canadá e Portugal), onde, a criança que esteve no Canadá no ano 

antecedente havia já frequentado esta instituição, ainda que noutro grupo, e a 

de Portugal se encontra em processo de pré-adopção e, por esse motivo, se 

encontrar numa fase de adaptação a diferentes contextos familiares e 

institucionais. 

No que se refere à sua constituição física, não se distinguem diferenças 

proeminentes, exceptuando, contudo, o F. que se destaca como o menos 

robusto coincidindo com o facto de ser o mais novo do grupo. Este factor não 
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se evidencia, de igual modo, no que respeita à sua relação com o género. 

Quero com isto dizer que as meninas e os meninos são igualmente robustos 

fisicamente. 

Grande parte das crianças do grupo frequenta o jardim de infância pelo 

terceiro ano consecutivo, permitindo-lhes uma maior facilidade de aceitação 

das rotinas da instituição, relações intra-grupo e entre pares (como por 

exemplo, a escolha de um amigo para participar numa actividade) e 

cooperação na construção das regras (na medida em que já vivenciaram 

juntos este processo). “A participação de cada criança e do grupo no processo 

educativo através de oportunidades de cooperação, decisão em comum de 

regras colectivas indispensáveis à vida colectiva constituem outras 

experiências de vida democrática proporcionadas pelo grupo.” (ME/DEB, 1997: 

36)  

1.2.1. As famílias das crianças 

As famílias das crianças do grupo encontram-se maioritariamente (17 em 20 

famílias) ligadas por, pelo menos, um membro à Universidade de Coimbra 

(somente 3 não possuem qualquer tipo de vínculo).  

 

Ilustração 1 – Distribuição dos pais das crianças por faixas etárias 
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Ilustração 2 – Distribuição dos casais por número de filhos 

Analisando a ilustração 1, correspondente à idade dos pais, verifica-se que 

a idade média dos pais é de 35-40 anos, podendo assim caracterizar-se como 

um grupo de pais predominantemente de meia-idade, onde a maioria dos 

casais tem pelo menos dois filhos. Existem somente 6 casais com 1 só filho. 

Nos casais com mais do que um filho, em 11 deles, a criança que é o filho 

mais velho é a que frequenta a sala dos 5 anos e nos restantes 3 casos são 

irmãos do meio. 

Quadro 5- Profissão dos pais vs. género 

Profissão/Actividade Mulheres Homens Totais 

Actor - 1 1 

Delegado de informação 

médica 

1 1 2 

Economista - 1 1 

Empresário - 4 4 

Engenheiro - 2 2 

Estudante de doutoramento 2 2 4 

Estudante de ensino superior 1 - 1 

Investigador 3 1 4 

Médico - 1 1 

Notário 1 - 1 

Pedagogo 1 - 1 

Professor do ensino básico e 

secundário 

3 1 4 

Professor do ensino superior 8 5 13 

Técnico superior administrativo  1 1 

Totais 20 20 40 
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Os pais das crianças do grupo B da sala dos 5 anos têm, em grande medida, 

profissões ligadas à educação estando distribuídos entre diferentes níveis de 

ensino, maioritariamente desempenhando funções de professor, tal como está 

presente no quadro 2. Salienta-se que dois dos pais que são professores do 

ensino básico e secundário (2 mulheres) estão em simultâneo a frequentar 

mestrado. O nível sócio-económico das famílias revela-se assim como alto, 

assim como a cultura do saber literário. De acordo com a leitura do gráfico 

abaixo apresentado na ilustração 3, somente 12% dos pais possuem 

habilitações literárias inferiores à licenciatura e os restantes 88% já 

adquiriram habilitações de licenciatura (45%), mestrado (23%) e de 

doutoramento (20%). 

 

Ilustração 3 – Distribuição dos pais das crianças por habilitações 

literárias 

 

A maioria dos pais são casados, pelo que as crianças vivem com os pais e 

irmãos. Contudo destacam-se 3 casos em que os pais se encontram 

divorciados, partilhando a custódia dos filhos. Por vezes, estes casos revelam 

alguma dificuldade no diálogo, partilha de informação e tomadas de decisão 

em assuntos directamente relacionados com a criança e a instituição. 

Alguns pais partilham o mesmo meio de trabalho (o mesmo departamento, 

por exemplo), ou frequentaram as mesmas licenciaturas ao mesmo tempo, 

estabelecendo laços que se desdobram para lá do espaço físico do jardim de 

infância. As crianças partilham muitos momentos extra-lectivos, chegando a 
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frequentar a casa uns dos outros. Deste modo, reflectem-se ligações de 

amizade entre as diferentes famílias que, no entanto, procuram de igual modo 

integrar as famílias das crianças que somente através da frequência do jardim 

de infância começaram a contactar, convidando para festas de aniversários dos 

filhos (onde os pais são de igual modo convidados a comparecer), encontros 

na ludoteca da biblioteca municipal, convívios de fim-de-semana (passeios nos 

parques da cidade, almoços, lanches, entre outros), actividades extra-lectivas 

e externas à instituição (piscina, ballet, aulas de piano e violino). Em muitas 

situações, observa-se a cooperação dos pais que se entreajudam para o 

transporte das crianças para as actividades extra-lectivas, partilha de livros ou 

jogos, entre outras coisas. Muitas destas situações vêm a suportar a ausência 

de outros parentes na cidade que é muito comum nesta instituição. 

1.3. Caracterização da sala, metodologias de observação e avaliação e 

rotina diária 

1.3.1. A organização do espaço na sala dos 5 anos (grupo B) 

A sala dos 5 anos (grupo B) é uma sala com dois espaços divididos por uma 

parede com acesso por um aro que anteriormente suportava uma porta. O 

primeiro espaço tem o acesso com uma porta e uma janela na parede oposta. 

Na parede perpendicular encontram-se a passagem para o segundo espaço 

onde se encontram duas janelas perpendiculares. Os espaços encontram-se 

divididos em cantinhos que nasceram com a cooperação e sugestão do próprio 

grupo, sendo que muitos são alterados ao longo do ano conciliados, de igual 

forma, com as motivações do projecto curricular de sala e atendendo às 

limitações de espaço. No primeiro espaço encontra-se o cantinho da 

tecnologia, o “tapete das almofadas” que funciona simultaneamente como 

espaço de acolhimento, como cantinho dos jogos de grandes construções, o 

cantinho do quadro de ímanes, o cantinho do quadro de giz, o cantinho da 

expressão plástica, o cantinho do cavalete (pintura), a biblioteca e o cantinho 

do cabeleireiro que foi alternado com o de carpinteiro e dos fantoches. Já no 

segundo espaço podemos encontrar o cantinho da matemática e jogos de 

mesa, o cantinho da ciência, a casinha das bonecas e do disfarce e o cantinho 

da loja.  
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Os materiais lúdicos/didácticos são, segundo o meu ponto de vista, 

suficientes e constantemente renovados por outros existentes na instituição, 

mais propriamente no estúdio ou mesmo na outra sala de crianças da mesma 

idade. O mesmo se verifica com os livros, material informático, de desgaste, 

desperdício ou que está presente nos diferentes cantinhos. A sala oferece 

condições muito limitativas a nível de espaço, sendo quase impossível criar um 

espaço amplo para a prática de jogos que impliquem grande amplitude física 

de um modo mais espontâneo para as crianças. Contudo, procura-se promover 

a utilização dos diferentes espaços da instituição (ginásio, salão polivalente, 

quintal e estúdio). 

1.3.2. As metodologias de observação e de avaliação 

A avaliação neste grupo entende-se como um processo, na medida em que 

é realizada não simplesmente durante e após cada actividade mas, 

estendendo-se ainda aos momentos de actividades não dirigidas e não lectivas 

(como sendo os momentos de higiene e refeições). Consideramos assim mais 

produtivo, realista e adequado a este nível de ensino, não definir um período 

específico de avaliação, definindo-a então como um método contínuo e de 

carácter qualitativo. 

Atendendo às características acima descritas foram seleccionados como 

instrumentos de avaliação: a observação directa, os diálogos com as crianças 

através dos quais recebemos um feedback imediato, os registos e as 

actividades propostas (desenhos, pinturas, construções,...), registos 

fotográficos e construção de um dossier para cada criança, de modo a recolher 

uma amostra representativa das actividades realizadas nas diferentes áreas de 

conteúdo. 

No que respeita à prática da equipa educativa da sala é construída, de 

igual modo, uma avaliação da mesma, partindo de algumas reflexões críticas, 

reuniões da equipa educativa do jardim de infância e diálogos informais com 

os educadores e com as próprias famílias. 
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1.3.3. A descrição da rotina diária 

A descrição da rotina diária trata-se de uma forma de compreender um dia 

considerado normal, correspondendo ao quotidiano do grupo. 

  8h00 – Abertura da instituição (actividades livres num salão 

polivalente, onde se encontram as crianças de todos os grupos da instituição)  

  9h30 – Sala de actividades com início de actividades de rotina 

(como por exemplo, preencher a tabela das presenças) 

  10h00 – Reunião nas almofadas e planificação das actividades do 

dia 

   10h20 – Actividades integradas no projecto (como por exemplo, 

exploração dos cantinhos da sala integrada no projecto curricular de sala) 

   11h45 – Reunião no tapete e partilha das actividades da manhã  

   11h55 – Higiene 

   12h00 – Almoço  

   12h45 – Repouso 

    14h15 – Higiene 

  14h30 – Hora do conto (dirigida alternadamente pelo educador ou 

por uma criança) 

   15h00 – Continuação das actividades iniciadas durante a manhã 

ou início de novas actividades 

  15h50 – Higiene 

   16h00 – Lanche 

   16h30 – Actividades propostas pelas crianças (não é obrigatória a 

permanência na sala de actividades) 

  17h00 – Actividades livres em espaços comuns  

   18h30 – Encerramento da instituição 
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2. O estudo com crianças enquanto actores sociais: metodologia  

Os estudos com crianças em idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos 

podem assumir diversas formas de investigação. Estas podem ser de carácter 

quantitativo ou qualitativo. No que diz respeito à investigação quantitativa “o 

enfoque metodológico destes estudos assenta, portanto, nos aspectos técnicos 

das medições – ver até que ponto os instrumentos captam o substituto da 

característica de interesse em vez de ver até que ponto o substituto capta 

essa característica” (Graue & Walsh: 2003, 19). Já a investigação qualitativa 

pretende estudar a criança no contexto em que é observada, atendendo 

minuciosamente “às particularidades concretas”, tal como é referido por Graue 

& Walsh (2003, 21). Atendendo a que se pretende estudar as interacções das 

crianças durante a vivência dos jogos tradicionais, observando a forma como 

elas se apropriam das suas regras, vamos debruçar-nos na investigação 

qualitativa, uma vez que a tarefa primordial do investigador, para além de 

todas as concepções éticas que deve transportar consigo ao longo de todo o 

estudo, é a de que “possua um arcabouço teórico a partir do qual seja capaz 

de reduzir o fenómeno nos seus aspectos mais relevantes e que conheça as 

várias possibilidades metodológicas para abordar a realidade a fim de melhor 

compreendê-la e interpretá-la.” (Lüdke & André: 1986, 17) 

2.1. A investigação etnográfica com crianças 

A investigação qualitativa na educação caracteriza-se, segundo Bogdan & 

Biklen (1994), por cinco diferentes características. A primeira centra-se no 

facto de a investigação ter como “fonte directa de dados” (Bogdan & Biklen: 

1994, 47) o contexto onde decorre a investigação, sendo por isso, 

indispensável a observação do meio ambiente e sua percepção por parte do 

investigador. Ainda de acordo com estes autores, afirmam ser frequente a 

utilização de “equipamentos de vídeo ou áudio” ou simples “blocos de 

apontamentos e um lápis” (Bogdan & Biklen: 1994, 47), que recolhem os 

dados e os vêm a completar pela informação recolhida nesse mesmo meio. A 

segunda característica refere-se à descrição inerente a este tipo de 

investigação. A recolha no campo não se confina a resultados ou valores 

alcançados, trata-se de notas de campo, diálogos, citações, fotografias para 



77 

que assim “o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que 

tudo tem potencial para construir uma pista que nos permita estabelecer uma 

compreensão mais esclarecedora do nosso objecto de estudo” (Bogdan & 

Biklen: 1994, 49). O terceiro domínio refere que “os investigadores 

interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou 

produtos” (Bogdan & Biklen: 1994, 49), na medida em que se atende a todos 

os pormenores ocorridos no decorrer da acção, podendo estes ser cruciais 

para o estímulo de diferentes comportamentos, ou atitudes. Num quarto 

parâmetro destaca-se a tendência para que nesta investigação se analisem os 

dados de forma indutiva, “não recolhem dados ou provas como objectivo de 

confirmar ou infirmar hipóteses construídas previamente; ao invés disso, as 

abstracções são construídas à medida que os dados particulares que foram 

recolhidos se vão agrupando” (Bogdan & Biklen: 1994, 50). A especificidade 

aparece com o desenrolar da investigação em que a teoria se desenvolve com 

a sua própria construção, ao que Glaser e Strauss (1967) (apud Bogdan & 

Biklen: 1994, 50) designariam por “teoria fundamentada”. A quinta e última 

característica referida pelo autor é a de “o significado é de importância vital na 

abordagem qualitativa” (Bogdan & Biklen: 1994, 50). “ Os investigadores 

qualitativos estabelecem estratégias e procedimentos que lhes permitam 

tomar em consideração as experiências do ponto de vista do informador.” 

(Bogdan & Biklen: 1994, 51) 

A pesquisa qualitativa procura assim envolver o investigador em todo o 

processo. Lüdke & André (1986) destacam duas formas de investigação 

qualitativa, o tipo etnográfico e o estudo de caso. Atendamos à pesquisa 

etnográfica. 

A investigação etnográfica segundo Lüdke & André (1986) não se pode 

definir unicamente pela presença do observador participante, etnografia 

pressupõe a “descrição de um sistema de significados culturais de um 

determinado grupo” (Spradley, 1979 apud Lüdke & André: 1986, 14). 

Firestone & Dawson (1981) (Lüdke & André, 1986) apresentam seis critérios 

para a utilização da pesquisa etnográfica sendo o primeiro relativo à 

redescoberta do problema no campo, isto é, “o etnógrafo evita a definição 

rígida e apriorística de hipóteses (…) ele procura mergulhar na situação e a 
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partir daí rever e aprimorar o problema inicial da pesquisa” (Firestone & 

Dawson: 1981 apud Lüdke & André: 1986, 14). O segundo critério referencia a 

importância do investigador realizar a maior parte do trabalho de campo 

pessoalmente, enriquecendo-se pelo seu “contacto íntimo e pessoal com a 

realidade estudada” (Firestone & Dawson: 1981 apud Lüdke & André: 1986, 

14). O estudo deve ter a duração de um ano, para permitir ao investigador o 

contacto com as regras e costumes do grupo a ser estudado de forma a 

permitir uma imersão na realidade do mesmo. O quarto aspecto diz respeito 

às experiências anteriores com outros povos, a que o investigador se 

submeteu, de forma a “entender melhor o sentido que o grupo estudado 

atribui às suas experiências” (Firestone & Dawson: 1981 apud Lüdke & André: 

1986, 14). A variedade de métodos recolha na abordagem etnográfica é a 

quinta característica apresentada pelos autores, na medida em que esta 

abordagem permite a combinação de diferentes métodos tais como a 

observação directa e entrevistas conjugadas com “levantamentos, histórias de 

vida, análise de documentos, testes psicológicos, videoteipes, fotografias e 

outros, os quais podem fornecer um quadro mais vivo e completo da situação 

estudada” (Firestone & Dawson: 1981 apud Lüdke & André: 1986, 14). A 

sexta e última característica é representativa da diversidade dos dados 

apresentados num relatório etnográfico, apresentados sob a forma de 

“histórias, canções, frases tiradas de entrevistas ou documentos, desenhos e 

outros produtos que possam vir a ilustrar a perspectiva dos participantes, isto 

é, a sua maneira de ver o mundo e as suas próprias acções” (Firestone & 

Dawson: 1981 apud Lüdke & André: 1986, 14). 

Lüdke & André (1986) destacam algumas particularidades nesta forma de 

investigação, na medida em que pressupõe dois conjuntos de hipóteses sobre 

o comportamento humano. Wilson (1977) (apud Lüdke & André: 1986, 15) 

apresenta a hipótese naturalista-ecológica, onde afirma que o comportamento 

humano é significativamente influenciado pelo contexto em que se encontra, 

daí que qualquer estudo que afaste a criança do seu contexto impede o seu 

estudo na totalidade. A segunda hipótese apresentada pelo autor refere-se à 

“hipótese qualitativo-fenomenológica, que determina ser quase impossível 

entender o comportamento humano sem tentar entender o quadro referencial 



79 

do qual os indivíduos interpretam seus pensamentos, sentimentos e acções” 

(Wilson: 1977 apud Lüdke & André: 1986, 15). 

Graue & Walsh (2003) referem-se à investigação etnográfica como uma 

investigação interpretativa: ”para estudarmos as crianças em contexto 

observamos, de perto e sistematicamente, as crianças nos seus contextos 

locais (…). Prestamos atenção às „particularidades concretas‟ das suas vidas 

nestes contextos e registamos essas particularidades ao mais ínfimo 

pormenor.” (Graue & Walsh: 2003, 21)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 4 - Investigação interpretativa (Graue & Walsh: 2003, 

191) 

 

A investigação interpretativa, tal como se pode analisar na ilustração 4 

trata-se de uma investigação dinâmica, na medida em que “os próprios passos 

do processo transmitem informação uns aos outros para que se atinja a 

coerência através da convergência de conceitos e experiências” (Graue & 

Walsh: 2003, 190). Como tal, trata-se de uma investigação que privilegia o 

contexto onde as crianças interagem, onde o contexto “é um espaço e um 

tempo cultural e historicamente situado (…) é o mundo apreendido através da 

interacção e o quadro de referência mais imediato para actores mutuamente 

envolvidos.” (Graue & Walsh: 2003, 25) 

O contexto está assim relacionado com todas as vivências da criança, quer 

enquanto inserida num grupo, quer na sua individualidade. Quero com isto 

dizer, de acordo com o que é referido por Graue & Walsh (2003), que a noção 

de contexto em investigação interpretativa abrange dois âmbitos, “o contexto 

local, onde a investigação é conduzida, e o contexto alargado, onde o contexto 

Amostragem 

Designação 
Criação de dados 

Relatório 
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local está inserido e através do qual enquadramos a nossa investigação e, em 

última análise, a nossa interpretação” (Graue & Walsh: 2003, 26). No contexto 

local estamos perante o espaço físico com tempo e espaços definidos, onde se 

podem inserir inúmeros contextos alargados respeitantes às diferentes 

crianças. Ainda assim, e segundo os acima citados autores, “mais importante 

do que a distinção entre o contexto local e contexto alargado é a relação 

existente entre os dois” (Graue & Walsh: 2003, 26), na medida em que a 

interpretação será construída no desenvolvimento no local, com diálogos, 

emoções, observações e daí que “os contextos são relacionais” (Graue & 

Walsh: 2003, 28). Estes resultam de interacções pessoais, gerando dinâmica, 

“as pessoas em interacção servem de contexto umas às outras” (McDermott & 

Roth: 1978, 136 apud Graue & Walsh: 2003, 28).  

Neste modo de investigação são também levantadas questões de ordem 

ética directamente relacionadas com as crianças, na medida em que “só 

raramente as crianças podem dar-se ao luxo de se recusarem a participar na 

investigação em curso ou na maior parte das actividades conduzidas por 

adultos” (Graue & Walsh: 2003, 29). Entrar no mundo das crianças requer 

também o seu consentimento, garantindo, no entanto, o distanciamento 

necessário a outro qualquer tipo relacional: “O investigador que trabalha com 

crianças deverá pensar cuidadosamente no que significa trabalhar neste 

mundo às avessas.” (Graue & Walsh: 2003, 77)  

No que respeita ao método utilizado neste tipo de investigação, Lüdke & 

André (1986) afirmam não existir um método que possa ser o método 

recomendado; existem sim algumas tentativas de especificar o processo de 

recolha e análise de dados durante a observação participante. Stubbs & 

Delamont (1976) (apud Lüdke & André: 1986, 15) defendem que a escolha do 

método dependerá da natureza do problema. No entanto, por norma, o 

investigador desenvolve o seu estudo em três etapas, sendo elas “exploração, 

decisão e descoberta” (Lüdke & André: 1986, 15). A primeira fase – 

exploração – retrata-se pela selecção e definição de problemas, a decisão do 

local onde se realizará o estudo e o estabelecimento dos primeiros contactos 

para entrar no campo. Simultaneamente, esta é a fase onde se registam as 

primeiras observações. Na segunda etapa – decisão – verifica-se a procura 
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mais sistematizada dos dados que o investigador seleccionou como mais 

preponderantes para interpretar o fenómeno estudado, ou seja, o 

conhecimento mais profundo e interacções dos participantes. Na terceira fase 

– descoberta – da pesquisa etnográfica pretende-se explicar a realidade, isto 

é, “na tentativa de encontrar os princípios subjacentes ao fenómeno estudado 

e situar as várias descobertas num contexto mais amplo” (Lüdke & André: 

1986, 16). É uma fase em que se desenvolvem as teorias que já vêm a ser 

preparadas durante o estudo e onde se verifica um confronto constante das 

hipóteses com a realidade observada. 

Antes de se entrar em campo levantam-se questões fundamentadas com 

teorias que se desenvolveram ao longo do estudo, à medida que outras mais 

irão surgindo, “a formulação de perguntas, a revisão bibliográfica e a 

elaboração de planos são actividades importantes que antecedem o trabalho 

de campo e não terminam quando este se inicia.” (Graue & Walsh: 2003, 117) 

O processo de investigação é distinguido por Graue & Walsh (2003) em 

três níveis, sendo “o diariamente observável, a descrição completa, e a 

explicação teórica, ou seja, alcançar o invisível ou o não observável” (Graue & 

Walsh: 2003, 118). O diariamente observável faz referência ao que está 

directamente visível por qualquer pessoa que possa entrar no local da 

investigação. Trata-se de uma observação superficial em que se podem retirar 

algumas reflexões. No que respeita à descrição completa, esta será resultado 

do nível anterior, ou seja, resulta de uma observação cuidadosa, sistematizada 

e autocrítica. Este torna-se visível somente ao observador atento que a traduz 

numa descrição pormenorizada que atenta em determinadas particularidades 

num período de tempo prolongado. A explicação teórica vai para lá de tudo o 

que possa ser visível, embrenhando-se no conhecimento profundo “do 

significado das interacções da vida humana ao nível mundano e social.” (Graue 

& Walsh: 2003, 25)  

Para se alcançar o invisível inicia-se pela geração de dados que se executa 

através de alguns meios como por exemplo entrevista, observação e recolha 

de dados, como é sugerido por Graue & Walsh (2003). A observação implica 

um caminho de afunilamento até o investigador conseguir observar o 

essencial. “O primeiro passo é registar tudo aquilo que observa. As 
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observações não registadas não constituem dados. Grande parte do trabalho 

de campo consiste em tomar notas” (Graue & Walsh: 2003, 129). Ainda assim 

e segundo Lüdke & André (1986), para que a observação se torne um 

instrumento válido e fidedigno de investigação, necessita ser controlado e 

sistematizado o que implicará “determinar com antecedência „o quê‟ e „o como‟ 

observar” (Lüdke & André: 1986, 25). Assim sendo, exige que o investigador 

aprenda a fazer registos descritivos e separar os aspectos mais importantes. 

A fase posterior à observação em que foram anotados os aspectos mais 

importantes, os diálogos ou atitudes mais pertinentes o investigador descreve 

os momentos, actividades, conversas às quais adicionará o registo de ideias, 

reflexões, sugestões ou padrões que se possam verificar (Bogdan & Biklen: 

1994, 150). As notas de campo são “o relato escrito daquilo que o 

investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e reflectindo 

sobre os dados de um estudo qualitativo” (Bogdan & Biklen: 1994, 150). As 

notas de campo são assim constituídas por duas partes: uma que se destina à 

descrição dos factos pretendendo ser o mais objectivo possível e sem levantar 

juízos de valor e, uma segunda parte, em que o investigador passa para o 

campo subjectivo e descreve os seus pontos de vista, ou simples aspectos que 

possam enriquecer e facilitar a padronização de comportamentos. Tal como é 

definido por Bogdan & Biklen (1994), as notas de campo são assim 

constituídas por uma parte descritiva e outra reflexiva. 

Numa fase seguinte, proceder-se-á à interpretação de dados através de 

um processo de codificação e de memorandos. Como é referido por Graue & 

Walsh (2003, 194) a codificação traduz-se num processo de classificação de 

temas que vêm a ser representados num conjunto de dados fornecidos pelas 

notas de campo. O investigador, para além de criar códigos, procura transmitir 

uma ideia: “um código é um rótulo que diz que o investigador pensa que 

aquele excerto de dados é um exemplo daquela ideia” (Graue & Walsh: 2003, 

194). Da mesma forma, a codificação poderá ajudar para a procura de 

padrões: “um padrão é algo que recorre de uma forma previsível”. (Graue & 

Walsh: 2003, 194) 

Os memorandos são construídos a partir dos códigos que procuram 

descrever a interpretação do investigador. “Podem ser encarados como o rasto 
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de papel do seu trabalho interpretativo, representando as falsas partidas e os 

becos sem saída, tanto quanto as ideias que provaram ser os fundamentos da 

análise.” (Graue & Walsh: 2003, 197) 

 

3. O percurso do estudo  

Este estudo caracteriza-se pelas suas características etnográficas, em que 

se pretende observar a forma como as crianças se apropriam dos jogos 

tradicionais atendendo à sua potencialidade de gerar tensões (disputas de 

liderança, exclusão, quebrar as regras, …) e favorecer situações de promoção 

de valores (amizade, cooperação, justiça, …). 

O estudo definiu-se em duas fases distintas, onde numa primeira fase se 

recorreu a meios tecnológicos e numa segunda fase à observação participante. 

O processo deste estudo envolveu factores determinantes para a alteração do 

processo de recolha de dados.  

Na primeira fase, como acima referido, utilizaram-se recursos 

tecnológicos, designadamente o vídeo, com a finalidade de observar as 

crianças numa situação de jogo. O primeiro passo foi o de dar a conhecer e 

acordar a participação do grupo neste estudo. Posteriormente, foi necessário 

definir um espaço e um tempo específico para as filmagens. O espaço 

disponível para a realização das filmagens era o ginásio que funciona 

simultaneamente como dormitório. Trata-se de um espaço utilizado por todos 

os grupos da instituição, mais concretamente para a dinamização de 

actividades de expressão motora, constatou-se a necessidade de criar um 

tempo específico para esta dinâmica, uma vez que o ginásio não se encontra 

no mesmo piso que a sala de actividades e não pode ser utilizado de forma 

espontânea, o que veio a limitar o estudo. Um outro aspecto limitativo foi o da 

dificuldade de captação da imagem, ou seja, o espaço não oferecia condições 

essenciais de luminosidade e de acústica, o que veio a impossibilitar a 

descodificação das expressões corporais e verbais das crianças. Por outro lado, 

era impossível captar a imagem de todas as crianças em simultâneo, mesmo 

utilizando duas câmaras fixas, na medida em que as crianças deslocavam-se 

facilmente saindo do ângulo de captação das câmaras. 

Graue & Walsh (2003) apresentam algumas das limitações e vantagens de 
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uma investigação recorrendo aos meios tecnológicos referidos. 

“A primeira é que os registos em vídeo podem ser bastante inviáveis 

devido ao tempo necessário para os visionar. (…) A segunda limitação é a 

ilusão de „estar lá‟” (Graue & Walsh: 2003, 136). Para além de ser necessário 

o tempo real da filmagem para se conseguir visualizar, este cria a ilusão de se 

ter estado no momento da filmagem, o que pressupõe um conhecimento 

profundo das crianças. Se por um lado o primeiro factor condicionaria o tempo 

deste estudo, o segundo não visava ser problemático na medida em que, ao 

ser educadora do grupo conheço as crianças com que estava a realizar o 

estudo, o que, por outro lado, provocava um outro problema neste método, a 

minha presença provocava uma observação pouco real, uma vez que as 

crianças procuravam responder às minhas expectativas. A primeira filmagem 

decorreu com a minha presença. “Os investigadores, a menos que trabalhem 

„infiltrados‟, o que levanta sérios problemas de ética, permanecem sempre 

„outros‟ em qualquer grupo. Contudo, o grau de „alteridade‟ é relativo, 

dependendo da cultura, do género e de outras variáveis de distanciamento” 

(Graue & Walsh: 2003, 121). Na segunda articulei com a auxiliar e ausentei-

me no espaço, com conhecimento das crianças de que posteriormente 

faríamos uma entrevista, na qual descreveriam o que tinha acontecido, o que 

tinham sentido. Ao observar esta segunda tentativa deparei-me com as 

dificuldades na captação de imagem, som e luminosidade, para além de 

existirem intervenções da auxiliar que condicionavam o desempenho e 

atitudes das crianças. Propus-me, ainda, a uma terceira tentativa, procurando 

ter alguém externo à sala para se limitar a garantir o bem-estar das crianças. 

Nesta terceira fase viria a conseguir uma observação menos condicionada das 

crianças, contudo mantendo-se todas as limitações físicas mencionadas 

anteriormente, o que me levou a abandonar este método. Outro aspecto 

preponderante para o abandono foi a questão ética que está inerente à 

gravação de vídeo que “produz um registo que não é facilmente disfarçável 

com a atribuição de nomes fictícios a pessoas e lugares.” (Graue & Walsh: 

2003, 138) 

Neste primeiro momento, o meu papel no campo definir-se-ia como o de 

“observador como participante (que) é um papel em que a identidade do 
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pesquisador e os objectivos do estudo são revelados ao grupo pesquisado 

desde início.” (Lüdke & André: 1986, 29) 

Posteriormente, passei a assumir o papel de “participante como 

observador”, na medida em que alterei o método de investigação, ainda que 

fosse do conhecimento das crianças estar a realizar o estudo. “A preocupação 

é não deixar totalmente claro o que pretende, para não provocar muitas 

alterações no comportamento do grupo observado.” (Lüdke & André: 1986, 

29) 

A alteração do método de estudo propiciou algumas alterações em toda a 

investigação. Deixaria de existir um momento específico para observação 

ficando assim a depender daquilo que as crianças me poderiam demonstrar, 

para além de deixar de ser um único jogo tradicional a ser observado – o jogo 

do lencinho - para passarem a ser os jogos tradicionais que as crianças 

jogavam em diferentes momentos e de forma espontânea “(…) a observação 

possibilita um contacto pessoal e estreito do pesquisador com o fenómeno 

pesquisado (…)”(Lüdke & André: 1986, 26). 

O facto de estar muito presente na observação fez com que nestes 

momentos utilizasse algumas estratégias de forma a garantir o distanciamento 

necessário. Designadamente, procurei manter a distância espacial necessária 

para que as crianças não se sentissem observadas, bem como tentei não 

intervir quer na escolha, quer no desenrolar dos diferentes momentos. Outras 

formas de garantir a desinibição das crianças perante “o ser observado” foi o 

de me integrar nos jogos e actividades sempre que fui solicitada e o de manter 

a postura de questionar o grupo em situações que estivesse directamente 

envolvida (como por exemplo, um jogo durante a expressão motora), aliás, 

como é habitual nas actividades que se desenvolvem diariamente. 

A partilha e integração das famílias nos diferentes momentos assumiu 

também um papel preponderante para o desenvolvimento do estudo,  quer 

pela sua integração e contacto imediato com o grupo, quer pelas partilhas 

transportadas do espaço extra-institucional. 

A integração de crianças e adultos novos no grupo revelou-se inicialmente 

como uma dificuldade, visto não existir um conhecimento profundo e uma 

interacção espontânea entre todos, mas que veio a ser facilmente superada, 
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potenciando uma observação mais enriquecedora. “A observação directa 

permite também que o observador chegue mais perto da „perspectiva dos 

sujeitos‟ (…)” (Lüdke & André: 1986, 26)  

Neste estudo foram construídas 30 notas de campo que se registaram em 

diferentes momentos do dia e em diferentes espaços, desde o mês de 

Setembro de 2007 até Março de 2008. Posteriormente, criaram-se 8 códigos 

(categorias) através dos quais se construíram os memorandos. 

 

Quadro 6- Categorização das notas de campo 

CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS 
ALGUMAS CARACTERÍSTICAS 

EMERGENTES RELEVANTES 

Características espaciais, 

temporais e materiais 

 - Espaço Utilização de diferentes 

espaços não específicos 

- Tempo Dinamização do jogo 

tradicional em momentos de 

transição 

- Materiais Utilização de diferentes 

materiais não previstos 

Relações interpessoais 

- Amizade Alteração da dinâmica para 

favorecimento de pares 

- Exclusão vs inclusão Selecção de jogadores 

Justiça 

- Quebrar as regras Não cumprimento das regras 

para favorecimento de um jogador 

- Justiça Relembrar das regras 

durante o jogo 

Solidariedade 

- Cooperação e 

entreajuda 

Emprestar os materiais 

necessários  

- Solidariedade Consenso de quem inicia o 

jogo 

Competição 

- Liderança Competição pelo poder 

- Cooperação intra-

equipas 

Competição para a vitória 

Socialização 

- Participação Selecção dos jogadores, 

organização do jogo 

- Socialização O papel activo dos jogadores 

na definição de regras 

Partilha do poder 

- Liderança Um ou dois jogadores 

determinam o evoluir do jogo 

- Autonomia Organização das crianças 
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Intervenção dos adultos 

- Famílias Participação das famílias na 

dinamização dos jogos 

- Adultos da instituição O papel dos adultos como 

participantes e como 

dinamizadores 
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Parte III - Des(en)cobrindo o papel dos jogos tradicionais na 

construção de mundos sociais da infância 
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Introdução 

Apresentaremos aqui os resultados observados durante o nosso estudo, 

remetendo-nos inicialmente às notas de campo recolhidas, através de um 

quadro onde confrontaremos o contexto (local e momento) em que decorreu o 

registo, com os actores (quem teve iniciativa, os participantes e quem deteve 

a liderança) e a relevância do registo (o jogo em causa e a acção 

propriamente dita). Posteriormente, e de modo a aprofundar o quadro inicial, 

apresentaremos os diferentes conteúdos presentes nos memorandos 

construídos. Nestes estarão presentes reflexões sobre o espaço e recursos, as 

relações interpessoais subjacentes, a apropriação e alteração das regras nos 

jogos, os valores de cooperação e competição, a socialização pela experiência 

de participação, autonomia e a participação e integração do adulto na vivência 

dos jogos.  

 

1. Os jogos tradicionais com crianças da sala dos 5 anos: as notas de 

campo 

O material recolhido para efeito deste estudo consta de 30 notas de campo em 

que procurámos registar situações que nos pareceram relevantes para dar 

visibilidade ao lugar que os jogos tradicionais ocupam nas interacções entre 

crianças e entre crianças e adultos, no quotidiano do Jardim de Infância. Isto 

permite-nos reconhecê-los não apenas como conteúdos do currículo explícito e 

oculto, como também enquanto material com que as crianças constroem 

mundos sociais particulares, à margem do olhar do adulto. 
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Quadro 7- Notas de campo: o contexto e as interacções como matéria de 

conhecimento 

Ref Contexto Actores Relevância do registo 

Nº Local Momento Iniciativa Participantes Liderança Jogos 

Acção 
(reprodução, 

reinterpretação, 
inclusão/exclusã

o, regulação, 
transgressão, 

…) 

1 quintal 

16:30‟ 
Transição: 
espera dos 

pais 

F. propõe 
uma 
corrida, 
P.M. vai 
buscar o 
chapéu 

P.M., F., P.C., 
P.L. 

P.M. 
Corrida, 
Lencinho 

Iniciativa da 
actividade, 
resolução de 
problema. 
Alteração e 
explicitação das 
regras. 

2 quintal 

16:30‟ 
Transição: 
espera dos 

pais 

C. propõe 
jogo 

C., I., E. I. 
Macaquinh
o do chinês 

Explicitação da 
regra: 
responsabilidad
e na integração 
de pares 

3 sala 

11:30‟ 
Transição: 

para 
almoço 

Fl. propõe 
o jogo 

Fl., H.M., R., 
H.G., H.M., E., 

N., J.T. 
J.T., F. 

Telefone 
avariado 

Participação da 
auxiliar na 
resolução de 
problemas. 

4 quintal 

16:30‟ 
Transição: 
espera dos 

pais 

C., I. 
propõe o 
jogo 

C., I., J.F., J.T., 
A. 

I. 
Lencinho, 
apanhada 

Não inclusão 
das crianças 
mais novas 

5 ginásio 

16:30‟ 
Transição: 
espera dos 

pais 

T oferece 
um pião de 
madeira a 
todas as 
crianças 

M., T., J.F., I. T., I. 
Lançar do 

pião 

Demonstração 
de como se 
joga, pelo 
adulto. 
Identificação do 
brinquedo. 

6 ginásio 

10:30‟ 
Momento 

de 
actividade 
dirigida em 

grande 
grupo 

E. ao 
ensinar o 
jogo 

Todas as 

crianças 
J. 

Cola-
descola 

(apanhada
) 

A gestão é feita 

pelas crianças. 

7 sala 

11:30‟ 
Transição 

para o 
almoço 

H.M. 
sugeriu o 
jogo 

H.M., H.G., J., 
N. 

H.M. Bichinho 

Diferenciação de 
género: 
inclusão/exclusã
o. 

8 sala 

14:45‟ 
Transição: 
actividades 
dirigidas 

J. toma a 
iniciativa 
de 
recomeçar 
o jogo 

J.,Fl., R., P.M. Fl. Bichinho 

Explicitação da 
continuidade do 
jogo. Inclusão 
de 
participantes. 

9 sala  
11:15‟ 

Transição: 
almoço 

Fl. 
indicação 
de quem 
iniciaria 
um jogo 

Fl., P.L., C., I., 
R. 

I. 
Borboleta 

branca 

Definição de 
quem inicia o 
jogo. Exclusão e 
integração. 

10 sala 
11:15‟ 

Transição: 
almoço 

T. propõe o 
jogo 

T., I., H.M., 
M.M., E., J.T., 

N., M., 
E. 

Telefone 
avariado 

Explicitação das 
regras. 
Integração de 
um adulto. 

11 sala  
I.propõe o 
jogo 

I., C., P.M., 
P.L., N. 

C. Anelzinho 

Integração da 
educadora. 
Alteração das 
regras. 
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12 quintal 

16:30‟ 
Transição: 
espera dos 

pais 

E. propõe 

o jogo de 
palmas 
I. propõe 
segundo 
jogo 

E., C., I., J.T. I. 

Cola-
descola 

(apanhada
) 

Explicitação das 
regras. 
Exclusão de 
quem não 
participa no 
jogo de palmas. 
Inclusão de 
novos jogadores 
no segundo 
jogo. 
Alteração das 
regras durante o 
jogo. 

13 quintal 

16:30‟ 
Transição: 
espera dos 

pais 

C., E. em 
explicar o 
jogo 

C., E., I., M., 
M.M., N., R. 

C., E. 

Jogo da 
moda 

(telefone/
macaquinh

o do 
chinês) 

Jogo inventado 
pelas crianças, 
adoptando/alter
ando algumas 
regras do 
telefone 

avariado, 
macaquinho do 
chinês. 

14 sala 

10:30‟ 
Transição: 
actividades 
dirigidas 

Educadora 
E., J.F., T., I., 

P.M., A. 
Educadora 

Bichinho, 
lencinho, 

linda falua, 
cola-

descola 
(apanhada
), telefone 
avariado 

Reconhecimento 
de jogos 
tradicionais pela 
associação ao 
espaço e à 
família. 

15 quintal 

15:00‟ 
Actividade 

lectiva 
(dirigida) 

J., I. 
propõe os 
jogos 

J.,H.M., H.G. H.M. 
Cabra-cega 

e Linda 
falua 

Com a 
participação da 
educadora. 
Gestão dos 
tempos e 
motivações do 
grupo. 
Explicitação das 
regras. 

16 sala 
10:30‟ 

Actividades 
lectivas 

Educadora 
propõe a 
actividade 

H.M., P.M. H.M. 

Jogo das 
formiguinh

as 

(apanhada
/borboleta 
branca) 

Desenho sobre 
o jogo recriado 
de acordo as 
regras de outros 
jogos. 

17 quintal  

16:30‟ 
Transição: 
espera dos 

pais 

I., C. 
decidem 
quem vai 
começar o 
jogo 

C., I., E., R., 
M.M., M., N., 

A. 
I. 

Pedra, 
papel, 
tesoura 

Mamã dá 
licença 

Recorrência a 
um jogo para 
definição do 
início da 
actividade. 
Definição das 
regras. Inclusão 
dos 
participantes. 
 

18 corredor 

12:30‟ 
Transição: 
momento 
de higiene 

C. sugere 
o jogo 

E., C., Fl.  Linda falua  

Envolvimento do 
educador de 
outra sala. 
Alteração das 
regras durante o 
jogo. 
Utilização de 
uma 
parte/formação 
específica do 
jogo. 
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19 sala 

16:30‟ 
Transição: 
espera dos 

pais 

E. propõe 
o jogo pelo 
anel 

E., J.T., R., T., 
M.M. 

E. Anelzinho 

Iniciativa da 
actividade. 
Integração da 
mãe do J.F. 

20  
17:00‟ 

Atendimen
to de pais 

(?) J.F. (mãe) (?) 
Mamã dá 
licença 

Exclusão dos 
restantes 
membros da 
família em 
detrimento da 
mãe do J.F. 

21 sala 
10:00‟ 

Acolhiment
o 

I., E. I., E. I., E. 
Lencinho, 
Borboleta 

branca 

Partilha de 
momentos com 

as famílias. 
Reconhecimento 
dos jogos. 
Exclusão do pai 
da I. durante o 
jogo. 

22 sala 
11:30‟ 

Transição: 
almoço 

M.M., H.M. M.M., H.M. M.M. 
Borboleta 

branca 
Bichinho 

Iniciativa da 
actividade. 
Gestão na 
resolução de 
problemas. 

23 sala 

14:20‟ 
Transição: 
actividades 

lectivas 

(?) H.M., J.T. auxiliar 
Quente e 

frio 

Participação e 
respeito das 
regras. 
Participação 
dirigida pelo 
adulto. 

24 sala 

16:30‟ 
Transição: 
espera dos 

pais 

D. sugeriu 
o jogo 

D., J.T., H.M., 
H.G., P.L. 

H.G., P.L., 
J.T. 

Quente e 
frio 

Participação do 
educador. 
Resolução de 
problemas. 

25 sala 

16:30‟ 
Transição: 
espera dos 

pais 

F. iniciou o 
jogo 

F., P.M., Fl., 
P.C., D., A. 

F. 
Um-dó-li-

tá 

Iniciativa na 
utilização do 
jogo para 
resolução de 
problemas na 
escolha para 
uma actividade. 

26 quintal 

16:30‟ 
Transição: 
espera dos 

pais 

H.G. 
propõe ser 
ele a 
iniciar o 
jogo 

J., T., N., H.M., 
H.G. 

H.G. 
Mamã dá 
licença 

Adaptação das 
regras do jogo 
(alteração de 
“mamã” para 
“papá”, visto se 
tratarem de 
meninos). 
Dificuldade na 
gestão das 
regras. 
Sentimento de 
exclusão. 

27 sala 

16:30‟ 
Transição: 
espera dos 

pais 

J.F. propõe 
o jogo em 
grande 
grupo 

J.F.,  Auxiliar 
Borboleta 

branca 

Intervenção da 
auxiliar 
condicionando o 
desenrolar do 
jogo. 

28 sala 
11:30‟ 

Transição: 
almoço 

E. propõe 
o jogo 

E., H.M., I., 
M., J., C. 

E. 
Borboleta 

branca 

Iniciativa da 
actividade. 
Questionar da 
participação do 
adulto na 
definição das 
regras e da 
participação das 
crianças. 
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29 quintal 

16:30‟ 
Transição: 
espera dos 

pais 

H.G. (?) 
dirigia o 
jogo de 
selecção 

J., H.G., T., N., 
R. 

H.G., R. 

Um-dó-li-
tá 

Mamã dá 
licença 

Definição das 
regras no início 
do jogo, através 
da utilização de 
um jogo de 
selecção. 
Valorização de 
um jogador 
atribuindo-lhe a 
vitória.  

30 sala 
10:30‟ 

Actividades 
lectivas 

C. propõe 
o jogo pela 
autoridade 
do papel 
de mãe. 

C., I., M., 
M.M., E., J.F. 

C. Cabra-cega 

Introdução de 
novas regras e 
gestão da 
dinâmica do 
jogo. 
Diferenciação 
dos géneros. 

 

Das 30 situações, apesar de 18 terem ocorrido no espaço da sala e 2 no 

ginásio, apenas 7 ocorreram em tempos de comunicação e interacção 

estruturados pelo adulto, tendo as restantes ocorrido durante o momento de 

transição para o almoço (7). Em 12 situações, as notas foram recolhidas em 

locais de transição, tais como o corredor ou o quintal, e dizem respeito ao 

tempo de espera dos pais para o regresso a casa, momentos em que a 

atenção do adulto está mais orientada no sentido de garantir outras funções, 

deixando assim mais espaço para a iniciativa das crianças. Os registos 

denotam uma maior incidência do protagonismo de algumas crianças: J.F., 

H.M., C. e E. que se demarcaram em 5 registos, sendo estes seguidos por I. e 

J. com 3 e 4 registos cada um. A acção iniciada ou protagonizada por T., F., J. 

e T. mereceram duas referências, sendo estas seguidas de P.M. e M.M., cuja 

acção ou iniciativa também mereceram registo. Quando atentamos para quem 

são estas crianças constatamos que do 1º grupo 2 são meninos e 2 são 

meninas, cujos pais obtiveram todos como grau mínimo a licenciatura e dos 

quais 3 possuem o grau de doutorado e 1 de mestre, desempenhando, de 

igual modo, maioritariamente a profissão de professores (2 do ensino básico e 

secundário e 3 do ensino superior) e em que a sua idade média ronda os 35 

anos. 

Quando nos detemos na identificação dos jogos que foram propostos ou 

iniciados pelas próprias crianças nos incidentes registados nas nossas notas de 

campo, verificamos uma maior incidência de jogos sociais como a borboleta 

branca (5 registos), seguido do bichinho e mamã dá licença (4 registos) e do 

lencinho e do cola-descola (3 registos). O jogo do telefone, a linda falua, o 
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anelzinho, a cabra-cega, o quente e frio e o um-dó-li-tá estão referidos em 2 

registos cada um, sendo o jogo pedra, papel, tesoura referido 1 vez. Existem, 

também, dois registos em que as crianças inventam o jogo da moda e o jogo 

das formiguinhas. O jogo da moda baseia-se nas regras do telefone avariado, 

como sendo o passar de uma mensagem com o objectivo que chegue à última 

criança conforme a mensagem inicial e do macaquinho do chinês na medida 

em que assumiriam uma postura estática. O jogo das formiguinhas baseia-se 

nas regras da apanhada e da borboleta branca, na medida em que há um 

grupo que foge garantindo não ser apanhado e quando o contrário se verifica 

finalizam o jogo com o jogo da borboleta branca. 

Por outro lado, achamos importante fazer notar que, das notas de campo, 

3 referem-se a acções desencadeadas ou propostas pelo adulto (pedido de 

desenho, pergunta sobre os jogos conhecidos pelas famílias e como os 

ensinaram em casa e desenvolvimento de actividade de expressão motora) e 

que em 8 outras situações são as próprias crianças que se encarregam de 

implicar o adulto, no estatuto de parceiro de jogo ou de potencial líder na 

gestão e resolução de problemas. Relativamente ao modo como as crianças se 

apropriam das regras, constatamos que 10 notas de campo dizem respeito a 

momentos em que elas mesmas se preocupam em explicitar as regras e 6 em 

alterá-las. Consideramos também interessante fazer notar os modos concretos 

que as crianças utilizam para exercer o seu poder de acção, propondo jogos, 

esclarecendo regras, envolvendo adultos, definindo proximidade e laços 

afectivos pela inclusão/exclusão, inventando novos jogos pela adaptação de 

regras de outros. 

 

2. Os memorandos 

2.1. Espaço, tempo e material  

As crianças tiram partido de vários momentos para jogarem. O que não 

está directamente relacionado com o tempo que lhes é atribuído para as 

brincadeiras livres. 

Verificamos que na nota de campo nº1 o quintal se trata de um espaço 

propício a brincadeiras e jogos que exijem locais onde possam correr e, no 
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entanto, alguns jogos são dinamizados e propostos em épocas transitórias 

entre vários momentos da rotina e, por isso, em espaços menos amplos. 

Como, por exemplo, nas notas de campo nº3, 7, 8, 9, nas quais as próprias 

crianças aproveitaram para vivenciarem alguns jogos tradicionais na sala de 

actividades. Poder-se-á então atender à capacidade de iniciativa e autonomia 

das crianças em adequarem os momentos, por sua própria iniciativa, a 

oportunidades de aprendizagem e de desenvolvimento pessoal e social? 

Estarão os jogos tradicionais condicionados a um espaço ou tempo 

específicos?  

Na nota de campo nº 18 observei que o corredor foi um dos espaços 

determinantes para o início do jogo “linda falua”. Uma vez mais tratava-se de 

um tempo de transição, no qual as crianças que se haviam despachado mais 

cedo do almoço e higienes, aguardavam pelas que estariam mais atrasadas. 

Não se tratarão estes momentos de aprendizagens subjacentes ao currículo 

oculto da educação pré-escolar? 

No jogo do “lencinho” está subentendido a existência de um lenço. Porém, 

à semelhança do que é descrito na nota de campo nº1, as crianças 

encontraram um recurso que possa tornar-se equivalente – o chapéu – para 

que assim garantam a sua vivência. Poder-se-á então reforçar a versatilidade 

de adaptação dos jogos tradicionais consoante a sociedade ou grupo que os 

pratica? Permitirá o jogo do “lencinho” estimular a criatividade das crianças 

contribuindo para o desenvolvimento do “saber-fazer”? 

Voltando ainda ao jogo do “lencinho” (presente na nota de campo referida 

em cima), o F., o P.C., o P.L. e o P.M. não assumiram a formação inicial do jogo 

que é tida como uma regra. Os jogadores dispuseram-se em fila, em vez de se 

formarem em roda, assim como o P.L. que repentinamente deixa de correr à 

volta dos amigos e começa a fugir do P.M. para que ele não o apanhe. Estaria 

o P.L. a quebrar as regras ou a conjugar o jogo do “lencinho” com o jogo da 

“apanhada”? É importante o espaço da roda do jogo do “lencinho” estar 

demarcado? A reacção do P.L. foi questionada pelo P.M. que transportava o 

chapéu naquele momento. Houve um momento em que se relembram as 

regras de acção: o ter de correr à volta dos elementos e ocupar o lugar 

daquele a quem se deixou o lenço. 
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2.2. As relações interpessoais 

Os jogos foram em muitos momentos transmissores de relações interpessoais 

para o exterior. O jogo desenhado pelo H.M., que foi criado pelas crianças e 

conjuga dois jogos tradicionais, termina quando são todos amigos (nota de 

campo nº 16). O valor da amizade é exposto como sinónimo de um jogador vir 

ou não a ser escolhido por um outro jogador.  

Tomemos como exemplo a nota de campo nº9, em que o Fl. defende a R. 

uma vez que é o dia dela ser a menina que iniciaria o jogo, visto terem-no 

decidido em grande grupo. Seria isto possível, se o Fl. não tivesse estabelecido 

uma relação de amizade próxima com a R.? Ao longo do jogo o Fl. veio a 

questionar a sua amizade pelo facto de não ter sido escolhido pela R.. E este 

sentimento parece só ter vindo a ser anulado quando a menina se aproximou 

dele e o confortou. Situação semelhante verificou-se no jogo “linda falua”, 

referida na nota de campo nº15, em que o H.M. analisou o facto de o H.G. não 

o ter escolhido por não ser amigo dele. 

Por outro lado, o jogo do “anelzinho” (situação descrita na nota de campo 

nº11) no qual a C. escolhe quem deve adivinhar quem tem o anel, não poderá 

ser simbólico de quem estabelece relações mais próximas, uma vez que, caso 

adivinhasse, seria esse jogador a ficar no meio e dinamizar o jogo? 

Outro aspecto muito marcante nas relações interpessoais, espelhado na 

vivencia dos jogos tradicionais, é o de, cumprindo as regras, favorecer o 

jogador que queremos que ganhe. Este registo foi muito frequente no jogo da 

“mamã dá licença”. Quem liderava o jogo dirigia-o favoravelmente para a 

criança que quisesse que ganhasse, atribuindo-lhe mais passos e com 

características de maior amplitude (nota de campo nº17, 20, 27). 

Na nota de campo nº2 apresenta-se outra referência marcante às relações 

interpessoais. A C. e a I. conhecem o jogo “1,2,3 macaquinho do chinês”, 

explicam parte do procedimento do jogo à E. e, somente no desenrolar do 

mesmo é que salientam outras regras, como sendo a de ter que ficar imóvel. 

O que fez com que a E. tivesse sistematicamente que regressar ao início e que 

a I. ganhasse. Não estariam as duas conhecedoras do jogo a 

autopromoverem-se para alcançarem a vitória e excluírem a E.? Não terá esta 

atitude despertado na E. um sentimento de ausência do valor da amizade? 
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No jogo do “cola-descola” (nota de campo nº6) o H.G. e o J. transmitiam a 

forte ligação de amizade que tinham. O J. deixava-se apanhar, chegando a 

colocar-se à frente do H.G. e verbalizando que o fizera por ser seu amigo. Na 

verdade, nem o J., nem o H.G. deixaram de cumprir as regras do jogo, 

contudo estavam a limitá-lo a um jogo de um par, excluindo as restantes 

crianças. O J. e o H.G. revelam fortes laços de amizade. No jogo do 

”“Bichinho”” (nota de campo nº7) o J. voltou a justificar que o H.G. o tinha 

escolhido por serem amigos. 

Parecem existir momentos de demonstração de relações interpessoais 

onde está subjacente o valor de amizade de forma explícita e outros de forma 

algo implícita. O F. no jogo do “lencinho” (nota de campo nº1) criou a regra de 

não se poder deixar o lenço a quem estava a falar. Não seria esta uma forma 

de tentar evidenciar a sua imagem no grupo? Estaria o F. a trabalhar as 

relações interpessoais entre os jogadores, evitando que fosse o P.M. a ser o 

seleccionado? Situação semelhante verificou-se durante o jogo do “telefone 

avariado” (nota de campo nº3) quando o H.M. e o J.T. alteraram a expressão 

que circulava e o exprimiram no fim do jogo em grande grupo. Estas atitudes 

pareciam transparecer o desejo de cativar o grupo, de modo a se tornarem o 

centro da acção. 

Quando as crianças partilharam os momentos de jogos tradicionais que 

tinham vivenciado em casa (notas de campo nº 20 e 21) observa-se que 

houve a tendência de favorecer um dos membros (a mãe do J.F. que ganhava 

porque a criança lhe atribuía mais passos e a mãe da I. a quem ela sempre 

deixava o lenço). 

2.3. Apropriação e alteração das regras do jogo 

O valor da justiça nos jogos está muitas vezes inerente ao cumprimento 

das suas regras. O mesmo também se pode verificar quando se tem que 

definir quem será o primeiro elemento a iniciar um jogo. Na nota de campo 

nº7 está vinculada a ideia de que o facto de o H.M. ser o primeiro a iniciar o 

jogo, por ser o “maquinista”, não levantou qualquer sentimento atónito ou de 

oposição perante os restantes jogadores. Este facto foi aceite como um 

procedimento justo, na medida em que as crianças têm como referência que o 

“maquinista” é aquele que nesse dia é o primeiro a escolher para onde quer ir 
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brincar, o primeiro da fila para nos deslocarmos para os diferentes locais da 

instituição, o primeiro a escolher em que sítio se quer ir sentar nas refeições, 

entre outras. Pelo mesmo motivo se verificou na nota de campo nº11, em que 

o P.M. sugere que a C. inicie o jogo do anelzinho, ou a proposta da M.M. em 

jogar o ““Bichinho”” (nota de campo nº22) e ser a primeira a sentar-se no 

meio. 

Porém, nem sempre definiram os primeiros jogadores da forma citada 

anteriormente. Houve momentos em que recorreram a jogos de sortes “pedra, 

papel, tesoura” (nota de campo nº17) e “um-dó-li-tá” (nota de campo nº26). 

Uma outra estratégia utilizada foi a de definição de critérios (nota de campo 

nº27) onde o H.G. sugeriu que quem começaria era o menino “mais velho”, no 

jogo da “mamã dá licença”. Este último método será na verdade sinónimo do 

valor da justiça? Os restantes jogadores aceitaram-no mas, na verdade, 

quando o H.G. sugeriu teria ou não conhecimento da realidade? 

Ainda relacionado com o cumprimento das regras, o valor da justiça 

ressaltou durante o jogo das “cadeiras” (nota de campo nº23), quando o H.M. 

empurra a M. da cadeira para que assim ele se pudesse sentar e continuar em 

jogo, eliminando a outra jogadora. A I., que não participava no jogo, 

apercebeu-se e reclamou ao adulto que estava a dinamizar o jogo. Este nada 

fez. Não teria sido minimizado este sentimento de incumprimento de regras, 

caso o adulto tivesse optado por repetir esta fase do jogo? Estará a imagem 

do adulto definida como alguém que impõe regras novas mediante a situação 

do jogo que se vive, confinando a (in)justiça a um valor inócuo?  

A escolha dos jogadores durante a dinâmica de um jogo pode também 

levantar questões de valores como a justiça, por parte de quem é eliminado 

ou simplesmente não é seleccionado. Na nota de campo nº7, a N. censurou os 

colegas pelo facto de estes só escolherem crianças do género masculino para a 

participação no jogo. 

O não cumprimento de regras ou alteração das mesmas verificou-se por 

contradição para a sua vivência, como é o exemplo quando o J.T. não queria 

jogar ao “quente e frio” e desvendou onde estava o objecto (nota de campo 

nº25), ou favorecimento de participantes para atingir a vitória propositada. 

Este último aspecto verificou-se quando a E. (nota de campo nº15) me 
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desvendou o nome da criança que eu tinha apanhado no jogo da “cabra-cega”. 

Mas estaria o J.T. a tentar apressar o ritmo do jogo para que este terminasse 

mais rapidamente? Teria a E. tomado esta atitude por se tratar de um adulto? 

Outra situação referente à clara alteração das regras do jogo é a do jogo 

do “lencinho” descrito na nota de campo nº1, na qual os jogadores não 

assumem a formação inicial, o P.L. que transporta o lenço só começa a cantar 

quando relembrado pelo P.M. e, posteriormente, depois de deixar o lenço foge 

deixando o espaço definido para o jogo. 

2.4. Cooperação, entreajuda, solidariedade 

Durante a vivência dos jogos tradicionais observaram-se atitudes que 

reflectem solidariedade, entreajuda e cooperação entre os jogadores. O F., no 

jogo do “lencinho” (nota de campo nº1), após ter sido solicitado o seu chapéu 

para a dinâmica do jogo, disponibilizou-o, ainda que corresse o risco de como 

se veio a verificar, ser punido ou chamado à atenção por não ter o chapéu na 

cabeça. Ainda assim, houve uma solicitação prévia de um outro jogador. Será 

que o F. teria tomado a iniciativa de emprestar o chapéu, mesmo sem lho 

terem pedido? Por outro lado, sabendo o F. que é obrigatório utilizar chapéu 

naquele espaço, não o terá emprestado segundo um conceito de 

solidariedade? 

O Fl. ao defender que fosse a R. a iniciar o jogo (nota de campo nº8 e 9), 

porque assim o tinham combinado anteriormente ou de simplesmente lhe dar 

oportunidade de poder participar no jogo demonstra não só o estreito 

relacionamento entre eles mas, também, um espírito de entreajuda e de 

solidariedade. O mesmo se o observou quando o J.T. tomou a iniciativa de dar 

pistas ao H.M. (nota de campo nº24) para que ele descobrisse o objecto 

escondido no jogo do “quente e frio”, quando era somente o adulto a fornecer 

essas pistas. 

A cooperação também esteve presente na relação entre pares reflectindo, 

por vezes as relações interpessoais estabelecidas pelos jogadores. O J. (nota 

de campo nº6), no jogo do “cola-descola”, colocava-se à frente do H.G. que 

estava a apanhar, para que este conseguisse alcançar o objectivo do jogo. O 

J.T. (nota de campo nº12) assumiu o papel destinado, pelos jogadores, aos 

adultos – o de apanharem – com o intuito de os ajudar. 
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2.5. Competição 

Qualquer jogo tem implícita a competição. O jogo implica que haja 

vencedores e vencidos.  

Esta competição poderá acarretar o incumprimento de regras para 

alcançar a vitória? No jogo da “linda falua” (nota de campo nº15) em que as 

crianças que já se encontravam atrás daquelas que faziam a ponte, 

desvendavam o fruto a quem ia na fila que, posteriormente, teriam de 

escolher para ficar do seu lado. Não se tratou de uma vitória imediata, nesta 

última situação, mas na vitória de ter um amigo do lado em que estamos. 

Parece esta situação de competitividade ter em vista o reforço das relações 

interpessoais, quem é amigo de quem. 

Na nota de campo nº1 observou-se uma situação de competição não para 

o intuito de ganhar mas, antes de disputar quem tem a voz mais activa. O 

P.M. e o P.L. tomavam as decisões do rumo que deveria tomar o jogo. O P.M. 

relembrava as regras, ao passo que o P.L. as quebrava. Contudo, os dois 

interagiam consequentemente, o P.L. iniciou o jogo vindo a deixar o lenço ao 

P.M. e depois fugindo do espaço em que devia decorrer o jogo. 

A competição também está presente quando se trata dos pares adultos 

crianças. No jogo “cola-descola” (nota de campo nº12) houve praticamente 

uma provocação por parte da I., ao desafiar dois adultos para desempenharem 

o papel de apanharem as crianças ali presentes que iam crescendo à medida 

que o jogo se desenrolava. Por outro lado, o adulto foi também objecto 

motivador de competição entre duas crianças (jogadores) quando a E. e o Fl. 

(nota de campo nº18) quebraram as regras da “linda falua” e revelaram qual o 

fruto que o educador deveria escolher para ficar na sua equipa e não na da C.. 

Há uma disputa de poder e de atenção entre as crianças face ao adulto. 

2.6. Socialização: experiência de participação 

A atitude de jogar implica participação, logo, obrigatória e 

consequentemente, o envolvimento num processo de socialização. 

Na nota de campo nº4, a C. e a I. procuravam alguém para jogar ao 

“lencinho”. Houve a aproximação de várias crianças do grupo dos 3 anos, no 

entanto nenhuma das meninas se predispôs a iniciar o jogo com os mais 
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novos. Assim, quando se aperceberam que não tinham elementos suficientes 

para o “lencinho”, propuseram jogar à “apanhada”, as crianças da outra sala 

dos 5 anos e dos 4 anos, para além dos educadores (adultos). Se inicialmente 

pareciam excluir as crianças mais novas, na segunda fase acolheram todas 

aquelas que quiseram participar. Seria o objectivo da C. e da I. incluírem nos 

jogos crianças da mesma idade e por isso abdicarem do primeiro jogo? Numa 

outra situação (nota de campo nº12), também num jogo variante da 

“apanhada” – “cola-descola” – a I. e a E. incluíram os adultos e as crianças 

das restantes salas. Será que as crianças dos 3 anos não tiveram um papel 

mais interventivo por estarem numa fase de adaptação à instituição ou por 

desconhecerem os jogos? Ainda assim, parece haver a preocupação de não 

excluir ninguém dos jogos propostos. Não foi imposto a ninguém a sua não 

participação depois de estarem envolvidos nos jogos. Ao mesmo tempo, todos 

estes momentos parecem ser iniciativas de integrar de forma espontânea 

todas as crianças que possam querer participar. Outro exemplo que podemos 

ter em conta é o da “linda falua” (nota de campo nº18) que decorreu no 

corredor e que integrou adultos e crianças de todas as salas. 

A participação das crianças nos jogos terá que estar directamente 

relacionada com o desempenho dos diferentes papéis, previamente definidos 

nas regras dos mesmos? A E. (nota de campo nº6) ensinou um jogo novo aos 

amigos - “cola-descola” - que afirmou terminar quando os elementos assim o 

quisessem. Seguidamente, o jogo foi vivenciado por todo o grupo. No decorrer 

do mesmo deparámo-nos com o problema que o H.G. estava sempre a 

apanhar o J, limitando o jogo ao par. Este facto obrigou o grupo a definir a 

regra que o jogo terminaria quando um menino for apanhado 3 vezes. As 

crianças participaram de uma forma activa na adaptação das regras.  

No jogo da “cabra-cega” (nota de campo nº15) o J. explicou o jogo aos 

dois grupos. E à semelhança do que aconteceu na situação acima referida, 

houve necessidade de criar uma regra nova que limitasse as voltas iniciais da 

“cabra-cega” a cinco. Este processo foi também conjunto com os jogadores, 

na medida em que a proposta, ainda que pudesse partir de um adulto, só foi 

aceite quando concordada com as crianças. Neste mesmo momento, a criança 

que foi identificada devia ser a próxima “cabra-cega”. Contudo, essa criança 
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não demonstrou vontade em fazê-lo. A proposta foi avançada ao grupo e, 

ainda assim, também ninguém o aceitou. As crianças, participando no evoluir 

da dinâmica, sugeriram outro jogo e definiram quais os elementos a 

desempenhar os diferentes papéis.  

Na criação do “jogo das formiguinhas” (nota de campo nº16) existe a 

relação distinta entre géneros, em que os rapazes apanham as meninas, mas 

que no final supõe um momento de participação e socialização de todos os 

jogadores, num momento em que definem como “festa” e recorrem ao jogo da 

“borboleta branca”. Penso que as crianças valorizam aqui, uma vez mais, a 

importância das relações interpessoais, na medida em que este supõe um 

momento comum que implica alegria e partilha dos pares. 

2.7. Autonomia e liderança 

Será a liderança assumida por quem inicia o jogo, ou poderá ser por quem 

relembra e define as regras? Poderá a liderança ser disputada por dois 

jogadores que assumam estes diferentes papéis?  

O P.M. (nota da campo nº1) tenta liderar relembrando as regras à medida 

que se processa o jogo do “lencinho”; por outro lado, o P.L. define que é ele 

que começa o jogo e toma a iniciativa de pedir ao F. que lhe ceda o seu 

chapéu, isto é, coordena o jogo. Ao mesmo tempo que existe a contradição 

entre quem lidera, parecem existir factores que permitem o desenvolvimento 

da autonomia como, por exemplo, a resolução de problemas como: que jogo 

se vai jogar, quem é que vai ser o primeiro, entre outros. Situação semelhante 

verificou-se também entre o H.M. e a M.M. (nota de campo nº22) ao definirem 

qual o jogo que iam jogar e que, posteriormente e durante o jogo, a M.M. veio 

a cobrar ao colega, por este não estar a participar. 

Existiram também observações que motivavam atitudes de liderança em 

grande grupo, como a da escolha do jogo e sua iniciação. Temos como 

referência (nota de campo nº3) quando o Fl. sugere jogarem ao “telefone 

avariado” e inicia o jogo e quando a I. (nota de campo nº2) se apresenta 

como o elemento que vai iniciar o jogo “1,2,3 macaquinho do chinês” e 

quando a C. ganha e passaria a ser a líder, a I. vai-se embora e chama a E. 

que também estava no jogo. Neste último registo, não estaria a I. a evitar 

perder a liderança e por isso ter optado por fugir chamando a E.? 
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Na criação do jogo “moda” (nota de campo nº 13), em que estão 

subjacentes dois jogos tradicionais, as crianças definiram como regra a 

rotatividade de liderança em que este só terminaria quando todos os 

elementos fossem “chefes da moda”. Parece ter existido a preocupação de 

todos os jogadores terem oportunidade de serem líderes. 

Um dos exemplos mais notórios em que o líder é definido no jogo, como 

aquele que orienta e por vezes define quem ganha, trata-se do “anelzinho” 

(nota de campo nº19) no qual a E. lidera o jogo do “anelzinho” e para além 

disse assume a liderança do meio envolvente integrando a mãe do J.F. quando 

se inclui no jogo. 

2.8. Participação e integração do adulto 

A participação dos adultos nos jogos pode influenciar a sua dinâmica? As 

crianças criam expectativas quando os adultos estão presentes nos jogos? No 

jogo do “anelzinho” (nota de campo nº11) fiquei com o anel e pu-lo no meio 

das pernas; provavelmente houve uma falha nas expectativas criadas pelas 

crianças perante o meu papel, uma vez que não cumpri as regras. Por outro 

lado, quando participei no “quente e frio” (nota de campo nº25) o P.L. pediu-

me para esconder o objecto, sem antes sugerir a um amigo que o fizesse, daí 

que devolvesse a questão propondo ser um amigo a fazê-lo. Na “cabra-cega” 

(nota de campo nº15) as crianças indicaram-me para iniciar o jogo, não sei se 

por medo de desempenhar este papel uma vez que mais ninguém o quis 

vivenciar. 

Outro aspecto que nos leva a reflectir sobre as expectativas das crianças 

perante os adultos refere-se ao facto de estas definirem os jogos tradicionais 

como aqueles que são do domínio completo dos adultos ou das crianças mais 

velhas (nota de campo nº14). 

Em contraposição às situações anteriores, no “cola-descola” (nota de 

campo nº12), as crianças integraram as educadoras atribuindo-lhes a função 

de serem a apanhar, como se tratassem de elementos da mesma idade e de 

quem teriam expectativas semelhantes. Tal como se verificou no jogo da 

“apanhada” (nota de campo nº4) ou no jogo da “linda falua” (nota de campo 

nº18), no qual o adulto – o educador – é disputado por ambas as equipas em 

jogo. 
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Uma vez que as crianças consideram, como referi anteriormente, os jogos 

tradicionais como aqueles que são do conhecimento dos mais velhos, a 

vivência desses jogos com as famílias despertará nas crianças uma maior 

motivação e interesse para a sua vivência? 

A mãe do J.F. ao inserir-se no “anelzinho” (nota de campo nº19) não 

afectou a dinâmica do mesmo, sendo integrada como outro qualquer jogador 

presente.  

As experiências de momentos de vivência de jogos tradicionais foram 

partilhadas pela mãe do J.F. (nota de campo nº20), pela I. e pela E. (nota de 

campo nº21) que deram a conhecer quais os jogos que os adultos da família 

conheciam. Outro aspecto relevante foi a da família do T. ter proporcionado 

como prenda de aniversário da criança um jogo tradicional. 
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 Considerações finais 

Iniciámos este trabalho com o intuito de aprofundar o nosso conhecimento 

sobre as potencialidades educativas dos jogos tradicionais, como recurso 

facilitador da socialização e, mais especificamente, do desenvolvimento 

pessoal e social das crianças no jardim-de-infância. Pretendíamos, pois, 

redescobrir novas possibilidades para a nossa acção, fundamentados na 

convicção de que “Ao possibilitar a interacção com diferentes valores e 

perspectivas, a educação pré-escolar constitui um contexto favorável para que 

a criança vá aprendendo a tomar consciência de si e do outro.” (ME/DEB: 

1997, 52). 

Na construção do nosso percurso metodológico e com a consequente 

descentralização do nosso próprio olhar enquanto adultos responsabilizados 

pela orientação das aprendizagens das crianças, optámos por alterar o nosso 

ponto de vista habitual, centrando-nos no modo como as próprias crianças se 

apropriavam entre si deste dispositivo pedagógico, nas suas interacções 

sociais, em contextos informais e na transição entre actividades.  

Assim, este estudo, que foi assumindo cada vez mais características 

etnográficas, passou a focalizar-se na acção e interacção entre as crianças, de 

modo a podermos redescobrir de que forma elas adaptam e utilizam as regras 

dos jogos em função dos valores que são sancionados pelo grupo de pares, 

como parte do seu próprio processo de formação pessoal e social. 

Para alcançar este objectivo, precisámos de incorporar plenamente a 

perspectiva da criança como actor social que é, competente não só para 

colaborar mas, também, para protagonizar momentos de jogos tradicionais, 

tirando proveito do ambiente para reproduzir e transformar relações sociais 

estruturadas no mundo adulto. 

Os jogos tradicionais revelaram-se então meios propícios ao 

enriquecimento do currículo explícito, enquanto práticas pensadas com 

objectivos concretos e dirigidas pelo adulto mas, também, como parte do 

desenvolvimento do currículo oculto. Pela sua versatilidade, os jogos 

tradicionais são facilmente apropriados pelas crianças, gerindo as suas regras 

e (re)organizando-os como contexto de actividade educativa e lúdica. 
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Constatámos que os jogos tradicionais, quando vivenciados pelas crianças, 

não estão condicionados a um espaço ou tempo específicos. Descobrimos, por 

exemplo, que o jogo do lencinho não tem obrigatoriamente a formação inicial 

em roda, que a linda falua pode ser jogada num corredor, assim como não é 

necessário pré-definir um horário para a dinamização deste tipo de jogos.  

Os jogos são dinamizados pelas crianças como divertimento. Verificou-se 

que grande parte dos jogos tradicionais vivenciados pelo grupo observado se 

realizaram em tempos de transição como, por exemplo, a altura em que, 

enquanto algumas crianças terminavam as tarefas e arrumavam os espaços, 

as que se despachavam mais rapidamente congregavam no espaço das 

almofadas e dinamizavam um jogo proposto pelos presentes.  

Constatámos a mesma versatilidade dos jogos e autonomia das crianças no 

que respeita aos materiais. Ainda que alguns jogos exijam materiais 

específicos para a sua prática, tal não se revela um impedimento para as 

crianças o jogarem. Elas (re)criam recursos substitutos e equivalentes. 

Procuram descobrir e adaptar materiais e/ou objectos do seu meio próximo 

adaptando-os ao mesmo fim. 

Apreendemos novas potencialidades dos jogos tradicionais como meio das 

crianças desenvolverem a sua autonomia, no que respeita à sua auto - 

organização como grande grupo e como forma de fruição lúdica e de 

socialização, indo ao encontro do princípio que “a construção de autonomia 

supõe a capacidade individual e colectiva de ir, progressivamente, assumindo a 

responsabilidade. Este processo de desenvolvimento pessoal e social decorre 

de uma partilha do poder (…)” (ME/DEB: 1997, 53)  

Observámos inúmeras situações em que coube às crianças definir o jogo, 

as regras, quem ia iniciá-lo (caso fosse necessário um líder), orientar a 

progressão do jogo e decidir do seu término. Tomámos consciência do quanto 

a participação de um adulto num jogo de crianças condiciona as suas 

interacções, especialmente quando o adulto a exige ou quando esta não é 

solicitada pelas crianças. Por outro lado, descobrimos que as crianças criam 

expectativas nas reacções e desempenho do adulto quando este se insere num 

jogo. A limitação de acção que o adulto por vezes proporciona à criança passa 

a assumir a função inversa à anteriormente descrita. A participação deixa de 
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se definir como meta participação regredindo para um patamar de participação 

simples, também definido por Trilla & Novella (tomando como exemplo o 

jogo): “no jogo dirigido são as crianças que jogam mas, qual o jogo, como 

este se organiza, como se estabelecem as regras, quando se começa ou 

quando se termina, como se resolvem os conflitos, é dirigido pelo adulto.” 

(2001, 146). 

As crianças assumem a participação e protagonismo na grande maioria 

das situações registadas, definindo muitas vezes os jogos a serem explorados, 

apropriando-se e alterando as regras. Elas revelam-se como sujeitos que 

interpretam e assim reconstroem a realidade social nos contextos educativos 

por elas criados. O adulto desempenha o papel de observador e consultor, 

disponível e presente. Podemos assim afirmar que, segundo a perspectiva da 

participação das crianças, os jogos tradicionais podem favorecer a vivência do 

8º patamar sugerido por Hart, o qual se define pela capacidade das crianças 

iniciarem projectos decidindo integrar os adultos ou, como define Trilla & 

Novella (2001, 150), é o alcançar da meta participação “que consiste em que 

os próprios sujeitos pedem, exigem ou geram novos espaços e mecanismos de 

participação.”  

As crianças poderão deste modo reconhecer o adulto como parceiro e/ou 

(co)operante na reconstrução e ressignificação de contextos, processos e 

conteúdos educativos. Os jogos tradicionais proporcionam a participação 

activa na definição e re-adaptação das regras dos mesmos pelos jogadores. A 

criação de novos jogos, pela adaptação de diferentes jogos tradicionais, 

poderá permitir às crianças uma participação positiva e que fomente a 

socialização. 

As crianças definem jogos tradicionais como sendo os jogos do domínio e 

conhecimento pleno dos adultos, na medida em que os jogos tradicionais são 

vivenciados nas famílias de algumas crianças. A partilha de experiências 

destes assume-se na sua diversidade cultural enquanto desafio nas relações 

entre adultos e crianças no âmbito da escola, da família e da comunidade, 

garantindo a sua transversalidade etária, social, étnica e de género. 

Estamos, agora, em melhores condições para afirmarmos que os jogos 

tradicionais podem ser veículos de expressão das relações interpessoais que 
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são estabelecidas entre as próprias crianças. Com o nosso estudo, 

confirmámos a nossa pressuposição de que, de facto, as crianças os utilizam 

para reforçar o valor da amizade explícita ou implicitamente mas, temos mais 

consciência de que esta sua acção pode favorecer tanto formas de inclusão 

quanto de exclusão dos participantes.  

Na realização dos jogos tradicionais as crianças, sem que infrinjam as 

regras, promovem os jogadores de quem estão afectivamente mais próximos 

ou querem que atinjam a vitória. As atitudes de solidariedade, entreajuda e 

cooperação são essencialmente reflectidas quando existem ligações de 

amizade. Estas demonstrações de afinidades podem assim provocar 

sentimentos de exclusão aos restantes, remetendo para questões de 

diferenças de idade, género, sociais e étnicas, como verificámos na exclusão 

das crianças mais novas para a realização do jogo do lencinho ou pelo protesto 

de uma participante revendo-se como excluída pelo seu género. A justiça 

poderá assim ser questionada quando um jogador não é escolhido ou se 

favorecem alguns elementos para que estes alcancem a vitória. O não 

cumprimento das regras pode estar relacionado com as relações interpessoais 

estabelecidas no grupo.  

Do mesmo modo, a competição entre pares revela-se muitas vezes no 

incumprimento ou alteração das regras dos jogos, sendo que a própria 

liderança pode também ser uma forma de motivar a competição, uma vez que 

evidencia as capacidades individuais de cada participante. Ainda assim, as 

situações em que houve alterações das regras durante o jogo, verificaram-se 

nos jogos de competição e nos jogos com abertura à participação, nos quais a 

criança assume a liderança exclusiva. 

Os jogos tradicionais proporcionam, em simultâneo, momentos de 

socialização de diferentes faixas etárias. 

Em alguns jogos tradicionais existe um papel definido no jogo - a 

liderança. A liderança pode ser fomentada nas decisões e definições de papéis 

necessários no início dos jogos. Os papéis de líder presentes nos jogos 

tradicionais podem favorecer as crianças no desenvolvimento deste 

valor/competência, fomentando a sua auto-estima e auto-conhecimento em 

comportamentos de auto-regulação e transparência de uma imagem positiva, 
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estimulada pela imagem positiva de si próprio de forma a garantir que “O 

desenvolvimento pessoal e social assenta na constituição de um ambiente 

relacional securizante, em que a criança é valorizada e escutada, o que 

contribui para o seu bem-estar e auto-estima.” (ME/DEB: 1997, 52) 

Finalmente, queremos também realçar que as próprias crianças 

reconhecem os jogos tradicionais como sendo os jogos do domínio e 

conhecimento pleno dos adultos, já que muitas vezes estes são vivenciados 

nas suas famílias transversalmente, ou seja, superando muitas vezes barreiras 

etárias, sociais, étnicas e de género. Descobrimos que a partilha destas 

experiências entre crianças e adultos, e das próprias famílias das crianças 

entre si, constitui, não raras vezes, um meio de valorização da diversidade 

cultural e de desafio nas relações que se estabelecem entre adultos e crianças 

no âmbito da escola, da família e da comunidade.  

Ao longo deste percurso abrimos algumas perspectivas que merecem 

agora serem reflectidas. A criança, enquanto centro do nosso estudo, assumiu 

um papel activo e ao reconhecê-lo exigiu a desinstalação do nosso próprio 

ponto de vista enquanto adulta; podemos olhar a sua participação no Jardim 

de Infância sob uma perspectiva pluridimensional: enquanto o sujeito de 

desenvolvimento e de aprendizagem em que investimos a cada dia mas, 

também, enquanto par, enquanto co-autor e actor que participa na 

reconstrução dos mundos com as outras crianças.  

O facto de conhecer o grupo e ser o terceiro ano a trabalharmos juntos, 

facilitou a observação participante e a interpretação, na medida em que 

estavam asseguradas à priori as condições de empatia e proximidade, quer 

com as crianças, quer com as próprias famílias. Já tínhamos regras pré-

estabelecidas de mútuo acordo e estas já tinham sido assimiladas de parte a 

parte. Contudo, esta proximidade e implicação nas relações exigiu uma maior 

“vigilância” às nossas disposições e condições emocionais e de distanciamento 

cognitivo. Tivemos que assegurar condições de estranhamento em realidades 

em que estávamos muito “entranhadas”. A dimensão racional e pragmática, 

inerente às tarefas de observação e de sistematização das mesmas como 

dados a registar (como notas de campo), criou as condições mínimas para 

esta atitude de vigilância crítica com o sentido e o pré-conhecido. Por outro 
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lado, o olhar e conhecimento diferente de cada um dos “actores” a que 

tivemos que recorrer, para a leitura teórica ou interpretação do que 

observávamos, desocultou estereótipos ou conceitos pré-formados sobre os 

relacionamentos, interacções, atitudes das e entre as crianças.  

A alteração de todo o percurso metodológico favoreceu esta reflexão, na 

medida em que foi garantida o espaço e liberdade das crianças interagirem, 

sem que implicasse a presença do adulto. Na primeira fase/tentativa da 

realização do estudo, estiveram implícitos pontos fortes que revelaram o 

constrangimento das crianças face à presença dos adultos. Outro aspecto 

condicionante foi a presença da câmara de filmar; as crianças constantemente 

olhavam quer para o adulto, quer para a câmara, à espera de uma aprovação 

ou comentário das suas atitudes. Por outro lado, o facto do próprio espaço ser 

distante da sala das actividades limitava a sua utilização, ou seja, o grupo só 

iria usufruir dele quando solicitasse um adulto para o acompanhar. A fase 

posterior de observação, na qual as crianças eram observadas quando 

dinamizassem um jogo tradicional, implicou que este estudo se prolongasse 

durante mais tempo e estivéssemos sujeitos às motivações das crianças para 

os dinamizarem. Ainda assim, a observação foi mais produtiva e aproximada 

da realidade das crianças. 

A utilização dos jogos tradicionais como dispositivo lúdico permitiu a 

aproximação dessa realidade de forma espontânea. O facto das crianças 

poderem apropriar-se deles como meio de entretenimento, com o simples 

intuito de diversão, facilitou acesso a situações interessantes que nos deram a 

observar dinamizações destes jogos protagonizados por crianças competentes, 

em que tomavam opções da gestão do tempo onde cabia ao adulto apenas 

supervisão e não a sua intervenção. 

Podemos assim verificar como novas potencialidades dos jogos 

tradicionais, o seu contributo para a construção dos mundos sociais da infância 

devido ao seu carácter lúdico; a sua abertura à acção das crianças, quando 

exercida como liberdade de gerir o espaço, o tempo e os recursos, através da 

qual podem desenvolver mais e mais competências de participação activa. O 

que é importante é reconhecer também a importância de contarem com o 

adulto como parceiro experiente e cooperante que as apoie na expressão e 
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desenvolvimento de relações interpessoais que devem ser desafiadoras, felizes 

e inclusivas para todos. 
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Anexos 



10 de Setembro de 2007 

16h30-17h 

JISASUC – Quintal 

Nota de campo 1 

Era a segunda semana do início do ano lectivo de 2007/2008. Estava um dia 

quente e as crianças de todas as idades juntaram-se no quintal para 

esperarem os familiares, com o intuito de regressarem a casa. 

Desenrolavam-se diferentes brincadeiras. Duas crianças andavam de 

baloiço, enquanto seis esperavam sentadas no chão pela sua vez, outras 

utilizavam os diferentes espaços de escorregas e túneis.  

Comentário do observador (C.O.): O quintal é um espaço de recreio 

circundado com redes e num ponto mais elevado, relativamente às casas de 

habitação circundantes. Este espaço é favorável à integração de crianças 

nova, bem como para iniciativa de jogos e brincadeiras espontâneas e de 

carácter motor.  

Junto ao portão que dá acesso ao quintal, do interior da casa, o F., o P.C., o 

P.L. e o P.M. conversavam sobre o que iam brincar. O F. sugeriu “às 

corridas”, o que foi contraposto com o jogo do lencinho pelo P.M.. As quatro 

crianças concordaram. 

P.L. – “Sim, podemos jogar, mas o problema é que não temos lencinho…” 

F. – “Mas podíamos jogar com um chapéu!” 

P.L. – “Eu começo. Oh, F. dá-me o teu chapéu!” 

O F. deu o seu chapéu à outra criança. Os quatro formaram uma linha. O 

P.L. saiu da linha com o chapéu na mão e começou a correr à voltas das 

três crianças. 

C.O.: O P.M. assumiu uma posição de liderança decidindo o que iam 

“brincar”. A liderança veio a ser quase disputada com o P.L. pela decisão de 

utilizar o chapéu do F. e ser ele a começar o jogo. Neste momento, as 

crianças não assumiram uma das regras do jogo, a de formação dos 

jogadores em roda, utilizando a formação em linha. 

P.M. – “Tens que cantar se não, não podes ser tu a ter o lenço…e nós não 

sabemos quando vais deixar cair (o lenço)” 

O P.L. começou a cantar. Parou de correr e fez cair ao lenço atrás do P.M.. 

Deixou de cantar. Gritou para o P.M. dizendo que ele teria de apanhar o 

lenço e correr atrás dele. 



F. – “Mas isso não vale porque não podias deixar a ele, porque ele estava a 

falar.” 

C.O.: As crianças relembram as regras consoante a necessidade de as 

viverem. Não houve uma definição ou relembrar prévio. Uma vez mais 

observa-se a disputa de liderança entre o P.L. e o P.M., quando o último 

ressalta a importância do cantar durante o jogo e lhe impõe a saída caso 

não se verifique o cumprimento desta mesma regra. Os restantes jogadores 

assumem um papel passivo, onde somente o F., interfere marcando o seu 

sentido de justiça e relembrando quase a importância da participação dos 

restantes membros propondo a colocação do lenço a outra criança. 

O P.L. continua a correr e deixa de correr à volta do grupo e desloca-se até 

perto dos baloiços (local ao oposto ao que se encontravam). O P.C. grita 

pelo nome do P.L. rindo-se. 

P.M. –“Isso não é assim! Tens que vir para aqui assim à voltinha e depois 

tens que ficar no meu lugar.” 

C.O.: Uma vez mais se demarcou um momento em que se quebraram as 

regras conhecidas pelos jogadores. O P.M. voltou a ser quem relembra as 

regras e tem uma voz mais activa no grupo. 

O P.L. parou junto aos baloiços e acenou para o grupo. As crianças 

deslocaram-se para aquele local e recomeçaram o jogo. O P.M. pegou no 

lenço e começou a correr à volta do grupo cantando. O momento do jogo 

terminou quando uma auxiliar perguntou ao F. pelo chapéu e ordenou que a 

criança o pusesse na cabeça. 

F. – “E agora vamos brincar a quê?!” 

P.M. – “Às lutas…” 

C.O.: A atitude do P.L. parece ter sido uma medida de forças com o P.M., 

ainda assim transportou para o grupo a sua vontade em mudar de lugar. O 

P.M. retoma as regras conhecidas dos jogadores, mesmo que estas não 

tivessem sido pré-definidas no início do jogo. A “finalização autoritária” do 

jogo impediu que se observa-se como se iriam estabelecer as relações de 

dinâmica interpessoal, como por exemplo, a quem o P.M. iria deixar o lenço, 

se o próximo jogador assumiria as regras conhecidos ou recriava as do P.L., 

…. 



10 de Setembro de 2007 

16h30-17h 

JISASUC – Quintal 

Nota de campo 2 

A C., a I. e a E. estavam a correr no quintal. A C. pára e chama as outras 

duas crianças e perguntou-lhes se queriam jogar ao macaquinho do chinês. 

A I. concorda, mas diz que a E. não sabe jogar. A C. explica o jogo. 

C. – “Uma menina está assim numa parede de olhos fechados e diz 1,2,3 

macaquinho do chinês e depois vira-se e ninguém se pode mexer.” 

I. – “Eu sou ali na parede” (apontando para o banco) 

C.O.: A C. tenta explicaras regras do jogo à E., ainda que seja 

interrompido, pela I..A I. assume a liderança sendo a primeira a coordenar 

o jogo. 

A C. e a E. deslocaram-se até à rede que se encontrava no sítio oposto do 

banco. A I. vira-se e grita “1, 2, 3 macaquinho do chinês”. Enquanto isso a 

C. corre em direcção ao banco. A I. vira-se e a E. corre em direcção à C.. A 

I. manda a E. para trás porque se estava a mexer. A I. volta a virar-se para 

o banco e a gritar “1,2,3 macaquinho do chinês”. A C. toca no banco e grita 

afirmando que é a primeira. 

 – “Perdeste E.! Agora tens que ir para trás outra vez. Anda vem comigo.” 

C. – “ Mas, ó E. sabes, tens que correr para chegar aqui. Mas eu não te 

posso ver mexer. Tens que ficar em estátua.” 

C.O.: As regras foram dadas a conhecer à E. à medida que o jogo se ia 

desenrolando. As relações interpessoais ressaltaram-se entre a I. e a C., 

pelo conhecimento pleno do jogo, deixando passar a E. para um segundo 

plano. As duas crianças revelavam o desejo de se promoverem pela vitória. 

A C. vira-se para o banco e a I. diz que não quer jogar mais. 

 – “Anda E., vamos correr!” 

A C. vai a correr atrás das amigas. 

C.O.: A I., uma vez mais assume a liderança sendo ela a definir o fim do 

jogo. Esta decisão não foi questionada pelas restantes jogadoras. 



12 de Setembro de 2007 

11h15 – 11h45 

JISASUC – Sala de actividades 

Nota de campo 3 

As crianças começavam a sentar-se nas almofadas, depois de terem 

arrumado os espaços que haviam utilizado. As duas crianças que tinham 

estado na casinha continuavam a arrumar. O Fl., que já estava nas 

almofadas perguntou ao restante grupo porque não jogavam ao telefone 

avariado, enquanto esperavam pelos colegas da casinha. O H.M. disse que 

era boa ideia.  

C.O.: O cantinho das almofadas, ou tapete é utilizado como um local de 

reunião do grupo de crianças da sala, para o acolhimento, avaliação das 

actividades e reestruturação das mesmas, partilha,… Trata-se de um espaço 

de encontro do grande grupo. As crianças assumiram a dinâmica do tempo 

de espera da concentração transformando-o num momento lúdico. Este 

passo foi assumido por duas crianças, segundo a consequente acreditação 

dos restantes jogadores. 

O Fl. começou o jogo dizendo ao ouvido da R. que estava ao seu lado 

esquerdo, a primeira expressão. A R. continuou o jogo a passar palavra ao 

amigo do lado. Depois do H.G. passar palavra ao H.M., este último, antes de 

prosseguir o jogo, pára alguns segundos antes de continuar. A expressão foi 

passada ao ouvido da E. que estava ao seu lado esquerdo e ri-se. A E. 

passa palavra à N. que por sua vez passa palavra ao J.T. que é o último da 

corrente visto estar ao lado do Fl..  

C.O.: As crianças não definiram previamente as regras, todas elas vindo a 

participar sem levantar questões ou dúvidas. O Fl. começou o jogo sendo 

instintivamente assumido pelo grupo que ele ter-se-ia lembrado do jogo, e 

consequentemente teria o direito de o começar. 

J.T. – “Cuecas malcheirosas… (segundos de silêncio)… a cholé.” – disse em 

voz alta. 

Auxiliar – “Mas quem disse essa tolice?! Ai, ai, ai…” 

Fl. – “Mas não disse essa palavra.” – disse em voz alta. Depois num tom 

mais baixo, a sussurrar disse para o meio da roda dos jogadores: “Eu só 

disse cuecas!” 

Todas as crianças se riram e o H.M. acrescentou também sussurrando que 



também podiam ser mal cheirosas, vindo a ser completado pelo J.T., “mal 

cheirosas, a cholé”. 

Sentei-me nas almofadas onde estava a grupo e o J.F. disse que tinha 

novidades para contar. O jogo terminou. 

C.O.: A mensagem veio a ser alterada duas vezes ao longo do percurso, de 

acordo com o que está subentendido pela partilha do Fl., do H.M. e do J.T.. 

Observou-se uma cumplicidade entre o H.M. e o J.T. na complementação da 

expressão que havia circulado. Na intervenção da auxiliar o Fl. demonstrou 

a necessidade de desculpabilizar, contrapondo essa imagem perante os 

amigos provocando o riso. O J.T. procurou cativar o grupo acrescentando 

uma nova expressão à mensagem que teria recebido (revelado pelo 

momento de espera entre as duas partes da mensagem). 



13 de Setembro de 2007 

16h30 – 17h 

JISASUC – quintal 

Nota de campo 4 

As crianças encontravam-se dispersas pelo espaço exterior da instituição. 

Todos os grupos das diferentes idades ocupavam este espaço. A C. e a I. 

dirigiram-se a mim perguntando se podiam ir buscar o meu chapéu-de-sol 

que era o único que estava no cesto onde guardamos os chapéus da nossa 

sala. Eu respondi afirmativamente, sem lhes perguntar o que pretendiam 

fazer com ele, ou se simplesmente mo queriam entregar. Observei as 

crianças sem sair do local onde estava. 

As duas meninas deram as mãos e gritavam perguntando quem quereria 

jogar com elas ao jogo do lencinho. Algumas crianças da sala dos 3 anos 

aproximaram-se sem falar e olharam-nas. Continuaram a gritar e a repetir a 

mesma pergunta. Ninguém mais se aproximou. 

C.O.: As crianças encontraram estratégias para resolver o problema da 

ausência do material que necessitavam, o lenço e quando se confrontaram 

com a ausência de jogadores procuraram mais elementos. Contudo, não 

incentivaram a participação das crianças mais novas que estavam a 

aproximar-se, não partindo ao seu encontro e explicação do jogo. 

A I. e a C. vieram ao meu encontro e entregaram-me o chapéu dizendo que 

estava muito sol. Eu agradeci e perguntei-lhes a que é que estavam a 

brincar. Elas responderam já a correr que estavam a brincar às apanhadas e 

que eu tinha que fugir também, porque era a I. a apanhar. 

C.O.: A I. e a C. assumiram a inexistência de jogadores respondendo com 

um outro jogo, onde me incluíram. 

Eu corri. A I. gritou que me estava a apanhar e as crianças (a C., o A., o D., 

o J.F., O J.T. e outras crianças da sala dos 4 anos) correram atrás de mim e 

gritavam que me iam apanhar. Sentei-me num banco e agarraram as suas 

mãos à minha bata, às minhas mãos. Disse-lhes que não conseguia fugir de 

tantos meninos ao mesmo tempo. A I. respondeu que assim é que era 

divertido. O A. olhou para mim e disse para me deixarem respirar e para 

começarem a fugir, porque agora era ele a apanhar. As crianças começaram 

a correr e a gritar.  

C.O.: Integrei-me no jogo com naturalidade. No entanto, nesse mesmo 



momento mudaram as regras do jogo passando de um só jogador a 

apanhar, para vários a apanhar e um só a fugir, o adulto. Desta vez e sem 

ser necessário chamar, integraram-se mais jogadores. O A. como efeito de 

protecção, ou liderança assumiu o desenrolar do jogo. 

 

17de Setembro de 2007 

16h30 -16h45 

JISASUC – Ginásio 

Nota de campo 5 

O lanche tinha sido na sala porque festejáramos o aniversário do T.. Como 

estava a chover ocupámos o ginásio. O T. tinha para oferecer aos amigos 

um pião de madeira. Entregou-o a cada um deles. A M.L. depois de ter o 

pião na mão perguntou o que era. Perguntei às crianças quem sabia o que 

era a prenda do T. muitos identificaram, mas diziam que não sabiam como 

se jogava. Pedi para se sentarem numa roda e o T. mostrou-nos como se 

lançava o pião. Todas as crianças quiseram experimentar.  

C.O.: O T. proporcionou um momento de aprendizagem aos colegas 

reflectindo diferentes aprendizagens sociais e motoras. A família do T. 

revelou aqui uma forte presença permitindo esta oferta aos amigos da 

criança. A mãe do T. deixou a mensagem que reconhecia os perigos 

daquele brinquedo, mas que este seria uma forma de alargar as 

experiências e conhecimentos das crianças e como tal, deixaria um pião 

também para a sala. 

O educador da sala dos 4 anos entrou no ginásio e pediu ao J.F. para lhe 

emprestar o pião dele para o lançar. A I. pôs-se no meio da outra criança e 

do adulto entregando o seu pião ao educador. O educador chamou as 

crianças e fez o pião rodopiar na sua mão.  

C.O.: A I. estava com algumas dificuldades em conseguir lançar o pião e 

desconfiava que o seu estaria estragado (mexendo em todo o lado). A sua 

entrega ao educador transformou-se quase como uma necessidade de 

comprovar o seu bom estado. 



20 de Setembro de 2007 

10h30 – 11h30 

JISASUC – Ginásio 

Nota de campo 6  

No aquecimento no momento da motricidade a E. diz que conhece um jogo 

tradicional. Perguntei-lhe que jogo era. Ela respondeu: “É o cola-descola. 

Podemos jogar hoje?”. Pedi-lhe para que ensinasse esse jogo e explicasse 

as suas regras. A E. explicou que era um jogo em que “uma pessoa 

apanhava as outras que estavam a fugir e que quando lhes toca diz cola e 

eles têm que ficar parados e de braços abertos à espera de quem continua a 

fugir lhes vá tocar e diga descola, e voltam a fugir”. Perguntei como é que 

acaba o jogo, ao que a criança me respondeu: “quando não quisermos jogar 

mais!”. 

C.O.: Este momento surgiu de uma forma espontânea. Revelei a 

necessidade de conhecer as regras do jogo bem como, a forma como se 

joga. A criança demonstrou a facilidade de se terminar o jogo consoante o 

desejo de o fazer, por parte de quem joga.  

O grupo quis jogar. O Fl. disse que quem devia ser a apanhar era o H.G. 

porque era o maquinista. As crianças concordaram e começaram a correr. O 

J. pôs –se à frente do H.G. a gritar: “apanha-me amigo, apanha-me.”, o 

H.G. tocava no J.. A situação repetiu-se de cada vez que o J. era salvo. 

A I. gritou e disse que o jogo não podia continuar porque o J. não fugia e o 

H.G. só o apanhava a ele. As crianças pararam de correr e disse-lhes para 

nos sentarmos. Perguntei ao J. porque é que ele não fugia, ele respondeu 

que o H.G. era amigo dele e ele queria ajudá-lo. Voltei a perguntar se não 

era importante decidirmos como o jogo devia acabar. O J. respondeu que 

podia acabar quando o H.G. o apanhasse três vezes. Eu questionei as 

crianças se podia ficar a regra de que o jogo acabaria quando quem está a 

apanhar, apanhasse o mesmo menino três vezes. O grupo concordou e em 

seguida continuámos a expressão motora. 

C.O.: Ao longo do jogo houve necessidade de adequar as regras, ou definir 

novas regras, de acordo com as situações que se iam vivenciando. 

Destacaram-se momentos de negociação ou simples exposição de relações 

interpessoais, como sendo o caso de o J. se deixar apanhar pelo H.G., como 

sinónimo de ajudar o amigo e injustiça desta situação expressa pela I.. 



26 de Setembro de 2007 

11h30 – 11h45 

JISASUC – Sala de actividades 

Nota de campo 7 

As crianças que já tinham arrumado o material com o que haviam explorado 

no momento anterior sentavam-se nas almofadas. E enquanto esperavam 

pelos que estavam mais atrasados o H.M. que era o maquinista neste dia 

disse aos amigos para jogarem ao “Bichinho”, sentando-se no meio do 

tapete. As crianças começaram a cantar. 

C.O.: O grande grupo tomou partido de um momento de espera, para o 

transformar num momento de jogo. O papel definido de ser o maquinista, 

isto é, aquele que é o primeiro na fila para ir ao W.C., almoçar, ou mesmo o 

primeiro a escolher o cantinho para onde quer ir, revelou um incentivo na 

proposta feita ao grande grupo. Em simultâneo facilitou a aceitação das 

restantes crianças, para que fosse o H.M. a iniciar o jogo. 

O H.M. escolheu o H.G. para ir para o meio. As crianças que estavam mais 

atrasadas chegaram às almofadas e sentaram-se. Eu também me sentei. O 

jogo continuou e o H.G: escolheu o J.. A N. disse que não podiam escolher 

só os meninos, porque as meninas também queriam jogar. Ao que o J. 

respondeu que o H.G. era seu amigo e por isso é que o tinha escolhido. 

Antes que começassem a cantar, o J. estava no meio e pedi para pararem o 

jogo, para podermos conversar sobre o que tínhamos estado a fazer. 

Perguntei se não se importavam de continuar o jogo noutra altura. O J. 

acenou negativamente com a cabeça, confirmando que não se importava e 

sentou-se nas almofadas. 

C.O.: O J. confirmou verbalmente as relações interpessoais que vieram a 

ser questionadas e tendo sido transpostas, pela N. como uma diferenciação 

de género. 



26 de Setembro de 2007 

14h15 – 14h30 

JISASUC – Sala de actividades 

Nota de campo 8 

O grupo encontrava-se todo no tapete para recomeçarmos as actividades 

depois de almoço. Eu estava a entrar na sala e o J. perguntou-me se agora 

podiam continuar a jogar ao “Bichinho”. Disse-lhe que sim, mas que não 

poderia ser muito tempo, quando ele retorquiu: “podem ser só dois meninos 

no meio?”. Abanei a cabeça afirmativamente. O J. sentou-se no meio e 

começaram a cantar. 

C.O.: O J. demonstrou a continuidade da actividade, consoante o que 

havíamos estabelecido. Por outro lado, senti necessidade de pré-estabelecer 

o momento de finalização do jogo, para que assim não surgisse qualquer 

tipo de sentimento injustiça, considerando as propostas sugeridas pelo 

jogador. 

Integrei-me no jogo sentando-me nas almofadas e cantado com eles. O J. 

escolheu o Fl.. Este sentou-se no meio. Cantámos a canção para o Fl. e ele 

escolheu a R.. Quando a R. estava para se sentar no meio do tapete o J. 

lembrou o grupo que não se poderia continuar. O Fl. disse que tínhamos que 

continuar porque era a vez da R.. A I. disse que tínhamos combinado ser 

somente dois jogadores. O J. acalmou o Fl. e disse-lhe para ele não se 

preocupar porque quando fizessem outro jogo a R. seria a primeira a 

começar. O P.M. concordou com o J.. 

C.O.: Ainda que tivéssemos anteriormente estabelecido qual seria o 

momento de terminar o jogo, o Fl. sentiu que a sua amiga estaria a ser 

sacrificada defendendo-a. As restantes crianças do grupo assumiram um 

papel preponderante e confortante, ao relembrar o acordo e garantindo a 

sua continuidade num outro momento. 



27 de Setembro de 2007 

11h15 – 11h45 

JISASUC – Sala de actividades 

Nota de campo 9 

Este era outro momento em que se aguardava por aqueles que ainda não 

haviam arrumado o espaço onde tinham estado. Desta vez também me 

sentei no tapete com o grupo que já estava pronto. Não falei. O Fl. que 

ainda estava a arrumar o cantinho gritou: “A R. hoje é a primeira!”. O P.L. 

disse que não era a R. a primeira porque hoje era o dia de ele próprio ser o 

primeiro – o maquinista. O Fl. insistiu correndo para o tapete dizendo que 

no dia anterior tínhamos acordado que a R. hoje era a primeira. A C. 

confirmou as palavras do Fl. e acalmou o P.L. dizendo que a R. seria a 

primeira no jogo.  

C.O.: O grupo deu continuidade ao que haviam definido anteriormente. O 

Fl. protegeu e garantiu que a R. fosse a primeira, ainda que não fosse o seu 

dia de maquinista. As crianças criaram as regras necessárias para garantir 

justiça na resolução de problemas. 

A I. interviu novamente sugerindo que hoje jogassem à Borboleta branca e 

ordenou à R. que fosse para o meio. Começaram a cantar. A R. escolheu a 

N., a seguir o T., a C., o J.T.. E o Fl. veio a correr para as almofadas e 

gritou: “Então R., não me escolhes a mim?!” O F. reclama dizendo-lhe que a 

R. não o podia escolher porque ele já tinha sido. Ele voltou a reclamar 

argumentando que eram amigos. A R. respondeu: “Não podes ser sempre 

tu, Fl.. Eu sou tua amiga.”. O jogo terminou com o final da canção e a R. 

sentou-se ao lado do Fl. nas almofadas e sussurrou: “Vês, sentei-me ao teu 

lado.”, o Fl. sorriu. 

C.O.: Houve uma mudança de jogo imposta pela I. e aceite por todos. O Fl. 

encarou o facto de não ser escolhido pela R. como um desprezo por parte 

da amiga que veio a ser resolvido quando o jogo acabou e a R. se sentou ao 

seu lado e confirmou a sua amizade. O F. procurou garantir a justiça na 

participação de todos sem que houvesse crianças chamadas duas vezes. 



2 de Outubro de 2007 

11h15 – 11h45 

JISASUC – Sala de actividades 

Nota de campo 10 

As crianças sentaram-se nas almofadas como todos os dias, depois de 

arrumarem os cantinhos e esperavam por amigos que ainda estavam a 

fazê-lo. O T. sugere ao restante grupo jogarem ao Telefone Avariado. Os 

colegas concordaram e o T. pergunta quem é que vai começar. A I. afirma 

que devia ser o P.M. porque ele era o maquinista daquele dia. O H.M. repara 

que ele não está ainda no tapete e a M.M. afirma que devia ser o T. porque 

ele é que se lembrou de fazerem o jogo.  

C.O: As crianças definem regras mantendo princípios de justiça à sua 

medida, tomando o exemplo do maquinista ser o primeiro, ou em 

alternativa ser quem se lembra de fazer o jogo. 

As crianças concordaram e o T. começa por dizer a palavra à M.M. que 

estava ao seu lado esquerdo. O jogo continua em silêncio. Quando o J.T. diz 

à M., ele diz que não consegue perceber o que ele está a dizer, a E. diz que 

ela está com pouca atenção e que o J.T. só pode repetir mais uma vez.  

C.O.: Os jogadores relembram as regras à medida que se torna necessário 

fazê-lo ao longo do jogo e como tal, de forma a garantir a continuidade do 

jogo a E. refere o facto de se poderem repetir somente três vezes a palavra. 

A N. que está do lado esquerdo da M. toca-lhe na perna e pede para ela lhe 

dizer a palavra rindo-se. A M. diz a palavra à N. e a N. continua o jogo. 

Depois de estarem todas as crianças sentadas sentei-me nas almofadas do 

lado direito do T.. O A. disse-me ao ouvido a palavra e eu disse a palavra 

em voz alta: banana. A palavra era igual à inicial. Batemos palmas. 

C.O.: A integração de um membro novo no jogo foi feita de modo muito 

natural, mesmo ao tratar-se de um adulto. 



10 de Outubro de 2007 

10h – 10h30 

JISASUC – Sala de actividades 

Nota de campo 11 

Estavam todas as crianças sentadas nas almofadas. Algumas tinham 

acabado de chegar. Nesta altura dá-se início às rotinas.  

I.- “Olha Joaninha! A C. trouxe um anel. Podíamos jogar ao anelzinho.” 

Eu relembrei que tínhamos que dar os bons dias e escrever a data, as 

rotinas do início do dia. O P.M. sugeriu que a C. que tinha o anel e era o dia 

dela ser maquinista ia passando o anel pelos amigos e ia dizendo bom-dia. 

O grupo aceitou. A C. começou o jogo passando as suas mãos depois de 

dizer bom-dia e estes lhe terem respondido. No final a C. pediu ao P.L. para 

adivinhar. Ele respondeu que seria a N. a ter o anel. Ela abriu as mãos 

negando com a cabeça e tentou adivinhar. Disse que quem teria o anel era 

a I.. Esta também abriu as mãos negando. A I. disse que era eu quem teria 

o anel. Tentei esconder o anel nas pernas. Abri as mãos e a C. gritou: “mas 

eu dei-te o anel…quem tirou o anel?” 

Eu ri-me tirei o anel das pernas e disse que tinha pregado uma partida. 

Riram-se e o P.M. disse que tínhamos que terminar o jogo porque ele tinha 

muitas novidades. 

C.O.: O jogo foi adaptado às rotinas do grupo tirando partido lúdico e social. 

Eu quebrei as regras ao esconder o anel, o que contudo foi aceite de forma 

positiva. As relações de proximidade e amizade estão impressas pela 

escolha dos amigos que se prevê que tenham o objecto. Por outro lado, o 

sentido de justiça foi impresso na escolha de quem iniciaria o jogo. 



11 de Outubro de 2007 

16h30 – 16h45 

JISASUC – quintal 

Nota de campo 12 

Depois do lanche estavam somente no quintal os dois grupos de 5 anos. A 

C. e a E. estavam a fazer um jogo de palmas. A C. não o conhecia. A E. 

ensinou a amiga. A I. chegou e disse que também queria brincar com elas. 

A E. disse-lhe que teria que estar com muita atenção porque era o jogo da 

“chiclet” que as amigas do irmão “da escola dos mais crescidos” jogavam e 

por isso era difícil. A I. respondeu que já sabia um parecido que era de 

palmas também. A E. fez o jogo com a C. e depois com a I.. A I. quis fazer 

com a C. e a E. começou a correr. As duas continuaram o jogo até o 

finalizarem. 

C.O.: A E. tentava marcar a sua presença e a sua importância, por saber 

um jogo dos mais velhos. Tentou chamar a atenção da C.. Quando perdeu 

essa atenção da amiga isolou-se. 

A I. gritou: “Vamos jogar ao cola-descola. São as Joaninhas (educadoras) a 

colar.” 

C.O.: Houve um súbito interesse por mudar de jogo, talvez para reintegrar 

a E. que se tinha ausentado.  

Eu disse que íamos contar até 10 para eles poderem fugir. Ainda durante a 

contagem o J.T. toca-me a mim e à minha colega e diz que estamos 

coladas. A outra educadora diz que não vale porque seríamos nós a 

apanhar. O J.T a correr e a gritar diz: “Ahhhh! Mas vou-vos ajudar porque 

assim eles são muitos e vocês não conseguem.” 

Eu: “Mas assim não é justo espera! Assim os teus amigos não sabem que tu 

também estás a apanhar.” 

C.O.: O J.T. estava sozinho no barco. A aproximação dele e cooperação, 

penso que teve como alvo os adultos, como meio de chegar aos amigos. 

Eles iriam chamá-lo à atenção de não sr ele a desempenhar aquelas 

funções. A E. também se encontrava a participar no jogo. 

J.T.: “Não há problema, olha aqui! Cola, C..” 

C.: “Pára. Não vez que são só as Joaninhas a apanhar-nos.” 

J.T.: “Mas eu estou a ajudá-las. Também queres?!” 

A partir deste momento começaram todos a colarem-se e a descolarem-se. 



Os adultos é que acabaram por ter de fugir, de forma a evitar serem 

colados.  

C.O.: Considero que a intencionalidade oculta do J.T. veio a vingar, na 

medida em que alterou todas as características e funções previamente 

estabelecidas. Quem desempenhava os papéis de apanhar passou a ter que 

fugir. 

O jogo terminou com a queda de uma criança. 

 

16 de Outubro de 2007 

16h30 – 17h 

JISASUC – Quintal 

Nota de campo 13 

Os quatro grupos da instituição encontravam-se no quintal. As crianças 

estavam dispersas pelos espaços. A C., a E., a I., a M., a M.M., a N. e a R. 

estavam juntas a brincar. Vieram mostrar-me um jogo que tinham 

inventado. Chamava-se o jogo da moda. 

C.O.: Estavam a participar todas as meninas da sala. A C. e a E. assumiam 

a liderança definindo as regras do jogo e reprovando as sugeridas pela N.. 

A C. estava à frente e tinha que dizer às amigas o que iam fazer a seguir, 

como tal passava a palavra a quem estava atrás e assim sucessivamente. A 

última menina a receber a mensagem tinha que a dizer em voz alta. De 

seguida, quem estava em primeiro “criava uma moda”, que podia ser uma 

forma de andar ou dizer uma frase ou simplesmente um gesto, mas quando 

esta olhasse para trás, depois de dizer”1,2,3”, as jogadoras teriam que ficar 

imóveis. Quem conseguisse ficar estática seria a segunda chefe.  

C.O.: À medida que explicavam o jogo criavam referências com jogos 

tradicionais que já conheciam. Relembrando as regras com exemplos desses 

jogos. Quando a chefe, por exemplo passava a mensagem tinha que ser 

como no “telefone avariado”, onde ninguém poderia ouvir e o último teria 

que dizê-la em voz alta. O mesmo acontecia com uma segunda referência, 

“1,2,3 macaquinho do chinês”, ao terem que assumir uma posição estática 

como resposta a uma determinada expressão, para assim conseguirem 

vencer o lugar de chefe. 

O jogo repetir-se-ia até todas conseguirem ser chefes da moda. 



17 de Outubro de 2007 

10h30 – 10h45 

JISASUC – sala de actividades 

Nota de campo 14 

Após o momento das rotinas e da planificação do dia questionei o grupo se 

alguém sabia o que eram jogos tradicionais. A E. respondeu de imediato 

dizendo que eram “os jogos que os irmãos mais velhos ensinam aos irmãos 

mais novos, ou os pais, ou os avós, porque os faziam na escola”. O J.F. de 

seguida diz que “esses jogos são os que fazemos lá fora, no quintal”.  

C.O.: Os jogos tradicionais, para estas crianças pareciam ser todos os jogos 

que os mais velhos da família conhecem e lhes ensinam e que se jogam ao 

ar livre, excluindo assim, os jogos de mesa e de construção. 

Eu perguntei se eram os escorregas e os baloiços. O T. interrompeu 

negando e exemplificando “é aquele das corridas, do cola-descola, do 

lencinho, do telefone avariado, da linda-falua”. E eu confrontei-os com o 

facto de também praticarmos esses jogos na sala ou no ginásio. O P.M. 

sugeriu que esses jogos são “os que os adultos ensinam, porque os pais 

conhecem”. A I. confirma a ideia do P.M. e acrescenta: “A minha mamã 

também sabe o jogo da mamã dá licença e das cadeiras, mas eu é que 

ensinei ao papá o jogo do lencinho e do telefone avariado.” 

O A. perguntou: “Mas o jogo do “Bichinho” é um jogo tradicional?”. Eu 

devolvi a pergunta ao grupo. O J.F. diz que a mãe não conhece este jogo. A 

I. interrompe-o dizendo: “É, é! Porque foi a Joaninha que nos ensinou e ela 

é um adulto…”. Eu disse que não tinha visto esse jogo em nenhum livro, 

mas que tinha sido uma educadora amiga que me tinha ensinado. 

C.O.: O grupo não valorizou o espaço onde os jogos tradicionais podem ser 

vivenciados voltando à ideia inicial de que os adultos é que transmitem às 

crianças. Contudo, surgindo também a ideia de que nem todos os adultos 

conhece os mesmos jogos. 

Sugeri às crianças que pedissem aos pais para lhes ensinarem um jogo 

tradicional que se lembrassem de ter feito quando eram da idade deles. 

C.O.: O meu objectivo ao sugerir que procurassem um jogo da infância dos 

pais era não só o de envolver as famílias, mas de despertar as crianças para 

a possibilidade de readaptar regras e conhecer variantes dos jogos (canções 

e lengalengas diferentes no mesmo jogo, processos de exclusão e inclusão 



de jogadores, …).  

 

18 de Outubro de 2007 

15h – 15h45 

JISASUC – Quintal, campo 

Nota de campo 15 

Neste dia dois grupos partilhavam o momento da expressão motora. Como 

estava sol decidi ir para o campo, no quintal, dinamizar a actividade de 

expressão motora.  

Começámos a sessão por fazer o aquecimento dos músculos e articulações. 

Como estávamos a falar sobre os sentidos e sentimentos no projecto 

perguntei aos dois grupos se sabiam algum jogo sobre os sentidos. O J. 

disse que sabia um em que não podíamos usar a visão – a cabra-cega – e 

que só podíamos usar o tacto, a audição e o olfacto. Pedi ao J. que explica-

se o jogo aos colegas.  

A criança começou por dizer que um menino teria de fechar os olhos e os 

outros fugiriam, enquanto o primeiro andava à roda. Quando este dissesse 

“aqui vou eu”, os restantes jogadores teriam de ficar imóveis e este tinha 

que apanhar um e adivinhar quem é, somente pelo tacto. 

C.O.: O J. não abordou as regras pela sua definição, mas referiu-se ao 

modo como se joga. 

Os dois grupos aceitaram jogar. Perguntámos quem seria o primeiro a ser a 

cabra-cega. Um conjunto de crianças indicou-me para desempenhar o 

papel. Vendaram-me os olhos e puseram-me a rodar. Parei e ainda com os 

olhos fechados perguntei quantas voltas teria de dar. O J. disse que não 

sabia. Eu questionei os grupos se poderiam ser 5 voltas.  

C.O.: Aceitei ser o primeiro jogador, uma vez que nenhuma criança se havia 

disponibilizado para tal. Ao sugerir as cinco voltas iniciais remeti para a 

idade média das crianças dos grupos e para a aprendizagem da contagem 

decrescente. 

Concordaram. As crianças gritavam pela cabra-cega. No fim, gritei: “aqui 

vou eu!”, como havia sido explicado pelo J.. Comecei a deslocar-me em 

busca do primeiro jogador. Ouvia passos, risos, gritos e não conseguia 

encontrar ninguém. A outra educadora gritava que não podiam voltar a 

mexer-se, uma vez que o havíamos combinado. Encontrei o primeiro 



jogador. Tacteio-o e uma voz dizia perto da minha cara: “é o F. Joaninha, é 

o F…..” Disse o nome da criança alto e tirei a venda. As outras crianças 

reagiram: “Foi a E., assim não vale!”. 

C.O.: Ao dizer o nome da criança que tinha adivinhado sorri, com o intuito 

de dar a entender que tinha sido ajudada. As restantes crianças reagiram 

ao quebrar da regra do silêncio. 

Perguntei ao F. se queria ser. Respondeu-me negativamente com a cabeça. 

Perguntei a quem gostaria de ser. Não houve voluntários. A I. disse: “Era 

melhor jogarmos à linda-falua…”. Questionei a I. o que esse jogo tinha de 

relacionado com os sentidos ou sentimentos, ao que ela respondeu: 

“Então…temos que escolher frutos, e os frutos comem-se!” 

C.O.: As crianças não tiveram uma reacção positiva ao jogo inicialmente 

proposto, talvez pela necessidade de se ausentarem da visão?  

O F. quis ser o senhor barqueiro e a outra educadora sugeriu-lhes que 

escolhessem um menino de cada sala para ser a ponte. As duas crianças 

foram os “maquinistas” das duas salas por sugestão dos grupos. 

C.O.: Na nossa sala o menino que ficou na ponte foi o H.M.. 

 Combinaram o fruto. Iniciou-se a canção. Quando o H.G. estava a passar 

na ponte escolheu, sem saber, o fruto que correspondia à outra sala. Foi o 

terceiro jogador a ficar na ponte. O H.M. que estava na ponte perguntou-lhe 

se ele já não era amigo dele, por não ter escolhido o fruto dele. O H.G. riu-

se e disse que não sabia. O jogo continuou os jogadores aumentavam atrás 

de cada uma das crianças da ponte. 

C.O.: O H.M. considerou que o facto de o H.G. não ter escolhido o seu fruto, 

ainda que não soubesse seria sinónimo de não ser seu amigo. 

 À medida que o comboio do “senhor barqueiro” ia passando perto dessas 

crianças que estavam atrás das pontes estes últimos sussuravam qual o 

fruto que os amigos deviam escolher. Quando esses amigos ficavam retidos 

e vinham a escolher o mesmo fruto ouvia-se: “yes, boa!”. O senhor 

barqueiro ficou também na ponte e teve de escolher um fruto. Fiquei a 

marcar o meio do terreno, para ver que equipa o trespassava. Cada equipa 

puxou para seu lado. As crianças soltaram as mãos. 

C.O.: Os jogadores de cada lado da ponte competiam para saber que lado 

ficaria com mais elementos. Havia 3 elementos a menos num lado, 

comparativamente com o outro. No entanto, as crianças ficaram distribuídas 



sem que se observasse diferenciação das salas. Contudo, verificou-se que 

as crianças do género masculino da minha sala houve uma tendência a 

ficarem juntas x de um lado e y de outro. Houve um empate, na medida em 

que nenhuma equipa conseguiu transpor a fita e a ponte rebentou. 

 

22 de Outubro de 2007 

10h30 – 11h 

JISASUC – sala de actividades 

Nota de campo 16 

As crianças estavam a escolher o espaço em que gostariam de desenvolver 

as actividades, no período da manhã. Eu pedi alguns voluntários que 

gostassem de fazer um desenho sobre um jogo tradicional que 

conhecessem. O H.M. no final de desenho veio explicar-me como era o jogo 

que tinha escolhido. Chamava-se jogo das formiguinhas. Perguntei-lhe 

quem o tinha ensinado, ao que ele me respondeu que tinha sido inventado 

por ele e por alguns amigos da sala quando estavam no quintal, no dia 

anterior. Mas que este era o jogo preferido dele. Pedi que me explicasse as 

regras e como se jogava esse jogo. 

H.M.- “Os meninos são as formiguinhas e as meninas que estão a fazer o 

piquenique têm que fugir, porque se não comemos o lanche todo. (risos) E 

elas têm que gritar „oh formiguinha, tu não me apanhas…‟. Depois quando 

nós as apanhamos fazemos o casamento e cantamos aquela canção 

„borboleta branca que se atira ao ar…‟. E depois ficam todos amigos e só 

podem jogar no dia a seguir.” 

C.O.: O H.M. retratou um jogo que com os amigos inventou recriando o 

jogo da “apanhada” e da “Borboleta branca”. Este veio a ser confirmado 

pela I. e pelo H.G.. Mais tarde as crianças jogaram-no no quintal. 



23 de Outubro de 2007 

16h30 – 17h 

JISASUC – Quintal 

Nota de campo 17 

A C., a I., a E., a R., a M.M., a M., a N. e o A. estavam sentados no chão no 

fundo do quintal a decidirem quem ia ser a mamã do jogo a “mamã dá 

licença”. A I. insistia que queria ser a primeira e a C. dizia que não era 

justo, na medida em que ela também queria ser. A R. sugeriu fazer o jogo 

“papel, pedra, tesoura” para decidir quem era a primeira. A I. ganhou ao 

apresentar tesoura, quando a C. apresentou papel. 

C.O.: As meninas recorreram a um outro jogo, para definirem quem seria a 

primeira “mamã”, de uma forma justa, ou pelo menos imparcial. 

Para iniciar os pedidos à “mamã” discutiram quem devia começar. A C. 

decidiu que começava ela porque também queria ser a “mamã”. Ela ficaria 

numa ponta e depois ia “por ordem, em filinha”. 

C.O.: A mesma questão foi levantada neste momento, mas aqui 

encontraram outra forma de resolução, isto é quem decidiu a ordem de 

jogo, a que também queria ser a “mamã”, mas que foi eliminada no jogo de 

sortes. 

Quando a C. pediu licença a I. deu-lhe ordem para dar um só passo “à 

bebé”. De seguida ordenou a E. dar dois passos “à gigante”, a R. dar quatro 

“à tesoura”, a M.M. dar dois passos “à canguru”, a M. um “à adulto”, a N. 

dois também “à bebé” e o A. dar um passo “à tesoura”. Na segunda volta de 

pedir licença à “mamã”, a C. voltou ter autorização para dar um só passo “à 

bebé”. Todas as outras crianças foram autorizadas a dar mais do que um 

passo. A I. logo na segunda volta deu licença à E. que desse cinco passos “à 

gigante” fazendo com que esta ganhasse o jogo e a C. fosse a jogadora que 

ficasse mais perto da linha de partida. 

C.O.: Considero que aqui se demarcou o desejo da I. em que a E. ganhasse 

o jogo e a C. perdesse, na medida em que foram atribuídos número de 

passos e estilos completamente opostos. 



24 de Outubro de 2007 

12h30 – 12h45 

JISASUC – corredor 

Nota de campo 18 

A maior parte das crianças do grupo tinha terminado a refeição e já tinha 

feito a higiene. Aguardavam pelas que ainda se encontravam a terminar 

esta rotina. Os grupos de 3 e 4 anos estavam agora a abandonar o salão. A 

E. e a C. estavam no corredor encostadas à parede, uma de cada lado da 

porta de acesso ao salão. Quando vêem as crianças dos outros dois grupos 

a saírem dão as mãos formam uma ponte, obrigando as crianças e adultos 

a passarem por baixo dos seus braços e cantam a canção do jogo “linda 

falua”.  

C.O.: As crianças aproveitaram um momento de transição, para jogar a 

“linda falua”, e assim incluírem todas as crianças que passavam pela porta. 

O último a passar é o educador dos 4 anos que fica preso nos braços das 

duas meninas. Elas segredam-lhe as hipóteses que têm para escolher, 

enquanto o Fl. gritava para o educador se deslocar para o lado dele 

argumentando que era o lado dos meninos. O adulto perguntou-lhe o que 

tinha de escolher. “Tens de escolher a E., porque é atrás dela.”, respondeu o 

Fl.. Ao que a E. disse que teria de escolher “morango”. A C. protestou, 

porque a E. “não cumpriu as regras” e assim ficaria “mais forte”. O 

educador desculpou-se dizendo que tinha que acompanhar as crianças do 

seu grupo. O jogo terminou e as crianças avançaram para o estúdio. 

C.O.: Os restantes meninos que estavam à espera naquele espaço, também 

eles se acabaram por envolver no jogo. A C. sentiu-se injustiçada por os 

amigos e o educador terem quebrado as regras e colocarem-na em 

desvantagem. 

 



24 de Outubro de 2007 

16h30 – 17h 

JISASUC – Sala de actividades 

Nota de campo 19 

Após o lanche dirigimo-nos para a sala. Estava um dia de chuva. Sentámo-

nos nas almofadas e perguntei às crianças o que gostavam de fazer. A 

resposta foi colectiva, queriam brincar. Questionei se gostariam de fazer um 

jogo todos juntos ali, onde nos encontrávamos e se alguém conhecia algum 

jogo que pudéssemos fazer. A E. disse que tinha um anel e podiam jogar ao 

“anelzinho”. Todos concordaram. A E. levantou-se e começou a passar as 

suas mãos pelas mãos dos amigos.  

C.O.: Ninguém no grupo questionou o facto de a E. ser a primeira a 

distribuir o anel. 

A mãe do J.F. entra, cumprimentou-nos e perguntou se poderia participar 

no jogo. A E. confirmou a sua participação e ordenou ao J.T. e à R. que se 

afastassem para a mãe do J.F. poder entrar na roda. O jogo continuou. A E. 

pede à nova jogadora para adivinhar quem tinha o anel.  

C.O.: A mãe integrou-se com facilidade, pelo que o grupo continuou a jogar 

sem alterações. A E. assumiu por completo a responsabilidade de dirigir o 

jogo. 

A mãe do J.F. sugere que seja a I. que abriu as mãos mostrando que não 

era ela e apontando para a M.M. gritou: “É ela, a M.M.! É ela porque eu vi a 

E. a fazer assim (fazendo o movimento de abrir as mãos).”. 

26 de Outubro de 2007 

17h-18h 

JISASUC – Quintal 

Nota de campo 20 

A mãe do J.F. num dia de atendimento de pais partilhou que no fim-de-

semana anterior tinham jogado com os avós e a tia à “mamã dá licença”. A 

criança decidiu ser o primeiro “mamã”, mas que lhe chamariam “papá”. O 

J.F. ordenou que a mãe desse somente passos de gigante, garantindo a sua 

vitória, quando os restantes jogadores apenas se deslocariam com passos 

de “bebé” ou “caranguejo”. 

C.O.: O J.F. transportou para a família um momento que vivenciara com os 

amigos e aí também beneficiou um elemento em detrimento dos outros. 



29 de Outubro de 2007 

10h – 10h30 

JISASUC – Sala de actividades 

Nota de campo 21 

Durante as rotinas as partilhas do fim-de-semana da I. consistiam em 

explicar como é que ela ensinara os pais e a irmã de 19 meses a jogar ao 

lencinho dentro de casa. O local escolhido foi a cozinha onde tiveram de 

afastar a mesa e as cadeiras. A I. explicou ainda que quando deixava o 

lenço à irmã, ela nunca se levantava e por isso só podia deixar ou à mãe ou 

ao pai. Mas que o pai desistira logo, porque era sempre a mãe a quem 

ficava o lenço. 

A E. partilhou que tinha ensinado o jogo da “borboleta branca” aos irmãos, 

mas que o irmão mais velho já sabia. Revelou ainda que como eram só três 

chamaram os pais e os avós para jogarem com eles na sala, e que todos 

eles conheciam o jogo. A avó disse-lhe que era o jogo que ela mais gostava. 

C.O.: A I. e a E., à semelhança do J.F. transportaram algumas vivências de 

jogos tradicionais para as famílias. E aí também favoreciam um elemento, 

relativamente aos restantes. Penso ter havido, somente nesta altura o 

feedback da proposta que havia feito anteriormente, que consistia em 

perguntarem aos familiares quis os jogos tradicionais que conheciam ou 

jogavam quando eram mais novos. 



30 de Outubro de 2007 

11h30 – 11h45 

JISASUC – Sala de actividades 

Nota de campo 22 

As crianças estavam nas almofadas e já tínhamos partilhado o que haviam 

desenvolvido em cada cantinho. A M.M. que era a “maquinista” disse que 

queria jogar ao ““Bichinho”” porque era a vez de ela ser ao meio. Eu aceitei 

a proposta, com a condição de ser só ela, uma vez que era quase hora de 

almoço, e ela foi para o meio.  

C.O.: Senti necessidade de acordar, quase como uma regra que só fosse 

um único jogador no meio, de forma a delimitar de com justiça e 

previamente conhecido por todos o tempo do mesmo. Penso que a M.M. 

sentiu que ao ser o dia dela teria o direito de escolher o jogo e ser ela a 

iniciar, na medida em que havia aceite todos os outros dias sob esta 

condição. 

Quando estávamos a começar a cantar, o H.M. diz que desta vez deveriam 

jogar à “borboleta branca”, justificando que da última vez que tinham 

jogado, tinham decidido isso. A M.M. começa a cantar a canção do jogo 

“borboleta branca” e pergunta ao H.M.: “Então, não cantas?” e de seguida 

chama o A. para ser o seu par. O H.M. disse à M.M. que ela o devia ter 

escolhido porque ele á que se lembrou.  

C.O.: O H.M. considerou o facto de se ter lembrado do jogo a ser 

dinamizado, como uma atitude solidária e por isso, que devia ser valorizada 

pela M.M. e retribuída com a sua escolha. 



6 de Novembro de 2007 

14h20 – 14h30 

JISASUC – sala de actividades 

Nota de campo 23 

As crianças estavam sentadas nas almofadas à excepção do H.M. que 

andava à procura de um objecto escondido pela auxiliar. À medida que a 

criança se deslocava a auxiliar dizia quente ou frio, consoante se 

aproximasse do local onde se encontrava o objecto. Quando o H.M. se 

dirigiu para o cavalete de pintura o J.T. dizia: “Olha que te vais queimar…”. A 

auxiliar reforça dizendo: “Estás quente, quentíssimo…”. O H.M. encontrou o 

objecto que era uma borracha que estava atrás do cavalete. 

C.O.:O J.T. cumprindo as regras do jogo, ou seja sem dizer onde estava o 

objecto reforçou verbalmente a proximidade da vitória do H.M., como 

espelho de solidariedade e companheirismo. 

6 de Novembro de 2007 

16h30 – 17h 

JISASUC – sala de actividades 

Nota de campo 24 

No fim do lanche regressámos à sala. Sentámo-nos nas almofadas e o D. 

perguntou se podíamos jogar ao “quente e frio”. Eu respondi 

afirmativamente, enquanto o J.T. dizia que não podíamos jogar porque ela 

não queria. O H.M. disse que ia lá para fora. O H.G. contrapôs dizendo que 

ele já tinha ido durante a hora de almoço e sugerindo que fosse o D., pois 

era o “maquinista” e tinha sido ele a lembrar-se do jogo. O D. disse que 

também não devia ser ele porque já tinha sido no dia anterior. O P.L. 

perguntou se podia ser ele, justificando-se com o facto de ter feito anos na 

semana anterior. O grupo concordou. 

C.O.: A escolha da criança foi tomada baseando em critérios que elas 

próprias iam definindo. 

 Perguntei que objecto é que ia esconder, para que o P.L. o visse antes de 

sair. O P.L. foi buscar o seu carro à caixa onde guardam os brinquedos que 

trazem de casa. Pô-lo na minha mão e disse: “Vai escondê-lo.”. Disse-lhe 

que era melhor ser o D., porque era o “maquinista”.  

C.O.: O P.L. ao dar-me o objecto para a mão parecia estar a identificar-me 

como a orientadora do jogo. Ao sugerir ser o D. foi com o intuito de integrar 



as restantes crianças e de sentirem o momento como um jogo, uma 

brincadeira entre pares. 

O P.L. saiu da sala e o D. colocou o carro atrás das caixas dos lápis e das 

canetas e foi chamar o amigo. O P.L. quando entrou dirigiu-se para o 

cavalete e todos gritavam: “Está frio…gelado!”. Em seguida, dirigiu-se para 

as almofadas e as crianças continuavam: “Muito frio, muito gelado…”. O J.T. 

num momento de silêncio diz: “P.L., o teu carro está ali (apontando para o 

armário onde se encontravam as caixas do lápis e canetas).”. A I. gritou ao 

amigo dizendo-lhe que ele tinha estragado o jogo. Eu disse que ele não o 

devia ter feito se não queria jogar, podia ter ficado a ver ou tinha ido para 

outro sítio brincar. Ele respondeu-me que não queria ir sozinho e que todos 

queriam jogar. Eu disse ao grupo de crianças que eles também não tinham 

ouvido o que o amigo tinha dito, ao não querer jogar.  

C.O.: As crianças envolveram-se no jogo dirigindo o P.L. para o local do 

objecto. No entanto o J.T. relembrou o que já havia dito no início, da sua 

falta de vontade em jogar, quebrando as regras. 

 

7 de Novembro de 2007 

16h30 – 17h 

JISASUC – Sala de actividades 

Nota de campo 25 

O F., o P.M., o Fl., o P.C., o D. e o A. queriam jogar um jogo de tabuleiro com 

o T., mas só um podia jogar. O F. começou a dizer: “Um-dó-li-tá era de 

mindá…”. À medida que cantava apontava com o dedo indicador para os 

amigos, embora com um ritmo diferente do qual estava a cantar. Primeiro 

eliminou o A., depois o P.C., de seguida o D. e o P.M.. Mantendo-se sempre 

em jogo com o Fl.. Por fim, mantendo sempre uma cadência diferente 

daquela que ia cantando excluiu o Fl. dizendo: “Olha, calhou-me a mim! 

Sou eu que vou jogar com o T.. Depois é Fl., o P.M., o D., o P.C. e só depois 

é que és tu A..”. Os amigos afastaram-se e foram para outros jogos. Quando 

um deles acabava ia chamar o que se seguia, pela mesma ordem. 

C.O.: As crianças recorreram a um jogo de sortes como sentido de justiça 

vindo a relembrar todas as posições atribuídas. 



9 de Novembro de 2007 

16h30 – 17h 

JISASUC – Quintal 

Nota de campo 26 

O J., o T., a N., o H.M. e o H.G. estavam a decidir quem seria a “mamã” no 

jogo da “mamã dá licença”. O H.G. sugeriu ser o menino mais velho. Os 

restantes aceitaram ficando assim o próprio a ser a “mamã”.  

C.O.: O H.G. tentou encontrar uma forma justa de escolher o primeiro 

jogador a iniciar a dinâmica, ainda que adapta-se à sua vontade em ser o 

primeiro. 

O H.G. diz ao T. para lhe perguntar e começar o jogo. O T. diz: “O papá dá-

me licença? Quantos passos dou?”, ao que o H.G. responde três a “saltar”. 

De seguida o J. repete o mesmo procedimento, ao qual a criança mandar 

dar cinco passos à “gigante” e quase que chega à meta. O H.M. que é o 

último a jogar lamenta dizendo que já sabe que vai perder. A N. joga e dá 

um passo à “bebé”. O H.M. pede licença, o que lhe autoriza dois passos à 

“tesoura”. Ele sai do jogo a chorar e a dizer: “Estão a ver, eu já sabia, eu já 

sabia!” e sentou-se no escorrega ao lado. O T. volta a jogar e anda um 

passo à “gigante”, de seguida o J. avança com seis saltos e ganha o jogo.  

C.O.: O H.M. ponderou que a atribuição de poucos passos e pequenos seria 

sinónimo de uma injustiça e consequentemente, de proximidade e 

sentimentos de amizade diferentes. Ao lhe atribuírem este tipo de passos 

seriam menos amigos dele e assim não queriam que ele ganhasse. 

 



17 de Janeiro de 2008 

15h45 – 16h 

JISASUC – Sala de actividades 

Nota de campo 27 

Eu estava com o A. a seleccionar os registos para integrarem o dossier de 

avaliação dele. Enquanto isso as restantes crianças já tinham arrumado os 

cantinhos onde haviam estado e encontravam-se sentadas no tapete. A 

auxiliar estava com as crianças. O J.F. sugeriu jogarem ao “Borboleta 

branca”. A auxiliar aceitou a proposta e disse ao J.F. para ir para o meio. A 

N. reclamou dizendo que a E. era a maquinista. O adulto disse que já tinha 

decidido porque tinha sido aquela criança a propor.  

C.O.: Ninguém contra argumentou o adulto.  

O J.F. sentou-se no meio e começaram a cantar. Sempre que era necessário 

ir mais uma criança para o meio a auxiliar é que definia que era. O jogo 

terminou quando acabou a canção. 

C.O.: As crianças a meio do jogo deixaram de cantar – participar – 

alienaram-se. No entanto ninguém sugeriu que fosse o J.F. a escolher os 

amigos e todos os que eram chamados passavam para o meio da roda e 

integravam-se no jogo. 



18 de Janeiro de 2008 

11h30 – 11h45 

JISASUC – Sala de actividades 

Nota de campo 28 

Estávamos num tempo de transição entre o arrumar do espaço e as 

higienes antes do almoço. Todas as crianças estavam sentadas nas 

almofadas. A E. afirmou que gostava de jogar ao “Borboleta branca”. O H.M. 

e a I. concordaram. 

C.O.: Ninguém mais se manifestou. Todos assumiram as palavras do H.M. e 

da I.. 

A E. foi para o meio e as outras crianças começaram a cantar. Eu sentei-me 

nas almofadas e cantei com o restante grupo. No momento de escolher a 

primeira criança. Todos se calaram e a E. olhou para mim e disse: “Então… 

Não dizes quem é que vem para o meio?!” Eu respondi que eu não estava 

no meio e por esse motivo não devia ser eu a escolher. A I. retorquiu: “Mas 

os adultos é que escolhem…”. Insisti que devia ser o jogador que está no 

centro da roda. A E. escolheu o P.M., posteriormente N., a I., o J. e a C. 

C.O.: Depois de ter relembrado as regras não houve problemas ou 

dificuldades na E. em seleccionar os amigos. A minha integração tornou-se 

provocatória, de acordo com a observação realizada no dia anterior. 

 

20 de Fevereiro de 2008 

16h30 – 17h 

JISASUC – Quintal 

Nota de campo 29 

O J., o H.G., o T., a N. e a R. estavam a decidir quem seria o primeiro no 

jogo “Mamã dá licença”. Utilizaram o jogo de selecção “um-dó-li-tá”, onde 

ganhou a R.. A R. dirigiu-se para o degrau junto das redes e disse que ia 

começar numa ponta e sempre por ordem. 

C.O.: O espaço escolhido pelas crianças é no fundo do quintal, um recanto 

onde existe um escorrega com túneis, mas é um local sossegado por não 

ser um local de passagem. Poder-se-á limitar como um rectângulo. O H.G. 

foi a criança que liderou o jogo de selecção. A R. tomou iniciativa de definir 

a ordem dos jogadores, antes que se levanta-se essa mesma dúvida. 

Iniciou na N. que estava mais à sua esquerda, o T., o J. e o H.G.. 



A R. ordenou que a N. desse 2 passos de tesoura, seguidamente o T. 3 de 

gigante, o J. 2 à bebé e o H.G. 2 à canguru. Na segunda volta, a N. deu 1 

passo de sapo, o T. 4 adulto, o J. 1 de tesoura e o H.G. 1 de gigante. Na 

terceira vez, a N. deu 3 passos de bebé e o T. com 5 de bebé ganhou o 

jogo. 

C.O.: A R. ao indicar os passos manteve uma constante entre três 

jogadores destacando o T. por lhe dar uma maior quantidade de passos, ou 

pela característica desses passos. 

 

4 de Março de 2008 

10h30 – 11h 

JISASUC – Sala de actividades 

Nota de campo 30 

A C., a I., a M., a M.M., a E. e o J.F. estavam a brincar na casinha. A C. diz 

que ela é a mãe e que todos têm que se sentar no chão para escolher quem 

vai ser a cabra-cega. As restantes crianças sentaram-se em roda. A C. 

escolhe a I. para vendar os olhos. Vendam os olhos com uma fita de cabelo 

da casinha. Levantam-se e a C. começa a rodar e a dizer: “Cabra-cega de 

onde vens? E agora tens que dizer que vens de Vizela…” A I. repetiu. A C. 

continuou: “Que comeste lá? E tu I. tens que dizer pão e vitela.” A I. seguiu 

as instruções da C. e esta prosseguiu: “E não trazes nada para a minha 

cadela? Busca cabra-cega…e agora tem q fugir e tu I. tens que apanhar 

alguém.” A I. apanhou o J.F. dizendo que era fácil adivinhar porque ele tinha 

o cabelo muito curto.  

C.O.: A C. dirigiu o jogo e inseriu novas indicações, como é o caso da 

lengalenga. O espaço na casinha limitou muito a dispersão das crianças, daí 

que tenha apanhado quem estava mais próximo e parecia mais distante do 

jogo. O J.F. era o único menino no jogo. A C. terminou o jogo sugerindo 

novas actividades no seu papel de mãe. 

 

 

 

 

 




