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Resumo 
 

Nas culturas da infância consubstancia-se todo um conjunto de especificidades 
culturais muito peculiar do grupo geracional que lhes dá vida própria, locus onde a cultura 
lúdica assume a sua expressão primordial traduzida na existência de um riquíssimo folclore 
infantil, Child-lore, que corre continuamente entre as crianças e aí vai passando pela 
memória que dele guardam e pela tradição infantil que tem, historicamente, sustentado a 
presença dessa herança cultural entre as crianças. 

A realidade que estudamos diz-nos com propriedade que toda a estrutura e 
estruturação da cultura lúdica tem a marca imperecível das próprias crianças, que dela 
foram a um mesmo tempo receptoras, guardiãs e transmissoras, num trajeto informalmente 
vivificado e que, por isso, tem o cunho da expressão intrageracional com que foi 
percorrendo a seta do tempo, já que em nenhum outro contexto se lhe conhece como 
estádio para o caminho entretanto andado.  

Coisa que, também o pudemos perceber, vai estando, por agora, seriamente 
questionada pela formalidade em que corre a vida das crianças, em claro contraponto e 
consequente prejuízo dessas coisas da brincadeira livre e espontaneamente vivida pelas 
crianças. 
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Abstract 
 

Cultures of childhood are embodied for a whole range of cultural specificities of its 
own generational group that gives them life itself, locus where the play culture takes its 
primary expression translated in the existence of a rich children's folklore – Child-lore – 
which runs continuously among children and so on through the memory saved from it and 
by children’s tradition that have historically supported the presence of that cultural heritage 
among children. 

Reality that we studied tells us with the property that the whole structure and 
organization of play culture has the imperishable mark of the children themselves, who 
became the same time a receptor, guardians and transmitters, on journey informally 
quickened and, therefore, has the imprint of the intragenerational expression with which 
was traveling the arrow of time, as in any other context if you know as stadium to the way 
yet traveled. 

We also realize, this is for now seriously being questioned by the formality that runs 
the children’s life, in clear contrast and consequent loss of these things of the free and 
spontaneous play experienced by children. 
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I - Enquadramento Teórico 
 
1. Infância, cultura e ludicidade 

 

  Nota Introdutória 
 

Por isso, se lhes disserem: ‘a prova de que o principezinho existiu é que ele 
era encantador, é que ele se ria e queria uma ovelha. Querer uma ovelha é 
a prova de que se existe’ as pessoas crescidas encolhem os ombros e 
aconselham-vos a não serem tão crianças. Mas se lhes disserem: ‘ o planeta 
donde ele vinha era o asteroide B 612’ as pessoas crescidas ficam logo 
convencidas e não fazem mais perguntas. As pessoas crescidas são mesmo 
assim. Não vale a pena zangarmo-nos com elas. As crianças têm de ser 
muito indulgentes para as pessoas crescidas. (Saint-Exupéry, 2007: 20) 

 

Publicado pela primeira vez em 1943, em plena segunda guerra mundial, O 
Principezinho, de Antoine de Saint-Exupéry, fala-nos, através dos olhos e da perspicácia de 
uma criança que não quer crescer, do mundo complicado em que vivem os adultos. Da sua 
interpelante narrativa ressalta sempre a imagem da criança na sua forma peculiar e 
incorrupta de ver o mundo, numa preocupada sensação de que, para além de si, se perde o 
gosto de olhar despretensiosamente as coisas que o habitam. Todavia, não enjeita a 
oportunidade para segredar o que entende ser uma solução para o problema: “é muito 
simples: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Os olhos são 
cegos. É preciso procurar com o coração” (Saint-Exupéry, 2007: 81). Só numa criança e no 
mundo outro que enforma a sua infância podemos encontrar espaço, não só para procurar 
ver a vida com o coração, mas, também e sobretudo, com ele falar e deixar fluir o seu dia-a-
dia no respeito pelas peculiaridades que subjazem às (con)vivências que aí têm lugar. 

Com efeito, a realidade societária diz-nos que no seu seio, e independentemente, 
pululam comunidades de crianças, ou seja, de grupos de “miúdos” que passam juntos muito 
do tempo que preenche o seu quotidiano, onde constroem e dão vida a mundos sociais bem 
seus, de facto “lugares reais e províncias com significado por direito próprio” (James, Jenks e 
Prout, 1998: 25) e não, como bem verbera Almeida, “fantasias, jogos ou imitações pobres 
dos estados adultos” (2009: 50). Nesses lugares povoados pelas crianças há formas muito 
diferenciadas de simbolizar, interpretar e comunicar as percepções do mundo, quer nas 
interações grupais, quer com as que desenvolvem conjuntamente com os adultos, onde 
emerge de uma forma bem vincada o seu posicionamento ativo perante a realidade com 
que todos os dias são confrontadas, por si reinterpretada a cada instante numa clara 
demarcação de um campo onde são produtores culturais competentes e de direito, espaço 
esse que, por isso mesmo, se constitui como o lugar da criança por excelência (Sarmento, 
2004: 29; 2006). 

É nesta conformidade que se funda o primeiro dos encontros que a história do 
homem tem com a marcha do tempo que a transporta no seu percurso inexorável. Entre o 
mundo social dos seus adultos, sujeita a um processo de introjecção da sua cultura (Parsons 
e Bales, 1968: 17), e o seu próprio mundo, as crianças têm de tomar e começar a carregar a 
herança das gerações precedentes, na sua natureza e, simultaneamente, na sua cultura, 
testemunho que recebem com todo o seu peso histórico, que vão transportar vida fora e 
legar mais tarde aos vindouros, cumprindo com isso a parte que lhes coube desempenhar no 
traço preciso em que a sociedade lhes cometeu a responsabilidade de prosseguir o processo 



civilizacional e sem o qual, lembram-no Cavalli-Sforza e Cavalli-Sforza (2002: 248), a 
humanidade nunca mudaria. O selo cultural que recebemos na infância tem desenhada a 
marca que a sociedade lhe quis ou (não) soube imprimir, refletindo, consequentemente, o 
grau de preocupação com que os adultos olharam as crianças e, através delas, o seu próprio 
destino cultural, vislumbrado mais além ou estagnado à volta da sua própria imagem 
geracional (Mead, 1985: 174-175). 

Tal desígnio, contudo, assentará em alicerces bem mais consistentes se mesclado 
com aqueloutro que as crianças carrilam com a sua conduta de atores competentes desse 
processo de internalização da cultura societária em que são iniciadas desde muito cedo e, 
concomitantemente, de suas contribuintes líquidas, porque detentoras, de per si, de uma 
parte substancial das (inter)ações a tal atinentes, visíveis em muitos dos domínios que 
pautam os seus quotidianos e que lhes são exclusivos.  
 
 
2.Cultura(s) da Infância 
 
2.1. Numa cultura outra… 
 

Há na vida de todas as crianças um tempo e um espaço vividos de modo próprio face 
à restante vida societária, onde uma cultura outra, que nenhum dos demais grupos 
geracionais detém, emerge como produtora e produto das suas vivências quotidianas, 
transformando-se, nessa sua dupla função, num elemento primordial dos seus processos 
formativos. 

Dentro desse campo habitado e vivificado pelas crianças é produzido pela sua 
interação recíproca um conjunto de conhecimentos, práticas e sentimentos que constituem 
formas muito particulares e peculiares de ler o mundo e agir intencionalmente sobre e 
dentro dele, enformadores de um habitus infantil distinto dos modos adultos de significação 
e ação, quando não mesmo por eles tidos como inconsequentes e, como tal, sem valor que 
lhe outorgue qualquer reconhecimento. Nesta cultura que as crianças “aprendem a fazer” 
(Moreira, 2000: 265) através da apropriação à sua maneira e de uma forma não-formal e 
compartilhada da cultura adulta, que avocam e transpõem reinterpretada para o seu 
espaço-tempo societário, está reflectida, constataram-no Delalande (2009) e Danic (2008: 8 
e 12), uma heterogeneidade que lhe advém da condição social, étnica, de género, rácica ou 
de nacionalidade dos atores sociais, que, se não lhe esborrata o traço que geracionalmente a 
distingue das demais através dos seus elementos simbólicos e materiais, a pluraliza nas suas 
formas e conteúdos. Outrossim, as culturas da infância são indissociáveis da corrente 
histórica e do processo que a enforma, com as suas grandezas e vicissitudes, “transportando 
as marcas dos tempos e exprimindo a sociedade nas suas contradições, nos seus estratos e 
na sua complexidade” (Sarmento, 2006a: 160). 

Aprendidas no seio do grupo de idade (coetâneos) graças a uma cumplicidade 
permissiva à iniciação (Delalande, 2003), as culturas da infância encontram no grupo de 
pares o contexto social em que se estruturam e em que se funda o processo de 
aprendizagem e transmissão que as vão refazendo continuamente no tempo. Como lembra 
Fernandes (1979: 172), quando uma criança diz ‘aprendi na rua’, é o mesmo que dizer 
‘aprendi no grupo infantil’, porque só nele encontra o locus apropriado para colher os 
saberes específicos com que aprende a fazer à sua maneira as coisas que os adultos fazem 
doutra no quotidiano do mundo em que se insere. Apesar de, como lembra Sarmento, uma 



parte dos mundos culturais da infância também se constituir por culturas “geradas, 
conduzidas e dirigidas pelos adultos para as crianças1” (2004: 160), as que são por elas 
produzidas e fruídas constituem uma outra parte que nenhuma daquelas pode substituir 
nem ninguém ignorar sob qualquer pretexto, porque tal representaria a amputação de uma 
componente2 formativa de importância transcendente para o crescimento sustentado de 
todas as crianças. É no “mútuo reflexo” (id.: 162) de uma sobre a outra que as culturas da 
infância se constituem, mas segundo e seguindo sempre os sentidos que o grupo lhes 
consigne através das interações produzidas no seu interior. 

Uma radiografia das culturas de infância revela-nos um conjunto de marcas que aí 
traçam de uma forma indelével fronteiras muito próprias bem reveladoras da sua autonomia 
em relação à cultura dos adultos e lhes conferem toda a áurea que delas faz um 
importantíssimo lugar-tenente presente na vida das crianças desde o dealbar do seu 
processo de socialização. Realidade dinâmica (Danic, 2008: 7), que vive de um e num 
permanente e vivo imbricamento grupal, a cultura infantil, para além dos elementos 
materiais, ritos, artefactos, disposições cerimoniais, normas e valores que lhe são 
característicos, assenta a sua expressão gramatical nos seus próprios elementos linguísticos 
com que a significação das coisas se nos (re)configura de uma forma diferenciada (Sarmento, 
2004: 22-23). O campo semântico, povoado de significados autónomos e significações tão 
características nas crianças (o passado e o presente emergem sempre tão difusos que o “era 
uma vez” se repete indistintamente e corresponde à enunciação que naquele preciso 
momento lhe subjaz), a sintaxe, que nos evidencia uma lógica de representação das coisas 
onde, travestida entre o real e o imaginário das coisas com que brinca, a criança assume a 
representação desse duplo papel em que com todo o a propósito se transmuta e articula, e a 
perspectiva multiforme com que reconfigura os elementos constitutivos das culturas da 
infância (o cromo pokemon não é para a criança só um bonito bilhete ilustrado, mas é 
também uma peça de jogo e, ainda, um componente fundamental para preencher o lugar 
que lhe corresponde na caderneta e contribuir para completar a coleção), formam um 
percurso triangular por onde correm aspectos da cultura das crianças, que, se não olhados 
com a (a)efetiva significação que adquirem em contexto, tornam difusa, senão mesmo 
ininteligível, qualquer leitura que se intente fazer ao seu mundo.  

A interatividade, a fantasia do real, a reiteração e a ludicidade configuram um outro 
quadro de especificidades da cultura infantil demarcador do seu lugar no contexto social (id.: 
28-29).  

O dia-a-dia das crianças corre por diversos e diversificados lugares onde 
necessariamente se produzem interações constantes. Quer as que seguem um caminho 
horizontal e, consequentemente, propiciam a emergência de inter-relações de pares, quer 
as que assumem contornos hierárquicos vincados, envolvem uma praxis rica e 

                                                           
1
 Cultura escolar e indústria cultural para a infância (literatura infantil, jogos e brinquedos, cinema, bandas 

desenhadas, jogos vídeo e informáticos, sites e outros dispositivos de internet, serviços variados – de férias, de 

tempos livres, de comemoração de aniversário, de festas, etc.). 

2
 Delalande (2006: 269) adverte para a necessidade de não confinar as crianças a uma visão tribal do seu 

estatuto cultural, que adviria do seu encarceramento numa cultura infantil totalizante e excludente, 

considerando que se devem valorizar também os universos culturais em que evoluem, incluídas num meio 

cultural mais largo composto especialmente por um universo familiar, regional…O universo infantil participa, 

realmente, na sua construção: incorporando-os, manipulando-os e transmitindo-os. 



enriquecedora, onde cada criança participa significativamente, assumindo o papel de co-
construtora de um mundo a que pertence e a quem consegue por si só emprestar um 
contributo válido para a sua construção. A interatividade que caracteriza as relações que as 
crianças são capazes de assumir com competência nas suas interações inter e 
intrageracionais constituem uma realidade afirmadora de uma infância interventiva no 
contexto societário de que faz parte e onde, desse modo, se insere ativamente.   

 No mundo da fantasia que povoa o imaginário de todas as crianças corre o sonho, a 
aventura fantástica e, também, a ilusão de um percalço que, quanta vezes, um faz-de-conta 
suaviza ou mesmo dilui, emprestando à realidade mais cruel da vida um sentido que a 
criança consegue processar a coberto de sofridos constrangimentos, que de outro modo lhe 
adviriam certamente, construindo suave e paulatinamente a sua inteligibilidade do mundo 
que a rodeia, onde se cruzam a cada momento as alegrias e as tristezas que fazem as vitórias 
e as derrotas com que somos quotidianamente confrontados e que cada criança vai também 
vivificando na sua forma inocente de perceber uma realidade tantas vezes escondida na 
fantasia com que a veste.  

A roda do tempo nunca se queda para as crianças, porque nela se alimenta de uma 
forma repetida e continuada quer a vontade indómita de explorar, quantas vezes até á 
exaustão, novas possibilidades, novos limites, outras conquistas, quer porque, através dessa 
incessante recriação de situações e rotinas se vão mantendo vivos junto do grupo geracional 
os seus jogos e rituais, assegurando-se dessa forma a sua transmissibilidade de modo 
contínuo e incessante. A lei da repetição, lembra também Benjamin (1992a: 175-6), é para a 
criança a alma do jogo, e que o poder fazer “outra vez” lhe traz felicidade e a impele para 
infindáveis experiências com que vai paulatina e reiteradamente construindo a sua arte de 
lidar com o mundo3. Contrariamente ao adulto, a criança não se contenta com o simples 
prazer de contar uma experiência prazerosa, soçobrando ao impulso de a realizar sempre de 
novo vezes sem conta e de, consequentemente, a transformar num hábito que passa a 
constar do repertório em que mais tarde se alicerçarão muitas das suas competências para a 
vida. 

Um particular destaque, por fim, para a componente lúdica que completa o elenco 
dos quatro eixos estruturadores das culturas da infância de que temos estado a falar. 
Ninguém consegue pensar o mundo das crianças despido do seu mundo outro dos 
brinquedos e das brincadeiras, tal é a dimensão da sua presença determinante nas diversas 
fases da construção das suas relações sociais, da recriação dos contextos societários onde 
vivem e na produção das fantasias que alimentam os seus riquíssimos imaginários que 
emolduram as brincadeiras hilariantes de um quotidiano impossível de pensar sem a sua 
existência. O saber lúdico, recorda Delalande, “aparece como a parte mais evidente e, sem 
dúvida, igualmente, como a que os adultos melhor reconhecem do saber infantil” (2006: 
269), como, aliás, todo o adulto lembra sem qualquer esforço mental, até porque todos nós 
já fomos um dia crianças, brincamos e desse tempo guardamos memórias vivas que nos 

                                                           
3
 “De facto cada uma das nossas experiências mais profundas anseia insaciavelmente, anseia até ao fim, por 

repetição e retorno, pela reconstituição da situação primitiva de onde proveio. Tudo seria perfeito se o homem 

pudesse fazer as coisas duas vezes – é de acordo com este pequeno ditado de Goethe que a criança age. Só 

que a criança não quer apenas duas vezes, mas sempre mais, centenas, milhares de vezes. Isto não é apenas o 

caminho para se dominar experiências primárias terríveis, através do embotamento, do exorcismo maligno e 

da paródia, mas também o caminho para se experimentarem, cada vez mais intensamente, triunfos e vitórias” 

(Benjamin, 1992: 175).  



falam dessa realidade, que por tudo quanto de particular valor encerra na e para a vida das 
crianças que um dia hão de chegar à adultez, justifica que nela nos detenhamos agora com 
detalhe. 

Antes e à laia de remate, fica a reiteração do valor acrescentado com que as culturas 
infantis se afirmam no contexto social, merecedoras, nessa concomitância, de que se 
continue o esforço para entender a epistemologia que as enforma (Iturra, 1997: 37) e à luz 
dela compreender em toda a sua extensão a pertinência de que se reveste a sua apropriação 
por quem arca com a responsabilidade de acompanhar o processo formativo das crianças, 
sobretudo a escola (Brougère, 2006)4, onde hoje passam a maior parte de cada um dos seus 
dias.           

 
 

3.1.Cultura Lúdica 
 
3.1.1 …Um Eixo Cultural Predominante 

 
Brinca enquanto souberes!/Tudo o que é bom e belo/Se desaprende…/A 
vida compra e vende/A perdição,/Alheado e feliz,/Brinca no mundo da 
imaginação,/Que nenhum outro mundo contradiz!/Brinca 
instintivamente/Como um bicho!/Fura os olhos do tempo,/E à volta do seu 
pasmo alvar/De cabra-cega tonta,/A saltar e a correr,/Desafronta/O adulto 
que hás de ser! 

Miguel Torga (1937/2001: 837) 
 

No quotidiano de uma criança, a fronteira entre o divertimento e as ocupações mais 
sérias encontra-se tantas vezes de tal forma esbatida, que dificilmente as consegue 
destrinçar, “fazendo, como se estivesse a brincar, as coisas mais sérias”, ou surgindo 
“profundamente ocupada com os mais frívolos divertimentos” (Rousseau, 1990: 170). Esta 
constitui a imagem de marca do grupo geracional mais novo, condição sem a qual não 
poderíamos nunca falar de crianças vivendo a “normalidade” de uma vida, neste sentido 
impensável sem as correrias espontâneas, os jogos e brincadeiras armadas, individual ou 
colectivamente, a todo o tempo e no mais acanhado dos recantos, numa eterna irrequietude 
sempre atreita a sobrepujar o mais complicado ou desafiante dos folguedos que lhe ocorra 
enfrentar. 

Brincar faz, todos o sabemos, parte da natureza das crianças e todas elas em tudo 
conseguem encontrar uma fórmula que lhes satisfaça o desejo indómito de o fazer. Mesmo 
nas condições mais adversas, sobretudo nas em que as ocupações mais degradantes de 
trabalho árduo e prolongado na jornada lhes matam o espaço e o tempo para o fazer, as 
crianças resistem ludicamente, mostrando que o jogo constitui a centralidade da sua vida e 
que, consequentemente, “estão sempre prontas para qualquer tipo de brincadeira, qualquer 
tipo de confabulação lúdica, estão sempre preparadas para inventar e reinventar a roda do 
mundo, a vida quotidiana” (Silva, 2003: 339). 

Infância e ludicidade constituem, pois, um binómio umbilicalmente ligado num 
compromisso de importância seminal para a formação da criança face à dimensão que a 

                                                           
4
 Para Brougère, “a escola não deve ignorar a cultura infantil, antes apropriá-la para os seus objectivos, banindo 

essa quase oposição que há entre a cultura infantil contemporânea e a escola” (2006). 



presença do jogo e da brincadeira consubstanciam em todo o processo de formação do 
indivíduo e da concomitante utilidade de que aí e desde o dealbar da vida se caracteriza 
toda a presença da atividade lúdica (Foulquié, 1952: 109) que se (con)funde de uma forma 
incontornável e permanente com as vivências que enformam a vida societária de todas as 
crianças, com particular enfoque na que se desenvolve no interior do próprio grupo. Nesta 
relação de cumplicidade tácita floresce uma cultura que, como nos seus trabalhos de campo 
constatou Delalande (2006: 270), tem um papel absolutamente central dentro da cultura 
infantil, permitindo a abertura de corredores por onde passa a sociabilidade de atores que, 
por força do domínio de um património lúdico que lhes é comum, conhecem uma mesma 
linguagem específica em toda a sua dimensão, fazendo dela passaporte seguro para as 
interações grupais que lhes enriquecem o quotidiano e a consequente preparação para a 
vida5. 

A cultura lúdica emerge, nesta conformidade, como a afirmação própria da cultura 
infantil (James, Jenks e Prout, 1998: 99), assumindo, na sua complexidade e valor, uma 
dimensão de construção processual multidimensional nos seus aspectos estruturantes. Na 
cultura lúdica cruzam-se, como anota Brougère (1998: 30), o papel das experiências vividas, 
a aprendizagem paulatina e progressiva ao longo da infância, a agregação de elementos 
heterogéneos provenientes de fontes diversas, a interação grupal com toda a carga 
simbólica de aporte de novas e cada vez mais complexas competências, a interpretação e 
aplicação das regras, a importância da criatividade, numa panóplia de saberes e fazeres que 
se assumem como contributos decisivos para a competência do brincante perante o 
brinquedo6 e a sua vida de todos os dias7. 

É precisamente na riqueza da interatividade de atores portadores de repertórios 
lúdicos usados com maestria nas ações com que configuram as suas brincadeiras ou 
exercitam reiteradamente os jogos, numa procura incessante do melhor dos desempenhos, 
que devemos firmar a explicação para a importância do brincar como corpus onde se 
alicerça o fundamento da cultura lúdica8 e, concomitantemente, desta no seio da própria 
cultura infantil (Sarmento, 2006: 25-26). Duma cultura lúdica que não emerge isolada da 
cultura geral e, nesse sentido, também como ela se diversifica segundo inúmeros factores 
societários: as culturas lúdicas não são idênticas num país da Europa comunitária e no Japão 
e dentro da cultura de um país variam também segundo os meios sociais, a idade e, muito 

                                                           
5
 “No centro da cultura infantil encontra-se a cultura lúdica […] que permite às crianças que não se conhecem e 

se encontrem num jardim público, por exemplo, poder jogar em conjunto ao gato e ao rato, pé-coxinho, 

escondidinho, acordando rapidamente as regras, porque possuem um mesmo património lúdico” (Delalande, 

2006: 270). 

6
 O brinquedo olhado aqui na sua dupla acepção: enquanto brinco e artefacto da brincadeira. 

7
 No entendimento de Brougère (2005: 106), “dispor de uma cultura lúdica é dispor de um certo número de 

marcas de referência que permitam interpretar como jogo atividades que poderiam não parecer tal a outras 

pessoas. Assim, raras são as crianças que se enganam quando se trata de descriminar num recreio escolar uma 

bulha verdadeira e uma brincadeira ‘jogo de bulha’, o que um adulto, sobretudo que não lide com crianças, não 

consegue fazer. Não dispor desta marca de referência, é não poder brincar”. 

8
 Cultura lúdica na sua estrutura complexa e hierarquizada, constituída de brincadeiras conhecidas, de 

costumes lúdicos, de brincadeiras individuais tradicionais ou universais e geracionais (próprias de uma geração 

específica) (Brougère, 2001: 50). 



particularmente, o género da criança. Se é verdade que a cultura lúdica de uma criança varia 
em função da sua idade (é diferente a cultura lúdica de uma criança de seis anos da de uma 
outra de onze anos), não menos o é observar a clara diferença que ela comporta quando se 
reporta a rapazes ou raparigas. 

Até há tempos não muitos idos a cultura lúdica foi marcada por uma quase 
imutabilidade do seu quadro configurador, com um processo de aquisição em contexto real, 
vivendo de uma experiência aí exercitada e acumulada pelas crianças desde o berço até à 
adolescência, predominantemente em grupo e interação cara a cara com irmãos, vizinhos, 
amigos e companheiros de escola e, maioritariamente, fora de casa. A cultura lúdica 
contemporânea, como no-lo refere Brougère (2005: 109-10), vestiu-se de outras 
especificidades, nomeadamente as que comportam formas solitárias de jogo, com 
interações diferidas com os objectos portadores de ações e significações, sobretudo as que 
têm particular expressão nos jogos de vídeo portadores de novas técnicas criadoras de novas 
experiências lúdicas que transformam a cultura lúdica de inúmeras crianças. 

Se, como salienta Lowenfeld, “o jogo nas crianças é a expressão da relação da criança 
com toda a vida” (1935 apud Read, 1982: 137), teoria que, concomitantemente, nenhuma 
outra deixará de ter também na devida conta, e, ao mesmo tempo, se constitui como o lugar 
de construção de uma cultura lúdica produzida à dimensão das necessidades que são 
inerentes à sua (do jogo) própria existência (Brougère, 1998a: 30), estará encontrado o 
registo certo para uma presença tão notada, porque notável, do espaço alargado e seminal 
que no contexto da cultura infantil está particularmente consignado à sua componente 
lúdica, que as crianças historicamente foram erguendo através de gerações sucessivas, 
muita dela popularizada e consolidada num saber que passou de boca em boca e se 
manteve presença bem viva nas suas brincadeiras, permanecendo como legado de um 
património lúdico com inúmeros traços de intemporalidade, guardado como se do mais 
precioso dos tesouros se tratasse. 

 
 

3.2. Folclore Infantil: um saber único 
 

Vários autores (entre outros, Delalande, 2001: 261; Fernandes, 1979: 172; Sutton-
Smith et al. 1995; Opie e Opie, 1959; 1969) puderam no decurso dos seus trabalhos 
investigativos levados a cabo no interior de sociedades de crianças, nas ruas e em contextos 
escolares, referenciar a existência de um saber muito específico que tradicionalmente se 
desenvolve no seu seio e as acompanha no decurso das suas brincadeiras, constituindo-se 
mesmo como determinante para o desenvolvimento da cultura lúdica, onde, pela interação 
grupal, se transmite e por séculos assim se tem mantido. No folclore das crianças, enquanto 
elemento essencial da cultura infantil, de onde emana e que, simultaneamente, integra 
como seu co-construtor (Amado, 2004: 14; Fernandes, 1979: 172), está consubstanciada 
toda a arte do saber brincar, com os seus jogos, rimas, mangações, piadas e adivinhas, 
constitutivos de um património lúdico que não existe no mundo adulto, diferente, portanto, 
do folclore sobre crianças ou folclore ensinado às crianças pelos adultos (Simpson e Roud, 
2000)9, sendo a ausência deste último elemento determinante para a existência sustentada 
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distinguished from folklore-about-children or folklore taught to children by adults (e.g. nursery rhymes). 

Children as a social group clearly have a very wide range of cultural traits and material, which mirror the adult 

world, but the fact that much of their learning is done through informal channels, and that they have genres, 



no tempo de um folclore genuinamente infantil, trespassado entre as crianças apenas pelo e 
para seu uso. 

As manifestações que enformam o folclore das crianças comportam um conjunto de 
características compagináveis com o grupo geracional a que se reportam e os contornos em 
que assenta o saber que lhe subjaz (Brenlla, 1995: 16): 

 É, como todo o folclore, uma comunicação oral. Todas as manifestações 
folclóricas infantis sejam elas de que tipo for, vão expressas ou acompanhadas 
pela palavra; 

 Concretiza-se de forma lúdica, cumprindo uma função aparentemente 
semelhante aos jogos; 

 O folclore das crianças cresce e consolida-se de uma forma gradual: em cada 
idade as crianças vão deixando gradualmente umas formas e vão acolhendo 
outras mais complexas, ainda que não de forma excludente, senão mesmo 
frequentemente sobrepostas; 

 Manifestando-se e concretizando-se na forma de jogo e conhecida a dimensão 
do lúdico no quotidiano da infância, o folclore das crianças assume-se, também, 
como um veículo comunicacional de importância relevante para a construção do 
próprio jogo e nele para a emergência das interações grupais de seminal 
importância dentro do processo de socialização. 

Do folclore das crianças (sobre)viveu desde sempre uma boa parte da cultura infantil 
e, dentro desta, a sua vastíssima componente lúdica, num processo moroso, elaborado, 
construído paulatinamente ao longo de toda a infância e feito de trocas reciprocas e 
continuadas, onde, em bandos à rédea solta, os mais velhos passavam aos mais novos o 
essencial dos apetrechos indispensáveis para o desabrochar da arte de brincar, locus onde, 
também, com a sabedoria dos seus rituais, domínio das técnicas lúdicas e adestramento do 
corpo, se solta e configura,  como sustenta Mechling (2000), o verdadeiro génio das crianças. 

No tempo das crianças de hoje não lhes é guardado grande espaço para um encontro 
fortuito com outras suas congéneres, onde, na intimidade do seu mundo, possam organizar 
a partir de uma velha lengalenga, tantas vezes habilmente adaptada à circunstância do 
brinco e/ou do interesse do jogador, jogos de perseguição, brincar ao preso-livre, ao 
escondidinho, correr, saltar, lutar, brincar às adivinhas, representar, brincar ao faz-de-conta 
e realizar tudo o mais que as artes de fazer de uns e as de querer fazer de outros 
conseguissem engendrar e a todos nelas engajar por completo. Sem isso não é possível 
aprender as formas e os jeitos do folclore, que nenhuma outra forma organizada de 
exercício saída de um sistema controlador rígido, por mais teorias que debite para o 
adornar, consegue substituir um pouco sequer que seja. A propalada adultização da infância 
veiculada pelos meios de comunicação de massas e o alastrar dos novos media a franjas 
cada vez mais alargadas do público mais jovem, potenciaram e aceleraram definitivamente, 

                                                                                                                                                                                     
such as games and rhymes, which are lacking in the adult world, makes them a particularly rewarding area of 

research for the folklorist” (Simpson e Roud, 2000). Definição similar de folclore infantil na sua 

tridimensionalidade – das, sobre e para as crianças – é a sustentada pela Colecção do Folclore Infantil 

Australiano, do Museu Victória: “The Australian Children’s Folklore Collection classifies children’s folklore as 

either folklore of children, or folklore for and about children, depending on whether the main persons 

transmitting the lore are children or adults”. Em 
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como anota Brenlla, o “triunfo da passividade frente ao carácter mental ou fisicamente ativo 
do folclore infantil” (1995: 238). 

E perdido o folclore de que se alimentou permanentemente a cultura lúdica, poderá 
ter começado a quebrar-se o elo da cadeia que lhe sustentou as formas através dos tempos. 
Para Opie (2001: XIII-XIV), as crianças de hoje já não brincam mais os seus próprios jogos e, 
porventura, já nem mesmo os saberão brincar, perdidas que andam por entre um 
emaranhado de lugares ocupados e de jogos jogados sempre da mesma maneira e do/no 
mesmo lugar, num estranho bailado que lhes ameaça parar a roda da brincadeira. 

 
 

4. A Roda do Lúdico na Infância 
 

Se a presença de uma constante e incontornável atividade lúdica na vida de todos os 
dias de uma criança se assume como condição primeira para muitas das interações que 
pautam a sua vida social, sobretudo nas relações inter pares, haverá que merecer a 
consideração devida todo o quadro que historicamente aí se foi desenvolvendo. Onde 
houver uma criança, diz Cabral (1991: 80), o jogo estará sempre presente, quer os adultos 
disso se apercebam ou não, quer o queiram facilitar ou não, numa constância e abrangência 
que é inerente à própria condição e perpassa a estratificação social que a infância 
transporta, onde o tradicionalismo e popularização de uma vastíssima paleta de recursos 
lúdicos marcam presença indelével. 

O papagaio e a macaca10 constituem dois dos muitos conhecidos exemplos da 
intemporalidade e universalidade dos brinquedos (Amado, 2008: 86) e dos brincos com que 
as crianças animam e exploram por toda a parte as potencialidades que cada um deles 
comporta. O trajeto, nalguns casos milenar, que trouxe até nós as artes e foi alimentando 
constantemente novos artífices de simples brincadeiras ou de complicados jogos de regras, 
tem contornos que merecem ser vistos na sua dupla faceta: enquanto património 
anacronicamente presente num tempo vivencial em constante transformação histórica, mas, 
contudo, sincronicamente instalado nas vidas vividas de todas as crianças.       

Explicar este aparente paradoxo de um tempo lúdico misturado com tudo quanto 
fervilha nos lugares por onde a infância e os seus atores cumprem o seu curso geracional, 
ajudar-nos-á a valorizar também por esta via a importância nuclear que assume a “sociedade 
das crianças” e para esta a cadeia que de forma ininterrupta possa carrear as suas 
brincadeiras e os jogos que povoam a sua memória colectiva.    

 
 

4.1.Tradição e Memória Infantis 
Dentro da sociedade infantil vagueia continuadamente por entre os seus diferentes 

grupos etários um acervo de jogos verdadeiros11que as crianças vão correndo entre elas 
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 Que, entre tantos outros, o Portugal colonial levou para o Brasil onde foram rebatizados com os nomes de 

‘pipa’ (papagaio) e ‘amarelinha’ (macaca) (Bernardes, 2006: 543-546). 

11
 Diferentes, por conseguinte, da incontável panóplia dos que brotam de uma forma espontânea e imparável 

da imaginação de todas as crianças. Todavia, como anota Delalande 2001: 242), os jogos saídos da imaginação 

das crianças, embora não sendo repertoriados entre os jogos tradicionais, são, todavia, extraídos de uma base 

comum e de temas recorrentes que se inscrevem numa tradição infantil. 



numa escala ascendente de complexidade, que permite que o mais velho se constitua 
sempre e para além do exemplo vivo da sua práxis num passador, normalmente informal, 
mas, porém, avalizado, da cultura lúdica que desponta e se vai construindo depois com a 
ajuda deles, paulatinamente, nos mais novatos. A constatação desta realidade marcante e 
marcada no mundo da infância, aí historicamente construída e mantida, remete-nos para 
existência de uma tradição infantil transportadora de uma herança cultural 
predominantemente lúdica12 onde se consubstancia não só toda a “liturgia do jogo”, mas 
ainda o “stock” dos jogos que enformam a “bagagem tradicional” (Chateau, 1975: 73) que se 
assume como referencial de afirmação social de cada grupo infantil e aí se mantém na sua 
essência paralelamente com a renovação que o passar do tempo nele necessariamente vai 
provocando.  

Nesta conformidade, se é iniludível a persistência no interior da infância de uma 
tradição infantil lúdica sustentada num património próprio, quanto dele provindo de tempos 
ancestrais, não é sustentável que as coisas sejam assim tidas pelas crianças. Embora a 
tradição transporte consigo o antigo, o que vem de trás, não é como coisa velha que a 
criança vê um jogo que começou a praticar e descobriu por essa altura como é criado. A 
criança que joga os berlindes pela primeira vez aos seis anos nem imagina que os seus pais o 
sabem fazer porque o fizeram há muitos anos quando eram da sua idade, pelo que nunca 
terá a percepção de estar a jogar um jogo antigo, realidade que a vai acompanhar até ao 
momento em que compreender que a cantilena do jogo da corda que a sua mãe conhece é 
muito parecida com a que hoje ela utiliza e aperceber-se por essa altura da cadeia geracional 
socialmente instalada. Como refere Delalande (2001: 242), para uma criança o antigo é o 
que ela abandonou, o que os seus olhos vêm os seus benjamins praticar, pelo que, assim 
sendo, a ideia de uma tradição lúdica infantil que emerge e acompanha toda a infância se 
dilui por muito tempo na praxis das crianças que dela não têm tal percepção.  

 O essencial das construções lúdicas da tradição infantil tem um cariz tão 
profundamente popular que as fronteiras de um e outro quase se confundem. O lúdico e o 
mundo dos jogos que lhe dão muita da sua substância, tanto ou mais do que se afirmarem 
como presença indelével do passado no presente das crianças, estão profundamente 
enraizados em todas elas, que, independentemente da sua condição social, os jogam 
indistintamente (Cabral, 1985: 27; 1991: 29). A escola pública e, enquanto (per)durarem, 
todos os locais, dentro e fora de casa, onde continue a ser possível juntar crianças a brincar 
constituídas como sociedades infantis duradouras, foram e constituirão sempre loci 
privilegiados para a perenidade de uma tradição infantil verdadeiramente democratizada e, 
dessa forma, popularizada entre todas as crianças. 

Já no domínio dos brinquedos, o tradicional não se compagina tão bem assim com o 
popular (Amado, 2008: 69). Produzidos pelas crianças especificamente à medida da sua 
criatividade, imaginação, habilidade e destreza, para potenciar as brincadeiras urdidas na 
privacidade do grupo, o que era já em si mesmo um jogo, os brinquedos populares e todo o 
ritual de (re)produção lúdica infantil que lhe subjazia sofreram um acentuado revés com o 
aparecimento dos brinquedos tradicionais, não produto das crianças especificamente 
construído por elas, mas artefacto produzido para elas pelas mãos ou por máquinas que os 
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 Consubstanciada numa panóplia de jogos tradicionais, “ jogos que não foram tirados de livros, nem 

ensinados por um professor, mas transmitidos pelas gerações anteriores à nossa ou aprendidos com os nossos 

colegas. Os jogos que aconteciam na rua, no parque, na praça, dentro de casa ou no recreio da escola” 

(Friedmann, 1995: 54). 



adultos criaram, como facto consumado, sem (e)feito, para guardar e brincar outra vez 
repetidamente. O brinquedo popular transportava o sonho realizado que a cada instante 
brotava da imaginação das crianças. No brinquedo tradicional e, ulteriormente, no industrial 
seu sucedâneo, parte do sonhado pereceu na cantilena de um torno de uma brinquinharia 
qualquer, nos moldes de bonecos de uma coleção de Tazos ou no chip de um jogo de 
computador e nas suas variações lúdicas estereotipadas. 

Todavia, para Cabral (1991: 66), subsistem duas boas razões para acreditarmos que o 
jogo popular infantil e toda a parafernália de que se alimenta não perecerão: quer porque 
constituem um direito que de per si justifica a sua presença no tempo vivo das crianças 
como modelador e educador das suas vidas; quer porque, também, pelas suas 
características diferentes do dos jovens e adultos, o jogo infantil não tem profundas 
ressonâncias temporais, mais se ligando às suas necessidades sensório-motores e tendência 
simbolizante, que as crianças vão procurando satisfazer socorrendo-se de estruturas 
estáveis, recorrendo para tal e sem problema de maior aos ingredientes e modelos que 
encontram disponíveis no meio em que vivem13. 

Num tempo onde os media, os novos media e campanhas publicitárias agressivas, 
quando não mesmo enganosas, emergem como inimigos figadais dos jogos tradicionais, 
ainda é possível encontrar algum espaço que funcione como garante de uma alavancagem 
desse património lúdico que fez as delícias e a felicidade de gerações incontáveis de 
crianças, sobretudo quando, como refere Delalande (2001: 250), mais ainda que os pais e 
educadores, os fabricantes, que hoje provocam com facilidade o desaparecimento de um 
jogo, promovam antes o retorno de uma prática tradicional através do relançamento 
periódico de uma consumição do produto (Coleções de cromos, berlindes, jogo da corda, 
jogo do pião, constituem alguns exemplos de reedições lúdicas que hoje encontramos 
amiudadas vezes à mão das crianças). 

Mesmo assim, nem só de perigos vive ameaçada por agora a tradição lúdica infantil. 
Na verdade, vivemos um tempo em que minguou o prazo de maturação que um jogo deveria 
de conhecer no seio da sociedade para nela ganhar o estatuto de tradicional, de se 
popularizar, agora mesmo até à escala global. A era das comunicações que domina o 
essencial das nossas vidas, também oferece uma oportunidade para que em todo o lado e 
por todo o lado perpasse num instante um novo jogo, que até pode ser já um jogo velho 
entretanto renascido, assente logo arraiais na sociedade das crianças, que o avoquem de 
pronto, desfrutem e trespassem no seu seio num instante entre elas (Bishop e Curtis, 2001: 
10), e, nesse sentido, entre elas rapidamente se popularize e, concomitantemente, por todas 
seja conhecido e dominado na arte de o fazer, sem que, para tanto, haja que passar mais do 
que uma geração. Declinado, assim, o prazo de duas gerações para que um jogo se 
tradicionalize, a tradição ainda está a tempo de voltar a ser o que foi e ver, ainda, engrossar 
o seu repertório com novos elementos lúdicos por força de uma tradicionalização muito 
mais acelerada do novo num instante feito velho e do velho que rapidamente ficou novo 
outra vez para as crianças e na sua memória voltar a ter espaço que lhe alimente a roda com 
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 Cabral (1991: 66) socorre-se de alguns exemplos de superação dos constrangimentos que a preservação 

muito conservadora de um jogo popular infantil poderia acarretar para a sua perduração. Enquanto nos jogos 

dos adultos persiste uma certa rigidez no uso dos materiais ancestrais (caso, por exemplo, do jogo da malha), 

nos jogos das crianças assiste-se a uma superação e substituição despreocupada da parafernália. Assim 

acontece no jogo da laranjinha onde as laranjas são facilmente substituídas por bolas de plástico, tal como 

aconteceu com os berlindes que tomaram a seu tempo o lugar milenar dos bugalhos.  



que haverá de vencer a voraz passagem do tempo. Numa memória que desde bem cedo se 
começa a construir e a, simultaneamente, assumir a sua missão de guardiã dos saberes das 
crianças, das suas culturas e das suas tradições culturais tão bem reflectidas na festa do jogo 
e da brincadeira que se mistura completamente nas suas vidas. 

Os jogos tradicionais infantis, aprendidos e ensinados pelo tempo afora entre 
crianças de uma forma puramente empírica, permanecem na memória infantil (Kishimoto, 
2003: 38) e nela encontram terreno certo e seguro para um plantio que em mais nenhum 
lugar encontrará espaço para germinar tão bem como aí historicamente sempre assim tem 
acontecido. 

Uma criança que joga e brinca, só ou no do grupo de pares, fá-lo num apelo 
constante às memórias que dentro da sua configuram a memória colectiva com que vai 
construindo a sua própria memória individual. O ator brincante que, desde o momento em 
que começa a perceber e a atribuir significação às coisas da vida, passa a pensar em comum 
com os outros (Halbwachs, 1950: 32), passa a ter a companhia permanente dos 
companheiros de brincadeira com quem aprendeu este ou aquele jogo, esta ou aquela 
destreza corporal ou técnica mental, de que se socorre para conferir rigor e oportunidade à 
sua ação lúdica. Por muito sozinha que esteja a brincar ou profundamente embrenhada se 
encontre no mais regrado dos jogos, uma criança não brinca nunca verdadeiramente só, pois 
o seu desempenho constitui um constante apelo ao outro que viu ou com quem jogou, que 
povoa a sua memória e sem o qual nunca teria o referencial que lhe permite um 
desempenho socialmente relevante perante os colegas. Bem junto da memória de uma 
criança permanece constante e sempre presente uma memória colectiva infantil habitando 
o seu espírito e servindo como um guia da forma e do sentido das suas brincadeiras, que por 
se identificar e identificar por si mesma o próprio grupo se constitui como memória social da 
própria sociedade infantil e, consequentemente, fiel depositária em permanência de todo o 
seu património, recebendo-o e transportando-o através das gerações de crianças, onde tudo 
recomeça sempre de novo pela mão de outros, que passadas as primeiras aprendizagens 
iniciam logo o caminho da sucessão, que hão de continuar para com os seus mais novos até 
que a adolescência para outras paragens os venha levar. Nesta levada imparável também 
vão os jogos tradicionais e populares infantis, a única ginástica das crianças durante longos 
séculos (Coelho apud Lima, 1963: 228)14, pelo menos enquanto memórias outras não lhes 
vierem levar o lugar, porque entretanto perdido nas teias com que a sociedade vai hoje 
emparedando e manietando a vida quotidiana das crianças, onde está cada vez mais 
pequeno o espaço e o tempo de que necessitam para manter viva a sua sociedade e nela 
continuarem a alimentar os jogos e as brincadeiras do seu encanto, por onde explode a 
energia contagiante que de cada uma delas brota15, transvazando dentro e entre o grupo 
como se de vasos comunicantes se tratasse.  
 

5.Transmissão da Cultura Lúdica 
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 “Esses jogos tradicionais [infantis], os exercícios inteiramente livres que ocasiões proporcionam, foram a 
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suficientes ainda que um tanto indisciplinados para a sua educação física” (Coelho apud Lima, 1963: 228). 
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 “No decurso dos jogos (acentuadamente populares) e depois, a garotagem grazina doidamente cometendo 
dezenas de travessuras, com o seu cortejo de assobios, galhofas, pragas e imprecauções, que explodem ao 
impulso da verdura dos anos e do ardor do sangue que lhes pula nas veias” (Picão, 1983: 221-2). 



Fazer uma incursão ao complexo processo por que passa a transmissão da cultura 
lúdica na infância e, dentro dela, da teia ardilosa de competências lúdicas que é preciso 
demoradamente tecer para que uma criança consiga dominar o mundo do jogo, que se vai 
complexificando e, consequentemente, complicando à medida que o seu crescimento etário 
se vai dando, com a natural superação de patamares lúdicos cada vez mais elevados a 
reclamarem o crescimento do grau de exigência, começado com simples brincadeiras 
iniciáticas até se deter nos jogos jogados com obediência a regras extensas e muito bem 
definidas, obriga, antes do mais, a que nos detenhamos nos seus elementos constitutivos. 

Para Delalande (2001: 225-7) e Pontes e Magalhães (2003: 120-2) são quatro os 
pilares em que assenta a transmissão da cultura do jogo e da brincadeira que dá vida e 
substância à sociedade das crianças16: o grupo de pares, a estrutura do brinco, o 
comportamento do mais experiente em relação ao aprendiz e o comportamento deste em 
contexto, que na sua conjugação cumulativa potenciada por um processo regular e 
continuado de inter-relacionamento grupal se têm constituído como garantes da perenidade 
da cultura lúdica, sustentáculo incontornável das culturas da infância (Fig. 1). 

A transmissão de um qualquer elemento cultural não é passível de se consumar fora 
de um contexto social, feito de indivíduos em movimento centrípeto, comprometidos entre 
si e disponíveis para dar e receber. Nesta conformidade, o grupo de pares, enquanto 
conjunto de sujeitos autorregulados, com uma identificação e organização muito peculiares, 
conforma-se como sede própria e determinante para a transmissão das brincadeiras que 
povoam os horizontes lúdicos das crianças que ainda se conseguem associar em contextos 
apropriados ao desenvolvimento de interações sociais que permitam desencadear, manter e 
trespassar tais processos de aprendizagem grupal, que em mais nenhuma outra situação se 
poderão consubstanciar com tanta propriedade. Uma “sociedade de crianças dada” constitui 
de per si um polo aglutinador de interações que corporizam eventos sociais 
predominantemente de natureza lúdica, que, para além do envolvimento ativo e atuante de 
atores, também congrega observadores benjamins menos experientes e, portanto, ainda 
pouco habilidosos, mas, no entanto, aprendizes em potência predispostos a entrar no jogo, 
nem que seja para o desempenho de tarefas menores (apanha bolas, por exemplo), mas 
com o desejo ardente de obter um ensejo para entrar, experimentar e, quem sabe, 
encontrar uma abertura dos experts para por lá ficar com o seu lugar ao sol garantido 
enquanto já novo ator assim emancipado pela consumação continuada da roda da 
brincadeira (fig. 1). A proximidade física, a observação ativa/participante e mesmo não 
participante, são determinantes na transmissão do jogo e da brincadeira entre crianças, 
como o é também a existência de heterogeneidade etária entre elas (Lavado, 2007: 50-51), 
garante da existência de diferentes graduados no saber lúdico prontos a funcionarem como 
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 Sociedade das crianças enquanto locus vivencial do grupo de pares envolto em atividades autogeridas, sem a 
supervisão do adulto e alimentada pelas diferentes competências de cada ator saído dos vários escalões etários 
que no seu conjunto estão congregados, o que, de per si, vai colocar todos e cada um perante uma panóplia de 
saberes e saberes-fazer de importância seminal para que a corrente transmissiva se retroalimente em 
continuum, transportando consigo a herança cultural. 
Não é de um mundo vivido à margem da vida societária de que falamos quando nos referimos às peculiares 
formas de vida que as crianças aprendem e sabem viver entre si, como se doutra forma lhes fosse impossível 
existir. Todavia, no contexto social em que se inserem, as crianças desenvolvem culturas muito próprias que, 
na sua essência, são afirmadoras de uma condição irrepetível ao longo do seu ciclo vital. Constituem, dentro da 
cultura da sociedade em que vivem, uma subcultura riquíssima e completamente indissociável da sua condição 
e não é  entre os adultos que está a formula certa para que ela possa adquirir a sua real expressão.    
 



veículo transmissor dos conhecimentos aos neófitos, que no seio dos coetâneos os 
aperfeiçoarão logo que adquiridos na sua essencialidade. 

 

 

Figura 1. Roda da brincadeira 

 

  No que à estrutura da brincadeira concerne, o grau de exigência no domínio de 
aptidões lúdicas sequenciais e coerentes consonantes com o brinquedo em processo de 
transição17, constitui-se como condicionante da sua absorção pelo iniciado. Há um tempo de 
maturação lúdica durante o qual a criança vai gradativamente penetrando nos aspectos 
específicos da brincadeira, naturalmente diferenciado em função da sua (in)aptidão e 
habilidade para o desempenho dos inúmeros gestos e atitudes que um jogo comporta. 

Nesta conformidade, assume importância seminal a relação entre o mais experiente 
e o aprendiz (Chateau, 1975: 73). Quanto maior for o grau de disponibilidade do brincante 
mais sabido, por norma o mais velho, detentor de um cardápio lúdico apreciado, ardiloso no 
engenho e na arte de jogar e brincar e, concomitantemente, muito bem preparado para 
proporcionar experiências lúdicas aos benjamins do grupo, e maior for, simultaneamente, a 
forma paciente, colaborante e construtiva com que perante eles se posicionar, tanto mais 
conseguido se consumará qualquer processo de transmissão lúdica interpares, por mais 
delicado e complexo que seja o jogo que lhe subjaza.    

Tidas as bases sustentadoras da transmissão do lúdico entre as crianças, sublinhada a 
riqueza de um processo que vive exclusivamente das suas interações em contextos 
apropriados e de que para o efeito se apropriam – os recreios escolares (Delalande, 2001a: 
227; 2001: 22-29; 2004: 71-80; C. Sarmento: 2000: 5), a aldeia e o bairro (Chateau, 1975: 73) 
constituem exemplos ainda vivos de  
espaços por onde perpassa entre as crianças uma herança lúdica de velhos e persistentes 
jogos tradicionais infantis e outros brincos saídos da forma criativa com que as crianças 
parodiam em alegres folguedos quadros da vida dos seus adultos (Braga, 1985: 224) – e, 
consequentemente, considerados os contornos que dele fazem um constructo relevante 
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 Retoma-se aqui a anotação esclarecedora do sentido polimórfico do brinquedo: jogo ou brincadeira, ato de 
jogar ou brincar e artefacto do jogo ou da brincadeira. 

Relações 

Interpares 

 



para a prossecução de um processo socializador bem sucedido, numa vertente que (de)corre 
oralmente (Moreira, 1996: 50; Pontes e Magalhães, 2002: 214), sem qualquer intervenção 
direta do adulto (Opie e Opie, 1976: 40; Iturra, 1997: 83 e 110) e, não raras vezes, mesmo a 
despeito dele (Stone e Church, 1972: 193 ), alimentando-se “do saber e habilidade das 
crianças mais velhinhas e da curiosidade e interesse das mais pequenas (Amado, 2006: 56), 
não ficam fechados outros corredores por onde também passa a torrente lúdica que colore a 
vida das crianças (Quadro 1). 

 

Quadro  1. Transmissão do Jogo e da Brincadeira 
Quadro elaborado pelo autor a partir de Amado, 2006a: 11; Amaro, 1972: 13-14; Chateau, 1975: 73-
74; Delalande, 2001a, 2004: 71-80; Holt, 2001: 170; Iturra, 1999: 133; 1997: 27, 83 e 110; Mello, 
2005: 35; Moreira, 1996: 50; Nogueira, 2007: 20; Silva e Morais, 1958: 25; Stone e Church, 1972: 193, 
entre outros. 

Cadeia 
Transmissora 

Adulto vs 
Criança 

Interpares 
Criança-criança 

Audiovisual Bibliográfica 

Transmissor 
Pai, mãe, avós, 
professores, 
monitores 

Irmãos/fratria primos, 
amigos, vizinhos, 
colegas de escola/ATL 

Adultos e/ou 
crianças 

Adultos 

Canal Transmissivo 
Narrativa, ensino 
direto 

Observação bilateral, 
paródia observação dos 
mais velhos, imitação 
impulsiva e/ou 
espontânea, jogo 
partilhado, o ato de 
brincar 

Televisão, 
cinema 

Livros 

Papel do 
Transmissor 

Iniciador 
secundário 

Iniciador nuclear e 
continuador  

Iniciador 
secundário 

Iniciador 
secundário  

Processo 
Ouvir e ver para 
fazer 

Ver e fazer 
Ver para 
fazer 

Ler para fazer 

Tipo de 
Transmissão 

Teórico-prática 
Interação, troca, 
dádiva, práxis 
continuada e reiterada 

Teórica Teórica 

Espaço 
Transmissivo 

Doméstico, 
ludotecas, ATL, 
etc. 

Casa, recreio escolar, 
largos, praças, pracetas, 
logradouros, etc. 

Doméstico, 
multimédia 

Doméstico, 
escolar, 
bibliotecas 

Forma de 
Transmissão 

Indireta (+) e 
direta (-) 

Direta (+)  e indireta (-) Indireta Indireta 

Via Transmissiva Oral e aural Oral e aural 
Imagética e 
auralidade 

Escrita, fotos, 
estampagem 

Tipificação 

Brincadeiras 
ocasionais, jogo 
de regras, 
lengalengas 

Brincadeiras de rua, de 
recreio escolar, folclore 
infantil, saber lúdico, 
cultura lúdica, 
lengalengas, parlendas, 
etc. 

Alimentador 
e indutor de 
jogos e 
brincadeiras 

Rimas, contos, 
parlengas, 
canções, jogos, 
etc. 

Relação entre 
emissor e receptor 

Presença 
unilateral, 
copresença 

 
Copresença 
 

Virtual Virtual 

Consistência da 
Aprendizagem 

Iniciática e 
Frágil 

Forte e consistente Frágil Frágil 



No meio familiar, na escola e demais lugares que hoje servem de espaço institucional 
às crianças durante uma larguíssima fatia da sua vida quotidiana, no audiovisual (televisão e 
cinema) e na literatura, podemos encontrar ainda espaço para a transmissão de jogos e 
brincadeiras que poderão enriquecer o cardápio lúdico das crianças ou despertar a sua 
criatividade e imaginação de brincantes compulsivos. É claro que a cultura lúdica pode 
receber todos estes subsídios provindos direta ou indiretamente dos adultos, 
indubitavelmente enriquecedores para a construção do seu conteúdo, mas não consegue 
construir-se apenas a partir deles. As culturas da infância e a cultura lúdica faz-se com as 
crianças e constrói-se a partir das crianças, sem a presença intrometida do adulto, que, aliás, 
já não detém nem o saber e muito menos o saber-fazer que lhe é tão característico e 
exclusivo, o que faz toda a diferença e confere à transmissão intrageracional do jogo e da 
brincadeira prerrogativas de transcendente e relevante particularidade que a esta 
problemática subjazem.  

 

Tipo Via Transmissiva Característica Função 

Brinquedo 
Popular 

Criança - criança 
Construído pelas crianças para as 
crianças 

Lúdica 

Brinquedo 
Tradicional 

Adulto-criança 
Produzido de forma artesanal por 
adultos para as crianças  

Paralúdica  
Brinquedo 
Industrial (não 
digital) 

Adulto-criança  
Publicidade - Criança Produzido em série por adultos 

para as crianças 
Brinquedo Novo 
(media) 

Adulto-criança Publicidade 
- Criança 

Quadro 2. Transmissão do Brinquedo 
(Quadro elaborado pelo autor a partir de Amado (2008: 67-69); Delalande, 2004: 231-232). 
 

No domínio do brinquedo, o quadro 2 contrasta-nos um tempo em que as crianças 
construíam entre si os brinquedos à medida das suas brincadeiras, num processo de 
aprendizagem intrageracional que em si mesmo já era um jogo. O brinquedo popular 
(popular porque, regra geral, como bem nota Amado (2005: 72), todas crianças conheciam e, 
mais tarde ou mais cedo, melhor ou pior, aprendiam e sabiam construir) era feito porque 
fazia falta ao jogo/brincadeira que as crianças queriam num momento dado brincar e, nesta 
conformidade, assumia-se como elemento fundamental da parafernália do brinco. Nos 
demais, encontramos um sentido contrário: podem, de facto, tornar-se um veículo para a 
emergência de um jogo ou brincadeira dadas, induzi-las até, mas não se constituem em si 
mesmos um produto ditado pela prévia necessidade delas emergente e condição sine qua 
non para a sua realização, tendo, desse modo, uma presença na vida das crianças puramente 
paralúdica. O brinquedo popular assumia-se, assim, como um elemento chave para a coesão 
grupal, cultor de um grande sentido cooperativo e espaço de criatividade, e o tempo e o 
espaço da sua construção constituía-se como um verdadeiro laboratório de vida. Neste 
contexto e à laia do que vimos no domínio dos jogos e das brincadeiras, não são 
despiciendas, também, aqui, as consequências imanentes às interações que ornam as 
paisagens lúdicas construídas pelas crianças para as crianças, onde os factores delas 
determinantes são de índole endógena e, consequentemente, de vocação intrínseca, porque 



direcionada para a prossecução de objectivos que só aos pequenos atores interessavam e, 
nesse sentido, diziam respeito. 

O mundo brincante e brincado pelas crianças, de mil e uma maneiras feito e numa 
imensidão de feitios caricaturado e parodiado, repousa na memória adulta das infâncias de 
todos nós como tesouro de um tempo que foi só nosso e dos nossos companheiros de 
aventuras, vivido em grupos na natureza, que, sempre ativamente presente, connosco 
brincava também através da partilha dos seus elementos, que ardilosamente 
transformávamos com as nossas mãos em brinquedos de circunstância. Ali consumíamos, 
paulatinamente, as etapas que na vida se têm de cumprir para amadurecer, desde a sôfrega 
e, não raras vezes, ciumenta observação do saber do mais velho, passando pela periclitante 
iniciação que a partir dela fazíamos, até chegar à maturação lúdica que anunciava a 
emergência do verdadeiro mestre do brinquedo e das brincadeiras, num percurso que 
Aquilino Ribeiro (1962)18 retrata de maneira admirável: “Que altas obras de marcenaria/ 
Com meu canivete eu fazia/ De castanhas verdes, pôlas de vinha,/ Cascas de abóbora-
menina,/ De carcódea de pinheiro,/ Varinhas de marmeleiro, / Canas verdes do canavial, / E 
vimes de bumbarral!/ Tudo dava ao Quim do feitor, petiz/ Que seguia de monco no nariz, / 
Olhos fitos de rodovalho,/ Golpe a golpe o meu trabalho”. 

Nesse naco de tempo do tempo das crianças não mora outrem que delas não seja 
parte integrante e no grupo integrada de pleno direito. Como registam Melo (2005: 35), 
Amaro (1972: 14), Amado (2006: 55), Pontes e Magalhães (2002: 214), Iturra (1997: 83 e 
110), Stone e Church (1972: 193), Opie e Opie (1976: 40), Chateau (1975: 73), entre tantos 
outros, nas brincadeiras de crianças e nos trajetos que marcam a sua passagem continuada 
no grupo geracional, que estruturalmente se renova ao ritmo de cada ano que passa, num 
arco temporal sob o qual se estende um lastro de saberes e fazeres que de uma forma 
ascendente vão enformando e estruturando a sua cultura lúdica, não anda por dentro o 
adulto, de quem, aliás, as crianças se (res)guardam e sem quem, também, lembra Unamuno 
(2006: 40), sempre puderam e souberam trespassar, mesmo antes de saber ler e escrever, 
os seus elementos constituintes, fazendo-o, dessa forma, a coberto de contaminações que 
pudessem enviesar a originalidade do produto19.    

Aos trabalhos desenvolvidos na sociedade das crianças começou a perigosamente 
minguar o público que, desde tempos imemoriais, lhes deu consistência e continuidade na 
ação. Como lembra Lavado, as atividades lúdicas desaparecem porque, entre outras razões, 
desapareceu a memória de quem as sabia praticar – um desaparecimento físico que tem a 
ver com o afastamento entre indivíduos da mesma família com idades diferentes, “porque a 
uns se impôs o trabalho, a outros os lares da terceira idade e os centros de dia e a outros, 
ainda, as creches, infantários, escolas, ateliers de tempos livres, e tantas outras atividades 
que os adultos inventaram e arranjaram para manter as crianças ocupadas, até que eles 
cheguem a casa para desempenhar, no fim do dia de trabalho, um sem número de tarefas” 
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 Aquilino Ribeiro (1885-1963). A criança e a infância foram uma presença constante na sua prolífera obra. 
19

 “A nossa literatura, a que se transmitia de crianças para crianças, sem contaminação dos maiores, era 
constituída por cânticos de roda e alguns continhos breves e burlescos. […] Que encanto guardam esses temas 
seculares e universais dos cantos de roda das crianças, sem intromissão de maiores […] Como se aprendem e 
ensinam antes de saber ler e escrever, representam a verdadeira tradição, a fundamental, a anterior à arte da 
escrita, essa tradição que o documento nos impede de compreender e sentir. E essa tradição primitiva e 
infantil, clássica, se transmite mais fielmente que a escrita” (Unamuno, 1908/2006: 40-41). 
 

 



(2007: 51), quadro que alastrou socialmente e tirou as crianças do convívio informal da 
família, dos vizinhos e da rua, dissolvendo com isso a sociedade onde com elas e entre elas 
se abriam e palmilhavam os caminhos da ludicidade por onde fluía muito do seu 
desenvolvimento.  

Desafio transcendente aquele que hoje confronta todos os que se (re)vêem na 
contingência de levantar velhos cenários ou de erguer novos palcos aonde as crianças 
voltem a ser outra vez autores, encenadores e atores de uma cultura lúdica rica e variada, 
saltitante e participada, contributiva de experiências culturais fantásticas que marcam e 
sempre marcaram as vidas de todos nós. 
 
II - O Estudo  
 

Através de entrevistas colectivas, semiestruturadas, feitas no seio de dez famílias 
(três citadinas, três de uma vila e quatro de meio rural) onde juntamos quatro gerações vivas 
(bisavós, avós, pais e filhos), na cidade de Braga, na vila de Vila Verde e numa aldeia do 
concelho com este nome, metodologia que nos possibilitou a triangulação de dados pelo 
cruzamento em tempo real da informação que íamos coligindo, não raras vezes acertada por 
iniciativa dos entrevistados (32 do sexo feminino e 44 do masculino, distribuídos por 
estratos sociais e culturais diferenciados), fomos, através de uma (re)visitação das  suas 
infâncias, no encalce dos processos de aprendizagem lúdica que todos conheceram e com 
eles procurar tomar conhecimento da cadeia transmissiva que alimentou a torrente de 
jogos, brinquedos e brincadeiras que ao longo de quase um século foi seguindo o seu curso 
normal e com ele marcando presença indelével no quotidiano das crianças. 

Tidas as entrevistas, gravadas em vídeo e posteriormente transcritas e submetidas a 
análise de conteúdo, pudemos dar forma e substância ao estudo qualitativo que julgamos 
melhor nos poder conduzir ao desiderato intentado e, consequentemente, lograr dele tirar 
as conclusões que agora se dão a conhecer.  

 
1. Processo transmissivo: entre as crianças, sobretudo 

 
A assunção inequívoca e quase sempre caracterizada pelos atores como uma realidade 

muito restrita à vida lúdica entre crianças, constituiu, por todo o tempo estudado, a matriz 
dominante no processo histórico de transmissão da brincadeira.  

 

Estrato Geracional 

Processo transmissivo 

Campo Vila Cidade 

4.º Estrato Geracional Criança-criança Criança-criança 
Criança-criança 
Adulto-criança 

3.º Estrato Geracional Criança-criança 
Criança-criança 
Adulto-criança 

Criança-criança 
Adulto-criança 

2.º Estrato Geracional Criança-criança 
Criança-criança 
Adulto-criança 

Criança-criança 
Adulto-criança 

1.º Estrato Geracional Criança-criança Criança-criança 
Criança-criança 
Adulto-criança 

Quadro 3. Cadeia transmissiva da brincadeira: cadeia transmissiva dominante 
Quadro elaborado pelo autor a partir dos dados empíricos recolhidos 



Brincar, tido pelo senhor Vasco, dos Rodrigues do terceiro estrato geracional, como 
“coisa própria das crianças”, arrasta consigo, saídos da forma como os informantes foram, 
historicamente, caracterizando o seu processo transmissivo, um conjunto de epítetos que 
confirmam com particular acuidade o que neste domínio revela o quadro síntese que 
pudemos construir a partir dos dados recolhidos (quadro 3): a constância das formas de 
aprender a brincar e as brincadeiras em que se consubstancia o ato em si mesmo 
consolidou-se num caminho quase unidirecional porque, em boa verdade, o seu percurso 
sempre se fez, particularmente, com “os maiores”, os que tinham “mais jeito”, os que eram 
“mais experientes” e os “mais velhos”, a “vê-los brincar” ou “todos juntos”, “uns com os 
outros”, ou seja, como muitos gostaram de afirmar, “vendo e fazendo como eles”, os iguais 
dessas coisas mais sabidos.      
 

 
 
Fig. 3. Depois de observar duas colegas mais velhas a executar a escalada da rampa, a pequena aprendiza 
enceta logo de seguida o seu exercício lúdico imitativo perante o olhar atento daquelas suas mestras 
transmissoras da brincadeira e de uma outra nova candidata a preparar-se para, do mesmo modo que a novel 
brincante o fizera, entrar, também, na corrente (Fotos do autor). 

 
Brincando no grupo, vendo, por dentro ou por fora das atividades, para poder fazê-

lo, ou imitando por si só os mais experientes em contexto (Fig. 3), as crianças aprenderam a 
brincar essencialmente com as outras crianças (Pontes e Magalhães, 2002: 214), 
particularmente a partir da presença e da praxis dos mais crescidos (Lavado, 2007: 50), num 
processo que parece hoje sofrer alguma concorrência dos adultos nos meios citadinos onde 
se faz sentir com particular pertinência a ausência de oportunidades para as interações 
lúdicas interpares livres e espontâneas, contexto em que a cultura lúdica adquire na infância 
a sua mais peculiar expressão. 

Todavia, é configurada na dimensão intrageracional que a cultura lúdica das 
crianças, tenham ou não entre elas uma relação biológica, vai passando na horizontalidade 
de uma forma (Cavalli-Sforza et al., 1982: 19; Cavalli-Sforza, 1999: 277-278) que gira num 
continuum que se renova sempre na própria geração, que dentro de si faz correr dessa 
maneira a herança cultural (Cavalli-Sforza e Cavalli-Sforza 1997: 293, 302-303) que aí é 
recebida e vai passando de mão em mão, de “geração em geração de crianças”, no jeito que 



Unamuno (2006: 40) deixou registado, sem que alguma vez tenha de lá sair ou ver no seu 
seio quebrar-se a corrente que se vai alimentando da assimilação individual que cada criança 
vai fazendo do lúdico, primeira condição para que essa cultura se mantenha através dela 
presente na vida social e nesta possa, assim, continuar o seu curso histórico (Leontiev, 1976: 
49). 

A criança aprendeu a jogar e a brincar de um modo incisivo sempre com as suas 
congéneres (Iturra, 1999: 133), particularmente com as que eram portadoras de 
conhecimentos lúdicos que suplantassem os dos brincantes neófitos, direta ou 
indiretamente, mas em qualquer dos casos muito melhor do que quando o faziam por 
ensinamentos diretamente recebidos dos adultos e não pela sua prática continuada 
interpares (Holt (2001: 170). 

Parece inquestionável a quota-parte que neste processo ininterrupto de 
aprendizagem lúdica a fratria sempre desempenhou em toda a linha e em todos os lugares, 
do ocidente ao oriente (Amaro, 1972: 14), tal como incontornável se tornou sempre a 
presença das crianças aí concomitante às boas relações de vizinhança que por muito tempo 
marcaram de perto a vida quotidiana das sociedades e de relevante importância se 
revestiram, com umas e outras ou, na falta delas, de per si, os grupos saltitantes de 
brincantes que se juntavam por tudo quanto era lugar para tratar da sua vida. Aliás, no 
estudo e nesta particular análise dos dados, à persistência na aldeia e na vila da linha 
transmissória criança-criança no primeiro estrato geracional do estudo (quadro 3) não será 
certamente alheia a existência a montante das fratrias e das relações vicinais que desde 
sempre estiveram presentes na cadeia que ao longo do tempo foi carreando o processo. 

 Todavia, o que sobretudo prevalece como facto inalienável é a marca indelével das 
crianças e do grupo geracional que formam como elemento seminal para a transmissão da 
brincadeira entre elas e dentro dele durante todo o tempo que estudamos, num percurso 
que nos parece insubstituível e que, provavelmente, virá já desde o fundo dos tempos, 
trazido por uma memória muito velha permanentemente atualizada (Lavado, 2007: 40). 

No demais, os adultos aparecem durante os três estratos geracionais apenas a 
espaços, em contramão, pois, com uma área onde a infância (pre)domina em toda a sua 
extensão contextual, e fazem-no porque a condição social permitiu escalonar uma 
empregada para acompanhar a criança na brincadeira quando em casa não o podia fazer 
com outros pela sua condição de filho único (e. g. o João Alberto Araújo), porque o género 
foi mantendo as meninas mais por casa junto das mães que com elas partilhavam alguns 
lavores em tom lúdico, que a um mesmo tempo serviam para adornar as bonecas e aprender 
a costura (e.g. os Massa), ou porque, ainda, por formação, os pais, professores de profissão, 
bem sabiam do valor da brincadeira e da importância do brincar (e. g. os Oliveira), ou ainda, 
em episódios isolados e pouco significativos no computo geral, numa ou outra brincadeira 
aprendida com a mãe (e.g. Ana Paula, dos Ferreira), numas adivinhas com o avô (e. g. a Vera, 
dos Gonçalves), numas histórias com a velhinha lá da rua (e. g. o Jorge Massa),  mas todos 
eles em papéis de simples complementaridade dos grandes fluxos de ensinamentos que 
brotam das crianças para as crianças. 

É esta complementaridade que, contudo, parece querer aproximar-se do patamar 
transmissivo desde sempre, primordialmente, vigente, sobretudo no meio citadino onde vai 
crescendo a geração dos filhos, numa tentativa que nos parece, não de substituir a 
insubstituível presença ininterrupta das crianças no ciclo transmissivo das brincadeiras, mas 
para remediar o arrefecimento desta corrente que ameaça quebrar-se e parar a roda da 



brincadeira tal como historicamente a conhecemos a cada momento e em todos os lugares 
por igual. 

 
 

6. Comentário em tom conclusivo 
 
Há um lugar das crianças no mundo diversificado de todos os dos outros indivíduos 

que se evidencia pela peculiar forma como aí se faz o social e se constrói quotidianamente 
uma cultura outra que nenhum adulto pode carrear, como, certamente, lho dirá a memória 
que guarda do tempo em que, criança que foi, militantemente andou com os seus pares 
completamente embrenhado numa sociedade à parte da dos seus adultos de então, onde e 
com quem aprendeu e a quem ensinou muitas coisas de que ainda bem se lembra, quase 
todas saídas das intensas vivências que proporcionavam os jogos, os brinquedos e as 
brincadeiras que quotidianamente povoavam as suas vidas, numa tradicional e popular 
forma de brincar de modo muito próprio.     

As crianças sempre brincaram e, por muito que as coisas mudem, sempre o irão 
continuar a fazer. Faz parte da sua condição e uma infância onde as crianças não brincassem 
pereceria na sua essência e com ela pereceriam a breve trecho muitos dos contributos que 
daí chegam connosco à vida adulta, com naturais reflexos na estrutura formativa de todos 
nós. 

Num tempo em que o mundo se encontra em processo acelerado e irreversível de 
mudança à escala global, os espaços e os tempos para a brincadeira livre e espontânea das 
crianças vão-se esfumando e desvanecendo para um horizonte que deixa cada vez mais 
distante a possibilidade de um retorno aos ranchos de garotos que nas ruas faziam com os 
seus jogos e brincadeiras pulular a sociedade das crianças por onde perpassava uma das 
primeiras escolas da vida. 

Substituídos pela voraz presença dos jogos industriais e agora, cada vez mais 
acentuadamente, pelos jogos electrónicos aí à mão de semear numa playstation qualquer ou 
num dos milhões de telemóveis que andam nas mãos de todas as crianças, os jogos 
tradicionais viraram produto de museu, tal qual como os brinquedos tradicionais, agora de 
feira e enfeite de escaparate virados memória da infância perdida há muitos anos, olhada 
como passado muito longínquo pelos mais novos que nem sabem sequer como se brincam, 
para desgosto dos poucos brinquinheiros nostálgicos de um tempo ido tido por 
esplendoroso e tementes por um anunciado e cada vez mais iminente fim das suas 
brinquinharias. 

Com o (re)ingresso da criança numa vida intramuros e o consequente esborralhar da 
vida em grupos, locus determinante para a construção de uma cultura lúdica sem a qual se 
torna inviável o jogo e a brincadeira com o aporte que lhe é ainda socialmente reconhecido, 
também se diluiu toda a panóplia de jogos e brinquedos populares que sustentavam a 
parafernália que alimentava o incontável rol que enformava esse verdadeiro mundo à parte 
que subsistia e coexistia dentro da sociedade de onde emanava e que servia de sustentáculo 
às suas paródias e folguedos de toda a espécie. 

Mais do que preservar para memória futura e malgrado o incontestado valor que a 
essas ações teremos que necessariamente reconhecer, importa abrir espaços para que a 
cultura lúdica das crianças possa continuar o seu curso normal, necessariamente construída 
por elas em interações face a face intensamente vividas em espaços consentâneos com a 
grandeza que o ato cultural de brincar e jogar comporta enquanto, acima de e sobre tudo, 



coisas de crianças para serem fruídas entre crianças ao longo do curso das suas vidas em que 
crianças para tanto têm de plenamente ser. 

Feita a necessária radiografia ao problema, apontem-se novas geografias e, 
simultaneamente, tracem-se no relógio dos seus quotidianos novos fusos que restituam a 
todas as crianças a possibilidade de brincar e jogar segundo uma agenda própria e 
diversificada, onde nada nem ninguém fique ou se sinta excluído. 

Para além de ter um lugar das crianças, é urgente que o mundo também tenha, de 
facto, um lugar para as crianças.  
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