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PREFÁCIO
A infância costuma ser mencionada pelas pessoas como a melhor época de suas vidas. Responsável pelas nossas lembranças mais ternas e afáveis, ela
nos remonta a um período em que a vida era leve, os
problemas pareciam não existir e o mundo aparentava ser maior, em proporção e possibilidades, onde
os limites eram definidos de acordo com o poder de
alcance da imaginação. Falar da infância é trazer de
volta à mente sorrisos de outrora, de uma tenra idade,
é trazer de volta o brilho no olhar ao ver um arco-íris,
é perceber as cores mais vívidas, o doce mais doce, o
cheiro de terra molhada, o medo do escuro, o afago
em um animal de estimação, a noite bem dormida e o
amanhecer carregado de novas expectativas.
Neste cenário mágico, os jogos e brincadeiras
populares representam um papel sine qua non para o
desenvolvimento do ser humano em todos os níveis
de sua vida, individual, cultural, social e cognitivo.
Brincar, correr, jogar, pedalar... São atividades corriqueiras no dia a dia das crianças, geralmente realizadas de forma tão espontânea que nem chegam
a ser percebidas como um verdadeiro arcabouço de
representações. E muito embora nos remetam à infância, o papel lúdico e educativo das brincadeiras
perdura por todas as fases da vida. Crianças, jovens,
11
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adultos ou idosos, sempre se renderão às sensações

mescla termos e linguagem típicos que influencia-

prazerosas manifestadas pela ação do brincar.

ram na formação da identidade das pessoas deste

Porém, o papel educativo das atividades lúdicas por vezes é esquecido, o que põe em esquecimento também o fato de que aprender pode ser
divertido. Os jogos e as brincadeiras populares têm
perdido cada dia mais espaço para a tecnologia e os
brinquedos eletrônicos. No lugar das cirandas, das
mãos dadas, do contato e da interação coletiva, surgem os jogos eletrônicos, que tornam o contato e a
comunicação atrelados às chamadas “redes sociais”
e trazem consigo a distância e o desprendimento.
É neste sentido que o presente livro busca fazer um resgate dos jogos e brincadeiras populares,
mostrando a sua importância para a construção sociocultural das crianças. As brincadeiras que outrora
permearam a infância de muitos dos adultos de hoje,
vão além da mera recreação. Elas são fomentadoras

lugar. Imersa na cultura local, tendo a oportunidade de lecionar a disciplina, Educação Física Escolar, no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do
Maranhão-IFMA Campus Pedreiras, a autora consegue mostrar através das páginas a seguir, ricamente
ilustradas, o papel social e educativo que as brincadeiras e jogos têm, resgatando uma identidade local
que vem se esvaziando ao longo do tempo.
A autora nos leva a uma jornada pelo lúdico
mundo da infância através das brincadeiras, jogos e
dizeres que representam uma época da vida que mais
cedo ou mais tarde todos sentem falta. E nada melhor do que guardar deste período, as melhores lembranças, entrelaçadas às mais divertidas peripécias,
cirandas e brincadeiras, que dão à vida um sabor especial. Um sabor de cultura, história e felicidade.

de uma construção social, ajudando a construir, a
contar e a repassar a história e a cultura de um povo.
Todos aqueles que já experimentaram a tradição dos
jogos infantis, guardam com ternura esses momen-

Gláucio Fernando Cunha Silva

Prof. de Filosofia do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus Pedreiras

tos, que lhes possibilitaram construir laços, fazer
amigos e aprender um pouco da imensidão que o
mundo tem a oferecer.
Tendo como recorte espacial o município de
Pedreiras, no estado do Maranhão, o livro reúne e
12
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INTRODUÇÃO
O ato de brincar é peculiar ao período da infância e representa uma necessidade básica inerente
a todo ser humano. Embora as brincadeiras componham um repertório peculiar à infância, o ato de
brincar permanece presente na vida do ser humano
independente das fases da vida em que este se encontre. O que muda é apenas o modo como se brinca
ou o significado que a brincadeira passa a ter para o
sujeito que brinca.
Como afirmou Freire (2002), o tempo de brincar nunca passa, o ser humano é sempre criança e o
futuro é um espaço para crescer. Mesmo quando envelhecemos, as pernas podem fraquejar, mas a imaginação não nos faltará.
Existem diversas formas de se realizar o ato de
brincar. Brincar sem nenhum objetivo, brincar com um
fim em si mesmo, brincar como forma desenvolver habilidades diversas.
Esta obra não tem como pretensão conceituar
ou classificar, jogo, brinquedo ou brincadeira, tão
pouco classificar as brincadeiras em populares ou
tradicionais. Para efeito desta obra, considerou-se
como brincadeiras populares, o repertório de brincadeiras conhecidas na região de Pedreiras, que por
15
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vezes, podem ser reconhecidas nacionalmente, mas

Surgia então um objeto de pesquisa, no
qual os discentes iriam fazer uma busca sobre o conteúdo “brincadeiras populares” junto às suas próprias raízes,
mães, pais, avós, avôs.

que trazem em suas nomenclaturas ou em seu modo
de fazer, as características locais.
O conteúdo descrito nas páginas deste livro
é fruto de um trabalho de pesquisa desenvolvido a
partir do tratamento dado ao conteúdo curricular intitulado de “brincadeiras tradicionais” presente na
grade curricular da disciplina educação física escolar, com discentes de dois cursos técnicos na modalidade integrado, no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus situado
na cidade de Pedreiras.

A busca resultou em um vasto acervo de brincadeiras registradas, algumas bem conhecidas, outras muito características da própria região.
Acervo organizado, algumas das brincadeiras
foram postas em prática nas aulas de educação física
e deram muito certo. Os alunos sentiam-se tão mo-

Enquanto professora de educação física, sempre senti uma profunda inquietude sobre a forma como a educação
física escolar vem sendo transformada em “educação física esportivista”.
Entendendo que o esporte-educação é
apenas um conteúdo proposto para ser
desenvolvido e não somente o único.

tivados para a prática de educação física ao ponto
de inserirmos uma das brincadeiras populares mais
conhecidas como competição nos Jogos Internos da
Instituição: a queimada.

Partindo do exposto, surgiu a ideia de investigar sobre as brincadeiras populares conhecidas na
região de Pedreiras e adjacências e aplicá-las nas aulas de educação física no ensino médio.
16
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Ainda não muito satisfeita com o trabalho desenvolvido pelos alunos dos cursos de Eletromecânica e Petróleo e Gás das turmas 2017.1, decidi materializar o trabalho em forma de livro e deixar como
legado essa cultura para outras gerações.
Para fins desta obra, o ato de brincar, estará
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uma ação complexa que envolve aspectos motores, cognitivo e socioafetivo.
Não dissociando os aspectos culturais dos aspectos sociais, mas compreendendo que ambos estão interligados.

relacionado muito mais á prática de qualquer ativi-

Ao adotar a pesquisa como método de trata-

dade física ou cognitiva que possua um caráter lúdi-

mento dos conteúdos “brincadeiras populares” e

co, prazeroso, para além, da promoção de diversos
benefícios que estão implícitos ou explícitos no ato
da brincadeira em qualquer idade, do que remetê-la
somente ao período da infância.

O “brincar” esteve sempre ligado ao
ato de educar e ensinar.
A Educação Física enquanto área de
conhecimento que tem como conteúdos a cultura corporal do movimento e
abrange conteúdos como jogos e brincadeiras, recreação e lazer, esportes, lutas, danças, utiliza tais conteúdos como
meios didático-pedagógicos para educar, entendendo o ato de educar como
18

adequá-los às praticas na educação física escolar
para os discentes de nível médio, estar-se-á ampliando o repertório motor e cognitivo destes, bem como
possibilitando o resgate da cultura, e, portanto, permitindo a ampliação do caráter social implícito no
aspecto cultural.

A cultura presente nas “brincadeiras populares” não é só um conjunto de modos
de vida, mas também de práticas que expressam significados que permitem aos
grupos humanos, regularem e organizarem todas as relações sociais.
Nessa perspectiva, Neira (2009) ressalta que,
toda e qualquer ação social expressa ou comunica
um significado e, nesse sentido, são práticas de significação, o que indica que cada instituição ou ativi19
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dade social cria e precisa de um universo próprio de
significados e práticas, isto é, sua própria cultura.
Ao materializar este livro a partir de um resgate de “brincadeiras populares” da região de Pedreiras e adjacências, pretendeu-se reescrever uma
história dotada de significados e construída ao longo do tempo. Esta obra se traduz em um retrato da
história, da cultura, dos costumes, das lendas, das
crenças, das lembranças de uma infância e juventude
daqueles que contribuíram com o seu conteúdo.
Assim, não somente um livro, mas um manuscrito com significado singular, dotado de valores,
repleto de significados, pois se trata da história de
um povo, com suas formas de expressão e de cul-
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A escrita utilizada nesta produção conserva ao
máximo as características peculiares da linguagem
popular, objetivando torná-la o mais fiel possível, já
que a pretensão primordial da mesma é registrar a
história cultural da região por meio das brincadeiras populares. Os títulos facultados às brincadeiras
descritas não sofreram nenhuma alteração visando
preservar a cultura originária destes.
Por se tratar de um trabalho desenvolvido na
educação física escolar e por discorrer sobre um
conteúdo pertinente à mesma área e áreas afins, foram acrescidas ao conteúdo desta obra, as habilidades motoras e socioafetivas, que estão implícitas nas
brincadeiras populares, e que, por meio da utilização destas, como recurso pedagógico ou como práti-

tura. Como destaca Ehrenberg (2014), as formas de

cas de lazer, pode-se proporcionar aos participantes

expressão são visíveis e possíveis de serem identifi-

o melhor desenvolvimento destas habilidades.

cadas em todos os lugares, porém, para cada cultura, um sentido e um significado diferente poderão
ser atribuídos.

Muito embora o ato educativo seja inclusivo,
de fato o é, foram conservadas as características de
exclusão dos participantes que erram no decorrer da

O conteúdo da referida obra se encontra orga-

prática de algumas das brincadeiras, com o intuito de

nizado em ordem alfabética segundo a nomenclatura

garantir a fidelidade da escrita do conteúdo. Entre-

facultada a cada brincadeira em meio ao seu contexto

tanto, do ponto de vista pedagógico, o professor que

cultural. Algumas das brincadeiras descritas neste li-

desejar utilizá-las em sua prática, poderá adotar mo-

vro são conhecidas nacionalmente, porém, recebem
novas significâncias, novas regras e novos títulos em
detrimento do contexto sociocultural local.
20

dificações das regras visando torná-las inclusivas.
Espera-se que o leitor possa imergir-se no
mundo das brincadeiras populares, evocando boas
21
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lembranças. Sobretudo, almeja-se que o conteúdo

ALERTA

deste manuscrito, seja um combustível motivador
para que os professores de Educação Física e áreas
afins, utilizem-no como meio para tornar as suas aulas mais dinâmicas e significativas.

Brincadeira realizada em círculo e contendo pelo menos seis
participantes. Os integrantes devem formar um círculo e um
dos participantes deve se colocar no centro do mesmo.

Todos devem conhecer os nomes dos demais
Cláudia Maria da Silva Vieira

Profa. de Educação Física do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus Pedreiras

ou numerá-los para fins de identificação dos componentes. Após a memorização dos nomes ou números
que os identificam, aquele que estiver ao centro receberá uma bola.
Ao sinal dado para iniciar a brincadeira, o participante com a bola deve lançá-la para o alto e gritar
o nome ou o número de outro participante. Aquele
que teve seu nome escolhido deve correr e segurar
a bola antes que ela caia no chão e gritar ‘Alerta’. Os
demais participantes devem ficar paralisados (estáticos) e o participante com a posse da bola deve arremessá-la na tentativa de acertar outro participante.
Caso este se desvie da bola, deve pegá-la e tentar
“queimar” outro participante arremessando a bola
contra este e assim sucessivamente.
Espaço: Pátio, quadra, espaços abertos.
Números de participantes: Acima de seis.
Material necessário: Uma bola plástica ou de meia.
Habilidades desenvolvidas: Agilidade, atenção visomotora, tempo de reação.

22
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ALVO HUMANO
É uma brincadeira que se realiza em grupo contendo números
pares. Os participantes ficam dispostos no centro do espaço
determinado para a realização da brincadeira. Dois componentes são escolhidos e ficam localizados em lados opostos,
nas extremidades do espaço.

Determinado quem iniciará a brincadeira, uma
bola fica com o participante definido por sorteio. Este
deve arremessar a bola naqueles que estão ao centro
com o objetivo de acertá-los. Uma vez que alguém for
tocado pela bola lançada por um dos arremessadores,
este irá para o lado daquele que o acertou.
Toda vez que o jogador acertar alguém, este
tem o direito de arremessar mais uma vez. Caso não
acerte ninguém, a bola passará para o participante
do lado oposto.
Os integrantes que estão ao centro não podem
tentar pegar a bola. Devem apenas se desvencilhar
desta. Quando restarem apenas dois participantes ao
meio, estes serão os próximos a assumirem as posições de arremessadores.
Espaço: Pátio, quadra, espaços abertos.
Números de participantes: De oito a dez.
Material necessário: Uma bola plástica ou de meia.
Habilidades desenvolvidas: Agilidade, atenção visomotora, tempo de reação.
24
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AMARELINHA

A POBRE E A
RICA

A brincadeira consiste em desenhar, quadrados ou retângulos
no chão, numerados de 1 a 10, contendo no topo do desenho “o 
céu”, em formato oval. A brincadeira é realizada individualmente, ou seja, um membro de cada vez.

É uma brincadeira de roda, onde um componente é escolhido
para ser a “mãe rica” e o outro “a mãe pobre” em lados opostos da sala ou pátio. A mãe pobre tem muitos filhos e a mãe
rica não possui nenhum.

Os integrantes devem tirar na “sorte” quem
começa. O membro joga uma pedrinha, inicialmen-

Dessa forma, no começo da brincadeira, todos

te na casa de número 1, devendo acertá-la dentro

os outros componentes ficam com as mãos dadas ao

de seus limites. Em seguida, pula em um pé só nas

lado da mãe pobre. Até que se começa a ciranda com

casas isoladas e com os dois pés nas casas duplas,

a mãe rica cantando e a mãe pobre com seus filhos

evitando àquela que contém a pedrinha. Chegando

abaixados: a mãe rica então entoa “Eu sou rica, rica,

ao céu, pisa com os dois pés e retorna pulando da

rica de marré, marré, marré… (duas vezes) desceu!

mesma forma até as casas 2-3, de onde o participan-

A mãe rica se abaixa e a mãe pobre responde can-

te precisa apanhar a pedrinha do chão, sem perder o

tando “Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré,

equilíbrio e pular de volta ao ponto de partida.
Caso o integrante não cometa erros, jogará a
pedrinha na casa 2 e assim repete todo o processo
até que chegue ao “céu”. Se houver erro do participante, a vez passará para o próximo.
Espaço: Pátio, quadra, espaços abertos.
Números de participantes: No mínimo dois.
Material necessário: Giz, pedras pequenas ou pedaço

marré… (duas vezes) desceu!” Então a mãe rica sobe
e olhando para os outros componentes e apontando
para um deles enquanto canta: “Quero um de vossos
filhos de marré, marré, marré… (duas vezes) desceu!
”Mais uma vez a mãe pobre indaga: “Que emprego
dais a ele? de marré, marré, marré...(duas vezes)
desceu!”A mãe rica tem que responder um emprego
que agrade à outra mãe sem sair da rima ou perde o
filho. Se a mãe rica conseguir, um componente irá

de telha.

para o seu lado e assim por diante até que todos os

Habilidades desenvolvidas: Equilíbrio, coordenação

membros troquem de lado. Para a rima final: “Eu de

motora, força, impulsão.

rica fiquei pobre de marré, marré, marré… (duas ve26
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zes) desceu!”. E a pobre canta em seguida: “Eu de

ARRANCA RABO

pobre fiquei rica de marré, marré, marré… (duas vezes) desceu!”. E a brincadeira termina com todos os
componentes abaixados.
Espaço: Pátio, quadra, espaços abertos.
Números de participantes: No mínimo cinco.
Habilidades desenvolvidas: Cooperação, socialização,
musicalidade, criatividade e ritmo.

Brincadeira que pode ser realizada com grande número de participantes e consiste em formar duas equipes, cada uma delas
contendo número de integrantes iguais e em um espaço aberto.

Após as equipes divididas em dois grupos, os integrantes de uma das equipes penduram um pedaço de
fita na parte posterior da calça ou bermuda. Esta equipe
formará o grupo dos fugitivos. A equipe sem o “rabo”
terá o objetivo de arrancar os rabos dos fugitivos.
Dado o sinal de início pelo condutor da brincadeira, os fugitivos correm pelo espaço determinado
tentando impedir que os membros da equipe adversária peguem seus “rabos”. Quando todos os “rabos” forem arrancados, as equipes trocam os papéis. Quem
era fugitivo será então o pegador e vice-versa.
Espaço: Pátio, quadra, espaços abertos.
Números de participantes: No mínimo oito.
Habilidades desenvolvidas: Velocidade, agilidade,
resistência e coordenação motora.
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BANDEIRINHA
Brincadeira realizada com duas equipes em lados opostos do
espaço estabelecido para sua realização.

Os participantes são divididos em duas equi-

O objetivo da brincadeira é conseguir captu-

pes e cada equipe deve escolher seu capitão. A área

rar a bandeira do outro time sem ser pego. Vence a

é então dividida em duas partes iguais e cada equi-

equipe que pegar a bandeira do time adversário.

pe recebe uma garrafa pet que será a bandeira. Esta
deve ser colocada nas extremidades de cada lado,
tornando mais distante e complexo para que a equipe adversária a alcance.
Os componentes das equipes são distribuídos

Espaço: Pátio, quadra, espaços abertos.
Números de participantes: De oito a doze.
Habilidades desenvolvidas: Velocidade, agilidade,
resistência e coordenação motora.
Materiais: Duas garrafas pet.

no seu espaço livremente, mas em posições estratégicas para a defesa da bandeira. Se o espaço não dispuser de uma marcação (linha central), um desenho deverá ser feito dividindo o espaço em duas partes iguais.
Dado o início da brincadeira, os componentes
tentarão adentrar o espaço do adversário e pegar a
bandeira. Qualquer membro da equipe poderá fazer
este papel. Ao entrar no campo adversário, se o participante for tocado em qualquer parte do seu corpo
por um membro da equipe oponente será considerado colado e deverá permanecer no lugar até que
o capitão de sua equipe consiga entrar e descolá-lo.
Para descolar um membro da equipe, o capitão poderá tocá-lo em qualquer parte do corpo daquele que
se encontra colado.
30
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BATATINHA
FRITA

BATATA QUENTE

Batatinha frita é uma brincadeira conhecida popularmente e é desenvolvida com grupos de cinco pessoas ou mais. Quanto maior
o número de participantes, mais divertida a brincadeira se torna.

A forma de brincar é a seguinte: os integrantes
ficam dispersos no espaço delimitado e atrás daquele
que será escolhido para ser a “Batatinha”. De costas
para os demais componentes do grupo, o membro
determinado para representar a “batatinha” fala bem
alto: “Batatinha frita, um, dois, três!”. Durante essa
frase, os demais integrantes da brincadeira devem se
aproximar da “batatinha”, mas precisam ficar paralisadas (estáticos) assim que a “batatinha” terminar
de falar a frase e virar de frente para os outros participantes. Se algum deles for pego se mexendo, está
fora da brincadeira. O primeiro que conseguir tocar
as costas da “batatinha” é o vencedor.
Espaço: Pátio, quadra, espaços abertos.
Números de participantes: A partir de cinco.
Habilidades desenvolvidas: Atenção, Velocidade e
agilidade.
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Os componentes da brincadeira formam um círculo e um participante fica fora do mesmo. O participante que está fora do
círculo deverá estar com os olhos vendados ou de costas para
a brincadeira.

No círculo, uma bola deve ser passada de mão
em mão e de forma bem rápida entre os integrantes
da brincadeira. Enquanto isso, o participante que
está fora do círculo fala a qualquer momento e indefinidas vezes ‘batata quente, quente… queimou’.
Ao ser pronunciada a palavra “queimou”, aquele que estiver com a bola em mãos é eliminado do
círculo e passa a ser o próximo a ficar fora do círculo.
Quando só restar uma pessoa dentro do círculo, este será o vencedor.
Espaço: Pátio, quadra, espaços abertos.
Números de participantes: No mínimo cinco.
Habilidades desenvolvidas: Atenção, socialização e ritmo.
Materiais: Uma bola.
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BOI

BOM
BARQUINHO

A brincadeira é realizada em círculo com os participantes de
pé. Eles devem formar um círculo enquanto um dos componentes deve ficar no centro, o qual será o “boi”.

Trata-se de uma brincadeira realizada em coluna. Entre os
participantes, dois (os líderes) devem definir nomes de frutas,
cada um escolherá uma.

O “boi” deverá tentar transpor o círculo e sair
deste. O papel dos integrantes que formam o círculo é fechá-lo, impedindo que o “boi” ultrapasse-o. Caso o “boi” consiga sair, o próximo “boi” será
aquele que o deixou sair.
O “boi” não poderá machucar ou ser machucado pelos demais participantes. Este irá transpor
somente se houver algum descuido dos demais integrantes no círculo e surgir alguma abertura.
Espaço: Pátio, quadra, espaços abertos.
Números de participantes: Oito ou mais.
Habilidades desenvolvidas: Socialização, força, cooperação.

Somente os lideres saberão os nomes das frutas no primeiro momento. Os dois líderes devem dar
as mãos e levantar os braços formando um túnel para
que a fila formada pelos demais integrantes da brincadeira passem por baixo.
Quando a fila for passando, os lideres de mãos
dadas devem cantar “Bom barquinho, bom barquinho
deixa nós passar, carregados de filhinhos pra Jesus
criar. Três... três passarão, o derradeiro ficará, Três...
três passarão, o derradeiro ficará”. Quando a música
terminar, ficará um participante entre os dois (líderes)
que estão com os braços levantados. Estes, agora segurarão o participante entre os braços e perguntam
sobre a fruta (exemplo: manga ou maçã?). Após escolher uma das frutas, o participante deverá ficar com
o líder correspondente à fruta, formando uma coluna
atrás dele. Vence aquele que terminar a brincadeira
com maior número de participantes do seu lado.
Espaço: Pátio, quadra, espaços abertos.
Números de participantes: Oito ou mais.
Habilidades desenvolvidas: Socialização, cooperação,
musicalidade.
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BRINCADEIRA
DOS CINCO
A brincadeira dos cinco é uma atividade realizada em forma
de círculo e contendo mais se sete participantes.

A forma de organização pode ser em grupo
misto de homens e mulheres ou somente participantes do mesmo sexo.

A passagem da bola é feita por meio de toques
ou manchetes como no voleibol.
Se o participante for “queimado”, este deverá

O grupo deve formar um círculo com os integrantes ligeiramente afastados uns dos outros.
Um dos integrantes será escolhido por sorteio
ou outra maneira, e este, deverá iniciar a brincadeira. Com uma bola na mão, o participante inicia a
passagem da bola entre os demais participantes de

sair da brincadeira. Seguindo desse modo até ficar
somente um participante, o qual será o campeão.
Espaço: Pátio, quadra, espaços abertos.
Números de participantes: A partir de oito.
Habilidades desenvolvidas: Atenção viso-motora, agilidade.
Materiais: Uma bola.

forma aleatória. A bola deverá ser tocada por quatro vezes somente. O quarto participante a tocar na
bola, não mais passará a outro integrante, mas sim,
deverá arremessá-la sobre alguém na tentativa de
queimá-lo. Se a bola acertar o participante, este será
considerado “queimado”.
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CABO DE
GUERRA
Brincadeira de caráter competitivo que é realizada com pelo
menos quatro integrantes.
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Com os participantes enfileirados, cada qual no
seu campo e dado o sinal de início da brincadeira, as
equipes devem puxar a corda ao mesmo tempo, fazendo força e tentando se equilibrar. A equipe que conseguir trazer pelo menos um adversário da equipe oponente para dentro do seu campo vence a brincadeira.

Os participantes devem ser divididos em duas
equipes com números iguais para ambos os lados e,
de preferência, com estatura e biótipo semelhantes
entre os grupos.
O espaço determinado para a brincadeira de-

Espaço: Pátio, quadra, espaços abertos.
Números de participantes: No mínimo quatro.
Habilidades desenvolvidas: Força, equilíbrio, cooperação.
Materiais: Uma corda, fita ou pedaço de pano, giz ou
fita adesiva.

verá ser demarcado ao centro com uma linha dividindo o lugar ao meio.
Uma corda de mais ou menos três ou quatro
metros, demarcada ao meio com uma fita ou pedaço
de pano deve ser entregue aos integrantes da brincadeira. O pedaço de fita ou pano deve ser amarrado ao meio da corda fazendo a marcação de modo
que fique pendurado. A marcação no espaço pode
ser feita com uma fita adesiva, giz ou utilizar a linha
central da quadra, quando houver.
Os participantes devem ser enfileirados, cada
equipe de um lado do espaço determinado para a
realização da brincadeira e segurando a corda que
deve estar com a marcação posicionada sobre uma
demarcação no chão.
38
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CADEIRA
COOPERATIVA
HUMANA

CAIU NO POÇO

A brincadeira consiste em um grupo formado por quatro pessoas. Os quatro integrantes devem ser postos em
círculo ou formando um quadrado, sentados cada um
em uma cadeira sem braços.

A cadeira deverá ser posicionada com o encosto para o exterior do círculo e os participantes
sentarão lateralmente.

A brincadeira pode ser realizada com números indefinidos de
participantes, de preferência que sejam mistos, contendo homens e mulheres.

Um dos participantes deverá ser escolhido
para “cair no poço”. Ao “cair no poço”, o integrante
deve permanecer de olhos fechados ou vendados até
que o coordenador da brincadeira pronuncie a rima:
‘caiu no poço, quem, te tira? O participante que “caiu
no poço” deverá responder: ‘o meu amor’.

Uma vez que todos estejam sentados, os parti-

O coordenador da brincadeira tocará em ou-

cipantes devem deitar-se sobre as pernas uns dos ou-

tros participantes e a cada toque dirá: é esse? Aquele

tros ao passo que as cadeiras são retiradas uma a uma

que está vendado dirá ‘sim’ ou ‘não’. Caso responda

e a sustentação será feita pelos esforços dos integran-

não, o coordenador tocará em outra pessoa e per-

tes. Vence o participante que tiver mais resistência.

guntará novamente: é esse? A brincadeira segue até

Espaço: Pátio, sala, quadra, espaços abertos.
Números de participantes: No mínimo quatro.
Habilidades desenvolvidas: Força, equilíbrio, cooperação.
Materiais: Cadeiras sem braços.

que responda sim. Ao responder sim, o coordenador
então dirá: Pera, uva, maçã ou salada mista? Onde
pera significa um aperto de mão. Uva representa um
abraço. Maçã quer dizer um beijo e salada mista é a
junção de todos, aperto de mão, abraço e beijo.
Então este escolhe as frutas ou a salada mista
e aquele escolhido irá então até o integrante que está
“caído no poço” e fará o que foi escolhido e assim,
tira-o do poço.
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Outro se candidata a cair no poço e a brincadeira segue.
Espaço: Pátio, quadra, parques, ao ar livre.
Números de participantes: Pelo menos cinco pessoas.
Habilidades desenvolvidas: Consciência corporal,
socialização.
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CARRO-DE-MÃO
É uma brincadeira competitiva em que se utiliza o próprio
corpo como brinquedo. Devem-se formar duplas, uma de cada
lado, onde um dos integrantes de cada dupla colocará as mãos
no chão formando quatro apoios.

O colega que se encontra de pé deve segurar
as pernas do integrante que estará em quatro apoios
e sustentá-la alongadas (a posição é semelhante ao
carrinho de mão). Deve haver um espaço delimitado
para que as duplas percorram-no.
O coordenador da brincadeira dará o sinal
para iniciar a corrida entre as duplas. A dupla que
chegar primeiro será a vencedora. Pode-se realizar
em forma de disputas entre várias duplas, desde que
cada equipe possua número de duplas iguais.
Espaço: Pátio, quadra, espaços abertos.
Números de participantes: Quatro, oito ou doze. Desde
que formem pares.
Habilidades desenvolvidas: Força, resistência,
coordenação motora.
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CIDADE
A brincadeira “cidade” é uma atividade que pode ser realizada
em espaços amplos.

Deve-se, inicialmente, desenhar um grande

Se o participante, ao invés de ser atingido se-

círculo no chão com o auxílio de um giz e o divi-

gurar a bola, este dirá “stop”, dará sete passos em

dir em quatro partes. Cada espaço dividido deve ser

direção a outro participante e lançará a bola con-

ocupado por um participante e este diz que o seu es-

tra ele. Se conseguir atingir alguém, terá mais uma

paço é uma cidade e dará um nome a esta (exemplo:

chance de arremessar. Porém, se errar, a bola será

Pedreiras). Por meio de sorteio ou tirando par ou

daquele sobre o qual foi arremessada.

impar, define-se aquele que irá iniciar a brincadeira.

Vence aquele que se mantiver intocável até que

Uma das cidades terá uma bola e o participan-

os demais participantes sejam eliminados e todas as

te que está localizado nela e com a bola nas mãos
dirá “eu vou destruir sua cidade”. Então este joga a
bola sobre a cidade escolhida para “destruí-la”, e se
acertar o participante da cidade escolhida, esta será
então destruída.
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cidades sejam “destruídas”.
Espaço: Pátio, quadra, ao ar livre.
Números de participantes: Quatro.
Habilidades desenvolvidas: Força, resistência,
coordenação motora, agilidade, atenção viso-motora.
Materiais: Uma bola.
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CINCO MARIAS
Esta é uma brincadeira que consiste em lançar cinco saquinhos para o alto, geralmente, com a mão dominante, visto que
a atividade exige muita habilidade do participante. É realizada individualmente.

Cada saquinho representa uma “maria”. Assim,
são cinco saquinhos que formam as “cinco marias”.
O participante deve lançar “as cinco marias”
para o alto e deixar que estas caiam no chão. Depois
deverá escolher qualquer uma das “cinco marias” e
com a mesma mão lançá-la ao alto novamente, mas
antes que esta toque no solo, ele deverá apanhar outra
das “cinco marias” que estará no chão sem deixar que
aquela que foi lançada ao alto volte a cair no chão.

rá um saquinho para o alto e pegará dois no chão.
E segue aumentando o grau de dificuldade até que
pegue todas as “cinco marias”. Quando um participante errar, passará a vez para o outro.
Espaço: Pátio, quadra, sala.
Números de participantes: Pelo menos dois.
Habilidades desenvolvidas: Agilidade, coordenação
motora, atenção viso-motora, tempo de reação.
Materiais: Saquinhos de pano.

No primeiro momento, o integrante lança os
saquinhos (“cinco marias”) ao alto e deve escolher
qualquer outro saquinho e com a mesma mão que foi
apanhada lançá-la para o alto novamente, mas enquanto isso deve recolher outro saquinho e lançá-lo
para cima. Na rodada seguinte o participante lança-
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COLA
A brincadeira do “cola” consiste em uma atividade recreativa em que um grupo de pessoas que deve ser disperso em
um espaço amplo e delimitado para que possam se deslocar,
onde um dos integrantes é destinado para ser o “colador” ou o
“cola” e este tem o papel de “colar” os demais participantes.

Para que o “colador” ou o “cola” possa “colar”

Quanto aos demais devem correr e tentar im-

os membros da brincadeira, este deve tocar em qual-

pedir que seja colado. Se o “cola” conseguir colar

quer parte do corpo do participante.

todos os participantes, o próximo a ser o “cola” será

O princípio da brincadeira é “colar” todos

aquele quem foi colado primeiro.

os participantes e, uma vez colados, estes deverão

Caso não consiga colar todos os participantes

permanecer parados no local onde foi tocado pelo

ou os que foram colados já se encontrem descola-

“colador” até que outro colega consiga descolá-lo.

dos, a pessoa que foi colada por três vezes será o

Qualquer um dos colegas que não estiver colado

próximo “cola”.

pode descolar aquele que se encontre colado. Para
isto, deverá correr até o local onde o colega se encontra colado e tocar qualquer parte do corpo do
mesmo, desde que não seja alcançado pelo “colador” durante o percurso.
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Espaço: Pátio, quadra, parques.
Números de participantes: De cinco a doze.
Habilidades desenvolvidas: Agilidade, coordenação
motora, velocidade, cooperação, criatividade.
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CORRENTE
DO “AÍ”

CUPIDO
Esta brincadeira é desenvolvida com pessoas de ambos os sexos. Primeiramente é necessário formar duas filas, cada uma

Trata-se de uma brincadeira coletiva que pode ser desenvolvida com participantes de ambos os sexos.

delas contendo mais de três pessoas e cada fila composta por

Os participantes organizam-se em círculo, de

Deve haver ainda um membro que representará um cupido. O cupido passará em uma das filas
e deverá dar nomes a cada pessoa de uma das filas.
A fila que estará paralela, não recebe nomes. Após
todos receberem os nomes, o cupido deverá cantar a
seguinte música: “Estou procurando alguém que me
diga sim, que me diga não...” (repetidas vezes).

forma que as mãos fiquem com as palmas viradas
para cima. A mão esquerda de um componente deverá estar sobre a mão direita do outro ou vice-versa.
Formando uma roda, os participantes deverão
deslocar a mão esquerda e bater com a palma de sua
própria mão na mão direita do colega que estará localizado à sua direita. A ideia é bater forte na mão
do colega, mas este não poderá gritar. Se falar “ai”,
deverá sair da brincadeira e o círculo irá diminuindo.
A brincadeira continua até que os integrantes sintam-se estimulados ou até o círculo ficar muito reduzido.
Espaço: Pátio, sala, quadra, parque.
Números de participantes: Acima de cinco.
Habilidades desenvolvidas: Agilidade, percepção
motora tátil, tempo de reação.

pessoas de sexos diferentes.

Enquanto a música é cantada, os integrantes
da fila que está paralela à que recebeu os nomes deverão ir, um por um, até os integrantes da fila situada à frente e tentar acertar o nome que lhe foi dado.
Se aquele a quem a pessoa se dirigiu não tiver
o nome dito pelo componente da outra fila, este deve
rejeitá-lo e aceitar somente a pessoa que lhe disser o
nome o qual lhe foi dado pelo cupido. Quando achar
o seu par, deve ficar de mãos dadas. O objetivo da
brincadeira é formar o maior número de pares.
Espaço: Pátio, quadra, parque, sala.
Números de participantes: Acima de seis. Sempre
contanto com um membro a mais, que será o cupido.
Habilidades desenvolvidas: Socialização, percepção
motora tátil, musicalidade e ritmo.
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DONO DA RUA

ESCONDE–
ESCONDE

O dono da rua é uma brincadeira coletiva que pode ser realizada com um grande número de participantes.

É uma brincadeira que se realiza, geralmente, em locais que

Para a realização da brincadeira, determina-se um espaço com distância definida para que os
integrantes se posicionem e o “dono da rua” se coloque para dar início à brincadeira. A distância deve
ser retilínea.

permita aos participantes se esconderem em segurança.
Os participantes podem ser de ambos os sexos.

Uma equipe é formada e dentre esta, define-se um integrante que irá procurar os demais após
se esconderem. Também se deve definir o tempo da

Para o início da brincadeira deve ser escolhido
dentre os participantes, o “dono da rua”. O papel do
“dono da rua” é tentar pegar os demais integrantes
que estão posicionados nas laterais do local determinado para a realização da brincadeira, como um
pátio ou um espaço livre. Dado o sinal para iniciar a
brincadeira, o “dono da rua” deve correr em direção
aos integrantes na tentativa de alcançá-los.
Se o “dono da rua” pegar (tocar no corpo) de
algum dos integrantes da brincadeira, automaticamente este deverá ser o próximo “dono da rua”.
Espaço: Pátio, quadra, espaço ao ar livre.
Números de participantes: Acima de seis.
Habilidades desenvolvidas: Agilidade, velocidade,
resistência.
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contagem para que os colegas se escondam.
O integrante, “o caçador” que irá procurar os
demais deverá virar de costas para o grupo, fechar os
olhos e contar até o tempo determinado. Geralmente a
contagem deve ser até o número 31. Enquanto isso, os
outros integrantes da brincadeira devem se esconder.
Após o termino da contagem, o “caçador” irá
procurar os membros escondidos. Ao encontrar alguém
deve gritar “31” e este não será salvo. Os participantes
escondidos devem tentar voltar ao lugar de partida e se
conseguir deve gritar: “1, 2, 3 salve e o seu nome”. Assim, aqueles que conseguirem retornar estarão salvos.
Caso não consigam, o primeiro a ser encontrado deve
iniciar uma nova partida contando novamente.
Espaço: Lugares amplos.
Números de participantes: Acima de cinco.
Habilidades desenvolvidas: Agilidade, velocidade.
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ESCRAVO DE JÓ
Escravo de Jó é uma cantiga de roda clássica comumente realizada com a utilização de um pequeno objeto que deve ser passado de um membro a outro ao ritmo da música.

Para brincar de “Escravo de Jó” forma-se um
círculo com os integrantes sentados no chão próximos uns dos outros, cada um com uma pedrinha,
uma tampa de garrafa pet ou objeto pequeno nas
mãos, que será passado de um integrante para o outro em uma coreografia de vai e vem, seguindo o
ritmo de uma música. Enquanto se canta a música,
alguns movimentos devem ser feitos de acordo com
o que pede a mesma.

Música:
“Escravos de Jó jogavam caxangá,
Tira, bota, deixa o Zabelê ficar
Guerreiros com guerreiros fazem zig zig zag,
Guerreiros com guerreiros fazem zig zig zag.”
Espaço: Sala, quadra.
Números de participantes: Acima de oito.
Habilidades desenvolvidas: Ritmo, musicalidade,

“Escravos de Jó jogavam caxangá...” (os par-

atenção viso-motora, agilidade, coordenação motora fina.

ticipantes devem passar o objeto para o colega que
está à sua direita ritmadamente).
“Tira” (deve-se pegar o objeto e elevar do chão)
“Bota” (deve-se colocar de volta o objeto no chão)
“Deixa o Zabelê ficar” (o objeto permanece no
chão e as mãos elevadas)
“Guerreiros com guerreiros fazem zig zig zag”
(bis) (pega novamente o objeto e passa duas vezes,
porém, na terceira vez apenas vai, volta e passa).
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GANHA BEIJO

JOGO DAS
PEDRINHAS

É uma brincadeira realizada com duas equipes, desde que
contenha pessoas de ambos os sexos a fim de formar pares.

A brincadeira das pedrinhas é realizada individualmente e

Deve haver também um participante a mais

consiste em o participante jogar cinco pedrinhas no chão,

para coordenar a atividade. Será necessário que o

escolher uma delas e jogar para o alto enquanto pega outra

coordenador tenha pares de objetos separados em
dois utensílios.
Meninas e meninos se separam ficando cada
grupo de um lado do espaço determinando para ser
realizada a brincadeira.
Todos os participantes devem fechar os olhos
enquanto o coordenador da brincadeira deve ter

pedrinha no chão sem que aquela que foi lançado ao alto venha a cair novamente no chão.

A brincadeira é desenvolvida em cinco fases.
1ª Fase – o participante deve jogar as cinco pedrinhas no chão, depois escolher uma delas, pegá-la
e lança-la par ao alto novamente.

em mãos pares de objetos. Dentre os pares de ob-

2ª Fase – Uma vez, que a pedrinha tenha sido

jetos, um deles deve ser entregue a um componente

lançada para o alto, o participante deve pegar uma

do sexo feminino e outro para um componente do

das quatro que estão no chão sem tocar nas demais e

sexo masculino. Logo que cada um dos integrantes

aparar aquela estava no alto com a mesma mão.

da brincadeira escolha um dos objetos, estes devem
abrir os olhos e se dirigir até aquele que tem outro
objeto semelhante ao seu e dar-lhe um beijo.
Espaço: Sala, quadra, pátio.
Números de participantes: Acima de cinco.
Habilidades desenvolvidas: Percepção tátil, socialização.

3ª Fase – Jogar novamente as cinco pedrinhas
no chão, pegar de novo uma delas e jogar para o alto,
pegar de duas em duas pedrinhas sem tocar nas demais e aparar aquela estava no alto com a mesma mão.
4ª Fase – Jogar as cinco pedrinhas no chão e
pegar uma delas, jogar para o alto e pegar primeiro
uma e depois três de uma só vez sem tocar nas demais
e aparar aquela estava no alto com a mesma mão.
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5ª Fase – Jogar as cinco pedrinhas no chão, pegar uma delas jogá-la para o alto, pegar as quatro de
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MAESTRO

uma só vez e apanhar aquela que foi lançada ao alto.

Brincadeira realizada geralmente em círculo contendo um

Em todas as fases, a pedrinha lançada ao alto

grande número de participantes. Dentre os participantes,

deverá ser apanhada antes que esta caia no chão.

escolhem-se um deles para ser o maestro e outro para ser o
descobridor do maestro.

Caso o participante erre em qualquer fase, passará a
vez para o próximo.

O funcionamento da brincadeira segue os pas-

Espaço: Sala, quadra, pátio.
Números de participantes: Dois ou mais.
Habilidades desenvolvidas: Percepção tátil, atenção
viso-motora, agilidade, tempo de reação. Materiais:
Cinco pedrinhas ou cinco bolinhas.

sos descritos a seguir: Forma-se um círculo e escolhem-se duas pessoas. Uma para ser o maestro e outra para ser o descobridor do maestro.
Aquele que foi escolhido para descobrir quem
é o maestro dentre os demais, sairá do círculo e ficará escondido em um local definido até que se receba
o sinal “pode vir” ou simplesmente ao ouvir o som
das palmas que dará início à brincadeira. Quando
o descobridor se retirar do círculo, define-se então
quem será o maestro. Aquele que foi determinado
para ser o maestro irá realizar movimentos e os demais o seguirão imitando. A brincadeira se inicia então. Geralmente inicia-se com palmas, mas pode-se
dar o sinal “pode vir”. Dado o sinal, o descobridor
vem e se coloca no centro do círculo.
O maestro continua a mudar os movimentos e
todos os demais integrantes o seguem sincronizadamente. Os movimentos devem durar em torno de dez
a quinze segundos e depois mudam-se. O objetivo é
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que o maestro consiga mudar diversas vezes os movimentos sem que o descobridor consiga alcançar seu
objetivo. Porém, o descobridor terá três chances para
esta tarefa. Caso erre as três vezes que tem direito,
outra pessoa do círculo será indicada ou se coloca a
disposição para ser o novo descobridor. Entretanto,
se acertar, o maestro então será o novo descobridor.
Espaço: Pátio, sala de aula, quadra, espaços abertos.
Números de participantes: acima de oito.
Habilidades desenvolvidas: Ritmo, coordenação
motora, criatividade, atenção viso-auditiva.
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MACACO
ATREPADO
Macaco atrepado é uma brincadeira coletiva que necessita de
espaço adequado para que os participantes possam subir e se
proteger para não serem pegos.

Os participantes decidem entre si quem será o
“macaco”. O “macaco” terá a função de pegar os colegas que devem correr e subir em algum local para
se proteger.
Feito isso é dado o sinal para o início da brincadeira, o “macaco” correrá atrás dos demais integrantes, enquanto isso estes devem correr e se colocar em locais altos (atrepados) para que não sejam
pegos pelo “macaco”.
Caso o “macaco” consiga pegar um membro
da brincadeira, este será o próximo a ser o “macaco”. Vence aquele que não for pego.
Espaço: Espaços abertos. Local apropriado para os
participantes subirem.
Números de participantes: Indeterminado.
Habilidades desenvolvidas: Força, resistência,
capacidade de deslocamento.
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MANCHETE
Para o desenvolvimento esta brincadeira, devem-se dividir
os participantes em duas equipes com números iguais. No
espaço a ser realizada a brincadeira, desenha-se um retângulo
dividido ao meio por uma linha.

Em cima dessa linha são desenhados cinco

Vence o grupo que conseguir reposicionar

pontos ou círculos e sobre os mesmos colocam-se

todas as cinco tampas no local de origem sem ser

cinco tampinhas de garrafas pet. Para melhor identi-

queimados pela equipe adversária. Caso a equipe B

ficar os participantes, podem-se nomear as equipes

consiga queimar todos os integrantes da equipe A,

em equipe A e equipe B.

esta será a vencedora e a brincadeira se reinicia com

A equipe “A” deve iniciar a brincadeira e lançar a bola contra as tampas colocadas no centro do
círculo ou sobre os pontos ilustrados no chão com
o objetivo de deslocá-las. Quando a equipe A deslocar as tampas, os participantes da mesma equipe
tentarão recolocá-las de volta no lugar de origem, e

a inversão dos papeis pelas equipes.
Espaço: Pátio, quadra.
Números de participantes: No mínimo quatro.
Habilidades desenvolvidas: Agilidade, velocidade,
cooperação.
Materiais: Tampas de garrafa pet e giz.

enquanto isso, a equipe B, adversária, pegará a bola
com o objetivo de queimar os participantes da equipe A que iniciou o jogo, arremessando a bola sobre
os integrantes.
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MESTRE
MANDOU
O “mestre mandou” é uma brincadeira que pode ser realizada
com números indefinidos de participantes e em qualquer local
que permita o deslocamento dos integrantes.

O coordenador da brincadeira deverá propor
diversas atividades para que o grupo as realize. O
coordenador será chamado de “mestre”. O “mestre”
terá a função de propor dar tarefas para os participantes da brincadeira. O “mestre” pode pedir o que
quiser e os participantes terão que realizar as tarefas
determinadas pelo “mestre”.
Exemplo: o mestre mandou que vocês corram
até o portão de saída, dê um abraço em uma pessoa.
Todos irão e farão como dito pelo mestre. Vence quem
cumprir a tarefa e retornar até o mestre primeiro. Caso
as tarefas não sejam cumpridas, deverão pagar prendas.
Espaço: Parques, ao ar livre.
Números de participantes: No mínimo quatro.
Habilidades desenvolvidas: Agilidade, velocidade,
cooperação.

64

65

Brincadeiras populares: Um resgate da cultura do brincar

Brincadeiras populares: Um resgate da cultura do brincar

MORTO-VIVO

PASSA O ANEL

A brincadeira “morto-vivo” é uma atividade que requer muita
atenção dos participantes e pode ser realizada com grupos
compostos por ambos os sexos.

A brincadeira é organizada colocando-se os participantes
sentados no chão em forma de círculo. Um deles deve ser
escolhido para iniciar a brincadeira e receber o anel que deve
ser passado para os demais integrantes.

Os participantes podem ficar dispersos no espaço escolhido para a realização da brincadeira. O
coordenador fica à frente do grupo e dá os comandos que devem ser obedecidos pelos participantes.
Quando o coordenador falar a palavra, “morto!”, os participantes devem abaixar-se, quando o
coordenador falar “vivo!” os participantes devem

Outro é escolhido para adivinhar com quem o
anel ficará.
Enquanto os participantes permanecem sentados no círculo, lado a lado, todos devem permanecer
com as mãos unidas, formando uma concha fechada.

levantar-se. O grau de dificuldade da brincadeira

Aquele que está com o anel deverá passar suas

pode aumentar no decorrer da brincadeira, como,

mãos entre as mãos dos outros participantes, um a

por exemplo, o coordenador poderá aumentar a ve-

um. Em um determinado momento o participante

locidade ou a ordem dos comandos. Poderá ainda

escolherá um dos integrantes e deixará cair o anel

incluir mais movimentos para tornar a brincadeira

entre as mãos deste, sem que os demais percebam.

mais dinâmica e divertida.
Espaço: Pátio, quadra, parques, ao ar livre.
Números de participantes: No mínimo quatro.
Habilidades desenvolvidas: Agilidade, atenção, força.

Para distrair o grupo, o participante que está
com o anel poderá passar duas vezes no círculo. Em
seguida, aquele que foi determinado para adivinhar
com quem o anel estará, escolherá algum dos participantes e apontará dizendo “É este”. Se acertar, ele
então será o próximo a passar o anel. Se errar, terá
mais duas chances de adivinhar, porém, perderá a
chance de passar o anel. Assim, outro participante
será escolhido para passar o anel.
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Espaço: Pátio, sala, quadra, parques, ao ar livre.
Números de participantes: Seis ou mais.
Habilidades desenvolvidas: Tato, percepção.
Material: Anel.
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PATA CEGA

PEGA-PEGA

Trata-se de uma brincadeira popular realizada com grupos
mistos de meninas e meninos em local amplo.

Com o grupo de participantes definido, escolhe-se aquele que será a “pata cega” (geralmente por
sorteio). A “pata cega” será então vendada colocando-se uma faixa sobre os olhos, e em seguida deve-se girar a “pata cega” até esta ficar um pouco tonta.
Os demais participantes serão dispersos pelo
espaço. Dado o sinal ”já”, os integrantes da brincadeira se dispersam no espaço em silêncio total e a
“pata cega” deverá tentar tocar os participantes ao
seu redor. Para isto, a “pata cega” se desloca pelo
ambiente devagar e usando movimentos de braços.
Os integrantes podem se abaixar ou se deslocar devagarinho, porém, se fizer barulho, será considerado tocado pela “pata cega” mesmo que não o
seja. Quem ela tocar será a próxima “pata cega”. A
brincadeira continuará repetindo o mesmo processo.
Espaço: Pátio, quadra, parques, ao ar livre.
Números de participantes: Seis ou mais.
Habilidades desenvolvidas: Tato, percepção.
Material: Faixa de tecido de cor escura.

70

É uma brincadeira cuja maior habilidade é correr. Pode ser
composta por meninos e meninas.

O desfio é correr muito de modo a desvencilhar-se do “pegador”.
O funcionamento da brincadeira parte da definição do grupo de participantes e de um membro
do grupo que será o “pegador”.
Definido o “pegador”, os demais serão fugitivos. O grupo deve correr ao sinal de inicio da brincadeira, e, ao mesmo tempo, o pegador tem que correr
atrás dos demais objetivando pegar algum dos fugitivos (através do toque).
Uma vez que o pegador consiga pegar alguém,
este será o próximo pegador. A brincadeira segue
esse ciclo até que os participantes se cansem.
Espaço: Quadra, quadra, parques, ao ar livre.
Números de participantes: Seis ou mais.
Habilidades desenvolvidas: Velocidade, coordenação
motora geral, resistência.
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PETECA
(BOLA DE GUDE)
Esta brincadeira apresenta várias maneiras de ser realizada.
Pode ser triângulo, buraco ou círculo. Pode também ser feita em
dupla, trio ou mais. As figuras são desenhadas no chão de areia.

Na forma de triângulo, são colocadas três pe-

Na forma de buraco, deve-se escavar um bura-

tecas (também conhecidas como bolas de gude) por

co no chão. O objetivo do da brincadeira é colocar

participante, dentro do triangulo. Logo após, os par-

as petecas dentro do mesmo a partir de uma distân-

ticipantes demarcam uma distância igual para am-

cia demarcada para cada integrante. O Mesmo pode

bos e, com outras petecas, irão tentar retirar aquelas

fazer várias tentativas. Vence aquele que conseguir

que estão postas dentro do triangulo. Terão quantas

colocar as petecas no buraco primeiro.

tentativas forem necessárias para atingir o objetivo,
sempre retomando a sequência de onde as petecas
arremessadas pararam na tentativa anterior.
Na forma de círculo, cada participante coloca uma peteca dentro de um círculo desenhado no

Espaço: Parques, ao ar livre.
Números de participantes: Dois ou mais.
Habilidades desenvolvidas: Coordenação motora fina,
atenção viso-manual.
Material: Várias petecas (bolas de gude).

chão. Para vencer esta modalidade, é necessário que
o participante acerte as petecas do oponente dentro
do círculo. Vence aquele que conseguir retirar a petecas do outro primeiro.
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PIÃO

PIPA

Existem diversas formas de brincar com de Pião.

A mais maneira mais comum e conhecida é
aquela em se pega o pião, um cordão de algodão e
enrola todo o envolto do brinquedo, iniciando da
base para o ápice.
Depois, com uma mão o segura nos dois extremos e o arremessa no solo ou sobre um objeto
para que o brinquedo gire. Pode-se brincar individualmente ou em dupla, fazendo desafios.
Trata-se de uma brincadeira que exige muita
destreza daquele que brinca.
Espaço: Sala, quadra, solo plano.
Números de participantes: Um ou mais.
Habilidades desenvolvidas: Coordenação motora fina,
atenção viso-manual, agilidade.
Material: Pião de madeira, cordão de algodão.
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É uma brincadeira tradicional realizada individualmente que
tem como característica um período específico do ano, visto
que depende do comportamento do vento.

Geralmente é realizada entre os meses de abril
e maio, pois nesta época os ventos são mais fortes e
a brincadeira depende deste para ser realizada.
O participante constrói uma Pipa com diversos materiais: papel, cola, linha e cerol. Em local
aberto e seguro, deve-se segurar firme na linha e vai
soltando a pipa devagar, fazendo leves balanceios
para que o brinquedo vá ganhando altura.
Esta brincadeira deve ser realizada em locais
abertos e distante da rede elétrica.
Espaço: Parques, ao ar livre.
Números de participantes: Um ou dois.
Habilidades desenvolvidas: Coordenação motora fina,
atenção viso-manual.
Material: Pipa.
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PULA-CORDA
Trata-se de uma brincadeira realizada com poucos participantes, podendo também ser com maior número de participantes.

O mais comum é o estilo em trio, onde, dois
participantes seguram nas extremidades da corda
que mede em torno de quatro metros e fazem movimentos rotatórios, enquanto outro participante se
posiciona no meio da corda e deverá pular cada vez
que a corda tocar o solo, evitando tocar na mesma.
Existem várias modalidades para se brincar.
Uma maneira bastante conhecida é pular corda seguindo o ritmo e os movimentos de acordo com uma
música. Os movimentos são descritos na música e
o participante deve segui-los. Um exemplo é a música “Um homem bateu em minha porta e eu abri,
senhoras e senhores põe a mão no chão, senhoras
e senhores pule num pé só, senhoras e senhores dê
uma rodadinha e vá pro olho da rua...”. Vence quem
conseguir concluir a música sem erro. Caso erre,
passará a vez para o próximo participante.
Espaço: Quadra, sala, parques, ao ar livre.
Números de participantes: Três ou mais.
Habilidades desenvolvidas: Coordenação motora
ampla, capacidade de impulsão, ritmo, resistência.
Material: Uma corda de aproximadamente quatro metros.
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PULA-ELÁSTICO

PULA-SAPO

Esta brincadeira é popularmente conhecida entre as meninas,
porém não há restrições de gênero.

A brincadeira “pula-sapo” é um tipo de atividade que pode ser
realizada em duplas ou em forma de estafetas. Os integrantes
da brincadeira podem ser do mesmo sexo ou mistos.

A brincadeira do pula-elástico funciona do
seguinte modo: precisa inicialmente de três pessoas
e um elástico de quatro metros. Amarram-se as extremidades do elástico e duas pessoas seguram as
pontas do elástico. Uma terceira pessoa exibirá habilidades corporais ao transpor sobre os elásticos
fazendo movimentos em cada uma das fases.
Na primeira fase, o elástico é colocado nos pés
da dupla e o terceiro integrante se coloca no centro
do elástico. À medida que a pessoa do meio for acertando os pulos, o elástico vai subindo. Na segunda
fase o elástico passa para o joelho, depois para a cintura até chegar ao pescoço. Vence quem conseguir
alcançar os níveis mais altos sem cometer erros.
Espaço: Quadra, sala, parques, ao ar livre.
Números de participantes: Três ou mais.
Habilidades desenvolvidas: Flexibilidade, equilíbrio,
coordenação motora.
Material: Um elástico de aproximadamente quatro metros.
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Trata-se de uma disputa que consiste em colocar duas pessoas para competir em uma corrida de
ida e volta em um espaço retilíneo demarcado numa
área ampla.
Os participantes devem fazer o percurso de ida
e volta no local demarcado, pulando como um sapo.
Na ida até o ponto final do espaço, o integrante deve
se deslocar pulando como um sapo, mas de frente.
Quando chegar até o ponto final do local marcado,
deve retornar pulando como um sapo, só que de costas. Vence quem chegar primeiro.
Espaço: Quadra, praça, parques, ao ar livre.
Números de participantes: Dois ou mais, desde que
formem pares.
Habilidades desenvolvidas: Força, coordenação
motora, velocidade, resistência.
Material: fita adesiva, giz ou pedaços de madeiras.
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QUEIMADA
Para brincar de “queimada” serão necessárias duas equipes
contendo números iguais, um espaço amplo e uma bola.

Um espaço deve ser demarcado com linhas traçadas no chão ou utilizar uma quadra esportiva. Caso

segurar a mesma. Caso toque a bola e não a segure
será considerado “queimado”.

não possua uma quadra esportiva, deve-se desenhar

O grupo vencedor será aquele que conseguir

um retângulo no chão com medidas de 15 a 20 metros

“queimar” o maior número de participantes da equi-

e traçar três linhas paralelas com tamanhos iguais.

pe oponente.

Os componentes da brincadeira devem ser separados em duas equipes e cada uma delas se coloca em lados opostos do espaço. A linha no centro
representa a limitação do espaço de cada equipe,
enquanto as demais linhas delimitam o ‘cemitério’,

Espaço: Quadra, parques, ao ar livre.
Números de participantes: Acima de seis.
Habilidades desenvolvidas: Agilidade, velocidade,
coordenação motora, resistência.
Material: Bola e giz.

local onde os componentes queimados deverão ficar. Cada equipe terá o seu “cemitério” para que os
oponentes “queimados” fiquem nele.
O objetivo da brincadeira é acertar “queimar”
utilizando uma bola, os componentes da equipe adversária. Aqueles que forem “queimados” deverão
ir para o “cemitério” do grupo adversário, e de lá,
continuará jogando e combinando com sua equipe,
enquanto a equipe adversária estará se deslocando
entre estes e se desvencilhando da bola. Além de
se desvencilhar da bola, o integrante pode também
80
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RABO DE GALO
Rabo de galo é uma brincadeira realizada em dupla e que
requer resistência e agilidade dos participantes. Cada dupla
deve conter uma fita ou tira de papel colocado, geralmente,
presa no cós do short ou da calça.

Depois de formadas as duplas, ambos os membros se colocam de frente um para o outro com o corpo ligeiramente agachado e os braços ligeiramente
afastados do corpo a fim de proteger o “rabo” e, ao
mesmo tempo, permitir a realização dos movimentos

Espaço: Quadra, parques, ao ar livre.
Números de participantes: Acima de seis.
Habilidades desenvolvidas: Agilidade, coordenação
motora, força, resistência.
Material: Tiras de papel ou pedaços de fitas.

na tentativa de pegar o “rabo” do oponente. Ao sinal
de início da brincadeira, cada um deverá ao mesmo
tempo proteger seu “rabo” e tentar pegar o “rabo” do
outro. Para isso só poderá girar seu corpo ligeiramente para as laterais, uma vez que o objetivo é proteger
seu próprio “rabo”. Os integrantes podem se deslocar
pelo espaço, desde que se protejam um do outro.
Pode-se trabalhar com grandes grupos, desde
que a turma esteja em números pares permitindo a
formação de duplas. Aqueles que conseguirem pegar o rabo dos oponentes irão ficar na torcida pelos colegas que continuarão na brincadeira. Vence a
brincadeira, a dupla que conseguir ficar até o final,
podendo ainda realizar a disputa entre os dois componentes da dupla vencedora.
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SALVE A
LATINHA
“Salve a latinha” é uma brincadeira que pode ser realizada
com a participação de quatro pessoas. Cada uma delas tem
uma função na brincadeira.

A brincadeira inicia com a formação de duas
duplas e a colocação de duas latinhas ou garrafas pet
em uma determinada distância uma da outra, dentro
de um pequeno círculo desenhado no chão. Ao utilizar garrafas pet, estas deverão conter um pouco de
água ou areia para dar melhor estabilidade.
Formam-se as duplas e atribuem-se as atividades de cada membro. Ao lado de cada latinha fica
um integrante com um taco de madeira nas mãos. A
tarefa desta dupla é proteger a latinha com os tacos.
Na mesma linha que se encontram os componentes
que estão com os tacos, deverão se posicionar os
membros da segunda dupla, um deles com uma bola
nas mãos e o outro sem.

tes consiga defender sua latinha arremessando a
bola com seu taco.
Enquanto a equipe corre para pegar a bola que
foi defendida pelos oponentes, os que estão com o
taco marcam pontos de 10 pontos. Quando atingirem 100 pontos a equipe será considerada vencedora. Caso a equipe que tem a posse da bola consiga
derrubar a latinha, esta será a vencedora.

Os dois participantes que têm o taco em mãos
têm a função de proteger a sua latinha. Aquele que
está com a bola nas mãos tem a função de derrubar
a latinha da dupla oponente, arremessando a bola
contra ela. O integrante que está sem bola terá como
função correr para pegá-la, caso um dos componen84

Espaço: Quadra, parques, ao ar livre.
Números de participantes: Quatro.
Habilidades desenvolvidas: Agilidade, coordenação
motora, força, resistência.
Material: Dois tacos de madeira, uma bola pequena e
duas latas ou garrafas pet.
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TELEFONE
SEM FIO
Pode-se brincar de “telefone sem fio” em círculo ou em filas.
Se organizado em fila, os componentes sentam ou ficam de pé
próximos uns dos outros de modo que a mensagem possa ser
repassada silenciosamente no ouvido de um membro ao outro.

Uma mensagem é passada pelo coordenador
da brincadeira, em voz baixa no ouvido do primeiro
da fila e este deverá cochichar no ouvido do companheiro que está ao seu lado. O segundo repassa
a mensagem ao terceiro, que repassa ao seguinte e
assim segue até que o último escute a frase. Ao chegar a mensagem no último da fila, a frase deve ser

Caso a brincadeira seja realizada em círculo,

falada em voz alta. Após o ultimo integrante da fila

deve-se escolher aquele que será o primeiro a passar

falar a frase que escutou, o primeiro deverá repeti-la

a mensagem. Quando chegar a mensagem ao último

para verificar se esta chegou ao destino correta.

do circulo este deverá verbalizar em voz alta.

A brincadeira se torna interessante devido à
forma como alguns escutam a frase e como esta chega ao fim da fila. Quase sempre a mensagem passa
por distorções e quando chega ao final da fila está

Espaço: Quadra, sala, rua, parques, ao ar livre.
Números de participantes: Acima de quatro.
Habilidades desenvolvidas: Percepção auditiva,
integração, capacidade de comunicação.

completamente diferente da frase original.
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POSFÁCIO
Cláudia Maria da Silva Vieira possui mestrado
em Ciências e Saúde pela Universidade Federal do
Piauí, é especialista em Fisiologia do Exercício e Grupos Especiais e graduada em Licenciatura Plena em
Educação Física, ambos pela Universidade Estadual
do Piauí. Atualmente é professora do Instituto Federal
do Maranhão (IFMA) atuando na área de sua formação.
Além de experiências no ensino superior,
Cláudia Vieira atuou por mais de dez anos com dança escolar e dança folclórica, bem como em projetos
para o público da 3ª idade.
Atualmente, como professora de Educação
Física do FMA, vem desenvolvendo um bom trabalho como Coordenadora e coreógrafa do Grupo de
Dança do IFMA Campus Pedreiras, no qual pode
ser percebido seu entusiasmo com a temática, onde
também se pode constatar o quanto seus alunos ficam deslumbrados, tanto aqueles que dançam quanto os espectadores... e quem os diga os amigos dessa
pessoa maravilhosa.
Atuando como Interlocutora do Núcleo de Qualidade de Vida do Servidor IFMA Campus Pedreiras,
onde novamente e de forma institucionalizada, vem
promovendo ações voltadas para o bem-estar de to-
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dos seus colegas de trabalho, que através da participação em diversificadas atividades corporais, recreativas e de relaxamento, podem despender todo o “peso”
daquela semana, daquele dia de trabalho. E o que podemos perceber é que tudo é feito com e por amor, por
que se isso faz bem para a gente, imagine a ela.
Além de todos esses títulos, qualificações e
cargos, é uma pessoa alegre, mas não somente aquela alegria interna, e sim uma alegria que transborda
de seu ser e repassa para as outras pessoas. Parafraseando uma colega de trabalho - “a presença da
Cláudia faz com que eu me sinta feliz”. Obrigado
Cláudia por estar presente em nossas vidas.

Esta obra é mais um desses trabalhos realizado com esmero. Além disso,
este livro é a materialização de um trabalho que buscou resgatar e registrar a cultura presente nas brincadeiras populares
da região, por meio de uma pesquisa que
foi motivada a partir de um conteúdo da
educação física escolar.
Rafael Pereira Ferreira

Diretor do Departamento de Ensino
Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão - Campus Pedreiras
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