
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



 
 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – 
SEED 

SUPERINTENDENCIA DA EDUCAÇÃO – SUED 
DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS 

EDUCACIONAIS–DPPE 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL – PDE 
 
 

 

 

SÔNIA GRACITA FERREIRA 

 

 

 

 

 

A RESSIGNIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS CORPORAIS AFRO-BRASILEIRAS 

ATRAVÉS DOS JOGOS E BRINCADEIRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ponta Grossa 
2014 



 
 

SÔNIA GRACITA FERREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RESSIGNIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS CORPORAIS AFRO-BRASILEIRAS 

ATRAVÉS DOS JOGOS E BRINCADEIRAS 

                                                                   

 Produção Didático-pedagógica – Caderno 
Pedagógico apresentado como um dos 
requisitos do Programa de Desenvolvimento 
Educacional – PDE 2014/2015, ofertado pela 
Secretaria Estadual de Educação do Paraná – 
SEED – IES – Universidade Estadual de Ponta 
Grossa – UEPG. 
 
Professor Orientador: MS. Paulo Sérgio Ribeiro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PONTA GROSSA 
2014 



2 
 

 
Ficha para identificação da Produção Didático-pedagógica – Turma 2014 

Título: A ressignificação das práticas corporais afro-brasileiras através dos jogos e brincadeiras 

Autor: Sônia Gracita Ferreira 

Disciplina/Área Educação Física 
Escola de 

Implementação do 
Projeto e sua 
localização: 

Escola Estadual Professor Iolando Taques Fonseca 
Rua Fábio Fanuchi, 600 – JD. Los Angeles – CEP: 84071-220 

Fone: (42) 3236-9281 

Município da escola: Ponta Grossa 

Núcleo Regional de 
Educação: 

Ponta Grossa 

Professor Orientador: Professor: MS. Paulo Sérgio Ribeiro 
Instituição de Ensino 

Superior: 
Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG 

Relação 
Interdisciplinar: 

 

Resumo: 
 
 

Resumo: A lei Nº 10.639/2003 inclui no currículo oficial da rede de 

ensino a obrigatoriedade da História e Cultura Afro-brasileira em 

todas as escolas instituindo o dia 20 de novembro como o Dia da 

Consciência Negra. Este trabalho tem como objetivos: resgatar os 

jogos e as brincadeiras afro-brasileiros, incluindo e valorizando o 

negro em nossa sociedade (com os alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental) e ressignificar tais práticas por meio de atividades 

diferenciadas. Para tanto será realizada uma pesquisa 

exploratória, utilizando-se de entrevista com familiares e 

questionário com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental a 

fim de fazer um levantamento sobre os jogos e brincadeiras de 

seu tempo de infância. Em seguida, serão realizadas discussões,  

produção de trabalhos e atividades de jogar e brincar. Espera-se 

que os alunos contribuam para o resgate e a ressignificação dos 

jogos e brincadeiras da cultura afro-brasileira, valorizando o negro, 

na sociedade. 
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APRESENTAÇÃO 

Esta Produção Didático-Pedagógica que integra o Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE – 2014, da Secretaria de Estado da Educação 

do Paraná (SEED), tem como finalidade apresentar a fundamentação teórica e 

atividades práticas – aulas a serem ministradas no Projeto de Intervenção 

Pedagógica na Escola Estadual Iolando Taques Fonseca, município de Ponta 

Grossa – PR sedo o público alvo, alunos de 6º ano do Ensino Fundamental. 

Observa-se que os alunos da Educação Básica não brincam mais como 

antigamente, no tempo de seus pais e avós, de correr, de pular, esconde-esconde, 

pega-pega e outras brincadeiras, mas fica muito tempo em frente ao videogame, ao 

computador e outros aparelhos eletrônicos. 

A tecnologia é um benefício necessário e oportuno na vida moderna, mas é 

primordial o equilíbrio entre a atividade tecnológica e os movimentos com o corpo. 

Diante desta constatação, surgiu o interesse em pesquisar sobre os jogos e 

brincadeiras “vivenciados” pelas crianças relacionando-os com os da cultura afro-

brasileira, incluindo e valorizando o negro na nossa sociedade. 

A questão a ser abordada é: Como a Educação Física pode auxiliar no 

processo de inclusão e valorização do negro na sociedade brasileira? 

Esta proposta tem como objetivos: resgatar os jogos e brincadeiras afro-

brasileiros incluindo e valorizando o negro em nossa sociedade; analisar os jogos e 

as brincadeiras da cultura afro-brasileira; estabelecer uma relação entre os jogos e 

as brincadeiras vivenciados pelas crianças com os da cultura afro-brasileira; 

ressignificar os jogos e as brincadeiras da cultura afro-brasileira através da teoria e 

da prática.  

Esta Produção Didático-Pedagógica será implementada através de um 

Caderno Pedagógico, organizado em três Unidades Didáticas, apresentando um 

tema, objetivos e orientações metodológicas com aprofundamento teórico.  

Unidade I: Fundamentação teórica. 

Unidade II: Práticas corporais afro-brasileiras. 

Unidade III: Ressignificação dos jogos e brincadeiras afro-brasileiros. 
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UNIDADE I: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Os jogos e as brincadeiras são atividades da cultura corporal que causam 

prazer e alegria não apenas nas crianças, mas em qualquer pessoa que os pratique, 

independentemente da idade. Também fazem parte da cultura corporal, esportes, 

ginástica, lutas e dança. 

Conforme o Coletivo de Autores, (1992, p. 61), “A Educação Física é uma 

disciplina que trata, pedagogicamente, na escola, do conhecimento de uma área 

denominada [...] de cultura corporal”. Assim os jogos e as brincadeiras estão 

contemplados dentro da cultura corporal são possibilidades para se trabalhar de 

várias maneiras dentro das aulas de Educação Física. 

  

A FORMAÇÃO ÉTNICA DO POVO BRASILEIRO 

O povo brasileiro é formado basicamente, pelo branco europeu, pelo índio, 

pelo negro e pela miscigenação destas raças. Os índios foram os primeiros 

habitantes do Brasil. 

Segundo o autor Benjamin, (2004, p. 241): 

A colonização do Brasil somente foi possível com a migração forçada dos 
africanos. Portugal tinha uma reduzida população, que não poderia vir 
povoar os grandes espaços do Brasil. A escravidão do índio demonstrou-se 
insuficiente para realizar o trabalho produtivo da nova colônia. Foram então 
trazidos da África milhares de homens e mulheres, num período de quatro 
séculos.  

 

A história étnica do Brasil está arraigada em preconceitos raciais devido às 

hostilidades de Portugal com os índios e os escravos. 

Segundo Silva, (2008, p. 44 ): 

Aprisionados em sua própria terra, os africanos eram acorrentados e 
marcados com ferro em brasa para identificação e, então, vendidos aos 
comerciantes que se estabeleciam no litoral da África. [...] os “tumbeiros” – 
navios que transportavam negros escravizados – partiam da África com 
cerca de 600 prisioneiros, que eram acorrentados nos porões dos navios 
para evitar revoltas e conflitos. A longa viagem variava de 40 dias a 20 
meses. Nos porões dos navios, o espaço era reduzido e o calor, 
praticamente insuportável; a água era suja e o alimento, insuficiente. Assim, 
o ambiente era propício a doenças e epidemias, que vitimavam os mais 
debilitados.  

 

Apenas os mais fortes sobreviviam para trabalharem nos engenhos sem 

nenhuma regalia. Eram vigiados, constantemente, e sofriam castigos físicos nas 
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praças para servir de exemplo para os outros. Alguns fugiam para os quilombos1, 

revoltados e apavorados com os maus tratos. 

 

HISTÓRIAS DOS JOGOS E BRINCADEIRAS 

Na época da escravidão, as crianças negras brincavam com as situações 

reais de sua vivência.  

Conforme Vieira, (2010), sua sugestão é que se reúna a turma para contar 

as origens das brincadeiras Escravos de Jó e Pegador. Ela cita que Jó era um 

personagem bíblico muito rico do Novo Testamento. Perdeu família e todos os seus 

bens, mas conseguiu recuperar tudo porque possuía fé em Deus e uma grande 

paciência. A cultura negra aproveitou esta história, imaginando que Jó tivesse 

muitos escravos e que se divertiam com um jogo chamado Caxangá. Os guerreiros 

seriam os escravos fugitivos que corriam para os quilombos¹ fazendo um movimento 

de zigue-zague na mata, para fugirem, despistando o capitão-do-mato.   

  As crianças brincam sentadas no chão, em círculo. Vão passando um 

objeto qualquer, pedrinhas, caixinhas ou bolas para os companheiros ao ritmo da 

música: 

 Escravos de Jó jogavam 

 Caxangá, tira, põe, deixa ficar, 

Guerreiros com guerreiros, fazem zigue, zigue, zá.  
A brincadeira do Pegador ou Pega-pega, também se relaciona com as fugas 

incessantes dos escravos para os quilombos1. O pegador é representado pelo 

capitão-do-mato, ou na brincadeira é chamado, também de Caçador                                                                                                                   

Esta brincadeira é muito comum entre as crianças. São várias formas de se 

executar esta atividade. Como por exemplo: O Lobo e os Porquinhos, Polícia e 

Ladrão, O Urso e os Coelhinhos, etc.             
Para Kishimoto, (2012, p. 29), 

A utilização de elementos naturais para a confecção de brinquedos é prática 
universal de quase todos os povos antigos e até hoje, pode ser vista na 
África. Até hoje, inúmeros jogos espalhados pelo Sudeste e Nordeste, 
regiões que se destacavam pelo cultivo da cana de açúcar e uso de negros 
escravos, a cultura infantil preserva a brincadeira com as denominações: 
chicotinho, chicotinho queimado, cinturão queimado, cipozinho queimado, 
quente e frio e peia quente. 

 

                                                           
1
 Conforme o DICIONÁRIO PRIBERAM, (disponível em): http://www.priberam.pt/dlpo.html: “Quilombo 

é esconderijo no mato onde se refugiavam os escravos”. 
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Conforme Machado e Nunes, (2011, p. 49), na brincadeira da  

Barra-manteiga: as crianças deverão ser divididas em dois grupos e 
alinhadas frente a frente em uma distância de, no mínimo, cinco metros. O 
grupo que começar o jogo escolhe um membro para se dirigir até a outra 
equipe. As crianças devem ficar com as mãos estendidas e as palmas para 
cima. O adversário, então, canta: “Barra-manteiga na fuça da nega. Minha 
mãe bateu nessa daqui.” E bate fortemente na mão de uma delas. Nesse 
momento, corre em direção à sua fileira enquanto o que levou a palmada 
tenta alcançá-la. Se chegar ao seu grupo sem ser tocada, a criança está 
salva. Se for pega, deve passar para o outro grupo. A brincadeira é 
reiniciada com a criança que levou a palmada. Ganha o jogo que ficar com 
o maior número de crianças.       

 

É necessário fazer numa reflexão do significado histórico ao utilizar esta 

brincadeira com as crianças. Em alguns lugares há variações da letra, mas sempre 

reforçando o preconceito contra a raça negra. 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

O conteúdo disciplinar definido no Projeto de intervenção Pedagógica consta 

na Unidade II: Práticas corporais afro-brasileiras, com as atividades diferenciadas a 

serem desenvolvidas pelos alunos e a avaliação da aprendizagem. 

O material afro-brasileiro a ser utilizado nas atividades será adquirido em 

lojas do ramo e aproveitando, também os convencionais da própria escola e outros. 

Serão utilizadas apresentações em vídeo, slides, cartazes, mapas e objetos 

relacionados com o conteúdo afro-brasileiro. 

Como sugestão, seguem abaixo imagens ilustrativas de alguns materiais 

que serão utilizados na implementação do projeto com instrumentos afros. 
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Atabaque 

Fonte: cdotamandare.blogspot.com.br 

Acesso em 10/11/2014 

 

 

 

Caxixi 

Fonte: www.lonestarpercussion.com 

Acesso em: 10/11/2014 
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Pandeiro 

Fonte: www.mundopercussivo.com 

Acesso em: 10/11/2014 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DAS AULAS 

 

 Serão realizadas 16 horas/aula em 2 turmas de 6º ano, com atividades 

diversificadas entre teoria e prática. Cada aula terá a duração de 50 minutos. 

A referência utilizada na organização das aulas é de Callado, 2004. p. 83-84 

de seu livro “Educação para a Paz” onde ele apresenta uma sugestão de sessões de 

aulas com cinco fases distintas mas que foram adaptadas para a realização deste 

Projeto. Cada sequência de aulas do Caderno Pedagógico será constituída pelas 

seguintes fases: 

 Objetivos: o que se pretende atingir; 

 Fase de Animação: é o início com incentivação, aquecimento e a 

introdução ao tema; 

 Fase Principal: é focalizada nos objetivos da aula; 

 Fase de Análise Grupal: são reflexões sobre o tema e despedida. 

 

ATIVIDADES PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

 

Primeiro dia de Aula 

Objetivos:  
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Realizar atividades motoras sobre os jogos e brincadeiras relacionando-as com os 

da cultura afro-brasileira. 

Executar uma brincadeira da cultura africana que exige atenção e rapidez de 

movimento. 

A) Fase de Animação: Atividade 1: Estátuas. 
B) Fase Principal: Atividade 2: A Serpente.                       

Atividade 1: Estátuas 

Material: Instrumento musical de origem africana. 

Espaço: Pátio ou a quadra esportiva. 

Fase de Animação: Orientar a forma de brincar de Estátuas, movimentando-se em 

todas as direções, andando, correndo, saltitando, ao som do instrumento musical do 

professor. Quando a música parar, cada aluno ficará como estátua, parado no lugar 

fazendo uma expressão criativa com o corpo. 

Atividade 2: A Serpente 

.Material: Lenços grandes e instrumento musical de origem africana. 

Espaço: Pátio ou a quadra esportiva. 

Fase Principal: Explicar que a Serpente é um jogo ou brincadeira do país africano 

Zimbábue que significa: Casa de Pedra. Os alunos se colocam aos pares ocupando 

todo o espaço. Cada par recebe um lenço grande que ficará no chão representando 

a Serpente. O professor tocará o seu instrumento e os alunos se movimentarão com 

as mãos na cintura, imitando uma galinha. Quando a música parar, cada membro do 

par tenta segurar o lenço por uma das suas pontas. O aluno que não conseguiu 

segurar a serpente deve buscar um novo par. O que conseguiu segurar permanece 

em seu lugar, levanta o braço balançando o lenço e permanece assim até que um 

novo jogador se una a ele. Se os dois jogadores agarrarem a serpente nas suas 

pontas, não mudam de par. O jogo reinicia ao som da música. 

 

REFERÊNCIA 

CALLADO, Carlos Velázquez. Educação para a Paz. Promovendo Valores 
Humanos na escola através da Educação Física e dos Jogos Cooperativos. 
Santos, SP, Projeto Cooperação, 2004, p.84 e 85. 
 

Segundo dia de Aula        

Objetivos:  

Produzir textos com desenhos ilustrativos sobre as atividades vivenciadas nas aulas. 
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Oportunizar momentos para trabalhar com a autoestima, a interação social e a 

cooperação entre os companheiros. 

C) Fase de Análise Grupal: Atividade: Produção Escrita com Desenhos e 

Comentários 

Material: Instrumento musical de origem africana, papel sulfite, lápis de cor, canetas 

coloridas, borracha, lápis preto, etc. 

Espaço: Sala de aula. 

Fase de Análise Grupal: Consiste em deslocamento dos alunos dentro da sala de 

aula, andando em todas as direções, ao som do instrumento africano. Quando a 

música parar, formam grupos de 6 a 8 pessoas. Escolhem um coordenador que 

sorteará questões para responderem. Sugerir que os alunos cooperem uns com os 

outros na execução das atividades.  

 

REFERÊNCIA 

CALLADO, Carlos Velázquez. Educação para a Paz. Promovendo Valores 
Humanos na escola através da Educação Física e dos Jogos Cooperativos. 
Santos, SP, Projeto Cooperação, 2004, p.84 e 85. 
 

Terceiro dia de Aula 

Objetivos: 

Valorizar o negro dando um novo significado às brincadeiras afro-brasileiras. 

Executar atividade de correr em grupo, atacando e defendendo-se com astúcia. 

Analisar e responder os questionamentos sobre os jogos e brincadeiras. 

Entrevistar os pais em casa sobre os jogos e brincadeiras de seu tempo de criança. 

A) Fase de Animação: Atividade 1: Roubar a Cauda. 

B) Fase Principal: Atividade 2: Questionário e Entrevista com os Pais. 

Atividade 1: Roubar a Cauda. 

Material: Lenços ou tiras colocados na cintura. 

Espaço: Pátio. 

Fase de Animação: Ao sinal da professora, todos os alunos correm pelo pátio 

tentando tirar a cauda do companheiro que procura fugir ou esquivar-se, cuidando 

para que outros não roubem sua cauda. Vencerá o aluno que conseguir o maior 

número de caudas. 

Atividade 2: Questionário. 
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Material: Questionários e Entrevistas impressos. 

Espaço: Sala de Aula. 

Fase Principal: Conversar com os alunos para responderem as questões de forma 

clara e individualmente. No final da Atividade orientar como irão entrevistar os pais 

em casa. 

 

REFERÊNCIA 

GUERRA, Marlene. Currículo por Atividade. Recreação e Lazer. 1ª ed. Porto 
Alegre, RS: Sagra Editora e Distribuidora, 1986. 
Quarto dia de Aula 
 

 

Quarto dia de Aula 

Objetivos: 

Refletir sobre as respostas do questionário e a entrevista que fizeram em casa com 

os pais. 

Identificar semelhanças entre a cultura afra e a brasileira nos jogos e brincadeiras. 

Resgatar valores humanos como respeito, honestidade, amor ao próximo, honra aos 

pais e professores, disciplina e outros. 

C) Fase de Análise Grupal: Atividade: Reunião do Grupo. 

Material: Folhas de papel sulfite, lápis, borracha, lápis de cor, canetinhas coloridas. 

Espaço: Sala de aula.   

Fase de Análise Grupal: Comentários sobre as atividades desenvolvidas, análise 

dos jogos e brincadeiras citados pelos alunos e pelos pais. 

Comentar sobre os valores humanos como o respeito, a educação, a honestidade, a 

cooperação, a disciplina e a ordem nas atividades, etc. 

Escrever no papel sulfite, para montar o mural, os nomes dos jogos e brincadeiras 

que realizaram; nomes semelhanças entre as manifestações culturais afro e a 

brasileira, etc. 

 

REFERÊNCIA 

CALLADO, Carlos Velázquez. Educação para a Paz. Promovendo Valores 
Humanos na escola através da Educação Física e dos Jogos Cooperativos. 
Santos, SP, Projeto Cooperação, 2004, p.84 e 85. 
 

Quinto dia de Aula 
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Objetivos: 

Refletir sobre a origem histórica africana da brincadeira Barra Manteiga e Escravos 

de Jó valorizando a cultura negra. 

Participar das brincadeiras desenvolvendo a atenção, a concentração e a 

sociabilidade. 

A) Fase de Animação: Atividade 1: Barra Manteiga. 

B) Fase Principal: Atividade 2: Escravos de Jó. 

Atividade 1: Barra Manteiga. 

Material: Nenhum. 

Espaço: Pátio ou quadra esportiva. 

Fase de Animação: Comentar sobre a história da origem da brincadeira em que as 

negras eram vendidas na época da escravatura. 

Demarcar o espaço para a atividade. Escolher um aluno que será o “desafiador” ou 

“provocador”. Todos os outros alunos, sobre uma das linhas, com a mão direita 

estendida à sua frente. O desafiador irá, de um em um, batendo na palma da mão e 

falando a ladainha: “Barra Manteiga, tirada da boca da negra que foi vendida por um 

tostão”! Bate com força na palma da mão e corre para o outro lado, até a linha de 

chegada. Se for pega, troca de posição. 

Atividade 2: Escravos de Jó. 

  

Material: Saquinhos de areia ou de cereais de 5 cm por 5 cm feito de lona. 

Espaço: Pátio. 

Fase Principal: Explicar aos alunos que esta brincadeira tem origem com os negros 

na época da escravidão no Brasil. Todos formam um círculo, sentados no chão com 

o seu saquinho na mão direita.  Ao começar a cantiga, cada jogador recebe o 

saquinho do seu companheiro do lado esquerdo e passa para o do lado direito. 

Todos ao mesmo tempo. Quem erra vai saindo da brincadeira e ajuda o professor a 

fiscalizar os outros participantes Vence quem ficar por último, sem errar.  

 

REFERÊNCIA 

GUERRA, Marlene. Currículo por Atividade. Recreação e Lazer. 1ª ed. Porto 
Alegre, RS: Sagra Editora e Distribuidora, 1986. 
 

Sexto dia de Aula 
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Objetivos: 

Identificar localizações nos mapas apresentados relacionando-os com as nossas 

atividades.  

Refletir sobre os vídeos apresentados sobre os jogos e as brincadeiras afro- 

brasileiras. 

Realizar um texto após as reflexões sobre os jogos e brincadeiras da cultura afro-

brasileira dando-lhes um novo significado. 

Produzir textos após as discussões sobre as brincadeiras afro-brasileiras. 

A) Fase de Animação: Atividade 1: Trabalhar mapas: Múndi, América do Sul, 

Brasil e África. Vídeo: Jogos e Brincadeiras de origem africana. 

B) Fase Principal: Atividade 2: Produção Escrita.  

Atividade 1: Trabalhar com os mapas. 

Material: Mapas e vídeos. Folhas impressas com mapas. 

Espaço: Sala de Aula. 

Fase de Animação: Em volta dos mapas os alunos irão identificar os locais 

geográficos onde moramos e onde fica a África no mapa Múndi. Distribuir mapas 

impressos para pintarem o que for solicitado localizando a África, a América,... 

Atividade 2: Produção Escrita. 

Material: Papel e material de escrita e desenho. 

Espaço: Sala de Aula. 

Fase Principal: Comentar sobre os vídeos apresentados, as atividades 

anteriormente realizadas para a produção de um texto com desenhos lembrando das 

histórias da Barra Manteiga e Escravos de Jó. 

 

REFERÊNCIA 

JOGOS E BRINCADEIRAS DAS TRIBOS AFRICANAS. Disponível em: 
http://reiel.loveblog.com.br/400273/JOGOS-E-BRINCADEIRAS-DAS-TRIBOS-
AFRICANAS/. Acesso em 30/10/2014. 
 
 

Sétimo dia de Aula 

Objetivos:  

Realizar deslocamentos tendo um pegador que perseguirá os demais relacionando 

com a brincadeira afra. 



14 
 

Executar lançamentos curtos e longos com a bola, contribuindo para o 

desenvolvimento da tonicidade e da atenção. 

A) Fase de Animação: Atividade 1: O Pegador. 

B)  Fase Principal: Atividade 2: Sol e Lua. 

                         Atividade 3: Olha a Bola. 

Atividade 1: O Pegador 

Material: Nenhum. 

Espaço: Pátio ou quadra. 

Fase de Animação: Ao sinal do professor, todos se deslocam pela quadra. O 

professor dará a ordem de saída do pegador que irá perseguir os colegas. Ao tocá-

lo, vira pegador também e ajudará a perseguir os outros. 

Atividade 2: Sol e Lua. 

Material: Cartões escritos: “Sol” e “Lua”. 

Espaço: Pátio ou quadra. 

Fase Principal 1: Formar duas fileiras de alunos de costas uns para os outros a uma 

certa distância. O professor levanta um dos cartões e mostra para a turma. Se for a 

Lua, a fileira desta figura perseguirá os da fileira Sol que se espalham pela quadra. 

Vai alternando e pode repetir a mesma figura para deixar os alunos na expectativa. 

Atividade 3: Olha a bola. 

Material: Uma bola de borracha. 

Fase Principal 2: Formar um círculo de alunos. Uma criança de posse da bola lança 

para outra e, assim, vão passando uns para outros. O professor diz “Olha a bola”! 

Quem estiver com ela deve acertar um dos colegas que deverá se esquivar para não 

ser “queimado”. Se acertar, deverá sair da brincadeira. Pode agarrar a bola para não 

sair.  

 

REFERÊNCIA 

VIEIRA, Fabíola Pedrosa. As origens étnicas do lúdico nacional: brincadeiras afro-
brasileiras, escravos de Jó e pegador. Disponível em: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br?fichaTecnicaAula.html?aula=23638. Acesso em 
22/02/2014. 
 

Oitavo dia de Aula 

Objetivos: 

Refletir sobre as atividades desenvolvidas anteriormente. 
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Dar um novo significado às brincadeiras afro-brasileiras resgatando valores 

humanos. 

Identificar similaridades da cultura afra e a brasileira, através da apresentação de 

vídeo. 

C) Fase de Análise Grupal: Reunião do grupo para reflexão. 

Material: Mapas, material para escrita e desenho e vídeo. 

Espaço: Sala de Aula. 

Fase de Análise Grupal: Comentar sobre as atividades desenvolvidas, relacionando-

as dentro das culturas afra e brasileira. Falar sobre os valores humanos. Escrever 

suas reflexões e ilustrá-las para colocar no mural. 

 

REFERÊNCIA 
 
CALLADO, Carlos Velázquez. Educação para a Paz. Promovendo Valores 
Humanos na escola através da Educação Física e dos Jogos Cooperativos. 
Santos, SP, Projeto Cooperação, 2004, p.84 e 85. 
 
 

Nono dia de Aula 

Objetivos: 

Executar atividades físicas em deslocamentos variados lentos, moderados e rápidos 

explorando o espaço. 

Mostrar o vídeo com a brincadeira do Labirinto. Explicar que sua origem é de 

Moçambique, um país da África. 

Localizar o país de Moçambique no mapa da África. 

A) Fase de Animação: Atividade 1: Nunca Três. 

B) Fase Principal: Atividade 2: Mãe da Rua. 

                       Atividade 3: Labirinto (Moçambique). 

Atividade 1: Nunca Três. 

Material: Nenhum. 

Espaço: Pátio ou quadra. 

Fase de Animação: Os alunos se distribuem em duplas de braços dados. Um 

pegador e um fugitivo são escolhidos. Quando o fugitivo se cansa de correr, procura 

o pique em alguma das duplas e entrelaça o braço com um dos companheiros da 

dupla. O aluno do lado oposto deve soltar o braço do colega e correr porque será o 

próximo a ser perseguido. 
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Atividade 2 Mãe da Rua. 

Material: Nenhum. 

Espaço: Quadra. 

 Fase Principal 1: Dividir o espaço com duas linhas laterais paralelas. O pegador fica 

no centro. As demais crianças irão atravessar a rua e o pegador tocará em uma 

delas que será o próximo pegador ou a Mãe da Rua. 

 Atividade 3: Labirinto 

Material: Vídeo, giz e mapa da África.  

Espaço: Pátio. 

Fase Principal 2: Organizar os desenhos do labirinto no pátio ou quadra com giz, 

deslocando-se em linha reta até o ponto marcado no desenho. Formar as duplas 

para jogarem. 

 

REFERÊNCIAS 

COELHO, Luciano Silveira. Jogos e Brincadeiras Africanas II. Belo Horizonte – 
MG – EEBP/UFMG – Centro Pedagógico, 2010. Disponível em: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html, Acesso em 11/08/2014. 
Convívio escolar. Técnicas didáticas. Educação Física. Brasília: Ministério da 
Educação e do Desporto, Secretaria de Educação a Distância, 1998. 
(Cadernos da TV Escola. PCN na Escola, ISSN 1516-148x; n.4). 
 

Décimo dia de Aula 

Objetivos: 

Refletir sobre o vídeo apresentado referente à história dos escravos no Brasil. 

Discutir sobre a história da escravidão, abolição pela princesa Izabel e o preconceito 

que ainda existe em nossa sociedade por uma “abolição não concluída”.  

Registrar as discussões. 

C) Fase de Análise Grupal. 

Material: Vídeo, papel e material de escrita e desenho. 

Espaço: Sala de Aula. 

Fase de Análise Grupal: Apresentar o vídeo: “Escravidão no Brasil”. 

Fazer os comentários e reflexões pertinentes à história dos escravos no Brasil. 

Valorizar a cultura afra no Brasil embora sabendo que o preconceito existe, 

consideravelmente, ainda em nossa sociedade por uma abolição não concluída. 
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Muitos ficam à margem da sociedade, como os índios, os pobres, os negros, os 

idosos,...  

 

REFERÊNCIA 

GONÇALVES, Yuri Almeida. Escravidão no Brasil – Negros. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=QXiXFsPpf-o. Acesso em 31/10/2014. 
 
Décimo primeiro dia de Aula 

Objetivos: 

Executar movimentos da ginástica corporal explorando a flexibilidade. 

Localizar o país do Quênia no mapa da África. 

Apresentar o Slide sobre o jogo do Shisima e o seu país de origem na África. 

Localizar o país do Quênia no mapa. Executar o jogo em duplas na sala de aula. 

A) Fase de Animação: Atividade 1: Ginástica corporal. 

B) Fase Principal: Shisima (Quênia). 

Atividade 1: Ginástica corporal. 

Material: Nenhum. 

Espaço: Sala de Aula. 

Fase de Animação: Os alunos espalham-se entre as carteiras e demonstram 

movimentos de flexibilidade, primeiramente, alongando braços, punho, coluna, 

pescoço, tornozelos e pernas orientados pela professora. Em seguida, cantando 

músicas do Cancioneiro Infantil, executar movimentos mais rápidos, como: 

saltitamentos, galopes e saltitos no lugar. 

Atividade 2: Shisima 

Material: Tabuleiros e pecinhas. 

Espaço: Sala de Aula. 

Fase Principal 1: Através do Slide, mostrar o tabuleiro e as peças do jogo. Ensinar 

as regras, contextualizar a história do jogo e formar duplas para executarem a 

atividade. 

REFERÊNCIA 

ZALAVSKI, Cláudia. Jogos e Atividades Matemáticas do mundo Inteiro – 
ArmrdEditora, 2000. Disponível em:  
http://www.mat.ibilce.unesp.br/laboratorio/pages/jogos/shisima/htm. Acesso em 
22/02/2014. 
 

Décimo segundo dia de Aula 
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Objetivo: 

Produzir textos e desenhos após refletirem sobre as atividades desenvolvidas 

anteriormente. 

Desenhar o octógono do Shisima usando dobraduras. 

Material: Papel para dobradura, material para escrita e desenho. 

Espaço: Sala de Aula. 

Fase de Análise Grupal: Distribuir folhas quadradas para as dobraduras do 

octógono. Orientar a atividade para construírem os tabuleiros. Conversar sobre o 

jogo e outros assuntos relacionados com a cultura afro-brasileira. Produzir textos. 

 

REFERÊNCIA 

CALLADO, Carlos Velázquez. Educação para a Paz. Promovendo Valores 
Humanos na escola através da Educação Física e dos Jogos Cooperativos. 
Santos, SP, Projeto Cooperação, 2004, p.84 e 85. 
 
 

Décimo terceiro dia de Aula 

Objetivos: 

Apropriar-se da história do jogo da Mancala, aprendendo suas regras e executando 

o jogo em duplas. 

Dominar as regras do jogo Mancala e aplicá-las na prática. 

A) Fase de Animação: Atividade 1: Regras da Mancala. 

B) Fase Principal 1: Atividade 2: Jogo da Mancala. 

Atividade 1: Regras da Mancala. 

Objetivo: Assistir o Slide sobre o jogo, aprender e dominar as regras do jogo 

Mancala. 

Material: Slides, tabuleiros (caixas de sementes) e pecinhas. 

Espaço: Sala de aula. 

 

Fase de Animação: Apresentar os slides de diversas brincadeiras enfatizando o jogo 

da Mancala. Falar de sua história que se originou em vários países africanos. É um 

jogo muito popular entre as crianças africanas. Os alunos preparam os tabuleiros 

com as peças e organizam-se em duplas para vivenciarem a atividade com 

orientação da professora. 

Atividade 2: Jogo da Mancala. 
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Material: Slides e tabuleiros ou sementeiras, pecinhas ou sementes para o jogo. 

Espaço: Sala de aula. 

Fase Principal 1: Formar as duplas na sala e organizar a turma para vivenciarem o 

jogo. Os alunos que aprenderam as regras ensinam os demais juntamente com a 

professora. 

 

REFERÊNCIA 

COELHO, Luciano Silveira. Jogos e Brincadeiras Africanas II. Belo Horizonte, MG – 
EEBP/UFMG – Centro Pedagógico, 2010. Disponível em: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichatecnica.html. Acesso em 11/08/2014. 
 

Décimo quarto dia de Aula 

Objetivos: Desenvolver habilidades e destrezas com a bola. 

A) Fase de Animação: Atividade 1: Regras do Jogo da Queimada. 

B) Fase Principal: Atividade 2: Jogo da Queimada – Execução. 

Atividade 1: Regras do Jogo da Queimada. 

Ensinar as regras do jogo conscientizando os alunos para não causarem faltas 

perigosas ou atitudes indevidas. 

Material: Uma bola de borracha ou de Voleibol. 

Espaço: Quadra de Voleibol ou pátio. 

Fase de Animação: Explicar que deverão atingir com uma bola, o mais rápido 

possível, um dos participantes, isto é, “queimá-lo”. Se o aluno do campo conseguir 

agarrar a bola no ar poderá atingir o adversário, também. 

Atividade 2: Jogo da Queimada – Execução. 

Organizar as equipes para o jogo.  

Apitar para fazer algumas considerações: faltas, conselhos, e outros. 

Material: Apito e bola de borracha ou de Voleibol. 

Espaço: Quadra de Voleibol ou pátio. 

Fase Principal: Conduzir o jogo interferindo sempre que for necessário. 

Ganhará a equipe que conseguir “queimar” o maior número de adversários. 

 
REFERÊNCIA 
 
SILVA, Elizabeth Nascimento. Educação Física na Escola.  De janeiro, RJ: Sprint, 
2000. p.13 
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Décimo quinto dia de Aula 
 

Objetivos: 

Refletir sobre as atividades desenvolvidas contextualizando com a história dos  

negros escravos. 

Dar um novo significado para as atividades desenvolvidas valorizando a presença do 

negro na nossa escola e sociedade. 

Produzir um texto sobre a discussão ilustrando com desenhos.  

A) Fase de Análise Grupal: Roda da Conversa. 

Atividade: Roda da Conversa. 

Material: Folhas e material de escrita e desenho. 

Espaço: Sala de Aula. 

Fase de Análise Grupal: Após discussão sobre as atividades. Os alunos produzirão 

o texto ilustrando com desenhos. 

 

REFERÊNCIA 

CALLADO, Carlos Velázquez. Educação para a Paz. Promovendo Valores 
Humanos na escola através da Educação Física e dos Jogos Cooperativos. 
Santos, SP, Projeto Cooperação, 2004, p.84 e 85. 
 
 

Décimo sexto dia de Aula 

Objetivos:  

Expor trabalhos realizados durante o período de intervenção. 

Avaliar a participação e os conhecimentos adquiridos durante o processo de 

intervenção. 

A) Fase de Animação: Atividade 1: Exposição de trabalhos. 

B) Fase Principal: Atividade 2: Avaliação. 

Atividade 1: Exposição de trabalhos. 

Material: Textos com desenhos, livros confeccionados pelos alunos, jogos 

e instrumentos musicais afro-brasileiros. 

Espaço: Sala de aula. 
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Fase de Animação: Os alunos organizarão a sala de aula para exporem as suas 

produções no horário do recreio: cartazes, bexigas, textos, livros, instrumentos afro-

brasileiros e outros. 

Atividade 2: Avaliação. 

Material: Instrumento impresso de Avaliação escrita. 

Espaço: Sala de Aula. 

Fase Principal: Os alunos farão uma avaliação escrita sobre a sua participação nas 

aulas, o que mais gostarem e o que não gostaram; sobre os valores humanos em 

relação à cultura afro-brasileira; uma reflexão sobre os instrumentos da cultura afro-

brasileira e qual foi a história sobre a raça negra que achou mais interessante.  

 

REFERÊNCIA 

CALLADO, Carlos Velázquez. Educação para a Paz. Promovendo Valores 
Humanos na escola através da Educação Física e dos Jogos Cooperativos. 
Santos, SP, Projeto Cooperação, 2004, p.84 e 85. 
 
 

 

 

UNIDADE III: RESSIGNIFICAÇÃO DOS JOGOS E BRINCADEIRAS AFRO-

BRASILEIROS 

 

A introdução da cultura negra nos currículos escolares contribuirá para a 

cultura nacional. É necessário garantir o preparo pedagógico atualizando e 

aperfeiçoando os conhecimentos dos educadores para atuarem conscientemente, 

dando um novo significado às práticas corporais referentes aos jogos e brincadeiras 

afro-brasileiros. 

Segundo Kishimoto, (2012, p.33): 

O melhor brinquedo dos meninos de engenho era montar a cavalo, em 
carneiros, mas, na falta destes, eles usavam os próprios moleques. Nas 
brincadeiras, muitas vezes violentas, os moleques viravam bois de carro, 
cavalos de montaria, burros de liteiras, enfim, os meios de transportes da 
época. 

 

Percebe-se que as práticas corporais nas brincadeiras das crianças negras e 

das brancas já continha, historicamente, a manifestação do preconceito racial. 

A questão norteadora deste trabalho é realmente, resgatar os jogos e as 

brincadeiras afro-brasileiras incluindo e valorizando o negro em nossa sociedade 
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com os alunos do sexto ano da Escola Estadual Professor Iolando Taques da 

Fonseca, no município de Ponta Grossa. A finalidade desta Produção Didático-

Pedagógica é buscar através das experiências vivenciadas pelos alunos uma 

ressignificação dos jogos e brincadeiras da cultura afro-brasileira. Para isso, foram 

planejadas atividades diversificadas com conteúdos contextualizados, valorizando as 

raízes africanas que compõem nossa sociedade. 

Com este trabalho pretende-se alcançar os objetivos propostos para a 

ressignificação dos jogos e brincadeiras da cultura afro-brasileira e que contribua 

para a conscientização e mudanças significativas nos planejamentos de outros 

professores de Educação Física.  
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos alunos 

 

                  Turma: 6º ano do Ensino Fundamental 

Nome: _____________________________ Idade: _____  Data: ___/___/______. 

QUESTIONÁRIO SOBRE JOGOS E BRINCADEIRAS 

Responda corretamente: 

      1) Gosta de brincar sozinho? 

(  ) Sim      

(  ) Não 

2) Seus pais brincam ou brincavam com você? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

3) Você passa mais tempo assistindo TV ou jogando Videogame? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

http://www.avisala.org.br/index/php/
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4) Você brinca na rua? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Numere os jogos e brincadeiras por ordem de importância iniciando com (1) 

para o que mais brincava e assim sucessivamente: 

 

 (  ) Jogar bola  

(  ) Escravos de Jó 

(  ) Esconde-esconde 

(  ) Pega-pega 

     (  ) Barra Manteiga 

     (  ) Brincadeira de Roda 

     (  ) Amarelinha 

     (  ) Queimada 

     (  ) Pular Corda 

      (  ) Outros? Quais? _____________________________________________ 
 

 

Alguns destes jogos e brincadeiras fazem parte da Cultura Africana? 

Quais? __________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

APÊNDICE B – Entrevista com os pais 

Nome do aluno:___________________________________Idade:_____ 6º Ano 

Nome do pai ou da mãe:_____________________________Data: ___/___/_____ 

ENTREVISTA COM OS PAIS 

Os jogos e brincadeiras do seu tempo de criança eram: 

(   ) Jogar bola 

(   ) Escravos de Jó 

(   ) Esconde-esconde 

(   ) Pega-pega 

(   ) Barra Manteiga 
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          (   ) Brincadeira de Roda 

(   ) Amarelinha 

(   ) Queimada 

(   ) Pular Corda 

 
          Responda estas perguntas: 

Costumava brincar ou jogar na rua? (   ) Sim      (   ) Não  

Seus pais brincavam junto com você? (   ) Sim    (   ) Não 

Com quem brincava? _________________________________________ 

Qual era o jogo que mais gostava? ______________________________ 

Qual era o jogo que não gostava? Justifique:_______________________ 

___________________________________________________________ 

Você conhece alguns jogos ou brincadeiras da Cultura Africana? Quais? 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO – Avaliação - Relatório  

FICHA REGISTRO DE OBSERVAÇÃO 
(Estas informações serão anotadas por aula) 

Nome do Observador: 

Data: 

Horário: 

Local: 

Tema: 

Etapas: 

Etapa de Observação: 

Objetivos da Aula: 

 

 

Categorias de 

 Análise 

Resultado Reflexão Anotações Gerais 

1- Número de  

Alunos 

(Quan-tidade  

%  

porcentagem) 

Freq. as aulas:  

Presentes: 

Participantes: 

Não particip.: 

  

2- Ótimo(  )         Bom (  )   
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Envolvimento 

dos alunos 

nas 

aulas.  

Regular (  )       Fraco (  

) 

 

3- As 

atividades 

previstas 

foram 

realizadas 

Totalmente(  )  

Parcialmente (  ) 

Insuficiente(  ) 

  

4- Os 

objetivos da 

aula foram 

alcançados 

Totalmente(  ) 

Parcialmente (  ) 

Não foram      (  ) 

  

 

IMPRESSÕES E COMENTÁRIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do professor: _________________________________________ 
FONTE: BENTIVOGLIO, Maurício, 2013. 


