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Sabe-se que a ludicidade africana e afro-brasileira 

se afirma como um elemento importante aos 

estudos culturais porque evidencia a capacidade de 

resistência, de criação e de recriação dos negros, no 

Brasil e no mundo. Para Kishimoto (1999), a 

dificuldade de estudar a contribuição africana para 

o patrimônio lúdico nacional se explica pelo 

contexto da escravidão, que transformou a herança 

lúdica africana, chegando a incluir elementos 

racistas em jogos e versos que se popularizam no 

Brasil e são citados como jogos de origem afro-

brasileira. Para tanto, há necessidade de se fazer 

uma ressignificação dos brinquedos e brincadeiras 

nas aulas de Educação Física.   
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Pretende-se com esse estudo despertar o conhecimento dos brinquedos e 

brincadeiras de origem africana e de que forma eram utilizados naquela época. 

A Educação Física permite que vivencie diferentes práticas corporais advindas das 

mais diversas manifestações culturais e se enxergue como essa variada combinação de 

influências está presente na vida cotidiana. As danças, esportes, lutas, jogos e ginásticas 

compõem um vasto patrimônio cultural que deve ser valorizado, conhecido e desfrutado. 

Além disso, esse conhecimento contribuiu para a adoção de uma postura não 

preconceituosa e discriminada diante das manifestações e expressões dos diferentes 

grupos étnicos e sociais e às pessoas que dele fazem parte (BRASIL. 1997, p.28-29). 

A cultura infantil necessita oralidade para se disseminar jogos puramente verbais 

talvez tenham encontrado barreiras na linguagem, dificultando o processo de transmissão. 

Com a miscigenação, as crianças que nasciam recebiam desde cedo à influência da 

cultura portuguesa, indígena e africana acabaram por difundirem-se na cultura lúdica 

brasileira. O brinquedo é um mudo diálogo da criança com seu povo, não se pode 

escrever a história dos povos sem uma história do jogo. (apud MOURA, 2011). 

A origem dos brinquedos e brincadeiras se perde no tempo, se lembrarmos de que 

qualquer pauzinho ou pedrinha era transformado em atividade lúdica, transmitidas ao 

longo do tempo às novas gerações através da oralidade. 

Segundo Carvalho e Pontes (2003) citado por Pontes et all (2008) as brincadeiras 

tradicionais infantis são transmitidas de geração a geração de criança infantil. O jogo 

tradicional infantil possui características de anonimato, tradicionalidade, transmissão oral, 

conservação, mudança, e universidade, complementa Kishimoto, (1993). 

Com a implantação da Lei 10.639/2003, torna-se obrigatório o ensino de História 

e Cultura Afro-brasileiras, além da História da África e dos africanos nos estabelecimentos 

de ensino públicos e privados.  

No campo educacional, além da lei 10.639/03 e das Diretrizes Curriculares 

Nacionais, a Deliberação Estadual 04/06, diz em seu artigo 2º que: “o Projeto Político 

Pedagógico das instituições de ensino deverá garantir que a organização dos conteúdos 

de todas as disciplinas da matriz curricular contemple, obrigatoriamente, ao longo do ano 



letivo, a História e cultura Afro-Brasileira e Africana na perspectiva de proporcionar aos 

alunos uma educação compatível com uma sociedade democrática, multicultural e 

pluriétnica”.  

Diante dessa afirmação percebe-se que os brinquedos e brincadeiras são 

construídos, transmitidos, memorizados e reelaborados de acordo com o nível de 

identidade social do grupo e com sua própria história cultural no qual os alunos estão 

fazendo parte. 

 

2.  OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver o interesse pela pesquisa, reconhecendo as manifestações culturais 

e a história dos jogos e brincadeiras, identificando a importância desse aprendizado na 

nossa cultura, respeitando assim a diversidade e vivenciá-los nas aulas de Educação 

Física.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Oportunizar aos envolvidos no trabalho, meios de reconhecer e valorizar as 

contribuições da Cultura Afro Brasileira e Africana nas relações sociais em nosso 

país; 

 Confeccionar brinquedos e brincadeiras oriundos dos africanos numa perspectiva 

histórica. 

 Estimular a participação dos alunos em atividades que envolvam brinquedos e 

brincadeiras, que remetam às tradições afro. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

As atividades de implementação do Projeto serão realizadas no Colégio Estadual 

Anita Canet em Jaguariaíva, PR, envolvendo 30 alunos do 7º ano, do Ensino 

Fundamental, no primeiro semestre de 2015. O presente material busca propor momentos 

reflexivos e estratégias referentes aos brinquedos e brincadeiras da cultura africana. 

Temos em nosso repertório infantil de brincadeiras, formas e modelos de 



brinquedos que originalmente foram construídos, trazidos e/ou perpetuados por crianças 

portuguesas, negras e índias. O Brasil é um país originário da miscigenação de povos, 

predominantemente português, negro e índio e herdamos muito da cultura produzida por 

esta miscigenação e não seria diferente no caso das brincadeiras infantis. Para melhor 

entender o porquê do predomínio do elemento de cor branca no povo brasileiro, temos a 

seguinte explicação de KISHIMOTO (1999:17) “A mistura do índio e negro ao branco fez 

prevalecer como núcleo primitivo para a formação da nacionalidade brasileira o elemento 

branco. Assim, quando chegaram às levas de imigrantes estrangeiros, já existia um 

núcleo primitivo de população no qual predominava o elemento branco”.  

De acordo com Vygotsky (1991), o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento 

proximal (capacidade que a criança possui), pois na brincadeira a criança comporta-se 

num nível que ultrapassa o que está habituada a fazer, funcionando como se fosse maior 

do que é. Do ponto de vista psicológico Vygotsky atribui o brinquedo um papel importante, 

aquele de preencher uma atividade básica da criança, ou seja, ele é um motivo para a 

ação. O autor afirma também que a imaginação, é um processo novo para a criança, pois 

constitui uma característica típica da atividade humana consciente. É certo, porém, que a 

imaginação surge da ação, e é a primeira manifestação da emancipação da criança em 

relação às restrições situacionais. Isso não significa necessariamente que todos os 

desejos não satisfeitos dão origem aos brinquedos.  

Os jogos tradicionais recebem forte influência do folclore, nesse sentido, os 

contos, lendas e histórias dos portugueses se fizeram presentes em brinquedos e 

brincadeiras brasileiras (apud BERTOLDO e RUSCHEL, 2011). 

As brincadeiras ou jogos de construção têm grande importância por enriquecer a 

experiência sensorial, estimular a criatividade e desenvolver habilidades da criança. Os 

jogos de construção permitem que a criança expresse seu imaginário e seus problemas 

ao construir, transformar e destruir. Este tipo tem estreita relação com o faz-de-conta e a 

sua complexidade evolui de acordo com o desenvolvimento da criança, conforme 

Kishimoto (1997). 

 Encontra-se nas Diretrizes Curriculares da Educação:  

  

Cabe ressaltar que tratar o conhecimento não significa abordar o conteúdo teórico, 
mas, sobretudo desenvolver uma metodologia que tenha como eixo central a 
construção do conhecimento pela práxis, isto é, proporcionar, ao mesmo tempo, a 
expressão corporal, o aprendizado das técnicas próprias dos conteúdos propostos 
e a reflexão sobre o movimento corporal, tudo isso segundo o princípio da 
complexidade crescente em um mesmo conteúdo pode ser discutido tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. PARANÁ (2008, p. 72). 



Entende-se, portanto, que é através das atividades relacionadas a prática aliada 

ao conhecimento teórico abrangendo o Ensino Fundamental e Médio está aliada a 

momentos reflexivos sobre os movimentos corporais. 

 

3.1 O NEGRO E A EDUCAÇÃO 

 

Através desses momentos reflexivos, tem-se como objetivo valorizar a diversidade, 

reconhecendo a história de lutas e conquistas evidenciadas pela população negra. 

Aproveitando também para utilizar as políticas públicas na intenção de minimizar a 

problemática das relações étnico-raciais no ambiente escolar; pois ainda em alguns 

discursos observa-se o poder de dominação onde se tenta silenciar a história e cultura 

dos negros. 

A Lei 10.639/03 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana 

são um caminho institucionalizado para a reparação, pela educação escolar, de anos de 

folclorização e apagamento da história e cultura afro-brasileira e africana em nossos 

currículos (explícitos, implícitos, ocultos). 

Fernandes (1964), em “A integração do negro à sociedade de classes”, destaca 

duas posturas da família negra frente à educação. Logo após a Abolição, quando, 

segundo o autor, a família negra enfrentava um estado de “desorganização sociopática”, 

não havia condições para uma valorização da educação. “Os pais ignoravam a existência 

da escola pressupunha pré-condições, como a existência de recursos, de uma vida 

organizada, pré-condições estas que eram raras, dadas a situação enfrentada pela família 

negra na época”. Também, o tipo de trabalho exercido – em geral ocupações manuais 

que permitiam a aquisição de habilidades específicas através da própria prática – não 

favorecia o desenvolvimento de uma consciência sobre a importância e necessidade da 

escolarização.  

De acordo com Kanbele Munanga (2007, p.1) 

 

O racismo no Brasil mantém os negros em péssimas condições socioeconômicas 
e dificulta seu acesso à educação de boa qualidade e ao mercado de trabalho, 
entre outros prejuízos. A consequência disso é que as crianças, já maltratadas 
pelo baixo poder aquisitivo dos pais, também sofrem ao entrar no ensino público. 
O sistema foi construído com base na realidade da minoria abastecida, ou seja, da 
classe, da classe média brasileira. Assim, além de serem excluídas das escolas 
particulares, não recebe, nas unidades públicas, tratamento adequado ao seu 
desenvolvimento intelectual e emocional. 
 
 



Com o avanço da descolonização do continente africano, nas palavras de Moura, a 

negritude passou a ser combatida por setores conservadores e sua ala mais radical 

(representada por Wole Soyinga). Isso porque a negritude, para Clóvis Moura, 

correspondeu à conscientização “da opressão que sofriam como negros letrados”, mas 

não somou seu protesto “ao protesto social e político passivo e muitas vezes ativo de 

milhões de negros africanos os quais, sob as condições do colonialismo, sobreviviam na 

África Negra” (MOURA, 1983, p.44). 

 

3.2 DOCUMENTOS OFICIAIS  

 

A Educação Física escolar é uma área de conhecimento que trabalha o 

movimento como partes da cultura humana. Assim, não se devem associar seus 

benefícios somente a propósito das questões fisiológicas dos seres humanos, mas, 

sobretudo, ao autoconhecimento corporal, melhoria da autoestima, do autoconceito, entre 

outros. Ainda, a educação física deve ser “um espaço educativo privilegiado para 

promover as relações interpessoais, a autoestima e a autoconfiança, valorizando-se 

aquilo que cada indivíduo é capaz de fazer em função de suas possibilidades e limitações 

pessoais”. (DE MARCO, 1995, p.77). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares de Educação Física: 

 

“É no lúdico que também se reconhecem e se valorizam as formas particulares 
que os brinquedos e as brincadeiras tomam em distintos contextos e em diferentes 
momentos históricos, nas variadas comunidades e grupos sociais” (PARANÁ, 
2008, p.54). 
 

 

  Sabe-se que a diversidade cultural do Brasil está fortemente ligada à cultura 

africana. Influenciaram de maneira significativa as crianças, sendo que os filhos de 

escravos era acompanhar o “sinhozinho’ e a “sinhazinha” na hora da diversão, o que 

acabou sendo conhecida no país, brincadeira de origem africana”. 

Baseado nas Diretrizes Curriculares da Rede Pública da Educação Básica do 

Estado do Paraná: 

Várias situações que podem emergir durante a construção de brinquedos ou na 

participação em brincadeiras, sejam elas, estimuladas pelo professor ou, então geradas 

de forma espontânea pelas próprias crianças: 

 A construção individual ou coletiva de brincadeiras; 



 Os materiais – lembremos que o corpo é o primeiro brinquedo das 

crianças; 

 O caráter tradicional ou contemporâneo dos brinquedos e brincadeiras, 

etc. (PARANÁ, 2006, p.11). 

 

 

4 LEI 10.639/2003  

 

Em 9 de janeiro de 2003, foi aprovada a Lei Federal nº 10.639/03, que torna 

obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas de Ensino 

Fundamental e Médio. Essa lei altera a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) e tem o objetivo 

de promover uma educação que reconhece e valoriza a diversidade comprometida com 

as origens do povo brasileiro. 

A escola é o lugar de construção, não só do conhecimento, mas também da 

identidade, de valores de afetos, enfim, é onde o ser humano, sem deixar de ser o que é 

se molda de acordo com sua sociedade. O Brasil, formado a partir das heranças culturais 

européias e africanas, não contempla, de maneira equilibrada, essas três contribuições no 

sistema educacional. Por isso, ter como meta a efetiva realização das prerrogativas dessa 

lei é essencial para a construção de uma sociedade igualitária. 

A lei 10.639/03, foi elaborada no sentido de uma prática de inclusão e ação 

afirmativa e ao mesmo tempo, resultado de um intenso movimento de luta anti-racista no 

Brasil (SANTOS, 2005), destacando-se por sua capacidade multiplicadora, na medida em 

que pode gerar uma série de iniciativas voltadas para a valorização da cultura afro-

brasileira, bem como servindo de estímulo à reconstrução de identidade afrodescendente. 

Entende-se que essa lei, foi criada pelo ex-presidente Lula no sentido de 

reparação de uma dívida até então contraída em relação aos negros. E é nesse momento 

que a escola assume mais esse papel de conscientização e valorização dos 

afrodescendentes, nesse caso brinquedos e brincadeiras africanas fazem parte desse 

contexto e onde o aluno tem a possibilidade de aprender de forma lúdica a cultura 

africana de maneira prazerosa. 

 

5 BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS DE ORIGEM AFRICANA 

 

1º MOMENTO 

 



a) Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, através de uma roda de 

conversa. Perguntar se sabem quais as brincadeiras que seus avós ou pais brincavam 

quando eram crianças. Solicitar aos alunos que façam uma pesquisa em casa com os 

pais e avós sobre os brinquedos e brincadeiras que eram realizados em sua infância e 

adolescência. 

b) Pedir para os alunos relatarem o resultado de sua pesquisa. Apresentar aos alunos 

que assistam ao seguinte vídeo http://www.youtube.com/watch?v=lXBsntzZAnY . Acesso: 

15/Out/2014. Comparar o vídeo com a pesquisa realizada em casa, observando se possui 

alguma relação. 

c) O professor nesse momento apresentará a imagem da obra de Pieter Brueghel de 

1560. 

Imagem da obra. 

 

 

Fonte: http://rupert.id.au/TJ521/bruge-Ia. Jpg 

Orientar aos alunos que observem a obra, analisando todos os detalhes, incluindo 

brinquedos e brincadeiras presentes naquela época. Após, o professor solicitará aos 

alunos para que identifiquem os nomes das brincadeiras observadas. 

 

2 º MOMENTO 

a) Dividir os alunos em grupos e leva-los até o Laboratório de Informática para que 

realizem uma pesquisa sobre os brinquedos e brincadeiras de origem africana. Cada 

equipe ficará responsável para escolher pelo menos quatro brincadeiras e demonstrar aos 

colegas de maneira prática. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lXBsntzZAnY
http://rupert.id.au/TJ521/bruge-Ia


PROFESSOR: Observe: Se os alunos souberam ouvir o relato dos colegas, 

respeitando sua hora e vez de falar.  

 Aprender a respeitar regras dos jogos; 

 Valorizar as brincadeiras como herança cultural. 

        

 3º MOMENTO 

 

 Solicitar aos grupos que confeccionem cartazes sobre as brincadeiras 

pesquisadas.  

 Levantamento de hipóteses de como estas brincadeiras chegou ao Brasil. Esse é o 

momento de colocar a pesquisa em prática, onde o professor poderá intervir colocando os 

fatos históricos relacionados aos africanos. Esse é o momento de apresentar a Lei 

10.639/03 aos alunos. Passar um vídeo sobre Exposição de brinquedos e brincadeiras no 

Mundo, disponível: http://www.youtube.com/watch?v=017VJD6Yxxk Acesso: 15/Out/2014. 

Momento do debate sobre a Lei 10.639/03 e do vídeo. 

 

4º MOMENTO 

 Neste momento o professor apresenta algumas brincadeiras para os alunos. 

 

a) Terra-mar – Moçambique 

 

Esta é uma brincadeira que lembra a brincadeira do morto/vivo. Trace no chão, 

com giz, uma linha que separe a turma em dois espaços: a terra e o mar. Peça para que 

todos se posicionem de um lado só. Comece o jogo e escolha uma das duas áreas, terra, 

por exemplo. Nesse momento, todos os alunos devem pular para o lado da terra. Se você 

falar mar, todos devem pular para o lado do mar. Fale várias vezes e em diferentes 

sequências, a fim de perceber se os alunos estão bem atentos aos comandos que você 

dá. Conforme os alunos vão errando, devem sair da brincadeira. Ganha o jogador que 

permanecer sozinho na terra ou no mar. 

 

b) Chicotinho Queimado 

 

Jogo de roda e corrida onde circula um chicotinho que é arremessado nas pernas 

de quem perde o jogo. Como a brincadeira é a crônica da vida, presume-se que essa 

http://www.youtube.com/watch?v=017VJD6Yxxk


brincadeira de alguma forma é alusiva ao castigo atribuído aos escravos. O que 

caracteriza a brincadeira africana é a forma livre de brincar. 

Uma criança esconde o chicotinho queimado, geralmente uma correia velha ou 

qualquer objeto escolhido, enquanto as demais tapam os olhos. Quando a criança que 

esconde acabar diz: _ “chicotinho queimado cavalinho dourado! " Depois, todas vão 

procurar o chicotinho. Se uma criança estiver mais distante, a que escondeu o chicotinho 

dirá que ela está fria. Se mais perto, dirá que está quente. Dirá também que está 

esquentando ou esfriando conforme a que estiver mais próxima se distancia ou se 

aproxima do chicotinho queimado. “Estar pelando" é estar muito perto do chicotinho. A 

criança que achar o chicotinho queimado sairá correndo batendo com ele nas demais (no 

caso da correia velha). E é ela que irá escondê-lo da próxima vez. 

Variação: O chicotinho queimado pode ser feito com massinha. Muito legal! Todos 

fecham os olhos e o que vai ficar responsável para esconder, ao invés de esconder vai 

pegar a massinha e escolher um molde na sala ou qualquer coisa que possa tocar a 

massinha em cima e ficar com o desenho gravado. Ela diz: _ chicotinho queimado, 

cavalinho dourado! E todos vão tentar saber onde é que ela moldou o desenho, ou seja, 

de onde ela tirou. Quem vencer vai ser o responsável da próxima. 

Fonte: http://www.cirandandobrasil.com.br/index.php/brincadeiras/itemlist/category/165-

brincadeiras-de-tradicao-africana Acesso: 11/Out/2014. 

Através da oralidade, muitos jogos, brincadeiras e brinquedos receberam 

influências africanas e se incorporam à cultura brasileira. 

Diversos estudos registraram brincadeiras entre meninos de engenho e meninos 

escravizados. A dominação branca era também reproduzida na atividade infantil. 

Segundo Gilberto Freyre (1966), relacionava as crianças negras, nas brincadeiras 

dos meninos brancos, desempenhavam a função de leva-pancada; uma função de leva-

pancada; uma reprodução, em escala menor, das relações de dominação no sistema de 

escravidão. O menino branco usava o moleque como escravo em suas brincadeiras. 

 

c)  Capitão-de-campo-amarranegro 

      No Maranhão, estado de significativa população negra, este jogo retrata a captura 

de escravos foragidos. Possui um determinado espaço físico onde não podem ser pegos. 

  A mancha, que provavelmente representa a área de resistência em que se 

constituíam os quilombos. Entre os jogos de adultos, a capoeira é a herança mais 

evidente desta fuga lúdica. 

 

http://www.cirandandobrasil.com.br/index.php/brincadeiras/itemlist/category/165-brincadeiras-de-tradicao-africana
http://www.cirandandobrasil.com.br/index.php/brincadeiras/itemlist/category/165-brincadeiras-de-tradicao-africana


d) Brincadeiras como Pião e Papagaio. 

 Típicos da violência do período do engenho de açúcar, pois mesmo no jogo de pião 

e no empinar papagaio se exprimia o sadismo dos meninos das casas-grandes e dos 

sobrados. Ainda hoje ocorre de “lascar-se o pião” ou de “comer-se o papagaio” do outro. 

O papagaio alheio é destruído por lâminas de vidro ou cacos de garrafa ocultos nas tiras 

de pano de rabo. 

 

e) YOTÉ 

 Jogo de origem africana para dois jogadores. Inicialmente como no “moinho”, as 

peças estão fora do tabuleiro e vão sendo gradativamente colocadas neste. A tomada das 

peças é feita como no jogo de damas. Aparentando o Mancala, o tabuleiro de Yoté tem 30 

buracos, divididos em 5 filas de 6 buracos cada. 

 Cada jogador deve ter 12 peças de cores ou formatos diferentes, de modo a serem 

facilmente diferenciadas. Quem ficar sem peças, ou com peças bloqueadas, perde o jogo. 

O empate é possível quando os jogadores tiverem peças suficientes para forçar a vitória. 

Vídeo: Como jogar YOTÉ. Disponível: http://www.youtube.com/watch?v=8Brj3to1mH0 

Acesso: 30/out/14.  

 

f) Boneca de Jornal 

1 – Pegue uma folha de jornal. Divida-a em duas. Peque um pedaço e divida em dois.  

2 – Enrole os pedaços pequenos para fazer dois canudinhos. 

3 – Faça uma trouxinha para a cabeça. 

4 – Trance os canudos. 

5 – Junte a cabeça ao corpo e amarre bem. 

6 – Invente a roupa (saia, vestido, sapato...) e cabelos de cordão ou de tirinhas de papel. 

7 – Pinte dois olhinhos e amarre uma linha nas mãos ou no pescoço da boneca. 

8 – Brinque com a boneca dependurando no cordão. Você pode fazer bonecos, bichos e 

brincar de teatro. E pode, também, usar pano no lugar de jornal. 

 

g) Cama de gato 

 Cama de gato é também conhecido como Jogos de Cordel e Jogo do fio. Com 1 ou 

dois jogadores. Pegar um Cordel (barbante ou fio), não muito grosso, com 1m a 1,50m de 

comprimento e atar as duas extremidades. O jogo consiste em evocar, com o cordel, 

diferentes objetos por meio de uma série de manobras e de entrelaçamentos. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8Brj3to1mH0


h) Os Escravos de Jó 

Segundo a Bíblia, Deus apostou com o Diabo que Jó, mesmo perdendo as coisas 

mais preciosas que possuía (filhos e fortuna) não perderia a fé. Nada indica que Jó tinha 

escravos e muito menos que jogavam o tal caxangá. Acredita-se que a cultura negra 

tenha se apropriado da figura para simbolizar o homem rico da cantiga de roda. Os 

guerreiros que faziam o zigue zigue zá, seriam os escravos fugitivos que corriam em 

ziguezague para despistar o capitão-do-mato. O mais difícil de entender é o que seria o 

caxangá. Segundo o dicionário Tupi-Guarani-Português, a palavra vem de caá-çangá, que 

significa "mata extensa". Para o Dicionário do Folclore Brasileiro, é um adereço muito 

usado pelas mulheres do estado de Alagoas. A verdade é que a cantiga vem sofrendo e 

ainda sofre modificações em seus versos de estado para estado. Afinal de contas, o 

correto seria deixarmos o Zambelê ou o Zé Pereira ficar? 

Fonte:  http://culturanordestina.blogspot.com/2008/11/escravos-de-jo-jogavam-

caxanga.html   Acesso: 30/out/14. 

 

 Os escravos de jó jogavam caxangá 

 Tira, bota, deixa o Zé Pereira ficar 

 Guerreiros com Guerreiros fazem zigue zigue zá 

 Guerreiros com Guerreiros fazem zigue zigue zá. 

 

 A brincadeira: Sentados em roda, as crianças dispõem cada uma de um objeto à 

mão (caixa de fósforos, pedra, etc). A medida que se canta, vão se passando os objetos 

em roda, até chegar na última estrofe (guerreiros com guerreiros...) onde, no zigue zá, os 

participantes fazem juntos um movimento de ida e volta com o objeto, sem passar para o 

próximo. A brincadeira vai acelerando. 

 

i) Mancala 

 

O jogo africano Mancala vem de longa data, cerca de 7.000 anos, e, ao que tudo 

indica, é o “pai” dos jogos. Sua provável origem encontra-se no continente africano, mais 

precisamente no Egito. Seus tabuleiros mais antigos foram encontrados em escavações 

da cidade síria de Aleppo, no templo Karnak (Egito) e no Theseum (Atenas). Do vale do 

Nilo, espalhou-se por toda a África e todo o oriente. 

 

Confecção do Tabuleiro 

http://culturanordestina.blogspot.com/2008/11/escravos-de-jo-jogavam-caxanga.html
http://culturanordestina.blogspot.com/2008/11/escravos-de-jo-jogavam-caxanga.html


 

Os tabuleiros de Mancala podem ser feitos tal como eram produzidos 

originariamente, ou com materiais alternativos, como: argila, madeira, MDF, papelão, 

E.V.A., caixa de ovo e sucatas em geral. As cavidades do tabuleiro podem ser feitas com 

fundo de garrafa pet,; para as divisórias das cavidades, pode-se utilizar papelão ou 

amarração de bambu, etc. 

 

REGRAS DO MANCALA 

 

Número de participantes: 02 

Objetivo do jogo: capturar o maior número de sementes. 

Preparação do Jogo: distribuir 4 sementes em cada casa e sortear quem iniciará a 

partida. Cada jogador fica com uma fileira de 6 casas, que será considerada seu 

“campo”e um oásis a sua direita, onde deposita as sementes capturadas. 

Movimentação do jogo: os jogadores se alternam fazendo um lance cada vez. Em 

cada jogada ele deve escolher uma casa de seu campo e pegar todas as sementes desta 

casa, semeando-as pelas casas seguintes, uma semente em cada casa de seu campo 

e/ou do campo do seu adversário. As 12 casas do tabuleiro são consideradas como se 

fossem um circuito que deve ser percorrido no sentido anti-horário. Se o número de 

sementes a ser semeado for maior que onze, dá-se uma volta completa pelo tabuleiro 

sem deixar no oásis do adversário nenhuma semente e prossegue-se repartindo as 

restantes pelas casas seguintes. 

Como capturar sementes: é preciso que a última casa onde o jogador semeou 

satisfaça duas condições: 

pertença ao campo adversário 

contenha 2 ou 3 sementes, já contado com aquela recém-semeada. Neste caso, 

o jogador pega para si as sementes dessa casa e as da casa precedente, desde que ela 

também satisfaça as condições. E também as da segunda precedente e assim por diante, 

até chegar a uma casa que não mais satisfaça às condições, quando então se encerra a 

jogada. As sementes capturadas ficam com o jogador que as capturou. 

Regra importante: O jogador não pode deixar o campo do adversário sem 

sementes. Se isso ocorrer ele deve fazer uma jogada que recoloque sementes no campo 

do adversário sem sementes, desde que isso seja possível num único lance (essa é uma 

regra única dentre os jogos conhecidos). 

Finalização da partida: a partida se encerra quando ocorrerem uma das situações: 



Não ser possível colocar sementes no campo vazio do adversário, em um único 

lance. Neste caso, o jogador pega para si todas as sementes que restarem em seu 

campo. 

Restarem tão poucas sementes sobre o tabuleiro que nenhuma captura seja mais 

possível. Neste caso estas sementes não ficam com ninguém. O jogador que tiver 

capturado mais sementes será o vencedor da partida. 

Vídeo: Aprenda a jogar Mancala. Disponível: http://www.youtube.com/watch?v=B9JNe-

dHu_A . Acesso: 30/out/14. 

 

5º Momento 

Nesse momento o professor solicitará alguns materiais para o próximo encontro 

para a construção dos brinquedos que será realizado no pátio da escola. Aproveitar para 

brincar com os alunos com as brincadeiras de origem africana. 

 

6º Momento 

Após, as brincadeiras e a construção dos brinquedos, reunir os alunos para um 

debate. “Qual a importância dos brinquedos e brincadeiras de origem africana”? 

 

 

 

Vídeo: África na Escola Lei 10.630/03. Disponível: 

http://www.youtube.com/watch?v=9EgXH-GPgFE  Acesso: 22/out/2014. 

Vídeo: Cultura Africana. Disponível:  http://www.youtube.com/watch?v=yZA6QIl-ng8  

Acesso: 22/out/14. 

Vídeo: Breve História da Cultura Africana. Disponível: 

http://www.youtube.com/watch?v=RPzxt1iZGiA Disponível: 22/out/14. 

Vídeo: Arte Africana. Disponível: http://www.youtube.com/watch?v=BIqBFZPze90 

Acesso: 22/out/14. 

Vídeo: A origem dos jogos e brincadeiras. Disponível: 

http://www.youtube.com/watch?v=lXBsntzZAnY Acesso: 22/out/14. 

Vídeo: Brincadeiras cantadas herança Africana.   

http://www.youtube.com/watch?v=cYkCFdyVHB8 Acesso: 22/out/14. 

Vídeo: África – DVD 3D “Show Musical da Palavra Cantada”. Disponível: 

http://www.youtube.com/watch?v=yGv47mv7874 Acesso: 22/out/14. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=B9JNe-dHu_A
http://www.youtube.com/watch?v=B9JNe-dHu_A
http://www.youtube.com/watch?v=9EgXH-GPgFE
http://www.youtube.com/watch?v=yZA6QIl-ng8
http://www.youtube.com/watch?v=RPzxt1iZGiA
http://www.youtube.com/watch?v=BIqBFZPze90
http://www.youtube.com/watch?v=lXBsntzZAnY
http://www.youtube.com/watch?v=cYkCFdyVHB8
http://www.youtube.com/watch?v=yGv47mv7874
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