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Resumo: Este projeto se justifica por estarem inseridas as 
brincadeiras e jogos como conteúdos estruturantes nas 
Diretrizes Curriculares da Educação Básica (PARANÁ, 
2008). Além disso, observa-se que as brincadeiras e 
jogos tradicionais traduzem a cultura de um povo, e 
devem ser trabalhadas e vivenciadas como conteúdo 
primordial nas aulas de Educação Física.Percebe-se 
também que algumas aulas não estão contemplando 
atividades que desenvolvam o movimento corporal e 
nem tão pouco explorando atividades psicomotoras, 
desta forma os alunos não vivenciam nas atividades de 
lazer do cotidiano e nem tão pouco na escola. Assim, o 
objetivo geral do projeto é promover ações para o 
ensino e valorização das brincadeiras e jogos 
tradicionais. Além disso, procurar a sua inserção efetiva 
como conteúdo a ser ensinado no cotidiano das aulas 
de Educação Física. Também, espera-se que os 
estudantes do 6º ano do Colégio Estadual Dr. Arnaldo 
Busato, se apropriem inicialmente, dos jogos e 
brincadeiras tradicionais nas aulas, para posteriormente, 
utilizar estes em casa, em seu meio social de 
convivência. Para isto, será aplicada uma proposta de 
intervenção pedagógica, na forma unidade didática, 
utilizando como conteúdo os jogos e brincadeiras 
tradicionais.  

Palavras – chaves: Educação Física escolar, valorização, jogos e 
brincadeiras tradicionais 

Formato do Material 
Didático: 
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Público: Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 



 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Atualmente percebe-se cada dia mais nossas crianças vivenciando atividades 

individualizadas no computador, vídeo-game, internet, celulares e principalmente 

smartphones. Assim, estas ficam horas e horas presas a esses equipamentos e 

acabam deixando de lado os jogos e brincadeiras tradicionais que eram realizadas 

nas ruas e terrenos baldios. Nestas atividades, as crianças tinham a oportunidade de 

realizar atividades físicas que exigiam movimentos corporais. Desta maneira, as 

crianças estão perdendo a essência do brincar livremente que estas atividades 

oportunizam, alem de traduzirem vivencias de grupos e famílias que utilizavam estes 

jogos e brincadeiras para se reunirem apenas pelo intuito de brincar e divertir-se. 

A aplicação desta produção didática pedagógica se justifica inicialmente por 

estarem inseridas as brincadeiras e jogos como conteúdos estruturantes nas 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCEs) (PARANÁ, 2008) e, como 

segundo ponto, temos que as brincadeiras e jogos tradicionais traduzem a cultura de 

um povo, e devem ser trabalhadas e vivenciadas como conteúdo primordial nas 

aulas de Educação Física.  

Nos dias atuais com a mudança da sociedade estamos cada vez mais 

diminuindo as atividades em grupo e estamos fardados a atividades individualizadas. 

Isto se acentua com a ascensão das tecnologias que, cada dia mais, estão inclusas 

em nosso cotidiano, onde as redes sociais, jogos eletrônicos, tabletes e 

smartphones ocupam o tempo livre de maneira crescente. Com a utilização destas 

tecnologias nossos estudantes acabam realizando atividades individualizadas e 

mecânicas, nas quais competem contra maquinas ou objetos abstratos. Pode se 

considerar que, de certo modo, isto influencia de forma negativa na socialização das 

crianças e jovens, pois estes jogos são realizados em ambientes fechados e sem 

contato com pessoas, transformando estes indivíduos "teoricamente" em maquinas 

com pouca socialização. 

 A utilização das brincadeiras e jogos tradicionais está desaparecendo das 

ruas, praças, terrenos baldios. Isto, de alguma maneira, vêm em decorrência da 

violência crescente em nossas cidades e do medo que muitos pais têm de deixar 

seus filhos brincar livremente com indivíduos diferentes do meio de convívio.  



 Calegari e Prodócimo (2006, p.133) afirma que: 

 

Muitas seriam as possíveis explicações para que tal processo ocorra como 
o fato destes jogos não terem mais um espaço físico seguro e adequado 
devido ao aumento da violência, aumento do número de carros nas ruas, 
entre outros fatores. 

 

 Além disso, percebe-se que vem ocorrendo um afastamento entre pais e 

filhos nos dias atuais, o que vem acarretando uma perca das tradições das 

brincadeiras e jogos tradicionais, que estes pais utilizavam quando crianças e 

transmitiam aos seus filhos no convívio familiar. Como Friedmann (1996, p. 43) 

afirma, os jogos tradicionais são parte do patrimônio cultural de certo grupo ou 

sociedade: 

 

O jogo tradicional faz parte do patrimônio lúdico-cultural infantil e traduz 
valores, costumes, formas de pensamento e ensinamentos. Seu valor é 
inestimável e constitui, para cada indivíduo, cada grupo, cada geração, 
parte fundamental da sua historia de vida. 

  

 Estas brincadeiras ou jogos são enraizados de experiências, historias de vida 

e momentos vividos em grupo, os quais ao serem trabalhados com os estudantes 

podem possibilitar momentos para a aprendizagem da cultura de seu povo, de suas 

famílias, o qual a escola não pode abrir mão de ensinar ao longo do tempo. 

Segundo Santos (2012, p.38): 

 

O jogo deve ser entendido como uma possibilidade de formar o sujeito para 
a vida em sociedade, por meio das intervenções pedagógicas e interações 
sociais, possibilitando a apropriação consciente dos conhecimentos e sua 
relação com uma possível transformação da sua própria realidade. 

 

 Desta forma, a produção didática pedagógica veem para auxiliar a resgatar as 

brincadeiras e jogos tradicionais, propiciando uma aproximação das gerações, com 

a intenção de contribuir na formação do ser humano inserido na sociedade, além da 

satisfação pessoal e o prazer na realização das atividades. 

 No caso da Educação Física escolar, especificamente, alguns professores 

quase não contemplam as brincadeiras nas escolas, tomando como conteúdos 

básicos nas suas aulas os esportes. Isto se deve muitas vezes por simples 

comodidade para os professores ou até mesmo por imposição dos alunos em 

algumas realidades escolares. Como manifestam Soares et al. (1993, p.102):  



 

Os conteúdos das aulas de Educação Física restringe-se às modalidades 
esportivas – ainda assim, tratados parcialmente, negligenciando-se outros 
conhecimentos da cultura corporal. 

 
 Percebe-se também que algumas aulas não estão contemplando atividades 

que desenvolvam o movimento corporal e nem tão pouco explorando atividades 

psicomotoras e desta forma os alunos não vivenciam nas atividades de lazer do 

cotidiano e nem tão pouco na escola. 

 Segundo Freire (2009, p.77): 

 

Sem risco de incorrermos em erro, poderíamos falar em educação corporal 
como um dos objetivos a serem atingidos pela Educação Física. Pode-se 
falar também em educação do movimento. Não vejo como se possa 
contrariar tal afirmação. Sem dúvida, o homem pode apresentar 
movimentos cada vez mais bem coordenados, e isso é passível de 
conseguir tanto pelas necessidades impostas pelo meio como por uma 
educação sistemática, orientada na escola. Dessa maneira, seria 
perfeitamente cabível enfocar-se a educação diretamente em termos de 
habilidades motoras a serem desenvolvidas. 

  

 Na disciplina de Educação Física os jogos tradicionais são conteúdos 

estruturantes contemplados nas DCEs (PARANÁ, 2008), portanto, seu ensino deve 

ser garantido e desenvolvido nas aulas da disciplina, para assim fomentar a 

aprendizagem da cultura corporal entre os estudantes de forma integral e não 

fragmentada. 

 No estabelecimento de ensino escolhido para aplicação da produção didática 

pedagógica, pretende-se fazer que os alunos tenham um estreitamento a respeito 

das brincadeiras tradicionais e desta forma promover, a diminuição da utilização do 

conteúdo esporte como principal articulador das aulas. 

O objetivo geral desta produção didática pedagógica é resgatar as 

brincadeiras e jogos tradicionais procurando a sua inserção efetiva como conteúdo a 

ser ensinado no cotidiano das aulas de Educação Física. Além de servir de material 

de apoio aos professores, para, inicialmente, estimular os alunos na aprendizagem e 

utilização dos jogos e brincadeiras tradicionais com maior frequência nas aulas. E 

assim, posteriormente, utilizar estas atividades nos intervalos da aula e 

consequentemente inseri-las no cotidiano destas crianças na sua rua, com seus 

familiares. Enfim, nos seus círculos de amizades.  

 



2.  MATERIAL DIDÁTICO 

Para levar adiante os objetivos propostos no projeto de intervenção 

pedagógica, será planejada e apresentada uma Unidade Didática, a qual terá como 

conteúdo os jogos e brincadeiras tradicionais. Estas atividades da unidade didática 

têm como principal intuito facilitar a inserção do conteúdo jogos e brincadeiras 

tradicionais nas aulas de Educação Física.  A mesma será desenvolvida com alunos 

do 6º ano do Colégio Estadual Dr. Arnaldo Busato – Ensino Fundamental e Médio, 

ao longo de 32 aulas aproximadamente. Assim será disponibilizado um material de 

intervenção que poderá ser aplicado por outros professores realizando as 

adaptações necessárias de acordo com a realidade de cada escola e turma. 

 

3. ENCAMINHAMENTOS METODOLOGICOS 

A presente produção didática pedagógica será aplicada no Colégio Estadual 

Dr. Arnaldo Busato – Ensino Fundamental e Médio, com alunos do 6º ano. Este 

material tem por finalidade proporcionar aos educandos uma vivência mais próxima 

do conteúdo jogos e brincadeiras tradicionais, através de aulas teóricas e 

principalmente em aulas práticas, nas quais possam experimentar e construir a 

aprendizagem destas atividades de maneira aprofundada. Além disso, procura-se 

estimular o trabalho em grupo, e a autonomia para construir o conhecimento, 

aproveitando a característica que os próprios jogos e brincadeiras tradicionais 

possuem de serem espaço de socialização e de construção da cultura lúdica por 

parte das crianças. Tudo isto, baseado numa metodologia de ensino que estimula a 

participação do professor como guia e responsável do processo de construção da 

aprendizagem, baseada na teoria do Spectrum de estilos de ensino de Muska 

Mosston apresentada por Krug (2009). Nesta teoria, o professor por momentos 

realiza atividades mais diretivas, dependendo das situações. Mas, aos poucos, 

procura oferecer o espaço para a maior tomada de decisões por parte das crianças 

na construção das aulas. 

 
 

 
 

 



4. UNIDADE DIDÁTICA 

  

 

 

 

 

 

 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO DA ATIVIDADE 1: 

 Conhecer o conceito de jogos e brincadeiras tradicionais – que diferencia 

estes jogos de outros tipos de jogos. 

 

 

Olá alunos agora iremos iniciar uma caminhada para 

conhecer os jogos e brincadeiras tradicionais. 

Venham brincar conosco! 

Os mais populares jogos infantis nos Países Baixos, durante o 
século XVI, são mostrados nesta tela de Martin Van Cleef (1507-
1537). A maioria desses jogos são praticados ainda hoje. 
Retirado do livro: Os Melhores Jogos do Mundo, 1978. 



Para iniciar esta caminhada entorno dos jogos tradicionais precisamos 

entender o que é jogo. Para isto vejamos a definição de Huizinga (2000, p.24):  

 

...o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de 

certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras 

livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de 

um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de 

alegria e de uma consciência de ser diferente da “vida quotidiana”. 

 

 O jogo segundo as Diretrizes Curriculares do Estado (2008) é a forma 

espontânea de movimentar-se e interagir em grupo ou até mesmo individualmente, e 

o jogo faz os indivíduos respeitarem combinados e mover segundo os limites pré-

estabelecidos pelo coletivo. 

 Ainda Kishimoto (2005, p. 24) diz que:  

 

A existência de regras em todos os jogos é uma característica marcante. Há 
regras explicitas, como no xadrez ou amarelinha, regras implícitas como na 
brincadeira de faz-de-conta, em que a menina se faz passar pela mãe que 
cuida da filha. São regras internas, ocultas, que ordenam e conduzem a 
brincadeira. Finalmente, todo jogo acontece em um tempo e espaço, com 
uma sequência própria da brincadeira. 

 

 

Vocês já ouviram falar o que são jogos e brincadeiras tradicionais? 

 

Os jogos e brincadeiras tradicionais estão ligados intimamente à cultura, estes 

traduzem a identidade cultural popular de uma sociedade ou grupo: 

 

Os jogos tradicionais tornam-se retrato de uma época e de um local e, 
mesmo com as alterações que sofrem ao passar do tempo, continuam 
sendo jogados por diferentes populações. A tradição dos jogos se refletem 
nas expressões da cultura popular e da identidade cultural de uma 
sociedade. O jogo como tradição ocorre quando o conhecimento sobre ele 
se perpetua na memória lúdica de um grupo social. (SANTOS, 2012, p. 71). 

 

Os jogos e brincadeiras tradicionais são considerados parte de uma cultura, 

que é transmitida através da oralidade de geração a geração, e desta forma estas 

atividades muitas vezes são realizadas da maneira como era feita há décadas atrás 

e às vezes sofrendo com algumas inovações em sua forma de jogar ou locais de 

realização.  



Kishimoto, (2009, p. 13) afirma a respeito das características dos jogos 

tradicionais que são: 

 

Considerado como parte da cultura popular, o jogo tradicional guarda a 
produção espiritual de um povo em certo período histórico. Essa cultura não 
oficial, desenvolvida sobretudo pela oralidade, não fica cristalizada. Está 
sempre em transformação, incorporando criações anônimas das gerações 
que vão se sucedendo. Por ser elemento folclórico, o jogo tradicional infantil 
assume características de anonimato, tradicionalidade, transmissão oral, 
conservação, mudança e universalidade. 

 

O que significa que são anônimos, tradicionais, transmitidos pela 

oralidade, conservação, mudança e universalidade? 

 

Podemos responder esta questão com o auxilio de (Kishimoto apud Piovani e 

Pires, 2013) que dizem que são anônimos devido a não se saber sua origem e nem 

seus criadores, e apenas se conhecem algumas praticas abandonadas pelos adultos 

e dos romances, poesias e rituais religiosos. Já a tradicionalidade e universalidade 

desses jogos são justificadas, por exemplo, porque nos povos antigos da Grécia e 

Oriente, brincavam de amarelinha e até hoje as crianças brincam praticamente da 

mesma forma, estes jogos são passados de geração a geração através de 

conhecimentos empíricos e pela oralidade, preservando-se sua forma inicial e às 

vezes modificando-se.  

Desta forma Kishimoto (2009, p. 13) ressalta ainda que: “Enquanto 

manifestação espontânea da cultura popular, os jogos tradicionais têm a função de 

perpetuar a cultura infantil e desenvolver formas de convivência social”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora que entendemos um pouco mais sobre os jogos e brincadeiras 

tradicionais, vamos responder o questionário abaixo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS ALUNOS 

1.  Que atividades você realiza em suas horas vagas? Escreva-as:  

 

2. Dentre as atividades quais são atividades físicas?  

 

3. Quais destes jogos e brincadeiras vocês realizam fora da escola? 

a) Pé de lata 
b) Perna de Pau 
c) Bolica (bola de Gude) 
d) Amarelinha 
e) Carrinho de madeira 
f) Peteca 
g) Pular corda 
h) Bet´s (taco) 
i) Caçador (queimada) 
j) Pular tabua 
k) Pipa 
l) Outras 

 

Neste momento vamos brincar com os alunos com um jogo ou brincadeira que não seja 
tradicional e um jogo ou brincadeira tradicional. 
Jogo ou brincadeira não tradicional: NUNCA TRÊS 
 
Formação: Uma criança será o pegador e outra será o fugitivo, e as outras crianças em duplas com 
uma das mãos dadas. 
Desenvolvimento: Ao sinal, o pegador começa a perseguir o fugitivo quando sentir-se ameaçado 
da à mão a um integrante de uma dupla formando um trio, então o pegador não poderá, mas 
pegá-lo, mas obriga o participante da posição oposto a ele e ser o fugitivo e sair da dupla, sendo 
agora o fugitivo. Caso o pegador consiga pegar o fugitivo, o fugitivo vira pegador e vice-versa. 
 
Jogo ou brincadeira Tradicional: ESCONDE-ESCONDE (PIQUE) 
Numero de participantes: 3 ou mais jogadores. 
Espaço: Ao ar livre. 
Regras: Uma das crianças “bate cara” e os outros vão se esconder. Quando as crianças disserem 
“já”, aquela que esta “batendo cara” sai à procura do grupo. Se achar um deles, grita o nome, 
corre para o pique e bate três vezes a mão na parede. 
  

Agora que brincamos vamos questionar nossos alunos para refletir um pouco a respeito 

dos jogos.  

 O que tem em comuns estes dois jogos e brincadeiras realizadas?  

 Quais são as diferenças básicas? 

  Que diferença tem dos esportes estes jogos e brincadeiras? 
 
 



Depois dos questionários respondidos com o auxílio dos alunos, vamos fazer 

um gráfico em folhas de cartolina, demonstrando quais os jogos e brincadeiras 

tradicionais que apareceram com maior frequência, para os alunos poderem 

visualizar o que a turma mais pratica dos jogos e brincadeiras tradicionais no tempo 

livre. 

 Vamos escolher alguns jogos e brincadeiras tradicionais para 

brincarmos em nossas aulas? 

 

  

 

 

 

 

Observação: Na atividade 1 desta unidade serão utilizadas aproximadamente 4 

aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

Hora de brincar 

o que acham? 

 



 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DA ATIVIDADE 2: 

 

 Descobrir quais e como os jogos e brincadeiras tradicionais são ou foram 

praticados pelos familiares e pessoas da comunidade escolar, e estão 

inseridos na cultura local. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE JOGOS E BRINCADEIRAS DIRECIONADO A INDIVIDUOS DA 

COMUNIDADE 

1. Quais jogos e brincadeiras você brincava quando criança? 

a) Peteca 

b) Pular corda 

c) Bolica 

d) Bet´s (taco) 

e) Caçador (queimada) 

f) Carrinho de madeira (rolimã) 

Para podermos aprofundar a respeito do que os familiares e pessoas da comunidade 

realizavam de jogos e brincadeiras tradicionais, os alunos da turma deverão fazer uma pesquisa 

aplicando o questionário abaixo.  

Os alunos da turma serão divididos em seis grupos para aplicação do questionário, cada 

grupo devera realizar no mínimo três entrevistas, e esta preferencialmente deverá ser filmada 

com os relatos dos entrevistados.  

Durante a realização da entrevista os alunos deverão convidar um dos entrevistados 

para realizar um dos jogos ou brincadeiras tradicionais na escola. 

 

 

 

 

 

 



g) Amarelinha 

h) Pular tabua 

i) Pé de lata 

j) Pipa 

k) Outro (s):________________________________________________ 

2. Qual destas brincadeiras era sua preferida? Porque? 

3. Onde realizavam estes jogos e brincadeiras? 

a) Dentro de casa 

b) No pátio de casa 

c) Na rua 

d) Na escola 

e) Em parques 

f) Outro(s)_____________________________________________ 

4. Quem eram as pessoas que brincavam com vocês? 

 

a) Pais 

b) Irmãos 

c) Primos 

d) Amigos 

e) Vizinhos 

f) Colegas da escola 

g) Outro(s)_____________________________________________ 

 

5. Quem ensinou ou como você aprendia essas brincadeiras? 

 

6. Acredita que os jogos e brincadeiras tradicionais são realizados com menor 

frequência? 

 

a) Nos dias atuais 

b) Antigamente 

 

7. Qual/quais o(s) motivo(s) para explicação deste fato? 

 

a) Internet e computadores 

b) Vídeo game 

c) Televisão 



d) Falta de espaço físico 

e) Falta de tempo devido a atividades extraclasse 

f) Falta de companhia 

g) Outro(s)_________________________________________ 

 

8. Você ensinou ou brincou esses jogos com algum neto, filho e vizinho? 

 

Observação: O seguinte questionário foi realizado com o intuito de ser uma guia 

para os educandos realizarem a entrevista, já que muitos tal vez estejam fazendo 

uma atividade deste tipo pela primeira vez. Então, por este motivo se oferece um 

questionário do tipo mais fechado para eles seguirem como guia, o que não impede 

eles realizarem outras questões e deixar o entrevistado falar um pouco mais sobre 

as brincadeiras. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Observação: Para desenvolver a atividade 2 serão utilizadas aproximadamente 7 

aulas. 

 

 

Após a realização destas entrevistas os alunos deverão devolver o 

questionário ao professor para fazer a tabulação dos dados e deverão passar os 

vídeos da filmagem aos demais colegas da turma. Feito isto, haverá uma roda de 

conversa para discussão e reflexão da forma de brincar dos entrevistados e como 

as crianças de hoje brincam. 

Vamos escolher dentre os jogos e brincadeiras tradicionais citados na 

entrevista para brincarmos juntos? 

Cada grupo deverá escolher um dos jogos ou brincadeiras tradicionais 

para vivenciar os mesmos coletivamente. 

Cada grupo apresenta o jogo ou brincadeira escolhido, se possível com a 

participação do entrevistado mostrando como brincava quando criança. 

 

  



 

OBJETIVO ESPECÍFICO DA ATIVIDADE 3: 

 Auxiliar os alunos a perceber a importância dos brinquedos tradicionais tem 

em aproximar famílias e gerações distintas. 

 Oportunizar a utilização do carrinho de madeira para brincar e vivencia-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO DO VÍDEO: “MAZA MARCO VÉIO” 

Utilização do vídeo “Maza marco veio”, para visualização dos alunos, 
desta forma discutir o vídeo que teve repercussão nacional, transformando-se em 
musica, parodia e outros vídeos muito assistidos e frequentemente lembrados nos 
meios de comunicação e redes sociais. 

Link de acesso do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=eeQwPExFNRU  

Acesso em 05/11/2014 

Link de acesso à reportagem sobre o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=nSf5eDeI_RQ  

Acesso em 05/11/2014  

 Através da visualização do vídeo e da reportagem realizada, levantar 
questionamentos com os alunos a respeito da influencia que o carrinho de 
madeira tem na família do vídeo. Além da grande animação percebida nos 
meninos em se divertir sem a necessidade da utilização de aparelhos eletrônicos, 
coisa que esta nova geração vem perdendo da aproximação familiar, da confiança 
em brincar em grupo e principalmente na alegria das brincadeiras simples do 
tempo antigo. 

https://www.youtube.com/watch?v=eeQwPExFNRU
https://www.youtube.com/watch?v=nSf5eDeI_RQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta atividade serão disponibilizados alguns carrinhos de madeira, para os 

alunos inicialmente verem como são ou eram feitos os mesmos. E, após brincarem 

com os carrinhos de madeira, vivenciando e explorando o brinquedo de maneira livre 

ou através de orientação do professor. 

Observação: Para a realização da atividade 3 serão utilizadas aproximadamente 2  

aulas. 

VAMOS 
BRINCAR!!!! 

Carrinho de madeira produzido por alunos do 7ª Série do Colégio 
Estadual Boa Esperança do Iguaçu no ano de 2007 – Fonte: Arquivo 
Pessoal 



 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE 4: 

 Oportunizar aos educandos o conhecimento da historia e regras da peteca. 

 Fazer os alunos manipularem materiais alternativos para a confecção da 

peteca, alem de vivenciar o jogo da peteca brincando. 

 

PETECA 

 De acordo com Os Melhores Jogos do Mundo (1978), o jogo da peteca era 

praticado pelos índios, e devido a isto se acredita que seu nome tem sua origem 

numa palavra tupi: pe’teka. Ainda, o nome “peteca” vem do tupi que significa 

“esbofetear, golpear com a mão aberta” (Wikipédia). Segundo a enciclopédia 

Britannica Escola Online: 

 

A peteca é um brinquedo criado pelos índios brasileiros. No entanto acabou evoluindo 

na forma e nas regras até se tornar um esporte. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, 

viram nossos indígenas brincando com uma trouxinha de folhas com pedras dentro, amarrada 

com espiga de milho, e penas coloridas em cima. Aos poucos, os colonizadores incorporaram a 

peteca ao seu próprio cotidiano e, assim, a brincadeira -  para crianças e adultos – foi passando 

de geração a geração até os dias de hoje. A folha que amarrava as pedrinhas acabou sendo 

substituída por pano, depois couro. Em vez de pedrinhas, o conteúdo passou a ser de algodão 

e, depois, de espuma, além de penas coloridas. Nos jogos olímpicos de 1920, que aconteceram 

em Antuérpia, na Bélgica, jogadores brasileiros, na hora da folga, jogavam peteca. Pessoas de 

outros países ficaram extremamente curiosas e quiseram conhecer as regras da brincadeira. Só 

que não havia regras ainda.  



 Após algum tempo surgiram às regras da peteca e reconhecida como esporte 

segundo Britannica Escola Online: 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o site Britannica Escola Online a respeito dos equipamentos, quadra 

e regras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda, segundo Os Melhores Jogos do Mundo (1978), a peteca pode ser 

jogada individualmente ou em grupo. O objetivo principal deste jogo é fazer com que 

 
Cerca de vinte anos depois, as regras foram criadas, tornando a peteca um 

esporte. 

Somente em 1985 é que a peteca foi reconhecida oficialmente como esporte no Brasil, 

pelo Conselho Nacional de Desportos. A Alemanha é um dos países em que jogos de 

peteca são mais do que recreação. Por lá, existe até a Federação Internacional de 

Indiaca, como eles chamam a peteca. O brinquedo chegou ao país por meio do 

professor de esportes alemão Karlhans Krohn. Em 1936, ele passeava na orla de 

Copacabana e viu a garotada jogando peteca na praia. Ficou tão encantado que voltou 

para Alemanha com a peteca na mala e introduziu o jogo no seu país. 

 

Nos jogos oficiais, a peteca só pode ter penas brancas (Quatro) e uma base de camadas 

sobrepostas de borracha, com diâmetro de 5 a 5,2 centímetros. A altura da peteca deve ser de 

20 centímetros. O peso, entre 40 e 42 gramas. 

A peteca é jogada em quadras de 15 metros de comprimento por 7,5 metros de largura. 

Há uma rede, como a do vôlei, e a peteca tem que ser jogada de um lado da quadra para o outro 

por cima da rede. Há um banco de reservas, pois, quando o jogo é de equipe (dois de cada lado), 

um terceiro jogador fica sentado com o técnico e pode entrar na quadra como substituto ao 

longo de cada set (4 substituições). Os jogos tem três sets, cada um com 20 minutos de peteca 

em jogo ou 12 pontos. A cada 10 minutos, ou 6 pontos, é feito o revezamento de quadra. A 

equipe que dá o saque tem ate trinta segundos para conquistar um ponto. Se não conseguir, o 

árbitro interrompe o jogo e reverte o saque para a outra equipe. Se ao final dos 20 minutos de 

um set o jogo estiver empatado, o direito de saque será dado à equipe que fez o último ponto. 

 



a peteca permaneça no ar pelo maior tempo possível, sendo que a mesma deve ser 

batida com a palma da mão de uma pessoa para outra, quem deixar a peteca cair 

sai do jogo, vence o jogo quem consegue eliminar todos os adversários. Pode 

também ser jogada como no voleibol neste caso a peteca substitui a bola. 

 

 

 

  

 PETECA DE TNT E JORNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobdaé: Peteca dos Xavantes. Foto 
de Renata Meirelles. Fonte: 
http://img.socioambiental.org/v/pu
blico/pibmirim/como-
vivem/brincadeiras/IMG_0908.JPG.h
tml 

 

VAMOS 

CONFECIONAR 

UMA PETECA 
Agora vamos demonstrar algumas 

maneiras alternativas para confeccionar 

uma peteca, cada aluno vai escolher uma 

das formas para fazermos juntos em sala 

de aula. 

Mãos a obras!!!! 
 

MATERIAL: Um pedaço de tecido de TNT cortada num tamanho de 50cmx50cm, 2 folhas 
de jornal amassados e fita crepe. 

Modo de fazer: 

 

 

Fonte: http://mat-alternativoedfisicaunirg.blogspot.com.br/ (Acessado em 17/11/2014). 

Os alunos amassarão as folhas de jornal e 
colocarão no meio do TNT. Depois de colocado 
o jornal no TNT, todos envolveram o jornal 
com o TNT, puxando suas pontas para cima. 

Na sequência os alunos torcerão o TNT para 
que o jornal fique bem firme e será colocado 
uma fita crepe para prender. 

http://img.socioambiental.org/v/publico/pibmirim/como-vivem/brincadeiras/IMG_0908.JPG.html
http://img.socioambiental.org/v/publico/pibmirim/como-vivem/brincadeiras/IMG_0908.JPG.html
http://img.socioambiental.org/v/publico/pibmirim/como-vivem/brincadeiras/IMG_0908.JPG.html
http://img.socioambiental.org/v/publico/pibmirim/como-vivem/brincadeiras/IMG_0908.JPG.html
http://mat-alternativoedfisicaunirg.blogspot.com.br/


PETECA DE JORNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MATERIAIS: Jornal, elástico de dinheiro e tesoura. 

MODO DE FAZER:  

 

 

 

 

 

Fonte: http://webfoliobrinquedosinfantis.blogspot.com.br/2009/11/peteca-de-

jornal.html  Acesso em 17/11/2014. 

Pegue algumas folhas e amasse formando uma 
bola. 

 

Pegue mais 2 folhas de jornal e recorte em volta 
da folha toda como na foto ao lado. 

 

Envolva a folha cortada com a bola já feita antes. 

 

Prenda as folhas com o elástico de dinheiro. 

 

Pronto é só brincar. 

 

http://webfoliobrinquedosinfantis.blogspot.com.br/2009/11/peteca-de-jornal.html
http://webfoliobrinquedosinfantis.blogspot.com.br/2009/11/peteca-de-jornal.html


 

 

Veja o seguinte vídeo onde “Sesinho” ensina outra maneira de construir uma 

peteca de jornal, boa diversão. 

 

PETECA DE PALHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO 

VOCÊ VAI PRECISAR: Uma espiga de milho seca, cerca de 12 a 15 penas 
variadas, um pedaço de cordão (cerca de 1 metro) e uma caixa de fósforos vazia. 

COMO FAZER :  

 

 

  

 

Fonte: http://www.correiodeuberlandia.com.br/entretenimento/brinquedos-que-
resistiram-ao-tempo-ainda-agradam-a-criancada/ Acessado em 17/11/2014. 

PASSO 1: Tire a palha da espiga e molhe para ficar 
maleável. Separe cerca de oito tiras e faça uma cruz com 
quatro tiras na horizontal e quatro na vertical como na 
foto. 

 

PASSO 2: Coloque a caixa de fósforos no centro da 
cruz. Se preferir, encha a caixa com grãos de milho para 
a peteca ficar mais pesada e melhor de jogar. Mexa as 
palhas com o formato da caixa. 

 

PASSO 3: Faça uma trouxinha com as palhas, 
embrulhando a caixa de fósforos, e enrole um cordão 
para fechar, dando o tanto de voltas que for possível. Dê 
um nó. Apare as pontas das palhas. 

 

PASSO 4: Coloque uma a uma as penas entre os 
espaços das palhas. O cordão precisa estar bem firme 
para segurá-las. Se preferir, passe um pouco de cola 
branca na ponta da pena. Para isso, espere as palhas 
secarem primeiro. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ugKpB9lnkHI
http://www.correiodeuberlandia.com.br/entretenimento/brinquedos-que-resistiram-ao-tempo-ainda-agradam-a-criancada/
http://www.correiodeuberlandia.com.br/entretenimento/brinquedos-que-resistiram-ao-tempo-ainda-agradam-a-criancada/


  

 

 

 

 

 

 

Observação: Para a realização da atividade 4 serão utilizadas aproximadamente 3   

aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora alunos que vocês conheceram três maneiras diferentes de 

construir sua peteca escolha uma das maneiras e construa sua peteca 

você mesmo. Se tiver algum entrevistado que queira ajudar na confecção 

das petecas convide-o para auxiliar e ensinar. Após prontas. 

Agora é só brincar! 

 



 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE 5: 

o Oportunizar aos alunos a participação no jogo de queimada, nas 

diversas variações que as mesmas podem ser realizadas, fazendo os 

alunos perceberem a diferença entre elas. 

o Vivenciar o jogo de caçador utilizando uma bola feita pelos próprios 

alunos. 

 

QUEIMADA 

Segundo Santos apud Santos (2012, p. 78) sobre a origem do jogo bola 

queimada é: 

A versão mais aceita sobre a origem da Bola Queimada é referente ao 
treinamento do exército do rei Papus, preparados para lutar contra a 
invasão dos bárbaros na Papônia, que se localizava no norte da Europa 
Meridional. Uma das atividades deste treinamento eram os arremessos de 
bola de fogo. Seria esse reino o único que não foi tomado pelos bárbaros. A 
partir dessa conquista, inicio-se uma comemoração anual, cuja 
programação contemplava um festival de queimada, onde os homens 
podiam relembrar seus feitos. 

 

 Ainda segundo Santos (2012), a bola queimada é conhecida por outros 

nomes também, dependendo de região podem ser chamados de: caçador, 

queimada, queimado, baleado, mata-mata, queima, barra bola, cemitério, mata 

soldado, carimba e carimbador. Na forma clássica do jogo o espaço utilizado é 

retangular dividido ao meio, onde cada equipe fica em um dos lados, com um 

reserva atrás da linha de fundo da quadra adversária. 

 Segundo Friedmann (2014, p. 119) o objetivo do jogo é:  



Que alguma das crianças do grupo adversário seja queimada, isto é, que a 
bola bata no seu corpo e em seguida caia no chão. Cada jogador queimado 
sai do jogo. O jogo prossegue até ficar um time sem jogador, dando a vitória 
ao time adversário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santos (2012) diz que na queimada podem ser modificadas as regras e 

forma de jogo dependendo do grupo e suas necessidades. A queimada é um jogo 

onde as crianças tem grande apreço e a partir da forma básica do jogo podemos 

promover inúmeras variações, algumas delas serão descritas abaixo. 

 

CAÇADOR COM BASES LATERAIS 

Material: espaço delimitado para o jogo e uma bola. 

Descrição: Neste jogo, além das bases de fundo haverá mais duas bases, sendo 

uma em cada lateral da quadra. Cada base é responsável pelo seu espaço, ou 

seja, devem pegar e lançar a bola somente naquele local. Todas as bases matam 

e isto torna o jogo mais dinâmico, pois as crianças tem que fugir de todas as 

direções em seu campo. Ao ser atingida a criança vai para uma das bases. 

 

CAÇADOR COM CONES 

Material: Uma bola, cones e espaço delimitado para o jogo. 

Descrição: em cada campo são espalhados cones e o objetivo do jogo é acertar 

os cones e não os outros jogadores. Desta forma, os jogadores devem proteger 

os cones para que estes não sejam eliminados. Cada vez que um cone é atingido, 

este é retirado do campo e troca-se a criança da base. Ganha o jogo a equipe que 

eliminar primeiro todos os cones da equipe adversária. 

 

Fonte: http://efjogos.blogspot.com.br/p/jogos-recreativos.html (Acesso em: 19/11/2014). 

 

 

http://efjogos.blogspot.com.br/p/jogos-recreativos.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://ededfisica.blogspot.com.br/2012/12/jogo-de-queimada-com-pinos.html (Acesso 

em: 19/11/2014). 

 

QUEIMADA ABELHA RAINHA 

Material: Bola e espaço delimitado para o jogo. 

Descrição: as crianças se dividem em dois times e cada um deles tem que escolher um 

jogador para ser a abelha-rainha. Esse jogador tem que ser protegido pelo resto do time. 

Quem estiver de posse da bola deve tentar queimar os jogadores do outro time, 

especialmente a abelha-rainha. Os participantes que forem queimados têm que ir para o 

morto, que é o espaço atrás do campo e não sair de lá. Para ganhar o jogo, é preciso 

queimar todos do time, mas se a abelha-rainha for queimada antes, a brincadeira termina e 

a equipe que conseguir atingi - lá vence. 

 

QUEIMADA DO CALABOUÇO 

Material: Bola e espaço delimitado de jogo. 

Descrição: Segue as mesma regras da queimada tradicional. São dois times e cada um em 

seu campo. Para ganhar o jogo, é preciso queimar todos os jogadores do time adversário. A 

diferença é que, nessa brincadeira, cada time tem que escolher alguém para ser o rei e 

alguém para ser o anjo. O rei tem que ser protegido pelo time. Se ele for queimado o jogo 

acaba. Já o anjo tem duas vidas. Ele pode usá-las ou dá-las para quem quiser. 

 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22678 (Acesso: 

19/11/2014 – Autor: Moacyr Barreto da Silva Junior).  

 

http://ededfisica.blogspot.com.br/2012/12/jogo-de-queimada-com-pinos.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22678


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAMOS FAZER UMA BOLA DE MEIA PARA 
JOGAR QUEIMADA!!! 

Os alunos da turma serão divididos em cinco grupos, cada grupo 

devera confeccionar uma bola de meia. Segue abaixo uma dica 

para os alunos fazerem a bola de meia, ou também os alunos 

poderão usar a criatividade, ou ainda pedir o auxilio de familiares e 

entrevistados para auxiliar na confecção da bola de meia nas aulas. 

 MÃOS A OBRA!!!! 

 

 

Ilustração: Marcelo Badari 

 

Fonte: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/velha-meia-futura-bola/ (Acesso em: 19/11/2014). 

VELHA MEIA, FUTURA BOLA! 

Você vai precisar de: uma meia-calça velha, 

três ou quatro meias comuns já na fia dos 

farrapos, espuma de almofada e tesoura sem 

ponta. 

 Pegue a meia-calça e corte uma das pernas 

abaixo da altura dos joelhos. Encha esta parte com 

espuma de almofada até que ela fique firme e 

redonda e corte o excedente da meia. 

 Agora, pegue as meias comuns e corte a 

biqueira, o calcanhar e outras partes, deixando-as 

esburacadas mesmo. Vista estas meias na bola, 

como mostra a figura, tendo cuidado para que a 

parte onde apareça a espuma fique bem 

escondida. 

Pronto: ai está a sua bola de meia! 

 

 
 

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/velha-meia-futura-bola/


Alunos, agora que aprendemos um pouco mais sobre origem da queimada, e 

suas variações, além de construirmos a bola de meia, vamos jogar queimada de 

cinco maneiras diferentes e em cada jogo de queimada diferente, vamos utilizar a 

bola de meia construída por um dos cinco grupos da turma. As maneiras de 

jogarmos serão as seguintes: Queimada clássica, caçador com bases laterais, 

caçador com cones, queimada abelha rainha e queimada do calabouço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após os alunos brincarem, fazer estes refletirem sobre as diferentes 

forma de jogar queimada, e pedir aos mesmos como foi jogar com as bolas de 

meia. 

Observação: Para a realização da atividade 5 serão utilizadas 

aproximadamente 3  aulas. 

 

 

HORA DE 
BRINCAR 



 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE 6: 

 Experimentar com os estudantes a construção e vivência da brincadeira de 

pipa.  

 Aumentar o hábito da utilização da brincadeira pelas crianças envolvidas no 

projeto. 

 

PIPA 

 Há algumas contradições e incertezas sobre a origem da pipa, mas segundo 

Santos (2012, p. 125): “Existem duas versões para a origem da pipa: entre 400 e 

300 a.C. por um grego chamado Arquitas, na cidade de Tarena, e em 206 a.C. pelo 

general chinês Han Sin, que a utilizou com finalidade militar”. 

 Temos ainda algumas lendas sobre os papagaios na Coréia, que dizem 

segundo Os Melhores Jogos do Mundo (1978, p. 102): 

 

Numa época muito remota, um general teria mandado empinar à noite, 
sobre seus batalhões, um grande papagaio com uma lanterna. Ele 
procurava motivar os seus soldados para a luta, fazendo-os crer que a nova 
estrela surgia no céu era símbolo da ajuda divina. 

 

 Santos (2012) diz que os formatos da pipa são bastantes distintos 

diferenciando nas formas e desenhos, propiciando aparências variadas entre os 

modelos, contudo a pipa é composta por partes elementares. Ainda, Santos (2012, 

p. 126) afirma que são elas: 

 



- Vela: a superfície que, ao servir de resistência ao vento, faz com que a 
pipa suba no ar; pode ser de papel, plástico ou tecido. 
- Armação: é uma estrutura de varetas que mantêm a posição da vela e 
pode ser feita de diferentes materiais como madeira, bambu, fibra de 
carbono, alumínio, dentre outros. 
- Cabresto: é o tensor da linha que mantém a inclinação da pipa para que o 
vento a levante, também chamado de estirante,cabeçote, cabeção, 
cabeçario, chave, zil, dentre outros. 
- Cauda: é a parte que dá estabilidade ao voo da pipa, do tipo plana. Pode 
ser rabiola (tiras amarradas), tiras (tiras compridas de mais de 1,5m) e 
corrente (tiras em forma de elo). 
- Linha: fio que serve para sustentar a armação da pipa e para dar 
condições de a pipa levantar o voo; necessário para empinar e recolher a 
pipa. 

 

 A pipa segundo Santos (2012), possui variações em seu nome, conforme a 

região do Brasil é conhecida por papagaio, quadrado, arraia, cafifa, pandorga, 

maranhão, capucheta, barrilete, chambera, borboleta, morcego, peixinho, dentre 

outros. 

 

COMO EMPINAR PIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para empinar bem uma pipa existe dois fatores que podem favorecê-la. Primeiro, a 

pipa tem que ser bem construída, o outro fator é a ajuda do vento. Essa brincadeira pode 

ser feita sozinha, mas ter um ajudante é melhor ainda. 

Empinar uma pipa sozinha requer um pouco de prática, pois você terá que ir 

soltando o máximo de linha possível. O ideal é você sempre controlar a linha para não 

permitir que ela desça rapidamente. Quando isso acontecer, recolha toda a linha e tente 

outra vez. Esse processo tem que ser sempre a favor do vento. 

Se tiver um ajudante, ele deverá manter a pipa levantada, de frente para o vento e 

de frente para o empinador. O empinador terá que ficar com a linha bem esticada nas mãos 

e quando perceber que o vento está bom ele terá que dá um sinal ao ajudante para ele 

recolher as mãos. Em seguida você deverá catar, ou seja, fazer os movimentos, os quais têm 

que ser de ir e vir com a linha de modo alternativo e constante. Onde você deverá simular 

que está catando em um vento maior. 

A pipa subirá e quando perceber que o vento esta mantendo ela no ar, você deverá 

soltar a linha, fazendo que ela seja levada só com a ajuda do vento. Cuidado para que ela 

não vá muito longe. Aproveite para soltar o máximo possível sempre tomando certo cuidado 

com a altura que a pipa alcançar. Caso ela fique acima do limite e você perceber que não 

consegue manter o controle, recolha a linha sem pressa e enrole com calma na carretilha. 

 

Fonte: http://www.assimsefaz.com.br/sabercomo/como-empinar-pipa. Acesso em: 20/11/2014. 

http://www.assimsefaz.com.br/sabercomo/como-empinar-pipa


A respeito dos movimentos básicos para soltar pipa segundo Santos (2012 p. 

127), estão as seguintes ações: 

Correr, empinar e dar linha (bater carioquinha para pegar o vento); deslocar-
se para qualquer lado (desbicar); fazer a pipa descer de uma  vez (retão); 
tentar cortar outra pipa (relo, relinho); recuperar a pipa para o próprio 
jogador, com a sua linha (aparar); defender-se de outra pipa atacando a 
rabiola do adversário (repicar, pipocar). 

 

 Agora que conhecemos a origem, partes da pipa, diferenças do nome da 

pipa, como empinar e movimentos básicos vamos construir a pipa? 

COMO FAZER SUA PROPRIA PIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: 2 varetas de bambu ou de palha de coqueiro, fita adesiva colorida, 
tesoura sem ponta, papel seda, papem crepom ou seda (para a rabiola) e linha nº 
10. 
Como fazer: 
1º - Recorte o papel de seda em forma de quadrado, com aproximadamente 30 
cm; 
2º- Cole um dos palitos na diagonal; 
3º- Faça um arco com o outro palito e cole-o cruzando por cima do palito que já 
está colado; 
4º- Faça dois furinhos no lugar onde as duas varetas se cruzam (um furo de cada 
lado); 
5º- Passe a linha pelos buracos e, sem cortá-la, dê um nó. Amarre a linha para 
puxar a pipa a partir do nó. (mas deixe um espacinho); 
6º- Por ultimo faça uma rabiola bem colorida, com papel crepom (é só cortar umas 
tiras de papel crepom colorido) ou papel seda (corte uns pedaços do papel e cole 
num fio de linha) e depois é só amarrar na pipa (na parte de baixo da vareta reta). 

 

 

Fonte: http://www.dicasmiudas.com.br/como-fazer-sua-propria-pipa/.(Acesso em: 
21/11/2014). 

http://www.dicasmiudas.com.br/como-fazer-sua-propria-pipa/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pipa_%28brinquedo%29 (Acesso em 21/11/2014). 

Vale ressaltar que para os alunos poderem brincar de empinar pipa, os 

mesmos precisarão ser levados para um local aberto, livre de redes elétricas e sem 

circulação de veículos, logicamente com a autorização dos pais ou responsáveis. 

Depois de realizar todas estas etapas, vamos verificar com os alunos quais foram às 

Mãos a obra alunos, vamos fazer em nossas aulas!!! 

Com auxilio da sugestão acima ou com novas ideias vamos confeccionar a 

pipa, lembre-se de convidar os familiares e entrevistados para ajudar se 

possível. 

Depois de pronta é só brincar, para isso é importante às dicas: 

 Evite lugares com fios, podem ser perigosos e causar choques. 

 Ficamos olhando para o céu e esquecemos-nos do chão, por isso é bom 

um lugar plano e com poucos riscos de queda. 

 Jamais use cerol. 

 E a dica mais importante de todas Boa Diversão! 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pipa_%28brinquedo%29


experiências tidas ao brincar com a pipa, bem como se foi fácil empinar para 

aqueles que brincaram com a pipa pela primeira vez. 

Observação: Para a realização da atividade 6 serão utilizadas 

aproximadamente 3  aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

OBJETIVO DA ATIVIDADE 7: 

 Oportunizar a vivencia prática do jogo da bola de gude em suas diferentes variações 

de jogar existentes. 

 Fazer os alunos produzirem a bola de gude para poderem brincar, vendo a diferença 

da bola de gude comercializada com a feita por eles. 

 

BOLA DE GUDE 

As bolas de gude podem ser feitas segundo Os Melhores Jogos do Mundo 

(1978) de pedras, cerâmica, mármore, vidro ou aço e estas são companheiras 

frequentes do mundo dos jogos infantis. Segundo Santos apud Santos (2012, p. 

117-118): “o jogo gude é derivado de jogos realizados com pedras preciosas nas 

civilizações egípcias. Em escavações arqueológicas no túmulo de crianças foram 

encontradas bolinhas polidas de jade e ágata”. Ainda, Santos (2012, p.118) afirma 

que em diversas culturas “é tradição enterrar o corpo com os objetos de maior 

estima do morto, em casos de crianças, a maioria dos objetos encontrados se 

referem a brinquedos utilizados na infância”. 

Segundo Os Melhores Jogos do Mundo (1978, p.149) a história da bola de 

gude é: 

 

Muito antiga, e dos mais ricos o folclore que se criou em torno desse jogo 
ao longo dos séculos. Já no Egito antigo e na Roma clássica, onde era 
praticado com bolinhas feitas de mármore, abalastro e cerâmica, esse jogo 
constituía um dos divertimentos prediletos das crianças e com o passar do 
tempo, tornou-se cada vez mais associado à ideia de fuga as aulas e às 
tarefas escolares. 



 

 

 

 

 Como já vimos em outras brincadeiras o nome bola de gude possui algumas 

variações, segundo Santos (2012) pode ser chamado de birisca, bulica, buraco, 

ximbra, pega, bolica e berlinde. Estes nomes possuem estas variações próprias 

pois, retratam o jogo de sua localidade. Existem alguns termos próprios do jogo de 

bola de gude que são destacados por Santos (2012, p. 118): 

 

- A brinca: de brincadeira, quer dizer que joga-se apenas pelo prazer do 
jogo, já que no final as bolas capturadas são devolvidas ao seu dono; - A 
vera: de verdade, é quando os jogadores ficam com as bolinhas que 
ganharam dos oponentes; - Casar: apostar as bolas antes do jogo; - 
Tecadeira: é uma bola jogadeira, utilizada para acertar (tecar) as outras; - 
Expurcegos: palma da mão no chão para lançar a bolinha; - Tudo voltes: 
quando a bolinha bate e volta; - Repiques: quando bater na bolinha ela é 
sua; - Pingues: lança a bolinha de cima para baixo, bem em cima da única 
bolinha que sobrou.  
 
 

 
 

Agora vamos ver algumas variações mais populares de brincar com bolas de 

gude, além de mostraremos como se joga em cada variação. 

 

 

Alguns tipos de bola de gude. Fonte: Os Melhores jogos do mundo (1978) 

Jogo de bola de gude no triangulo 
Fonte: http://desciclopedia.org/wiki/Bola_de_gude  
Acesso em: 21/11/2014  

http://desciclopedia.org/wiki/Bola_de_gude


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM BURACOS NO CHÃO 

Lóca: Faça um buraco no chão. De uma distância de aproximadamente 3 metros, 
cada jogador deve tentar “enlocar” a bolinha (acertá-la no buraco). Quem conseguir, 
ganha uma bola de cada jogador. Quem errar vai para o fim da fila. Ganha o jogo 
quem conquistar mais bolas adversárias. 
 
Búlica, borroca ou três covinhas: Faça três buracos (borrocas) em linha no chão de 
terra com uma distância de cerca de 2 metros entre cada. Para decidir quem começa, 
cada participante joga uma bolinha em direção a última borroca e ganham 
preferência os que chegarem mais perto. O jogador começa lançando uma bola em 
direção à primeira borroca. Se errar, passa a vez para o próximo. Se acertar, tenta 
novamente, mirando à segunda borroca dessa vez, ele continua jogando se acertar 
dentro ou se a bolinha cair há menos de um palmo de distância. Se acertar uma 
bolinha adversária no caminho e afastá-la do alvo, melhor ainda. O objetivo é acertar 
as três borrocas em sequencia, na ida e na volta. Quando acertar a primeira borroca 
pela segunda vez, ele ganha o direito de “caçar” as bolinhas dos adversários. Isso 
significa que as bolinhas que ele acertar com a sua, ficam para ele. 
 
Oca: Desenhem um círculo de cerca de 3 metros de diâmetro e façam um buraco bem 
no meio, um pouco maior que o tamanho de uma bola de gude. Todos os jogadores 
jogam uma bola em direção ao buraco. O objetivo então, é tentar “encacapar”. 
 
 
SEM BURACO NO CHÃO 
 
Triangulo: Desenhe um triangulo no chão e coloque três bolinhas de cada jogador 
dentro. Em alguns países e estados do Brasil, as crianças desenham círculos. Os 
jogadores têm o objetivo de “matar” as bolinhas dos adversários. Para isso, jogam uma 
bola contra a do adversário, tentando tirá-la de dentro do espaço, usando uma das 
suas para “tecar” (acertar de leve) as do outro e tirá-las do espaço delimitado. A bola 
que ele jogar não pode ficar dentro do triângulo, senão ele perde a vez. Ganha quem 
conquistar o maior número de bolas. 
 
Mata-mata: É a mais simples das modalidades: cada jogador deve tentar acertar a 
bolinha jogada pelo anterior e, assim, ganhá-la para si. O jogo começa com uma 
bolinha grande colocada no chão, em espaço livre. O primeiro jogador tenta acertá-la, 
o segundo mira a bolinha do primeiro e assim por diante. O jogo so acaba quando os 
participantes quiserem. 
 
Fonte: http://casa.hsw.uol.com.br/bola-de-gude1.htm (Acesso em 22/11/2014). 

 
 

 

http://casa.hsw.uol.com.br/bola-de-gude1.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora alunos vamos conseguir argila, trazer para a escola e fazer nossas 

próprias bolas de gude, podemos seguir a dica acima ou pedir sugestão aos 

familiares ou entrevistados e convidar eles para virem à escola a ajudar  na 

confecção e mãos a obra. 

 

 

 

 

 

Alunos vamos brincar, de jogar bola de gude? Para isso vamos 

utilizar as bolas comercializadas e as bolas feitas pelos próprios alunos e 

utilizar as variações do jogo de bola de gude e outras sugeridas pelos 

entrevistados. Boa diversão. 

 

Observação: Para a realização da atividade 7 serão utilizadas aproximadamente 3  aulas. 

Vamos fazer bola de gude com argila!  

O que acham, ai vai a dica. 

Mãos a obra!!! 

 

BOLA DE GUDE COM ARGILA 

 

O que você precisa: Argila natural ou argila de modelar. 

Instruções: Separe pedaços pequenos de argila. Role-a na mão fazendo uma forma circular 

lisa. Deixe a argila endurecendo sozinha a sombra em uma superfície lisa e sem textura, se 

estiver usando argila natural, um prato é ideal. Se for argila de modelar, siga as instruções 

da embalagem. Enquanto a argila pode levar horas para secar, a argila de modelar pode 

endurecer em menos de uma hora. Deixe as bolinhas secarem bem para evitar se 

quebrarem. 

 

Fonte: http://www.ehow.com.br/brincar-bolas-gude-caseiras-como_204578/  

(Acesso em: 22/11/2014). 

Hora de 

brincar!!! 

http://www.ehow.com.br/brincar-bolas-gude-caseiras-como_204578/


 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE 8: 

o Oportunizar aos alunos a livre escolha de qual jogo ou brincadeira tradicional 

brincarem, dentre aquelas produzidas e trabalhadas nas aulas. 

  

 LUDOTECA PARA A TURMA 

 Após a confecção e aprofundamento das variações dos jogos e brincadeiras 

tradicionais que podem ser realizados (os quais foram: peteca, queimada, pipa e 

bolica, além de outras jogos e brincadeiras que foram trabalhadas nas demais 

atividades), oportunizar aos alunos a visualização e a possibilidade de brincar com 

todas elas em uma ludoteca para a turma. 

 Para a participação da ludoteca ser algo agradável e ao mesmo tempo 

organizado, faz-se necessário que os alunos obedeçam algumas regras básicas, 

que serão as seguintes: 

 Não é permitido retirar qualquer jogo ou brincadeira do local pré-estabelecido 

para brincar, pois cada atividade terá um espaço especifico para brincar. 

 Não será permitido a troca constante de jogo ou brincadeira apenas a cada 20 

minutos, se ao passar os 20 minutos o aluno ou grupo de alunos quiser 

permanecer com aquele jogo ou brincadeira poderá desde que outro aluno ou 

grupo não queira brincar com ele. 

 Ao fim de cada utilização é necessário guardar o jogo ou brinquedo no local 

indicado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Para desenvolver a atividade 8 serão utilizadas aproximadamente 2 

aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGORA ALUNOS É HORA DE 
BRINCAR E APROVEITAR OS 

JOGOS E BRINCADEIRAS 
TRADICIONAIS NA 

LUDOTECA. 

HORA DA DIVERSÃO!!! 



 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE 9: 

 Oportunizar aos demais alunos do colégio a visualização e manipulação 

dos jogos e brincadeiras tradicionais, através da ludoteca. 

 

LUDOTECA PARA ALUNOS DO COLÉGIO 

 

 Com o auxílio dos alunos da turma organizar a ludoteca, para os demais 

alunos do colégio poderem ver e brincar com os jogos e brincadeiras tradicionais. 

Cada turma terá uma hora aula para poder vivenciar brincando e explorando a 

ludoteca.  

Os alunos da turma estarão auxiliando na ludoteca explicando os jogos e 

brincadeiras, bem como se possível convidar familiares dos alunos e entrevistados 

para explicar como brincavam quando crianças com os jogos e brincadeiras 

tradicionais. 

  Da mesma forma da ludoteca feita com a turma, a ludoteca para os alunos do 

colégio necessita de algumas regras básicas, que serão as seguintes: 

 Não é permitido retirar o qualquer jogo ou brincadeira do local pré-

estabelecido para brincar, pois cada atividade terá um espaço especifico para 

brincar. 

 Não será permitido a troca constante de jogo ou brincadeira, apenas a cada 

10 minutos. Se ao passar os 10 minutos o aluno ou grupo de alunos quiser 

permanecer com aquele jogo ou brincadeira poderá desde que outro aluno ou 

grupo não queira brincar com ele. 



 Ao fim de cada utilização é necessário guardar o jogo ou brinquedo no local 

indicado. 

 

Além dos alunos do colégio serão convidados demais professores e 

funcionários do colégio para visitação da ludoteca e se houver interesse 

também brincarem com os jogos e brincadeiras tradicionais. 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Para desenvolver a atividade 9 serão utilizadas aproximadamente 5 

aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E UMA ÓTIMA LUDOTECA 

PARA TODOS. 

BOA DIVERSÃO!!! 
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