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Resumo: 

 

Pretende-se com esse trabalho, utilizar as 
aulas de Educação Física para fazer um 
resgate da teoria e da prática dos jogos, 
brinquedos e brincadeiras de herança africana 
com os alunos do 6º ano, que antigamente 
eram passados de geração em geração e que 
hoje não são praticados por eles. A disciplina 
de Educação Física oferta uma diversidade de 
jogos e brincadeiras que oportunizam os 
alunos a conhecer e valorizar os diversos 
aspectos culturais de diferentes povos e 
nações. A escolha do tema jogos, brinquedos e 
brincadeiras de origem africana, tem como 
objetivo desenvolver com os alunos a teoria e 
prática mais aprofundada no assunto, uma vez 
que estão se perdendo com o passar do tempo, 
e levar os alunos a conhecer outras formas de 
diversão diferenciadas e que não necessitem 
do uso das tecnologias. 
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INTRODUÇÃO 

Esse caderno pedagógico é uma ferramenta que possibilita a mediação e 

foi elaborado com o objetivo de desenvolver um trabalho de resgate da teoria e 

da prática dos jogos, brinquedos e brincadeiras tradicionais e de herança 

africana, no 6º ano do Colégio Estadual de Vila Ajambi em Almirante Tamandaré. 

Em função dos avanços da tecnologia, nossa sociedade moderniza-se em 

uma velocidade maior que a décadas passadas, e os jovens, de hoje, procuram 

novas maneiras de divertimento, pautados nas facilidades tecnológicas, tais 

como:- vídeo games, computadores, celulares, que estão cada vez mais 

avançados, e que oferecem os mais diversos atrativos à diversão e interação 

com o imaginário. Esses novos comportamentos, voltados ao entretenimento, 

tem afastado as crianças das brincadeiras tradicionais e antigas, tais como: pular 

elástico, pular amarelinha, pular corda, mãe da rua, queimada, bugalha, peteca, 

alerta, etc. 

A escolha do tema jogos, brinquedos e brincadeiras tradicionais e de 

origem africana, tem como objetivo resgatar, com os alunos, a influência étnica 

das nossas brincadeiras, e aprofundar o assunto, uma vez que estão se 

perdendo com o passar do tempo.  

Segundo Cascudo (1984) e Kishimoto (1999 e 2003), os jogos tradicionais 

infantis fazem parte da cultura popular, expressam a produção espiritual de um 

povo em uma determinada época histórica, são transmitidos pela oralidade e 

sempre estão em transformação, incorporando as criações anônimas de geração 

para geração. 



É função da disciplina de Educação Física para fazer o resgate da teoria 

e da prática dos jogos, brinquedos e brincadeiras tradicionais e de herança 

africana, que antigamente eram passados de geração em geração e que hoje 

não são muito praticados por crianças, principalmente da região urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOGOS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS E DE ORIGEM AFRICANA 

 

 

Conforme Vygotsky (1984): 

“...jogos e brincadeiras são excelentes formas de aprendizado. Através deles 

pode-se simular situações, desenvolver a criatividade, a imaginação a interação 

e a socialização. O brincar, é mais do que diversão, é uma forma de interagir 

com a realidade, principalmente para as crianças. É pela brincadeira que a 

criança recria, interpreta e estabelece relações com o mundo em que vive, 

realizando desejos que não podem ser satisfeitos no mundo real”. 

 

UNIDADE 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educaja.com.br/tag/brincadeiras 

 

Na escola os jogos, brinquedos e brincadeiras são importantes para o avanço 

dos alunos, através da prática o aluno aumenta a criatividade e habilidades 

em diversos jogos. 

http://educaja.com.br/tag/brincadeiras


 

 

 

OBJETIVOS:- 

- Apresentar e vivenciar brinquedos e brincadeiras tradicionais e da cultura 

africana; 

- Pesquisar com os alunos, quais dessas brincadeiras conhecem e quais já 

brincaram. 

 

Justificativa:-  

 

O brincar e o jogar são atos indispensáveis à saúde física, emocional e 

intelectual e sempre estiveram presentes desde os povos mais antigos, através 

deles, as crianças desenvolvem a linguagem, o pensamento, a socialização, a 

iniciativa e a auto estima, sendo capazes de enfrentar desafios e construir um 

lugar melhor para se viver.  

As tecnologias estão ocupando um espaço no dia a dia de nossas 

crianças, levando-os a um sedentarismo perigoso, baseado em atividades 

passivas e contemplativas, com a ausência do movimento corporal. 

Resgatar essas brincadeiras e jogos mostrará aos alunos que existem 

outras formas de diversão e com vantagens motoras, psicológicas e sociais. 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 



Essas atividades estão sendo sugeridas para realização de 

aproximadamente quatro horas/aula. 

Poderão ser utilizadas se necessárias adaptações de acordo com os 

recursos físicos, tecnológicos e materiais disponíveis no colégio, e ou produzidos 

pelos alunos, buscando alcançar os objetivos propostos. 

Pesquisar em sites brincadeiras antigas, praticadas por seus pais e avós, 

e fazer um relato das que conhece ou gostaria de conhecer. 

Convidá-los a assistir um vídeo com alguns jogos, brinquedos e 

brincadeiras tradicionais e de origem africana. 

Pesquisar com seus pais e avós quais brincadeiras praticavam quando 

eram crianças. 

Em grupo de 4 pessoas escolher uma brincadeira das que pesquisaram e 

apresentar para os colegas. 

Debate sobre as variações das mesmas brincadeiras que pesquisaram e 

apresentaram.  

 

NESTA UNIDADE UTILIZAREMOS MAIS OU MENOS 10 AULAS  

 

 - AMARELINHA TRADICIONAL 

 

 



http://maesamigas.com.br/tunel-do-tempo-brincadeiras-dos-anos-80e-90/ 

 

Descrição:- 

Risque o desenho escolhido no chão, com um pedaço de giz, sorteia-se 

para saber a ordem de cada jogador, cada um deve ter sua própria pedra. 

O primeiro a jogar fica de pé, na frente da casa número 1, ou dentro da 

casa do inferno, se houver uma, ele começa jogando a pedrinha na casa 1, a 

casa onde está a pedra não pode ser pisada, é preciso pular por cima dela, e 

então vai pulando num pé só, ou, no caso de ter 2 casas lado a lado, um pé em 

cada casa, percorrendo as casas até o céu, quando o jogador chegar no céu, 

coloca os dois pés no chão, e em seguida, volta pulando todo o trajeto, até a 

casa número anterior à pedra, chegando lá, tem de pegar de volta a pedra, sem 

perder o equilíbrio, se estiver em um pé só, tem de ficar assim, e pegar a pedra 

e retornar ao início do jogo. 

Se conseguir, coloca a pedra na casa 2 e percorre de novo todo o trajeto, 

colocando de cada vez a pedra no número seguinte até chegar ao número 10, 

se perder o equilíbrio e pisar com os 2 pés numa casa só, ou pisar fora do 

desenho, perde a vez para o jogador seguinte, ganha quem conseguir percorrer 

todas as casas com a pedra sem perder a vez, o que não é uma tarefa fácil. 

OBS:- Perde a vez, quem:- 

-Esquecer de pegar a pedra de volta ou não conseguir pegá-la; 

-Colocar os dois pés no chão numa casa só; 

-Entrar na casa onde deixou a pedra cair; 

-Deixar a pedra cair na casa errada; 

 

 

 

 

http://maesamigas.com.br/tunel-do-tempo-brincadeiras-dos-anos-80e-90/


AMARELINHA DE CARACOL 

 

http://www.fazfacil.com.br/lazer/amarelinha-como-brincar/ 

 

É uma variante da amarelinha, mas um pouco mais difícil, porque o 

jogador nunca pode colocar os 2 pés no chão. A última casa dentro do caracol 

pode ser tanto o Céu como o número 10, quem terminar primeiro o trajeto de ida 

e volta até cada casa sem perder a vez, atira uma pedrinha de costas de dentro 

da décima casa. 

Em seguida escreve seu nome na casa onde caiu, e os outros jogadores 

não poderão pisar nela, se a pedra cair fora do desenho, o jogador não escreve 

nada, neste caso vence quem conseguir marcar mais casas. 

 

 

QUEIMADA OU CAÇADOR 

 

 

http://www.fazfacil.com.br/lazer/amarelinha-como-brincar/


http://www.anos80.net/brinquedos-e-brincadeiras/jogo-de-queimada/ 

 

Descrição:- 

Dividir uma quadra ou espaço em dois campos iguais do mesmo tamanho. 

Escolha os participantes e divida-os em dois times, cada time escolhe um 

jogador para ficar atrás da linha de fundo do campo adversário, este não pode 

queimar no início do jogo, somente após que alguém de seu time seja queimado, 

ele vai para dentro do campo e este assumi seu lugar, começando então a 

queimar. Os jogadores que estão no campo podem queimar ou seja acertar a 

bola no adversário, se o adversário agarrar a bola, não é queimado e continua o 

jogo podendo queimar os adversários, se a bola bater no chão e depois na 

pessoa, não é queimada, ganha quem queimar o maior número de pessoas do 

time adversário, cada pessoa queimada vai para atrás da linha de fundo do 

campo adversário, e continua tentando queimar de trás da linha de fundo. 

Lembrando que não pode ultrapassar os limites do campo para tentar fugir da 

bola. 

 

CINCO MARIAS OU BUGALHA 

 

http://www.ahistoria.com.br/jogos-e-brincadeiras-antigas/ 

http://www.anos80.net/brinquedos-e-brincadeiras/jogo-de-queimada/
http://www.ahistoria.com.br/jogos-e-brincadeiras-antigas/


Descrição:- 

Existem diversas formas de se jogar, podendo-se utilizar pedrinhas, 

saquinhos, ossinhos, e sementes, na antiguidade os reis utilizavam pepitas de 

ouro, pedras preciosas, etc....geralmente utiliza-se 5 saquinhos com areia, joga-

se todos para o alto, deixando caírem, escolhe-se uma maria ou saquinho, e 

lança para o alto, enquanto isso deve-se pegar 1 saquinho do chão e com a 

mesma mão apanhar o que foi lançado no ar, antes que ele caia. Depois lança-

se 1 saquinho para cima e apanha 2, depois apanha-se 3 e depois, apanha-se 4 

saquinhos. 

 

ALERTA 

 

http://www.semprefamilia.com.br/vocequerbrincar/alerta-um-jogo-para-galera/ 

Descrição:- 

Alerta é uma brincadeira para reunir muitos amigos para jogar! Para 

começar é preciso escolher o primeiro a arremessar a bola, pode ser no “dois ou 

um “ou “Cristo-livre” feito isto, o escolhido arremessa a bola para cima e grita: 

http://www.semprefamilia.com.br/vocequerbrincar/alerta-um-jogo-para-galera/


“Alerta com… (nome de uma das crianças que está brincando)”. Enquanto a bola 

sobe e desce todos devem correr e quem teve seu nome escolhido tenta pegar 

a bola. Se conseguir pegar a bola ainda no ar, ganha a chance de arremessá-la 

novamente gritando o nome de outro amigo. Se a bola tocar no chão antes de 

conseguir pegá-la, a criança deve gritar: “ALERTA!”. A ouvir este comando todos 

devem parar aonde estiverem. A criança que estiver com a bola (A), pode dar 

três passos em direção ao colega mais próximo (B) e tentar acertá-lo. Se 

conseguir a criança (B) fica com a denominação “RÁ”; se não conseguir, a 

criança (A) que fica com o “RÁ”. Numa próxima vez que a criança for queimada 

(atingida pela bola) ou que não conseguir queimar a outra, ficará com “RÉ”, na 

terceira com “RI”, na quarta com “RO” e na quinta com “RUA” saindo da 

brincadeira. A saída da brincadeira pode ter a seguinte variação: na primeira vez 

que for atingida recebe a denominação “doente”, na segunda “VAI PARA O 

HOSPITAL” e na terceira “MORRE”. 

Ainda uma outra variação do jogo, ao invés das crianças usarem seus 

nomes podem escolher frutas, animais, cores ou qualquer outra coisa que as 

identifique, só que o arremessador não pode saber que é o que, ele somente 

escuta a lista com os “apelidos” e grita aleatoriamente. 

 

O GATO E O RATO 

 

 



 

http://fotos.noticias.bol.uol.com.br/entretenimento/2013/01/18/dia-de-chuva-na-

praia-veja-brincadeiras-para-distrair-as-criancas-dentro-de-

casa.htm?abrefoto=10 

 

Descrição:- 

As crianças de mãos dadas, formam um círculo, ficando uma dentro do 

círculo (rato) e outra fora do círculo (gato). As crianças giram e o gato pergunta 

às crianças: seu ratinho está em casa? Não, senhor! A que horas ele volta? Às 

oito horas ou (qualquer outra hora), aí o gato vai andando em volta da roda e 

perguntando: Que horas são? Uma hora. Que horas são? Duas horas. Que horas 

são? Três horas, e quando chegar na hora determinada pelo grupo, às crianças 

param de rodar e o gato lhe pergunta: Seu ratinho já chegou? Sim senhor! Dão-

me licença que eu quero entrar? Sim senhor! Começa então a perseguição do 

gato ao rato que as crianças ajudam a esconder, facilitando sua entrada e saída 

do círculo e dificultando a passagem do gato. O jogo termina quando o gato 

conseguir pegar o rato. 

 

 

 

http://fotos.noticias.bol.uol.com.br/entretenimento/2013/01/18/dia-de-chuva-na-praia-veja-brincadeiras-para-distrair-as-criancas-dentro-de-casa.htm?abrefoto=10
http://fotos.noticias.bol.uol.com.br/entretenimento/2013/01/18/dia-de-chuva-na-praia-veja-brincadeiras-para-distrair-as-criancas-dentro-de-casa.htm?abrefoto=10
http://fotos.noticias.bol.uol.com.br/entretenimento/2013/01/18/dia-de-chuva-na-praia-veja-brincadeiras-para-distrair-as-criancas-dentro-de-casa.htm?abrefoto=10


LENÇO ATRÁS 

 

http://www.editoradobrasil.com.br:81/blog-da-gabi/category/gabi-e-portugues/ 

Descrição:- 

Os alunos formam um círculo, sentados, é escolhido um aluno para começar, 

este corre em torno do círculo gritando: lenço atrás, e os do círculo respondem: 

corre mais, lenço atrás, corre mais, ele escolhe um e joga o lenço atrás dele, 

este imediatamente deve levantar e correr atrás  e tentar pegá-lo antes que sente 

no seu lugar, se não conseguir toma o lugar do lado de fora do círculo e começa 

gritando : lenço atrás, e os outros respondem: corre mais e assim por diante até 

que todos tenham participado da brincadeira. 

 

BATATA QUENTE 

http://www.editoradobrasil.com.br:81/blog-da-gabi/category/gabi-e-portugues/


 

 

  

http://www.mildicasdemae.com.br/2014/04/brincadeiras-que-nos-amamos-

ontem-hoje-e-sempre.html 

Descrição:- 

Formação: em círculo, sentados, enquanto a música   é cantada por um colega 

que fica do lado de fora da roda e de costas, para não interferir no resultado, vai 

cantando: batata quente, quente, quente, quente, quente, queimou, os alunos 

passam rapidamente à bola uns aos outros, (ou mesmo uma batata), até que 

pare de cantar, onde a bola ou a batata estiver, este sai da brincadeira. 

 

PULAR CORDA 

http://www.mildicasdemae.com.br/2014/04/brincadeiras-que-nos-amamos-ontem-hoje-e-sempre.html
http://www.mildicasdemae.com.br/2014/04/brincadeiras-que-nos-amamos-ontem-hoje-e-sempre.html


 

http://guiadicas.net/brincadeiras-para-brincar-na-rua/ 

Existem muitas variações desta brincadeira, pode-se bater a corda primeiro para 

frente, depois para trás, quem pular mais vezes com os dois pés, com um pé só, 

dando uma certa quantidade de pulos para frente e depois para trás, etc., 

Variações:- 

PULAR CORDA CANTANDO 

PASSAR ZERO 

SALADA SALADINHA 

 

 

ORDEM 

http://guiadicas.net/brincadeiras-para-brincar-na-rua/


 

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

Descrição:- 

O aluno segura a bola com as duas mãos, e joga na parede, falando: 

-Ordem 

-Sem lugar (quieto, sem se movimentar, só com as mãos) 

-Sem rir (não pode rir) 

-Sem falar (não se diz nada, apenas joga a bola) 

-Um pé (ficar em um pé só) 

-Uma mão (receber a bola com uma mão) 

-A outra (receber com a outra mão) 

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


-Bate palmas (bater uma palma a frente do corpo) 

-Pirueta (girar as duas mãos à frente do corpo) 

-De trás para frente (bater uma palma atrás do corpo) 

-Quedas (bater as duas mãos nas pernas) 

-Se errar em qualquer uma das etapas, passa a vez para o próximo aluno  

Jogar, quando retornar a sua vez, continua de onde parou. 

 

 

 

 

 

 

JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS DA CULTURA AFRICANA 

 

De acordo com Brasil(1997):  

A Educação Física permite que se vivenciem 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 

contribui para a adoção de uma postura não preconceituosa e discriminatória 

UNIDADE 2 



diante das manifestações e expressões dos diferentes grupos étnicos e sociais 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS:- 

 

- Conhecer a cultura do jogo e das brincadeiras de origem africanas; 

 

JUSTIFICATIVA:- 

 

 

            A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos  

da África durante o longo período em que durou o tráfico negreiro transatlântico. 

            A diversidade cultural da África refletiu-se na diversidade dos escravos,  

pertencentes a diversas etnias que falavam idiomas diferentes e trouxeram 

Os jogos e as brincadeiras encontram-se presos ao homem a partir do 

princípio da construção da sua cultura. Antigamente o homem já jogava 

e brincava, alguns registraram suas brincadeiras em forma de desenho 

nas cavernas, daí em diante, o jogo acompanhou o homem no seu 

crescimento histórico, estando presente em todas as civilizações. 



 tradições distintas.  

             Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma   

enormidade de aspectos:- dança, música, religião, jogos, brincadeiras, culinária 

e idioma. 

Com a criação da lei nº 10.639/2003, a qual obriga o ensino da História 

e Cultura Afro-Brasileira na educação básica (BRASIL,2004). 

Tal lei altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, estabelece a obrigatoriedade do ensino da” História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana”. Essa decisão destaca a contribuição dos 

negros na construção e formação da sociedade brasileira e tem o mérito de 

trazer aos estudantes do ensino básico os conhecimentos acerca das relações 

étnico-raciais e das histórias afro-brasileira e africana (BRASIL,2004). 

Poder conhecer os jogos e as brincadeiras de matriz africana, como 

poder conhecer esse conteúdo riquíssimo e poder apoderar-se dele e apresenta-

los aos alunos nas aulas de Educação Física. 

 

 

 

 

 

 

NESTA UNIDADE UTILAREMOS MAIS OU MENOS 10 AULAS  

  

CHICOTINHO QUEIMADO 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 



 

http://pt.slideshare.net/elisangelasooma/aula-sobre-brincadeiras-

africanas 

 

 

Descrição:- 

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

O que caracteriza a brincadeira africana é a forma de se brincar. 

 

 

PICULA OU PEGA- PEGA 

 

 

http://pt.slideshare.net/elisangelasooma/aula-sobre-brincadeiras-africanas
http://pt.slideshare.net/elisangelasooma/aula-sobre-brincadeiras-africanas


http://pt.slideshare.net/elisangelasooma/aula-sobre-brincadeiras-

africanas 

 

Esse jogo é chamado na Bahia com um nome em Lorubá-Picula. O 

grupo escolhe quem vai ser o pegador, os participantes correm livremente, 

enquanto o pegador tenta pegá-los, quando isso acontece quem foi pego é o 

próximo pegador. 

 

BARRA MANTEGA 

 

       

                                                                                                                                                                   

http://casa.hsw.uol.com.br/barra-manteiga.htm 

 

Descrição:- 

Quanto mais pessoas, melhor, em uma quadra, traçam-se no chão duas 

linhas paralelas com uma distância de 8 aos 15 metros. O jogo começa com os 

http://pt.slideshare.net/elisangelasooma/aula-sobre-brincadeiras-africanas
http://pt.slideshare.net/elisangelasooma/aula-sobre-brincadeiras-africanas
http://casa.hsw.uol.com.br/barra-manteiga.htm


participantes de cada time enfileirados lado a lado nas respectivas linhas. Os 

adversários ficam de frente uns para os outros. Um jogador do time que começar 

sai da linha e se dirige até a do time rival. Os adversários estendem a mão com 

a palma para cima e ele bate em cada uma seguindo o ritmo da música: “Barra-

manteiga, na fuça da nega, minha mãe mandou bater nesta daqui 1, 2, 3! ”. 

A última batida é mais forte e o jogador deverá correr de volta para seu 

time. O dono da mão, por sua vez, corre atrás e tenta pegar o adversário antes 

que este atravesse a linha, antes de dar a batida final, o jogador pode demorar 

o tempo que julgar necessário para tentar pegar o outro de surpresa e ter tempo 

de fugir, se conseguir, o rival que o perseguiu passa a fazer parte de seu time, 

se for pego, ele é quem vai para o outro time. Ganha a equipe que chegar ao fim 

do tempo estabelecido com o maior número de jogadores, se não houver limite 

de tempo, o jogo segue até que o último jogador de seu time seja pego.  

 

 

MANCALA 

 

Original 

http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/estimulando-

raciocinio-logico-atraves-dos-jogos-mancala.htm 

 

http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/estimulando-raciocinio-logico-atraves-dos-jogos-mancala.htm
http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/estimulando-raciocinio-logico-atraves-dos-jogos-mancala.htm


 

http://escolavicentepallotti.blogspot.com.br/2015/10/brincadeiras-africanas-e-brincadeiras.html 

 

Adaptação 

Mancala é um milenar jogo africano que pode ser encontrado em 

diferentes países do continente. Seu nome, bem como suas regras, podem variar 

de um local para outro, mas a dinâmica é sempre a mesma, inspirado nas tarefas 

agrícolas de semeadura e colheita o jogo da Mancala se revela como um jogo 

estratégico e inteligente. Para confeccionar seu tabuleiro com materiais simples 

basta utilizar uma caixa de ovos e recortar duas fileiras com 6 cavas cada. As 

regras básicas são as seguintes: cada jogador iniciará a partida com 24 feijões 

distribuídos igualmente pelas suas 6 cavas. Para decidir quem iniciará a partida 

os jogadores deverão tirar par ou ímpar, o jogador que iniciar deverá tirar os 4 

feijões (ou outro material) de sua cava e distribuir (semear) nas suas cavas. No 

entanto, é preciso que pelo menos um de seus feijões seja semeado em uma 

cava do adversário. O jogo termina quando um jogador não tiver feijões 

suficientes para semear até a cava do adversário. Nesse momento, contam-se 

os feijões que cada um colheu e aquele que tiver colhido o maior número de 

feijões ganhou o jogo. 

 

 

http://escolavicentepallotti.blogspot.com.br/2015/10/brincadeiras-africanas-e-brincadeiras.html


SEEGA 

 

  

http://edu-cacao.blogspot.com.br/2012/09/jogos-africanos-seega.html 

 

Talvez um dos jogos de tabuleiro mais antigos e mais tradicionais, o 

Seega ainda é muito jogado na Somália. Acredita-se que esse antigo jogo 

nasceu no Egito, onde vários desenhos de tabuleiro com a estrutura deste jogo 

foram encontrados em gravados em pedra, datados de aproximadamente 1300 

A.C. 

Considerado o jogo nacional da Somália, é jogado especialmente pelos 

Beduínos que cuidam dos camelos no deserto, quando são surpreendidos por 

tempestades de areia, estes homens ao encontrar abrigo embaixo das tendas, 

jogam Seega para passar o tempo e assim desenvolvem novas táticas. 

 

CAMA DE GATO 

http://edu-cacao.blogspot.com.br/2012/09/jogos-africanos-seega.html


 

 

http://brincandocomospequenos.blogspot.com.br/2013/11/cama-de-

gato.html 

 

 

http://aminhaagenda.aroucaonline.com/2012/10/24/24-de-outubro-de-

2012-puxar-o-cordel/ 

 

http://brincandocomospequenos.blogspot.com.br/2013/11/cama-de-gato.html
http://brincandocomospequenos.blogspot.com.br/2013/11/cama-de-gato.html
http://aminhaagenda.aroucaonline.com/2012/10/24/24-de-outubro-de-2012-puxar-o-cordel/
http://aminhaagenda.aroucaonline.com/2012/10/24/24-de-outubro-de-2012-puxar-o-cordel/


A cama-de-gato é uma brincadeira com barbante. Consiste em trançar 

um cordão entre os dedos das duas mãos e ir alternando as figuras formadas. 

Os vestígios históricos apontam sua origem provável para as regiões asiáticas, 

africanas. A brincadeira é praticada em diversas partes do mundo. Atualmente 

nossas crianças brincam trançando elásticos nas pernas que poderia ser uma 

versão mais moderna do jogo de fios. 

 Para essa brincadeira só é necessário um pedaço de barbante e duas 

pessoas. O objetivo da brincadeira é conseguir passar o barbante na mão de 

outra pessoa, mudando a forma, mas sem desmontar o retângulo principal e 

sempre recuperando a forma de "X". Amarre as duas pontas do pedaço de 

barbante. 

1. De um nó em um barbante de aproximadamente 1 m. O comprimento irá variar 

de acordo com o tamanho das mãos da criança. 

 

2. Agora passe o barbante ao redor dos dedos da mão deixando o polegar para 

fora. Com a outra mão passe os quatro dedos também por dentro do barbante, 

formando um retângulo. 

 

3. Agora com a mão esquerda passe os 4 dedos por debaixo da lateral do 

barbante. (Sem soltar) formando uma linha na palma da mão. Depois faça o 

mesmo com a mão direita. 

 

4. Agora passe o dedo médio por debaixo da linha da outra mão formando um 

triangulo dentro do retângulo. Faça o mesmo com a outra mão formando um X. 

 

5. Pronto: a cama de gato inicial está formada. Agora o outro jogador deve pegar 

o barbante nos pontos onde eles se cruzam e puxá-los para os lados. Sem largar 

o barbante, ele deve enfiar os polegares e indicadores por baixo da cama de 

gato e tirá-la das mãos do adversário sem desmanchar os laços. Depois é a vez 

do primeiro jogador e assim sucessivamente. Quem não conseguir tirar perde o 

jogo. 

 

 



 

MAMBA 

 

 

Marque e estabeleça os limites no chão. Todos devem permanecer dentro deles. 

Escolha um jogador para ser a mamba (cobra). A cobra corre ao redor da área  

marcada e tenta apanhar os outros. Quando um jogador é pego, ele segura sobre 

os ombros ou a cintura do jogador que representa a cobra e assim 

sucessivamente. Somente o primeiro jogador (a cabeça da serpente) pode pegar 

outras pessoas. Os outros jogadores do corpo podem ajudar não permitindo que 

os adversários passem, pois estes não podem passar pelo corpo da serpente. O 

último jogador que não for pego vence a partida. 

 

PEGUE A CAUDA 

 

Os jogadores se dividem em equipes. Cada equipe forma uma fila segurando 

pelo ombro ou cintura. O último jogador coloca um lenço no bolso ou cinto. A 

primeira pessoa na linha comanda a equipe na perseguição e tenta pegar uma 

‘cauda’ de outra equipe. Ganha quem pegar mais lenços. Se houver apenas duas 

equipes, vence quem pegar primeiro. 

 

TERRA-MAR 

 

Uma longa reta tem de ser riscada no chão. De um lado escreve-se “terra”, e do 

outro “mar”. De início, todas as crianças podem ficar no lado da terra. Quando o 

orientador disser – mar! todos devem pular para esse lado. O professor ou aluno 

que estiver ditando a brincadeira vai variando os dizeres, e quem ficar no lado 

errado está fora. O último a permanecer sem errar, vence.  

 

PEGADOR 

 

 

Reunir a turma e contar-lhes a origem da brincadeira “pegador”: As fugas 

incessantes dos negros para os quilombos fizeram surgir a figura do "capitão do 



mato". Era ele quem caçava os fugitivos. No jogo do "pegador", a figura central 

é esse caçador, que aparece no folclore da criança do Norte, do Sudeste e do 

Nordeste, redutos de negros escravos.  

 

AMARELINHA AFRICANA 

 

 

 

http://artesvisuaisjaga.blogspot.com.br/2012/10/projeto-amarelinha-

africana.html 

 

 

A Amarelinha Africana, diferente da nossa tradicional amarelinha, não usa uma 

pedrinha, céu ou inferno e seu formato é diferente (vide figura abaixo). Não é 

uma brincadeira de competição, não há perdedores, e utiliza música. É 

necessário o número exato de quatro participantes tem que executar a 

coreografia de forma simétrica e ao mesmo tempo, por isso a necessidade de 

uma música. Na África existe festivais dessa amarelinha, cada grupo cria a sua 

coreografia e escolhe a música.  

http://artesvisuaisjaga.blogspot.com.br/2012/10/projeto-amarelinha-africana.html
http://artesvisuaisjaga.blogspot.com.br/2012/10/projeto-amarelinha-africana.html


 

 

 

 

 

JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS DE ORIGEM AFRICANA QUE 

SOFRERAM INFLUÊNCIA BRASILEIRA. 

 

 

 

OBJETIVO:- 

 

- Analisar com os alunos as adaptações feitas nos jogos e brincadeiras 

tradicionais e africanas pela cultura brasileira;  

 

JUSTIFICATIVA:- 

 

Com a intenção de ofertar práticas com jogos, brinquedos e brincadeiras 

tradicionais e de origem Africana, e suas adaptações ocorridas ao longo do 

tempo tem-se como objetivo desenvolver com os alunos a teoria e prática mais 

aprofundada no assunto, uma vez que estão se perdendo com o passar do 

tempo, e levar os alunos a conhecer outras formas de diversão diferenciadas e 

que não necessitem do uso das tecnologias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 3 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 



 

 

  

 Segundo Cascudo (1984) e Kishimoto (1993 e 1999), os jogos tradicionais 

infantis fazem parte da cultura popular, expressam a produção espiritual de um 

povo em uma determinada época histórica, são transmitidos pela oralidade e 

sempre estão em transformação. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBS: 8 AULAS PARA APLICAR ESSAS ATIVIDADES 

 

FEIJÃO QUEIMADO 

O Professor de Educação Física deve promover diferentes tipos de 

atividades para tirar os adolescentes do sedentarismo, levando-os à 

participar de atividades motoras por meio de jogos e brincadeiras que 

melhorem o seu desenvolvimento motor e levá-los a inventar novas 

atividades que contribuam para o seu desenvolvimento físico e 

intelectual. 



 

http://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/feijao-

queimado/4e3ed2033cb317686300000f.html 

 

 

Todos os participantes ficam de mãos dadas em uma fila. Quem estiver em uma 

das pontas comanda a brincadeira. Para começar, cantam-se os seguintes 

versos: 

 

Todos- “Feijão queimado”   

Comandante- “Quem queimou” 

Todos “Ladrões dos porcos”   

Comandante- “Quer que eu prenda”  

Todos- “Prenda já, daqui pra lá”  

 

O comandante então puxa a fila em direção a outra ponta e passa por baixo da 

ligação entre os braços do último e do penúltimo jogador, levando o resto do 

grupo com ele. Com isso o penúltimo da fila ficará com os braços cruzados, como 

em um nó. 

 

http://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/feijao-queimado/4e3ed2033cb317686300000f.html
http://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/feijao-queimado/4e3ed2033cb317686300000f.html


Quando a fila inteira estiver enrolada, as duas pessoas que estiverem na ponta 

puxam a fila para lados opostos como em um cabo de guerra vivo. Quando a 

corrente humana se romper, o lado com mais jogadores é o 

vencedor. Dica: durante a brincadeira os participantes podem aproveitar para 

cantar outras músicas de roda ou folclóricas. 

 

 

 

 

MÃE DA RUA 

 

https://sentavemhistoria.wordpress.com/2015/01/15/brincadeiras/ 

 

Delimita-se o espaço da brincadeira, podendo-se ser um espaço no chão de 6 x 

6 metros ou rua, ou quadra, divide-se os alunos em 2 equipes, cada uma de um 

lado da quadra, rua, espaço, atrás das linhas, escolhe o “Pegador”, este fica no 

meio da rua, os que estão atrás das linhas devem tentar atravessar para o outro 

lado, seguindo as orientações do pegador: 

- Atravessar com um pé só 

https://sentavemhistoria.wordpress.com/2015/01/15/brincadeiras/


- Atravessar com os dois pés unidos 

- Atravessar na posição de quatro apoios 

- Passo de elefante (imitar um elefante) 

- Passo de macaco (imitar um macaco), etc... 

Quem for pego ajudará o pegador. 

 

 

 

POLICIA E LADRÃO 

 

http://mercadodadiversao.com/videosinfantis/articles/browse-brincadeiras-

tradicionais-4.html 

 

Dividir a turma em duas equipes, soldados e ladrões e combinar as variações no 

início da brincadeira, define-se o local onde será a cadeia, delimita-se o espaço 

http://mercadodadiversao.com/videosinfantis/articles/browse-brincadeiras-tradicionais-4.html
http://mercadodadiversao.com/videosinfantis/articles/browse-brincadeiras-tradicionais-4.html


para se jogar, tiram-se as turmas de soldado e ladrão e define-se até quanto o 

soldado conta e se vale esconder-se ou só correr. 

Os soldados contam até o número combinado (10, 50, 100), e começam a 

perseguir os ladrões, que procuram se esconder ou correr. Para pegar o ladrão, 

o soldado tem que bater três vezes nas costas dele dizendo “Um, dois, três”. 

Leva-o para a “Cadeia” onde fica preso. Os ladrões ainda livres podem salvar os 

que estão presos, tocando com as mãos neles, pode-se também fazer corrente 

ou seja, todos os ladrões ficarem de mãos dadas e assim quando um é salvo, 

salvam-se todos, quando há muitos alunos, há soldados que vigiam a cadeia. 

Quando todos os ladrões são pegos, viram soldados e vice-versa, recomeçando 

o jogo. 

 

A CORRENTE QUE PEGA A GENTE  

 

http://www.canalkids.com.br/diversao/brincadeiras/pegapega.htm 

 

Em uma quadra, ou lugar com espaço, escolha um aluno para ser o pegador e 

lugares para serem os piques, os outros alunos devem correr de um pique a 

outro, se forem pegos juntam-se ao pegador, ficando de mãos dadas formando 

uma corrente, a corrente segue em direção aos outros alunos para tentar pegá-

los, a corrente canta assim: “Lá vem a corrente que pega a gente, quem tem 

medo sai da frente” 

http://www.canalkids.com.br/diversao/brincadeiras/pegapega.htm


Todos os alunos que forem pegos virarão corrente também. 

 

 

DIA E NOITE 

 

https://discipuladoinfantil.wordpress.com/2015/04/24/dia-e-noite/ 

 

Formam-se duas fileiras, uma representando o “Dia” e outra à “Noite”, se 

defrontam a certa distância, tendo cada uma, na retaguarda, a linha de seu 

pique. 

O professor diz “noite” e os jogadores dessa fileira fazem meia-volta e saem 

correndo, perseguidos pelos da fileira “dia” que tentam prendê-los antes que 

atinjam o seu “pique”. 

Os prisioneiros passam para o partido que os prendeu. As fileiras voltam a se 

defrontar, atentas ao nome a ser proferido pelo professor; a fileira mencionada 

deve fugir perseguida pela outra, etc. Vence o partido que fizer maior número de 

prisioneiros.  

 

 

 

PULAR ELÁSTICO 

https://discipuladoinfantil.wordpress.com/2015/04/24/dia-e-noite/


 

 

http://www.falandodetudoumpouco.com.br/2015/10/brincadeiras-antigas-para-

brincar-com.html 

 

Descrição:- 

Para realização da brincadeira é necessário um elástico de aproximadamente 

2 metros, com as pontas unidas. É disputado no mínimo por três crianças: duas 

prendem o elástico, enquanto as demais, uma por vez, saltam o elástico, 

cumprindo a seguinte sequência:  

1- A criança salta o elástico, que no início do jogo é preso na altura dos 

calcanhares das duas crianças, sempre caindo, batendo com os pés ao 

mesmo tempo e cumprindo a seguinte série de saltos:- para dentro do 

elástico esticado; - em cima do elástico; - afastando um quarto de voltas, 

cruzando o elástico na altura dos seus calcanhares e saltando para fora do 

elástico; 

http://www.falandodetudoumpouco.com.br/2015/10/brincadeiras-antigas-para-brincar-com.html
http://www.falandodetudoumpouco.com.br/2015/10/brincadeiras-antigas-para-brincar-com.html


2- Cavalgada: à mesma série acima, só que a batida dos pés sobre o elástico 

deve ser alternada (primeiro um pé, e após um curto intervalo de tempo o 

outro); 

3- Num pé só: a mesma série;  

4- Ceguinho: a mesma série de olhos fechados. 

Após essa sequência, o elástico passa da altura dos calcanhares à dos joelhos 

e cintura, até chegar às axilas. Vencerá quem chegar a um grau maior de 

dificuldade. As crianças que errarem substituirão aquelas que que estão 

mantendo o elástico esticado. 
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