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QUANDO SURGIRAM AS BRINCADEIRAS?

Jogo do Osso – Ilustração do autor Leandro C. Favero - 2008

Desde a Antiguidade os seres humanos brincavam entre si. Foi através
de desenhos nas paredes das cavernas que o homem

registrava tais

brincadeiras. Mas poucos povos a registraram. Estas e outras evidências nos
mostram que o jogo e as brincadeiras não só acompanharam a evolução
histórica do homem, mas estiveram presentes em todas as civilizações.
O jogo do osso é de origem pré-histórica. Chamado também de cinco
Marias, três Marias, jogo de saquinhos, bato, arriós, telhos, chocos, nécara etc.
Pode ser praticado de diversas maneiras.

4



Para Saber...
Para brincar são necessários cinco saquinhos de tecido com enchimento de areia ou as
cinco pedrinhas.
Sequência da brincadeira
1. Jogar todos os saquinhos no chão (ou outra superfície) e pegar um deles sem tocar
nos demais; jogar para o alto o saquinho escolhido, enquanto pega um dos outros
quatro que estão no chão, e sem encostar nos restantes; segurar o saquinho na volta,
com a mesma mão, antes que ele caia no chão; repetir o mesmo processo para cada
um dos quatros saquinhos.
2. Novamente, jogar os cinco saquinhos no chão e pegar um, sem tocar nos restantes;
repetir a etapa anterior, só que agora de dois em dois saquinhos.
3. Repetir tudo, mas desta vez pegando um saquinho e depois os três restantes ao
mesmo tempo.
4. Jogar os saquinhos, pegar um, jogá-lo para o alto, pegar os quatro saquinhos
restantes de uma só vez e em seguida pegar o saquinho que estava no ar sem deixar
cair nenhum.
5. Na última etapa, jogar os cinco saquinhos no chão e pegar um sem tocar nos demais;
com a outra mão, formar um túnel por onde os quatro saquinhos restantes deverão
ser passados para o outro lado, um de cada vez, enquanto o saquinho escolhido
estiver lançado ao ar.
Observação - Se o jogador tocar num dos saquinhos que estão no chão que não seja o
escolhido para a execução da jogada ou deixar algum deles cair da mão, passará a vez
para o próximo jogador.

Na antiguidade, os reis praticavam o jogo das cinco Marias com pepitas de
ouro, pedras preciosas, marfim ou âmbar.
No Brasil, costuma ser jogado com pedrinhas, sementes ou caroços de frutas,
ossos ou saquinhos de tecidos cheios de areia.

Atividade 1
Você já conhecia esse jogo? Vamos experimentar?
Formar grupos com 5 colegas o professor fornecerá os saquinhos de areia e em
seguida passará as orientações para a realização do jogo.

Atividade 2
Relate: O que você achou do jogo? Você encontrou dificuldades em realizar todas as
etapas? Seus colegas o ajudaram com dicas e orientações nas jogadas?
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No Brasil, há uma riqueza muito grande de jogos e brincadeiras, herança
deixada por portugueses, índios e negros africanos.

OS PORTUGUESES

Português – Ilustração do autor Leandro C. Favero - 2008

Os portugueses eram grandes navegadores, navegavam pelo mundo
inteiro, por isso a colonização portuguesa trouxe para o Brasil várias
brincadeiras e jogos da Europa, da Ásia, da África e da América como: o jogo
dos saquinhos, amarelinha, bolinha de gude, jogo de botão, pião, pipa e outros.
Muitas dessas brincadeiras permanecem até os dias atuais em nossa cultura
sem mudar a maneira de se brincar, porém outras se modificaram com o
passar dos tempos.
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CURIOSIDADES:

Pipa – Ilustração do autor Leandro C. Favero - 2008

A pipa ou papagaio é um brinquedo de origem oriental e foi
trazido para o Brasil no século XVI pelos portugueses. As pipas
nasceram na China antiga. Sabe-se que por volta do ano 1200 a.
C. foram utilizadas como dispositivo de sinalização militar. Os
movimentos e as cores das pipas eram mensagens transmitidas
à distância entre destacamentos militares.
Foi trazida para o Brasil no século XVI pelos portugueses. Esse
brinquedo é conhecido também por arraia, pandorga, quadrado,
curica, e em Portugal, por estrela, canoa, cometa, zoeira e
bacalhau.
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OS ÍNDIOS

Índio – Ilustração do autor Leandro C. Favero - 2008

Os índios que viviam no Brasil, antes dos colonizadores portugueses
chegarem, utilizavam uma trouxa de folha cheia de pedras que eram
amarradas numa espiga de milho. Brincavam de jogar esta trouxa de um lado
para outro, davam o nome de Pe’teka, que em tupi significa “bater”.
Esse jogo é muito prazeroso e divertido usado no Brasil tanto pelas
crianças como pelos adultos como simples brincadeira, porém ele ganhou
regras e tem certa semelhança com o Voleibol e o Badminton por jogar em um
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terreno dividido por uma rede. O elemento principal do jogo é a peteca, que se
golpeia com a mão.
A peteca foi difundida no mundo através dos atletas brasileiros nas
Olimpíadas de Antuérpia em 1920, que brincavam nas horas vagas em que
não estavam competindo, não havia regras.
Em 1985, o jogo da peteca virou esporte no Brasil, com o
reconhecimento do Conselho Nacional de Desporto. Porém, é na Alemanha
que a Peteca foi muito bem aceita e em 2000, em Berlim foi criada a Federação
Internacional de Indiaca, nome internacional da peteca. O objetivo da
Federação era regulamentar e unificar as regras do jogo.
Uma brincadeira pode-se transformar em um jogo, um jogo pode-se
transformar em um esporte e o esporte pode-se transformar em uma
brincadeira. Não é interessante? A peteca é um exemplo disso!

CURIOSIDADES:
Principais Regras do Jogo de Peteca:
O jogo pode ser de simples ou em duplas, nos moldes de uma partida de tênis. A quadra
apresenta dimensões de 15,0m x 7,5m para duplas e 15,0m x 4,0m para individual, dividido
em duas metades, cada uma para o uso de uma das equipes rivais. A altura da rede é
variável e depende da idade e do sexo dos participantes. Para o masculino, a rede deverá
apresentar uma altura de 2,43m e 2,24m para o feminino. Ela deve ser golpeada com a
palma de uma das mãos. A peteca é posta em jogo através de um saque, no qual o jogador
golpeia com a mão a peteca para que passe por cima da rede. Cada dupla só pode golpear
uma vez antes de passar a peteca para o outro lado da quadra. Atualmente utiliza-se o
sistema de vantagens para contagem de pontos. Cada partida é disputada em sets, que
chegará ao fim quando uma das equipes alcançarem 12 pontos ou após 20 minutos de jogo.
A equipe vencedora ou o jogador ( no caso se for um jogo simples) que ganhar dois sets
primeiro, ganha a partida. Outro detalhe importante é que após o saque, o ponto deverá ser
finalizado em 30 segundos, ou senão a vantagem será revertida.
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Vamos bater Peteca?

Peteca – Ilustração do autor Leandro C. Favero - 2008

Atividade 1
Você e um colega irão brincar de peteca. Não há regras. É só bater, se
divertir e não deixar a peteca cair !!!.

Atividade 2
Agora, seguindo as regras da peteca você e seu colega irão participar do
jogo.

Atividade 3
Formar grupo com 4 pessoas. Vocês irão jogar peteca em dupla, mas antes
vocês deverão criar as suas próprias regras para o jogo de peteca. O grupo deverá
estar em comum acordo em relação as regras criadas.

Atividade 4
Relate: Das três atividades que você participou a qual delas você mais
gostou e se divertiu? Por quê?
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OS NEGROS

Jogador – Ilustração do autor Leandro C. Favero - 2008

Os negros africanos introduziram aqui as lendas do papão,

o boitatá, os

negros velhos, o saci-pererê, entre outros. Algumas das brincadeiras como o jogo de
caça ao tesouro, pegador, cavalo-de-pau, são brincadeiras tradicionalmente africanas.
As crianças negras na época da escravidão brincavam livremente em volta das
senzalas, caçavam passarinhos com bodoque (estilingues), nadavam, brincavam de
pega-pega com os outros.
Às vezes algumas dessas crianças ( filhos de escravos) eram levadas para a
Casa-Grande e eram colocadas a disposição dos meninos brancos, às vezes como
companheiro para as brincadeiras e às vezes eram maltratados pelos meninos
brancos

se

fazendo

passar

de

animal

para

ser

montado.
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Para Saber.

Mamba, uma espécie de pega-pega é de origem africana. Mamba é o
nome de uma cobra venenosa, e também o nome que o “pegador” recebe.
As crianças pegas passam a fazer parte do corpo da serpente, como um
trenzinho, e também assumem o papel de “pegador”. E assim a brincadeira
segue até todos estarem incorporados a “cobra”.

Não podemos nos esquecer que após a colonização também vieram ao
Brasil os imigrantes (italianos, ucranianos, japoneses, poloneses, alemães,
entre outros) que também trouxeram consigo jogos e brincadeiras de seu
país de origem.

PESQUISA:
Então, agora que você já conhece a história de alguns jogos e brincadeiras
vindos de Portugal, da África e dos Índios que tal pesquisar quais são as
brincadeiras existentes de outros países que também é praticado aqui no
Brasil?
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E HOJE NO BRASIL?
www.perkinelmer.com.br/.../mapa_brasil.jpg

No Brasil as brincadeiras também costumam variar de região para região,
algumas mantém sua forma e essência, outras se modificam dependendo da região e
de cada geração.

VOCÊ SABIA?
Que a mesma brincadeira que se chama barra-bandeira em Pernambuco tem o
nome de salva bandeira em Florianópolis, rouba-bandeira em São Paulo, bandeirinha
em Belém, vitória em Diamantina e conquista bandeira no Paraná.

Barra Bandeira – Ilustração do autor Leandro C. Favero - 2008

13

MAS AFINAL, DE ONDE VÊM OS JOGOS E
BRINCADEIRAS?
Tudo o que se sabe é que são passados de pai para filho, de geração para
geração através da oralidade, são universais e fazem parte do que se chamada de
cultura popular.
Muitos desses jogos e brincadeiras preservaram a sua estrutura inicial, outros
de modificaram recebendo novos conteúdos.
Então, que tal fazer uma entrevista para saber como é que avós e pais
brincavam quando eram crianças. Cite essas brincadeiras e descreva-as:

QUADRO 1
AVÓS

PAIS
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E você? Qual jogo ou brincadeira conhece? Descreva.

QUADRO 2
•

•
•

Agora, vamos comparar?
QUADRO 3
Meus avôs

Meus pais

Eu

(Idade:................)

(Idade:...............)

(Idade:..................)

12345678910-
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Atividade 1
Analisaremos no quadro quais jogos e brincadeiras são mais conhecidas pelos avôs,
pais e pela turma.

Atividade 2

É hora de brincar!!!
Formar grupos onde cada um dos participantes do grupo deverá escolher uma
brincadeira de sua pesquisa e mostrará como é a sua forma de brincar para em seguida o
grupo realizar essa brincadeira.

Atividade 3
Relate: O que você achou das brincadeiras trazidas pelos seus colegas?
Você já conhecia essas brincadeiras?

JOGOS E BRINCADEIRAS E SUAS DIFERENÇAS
As brincadeiras são atividades espontâneas, voluntárias, sem regras fixas que
proporciona prazer e diversão, Muitas delas não há competição.
Já nos jogos implica na existência de regras, onde há ganhadores e
perdedores, mas podemos modificar essas regras conforme o interesse do grupo
como por exemplo, número de participantes, pontos, etc. Por isso, é diferente também
do esporte onde as regras são universalizadas e não podem ser modificadas.

ATIVIDADE 1
Formar pequenos grupos. O grupo escolherá uma brincadeira ou um jogo
exposto no quadro de comparações. Pode ser dos avôs, ou dos pais ou dos
alunos. Em seguida o grupo irá

recriar a brincadeira ou jogo escolhido

desenhando em uma folha de papel e escrevendo as suas novas as regras.

ATIVIDADE 2
Depois de feito a atividade 1, cada grupo na quadra explicará a “nova
brincadeira ou o novo jogo” para a turma e todos participarão dessa atividade.
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BRINQUEDOS
Muitas vezes uma brincadeira necessita de um objeto. É aí que entra os
brinquedos. Muitos desses brinquedos podem ser construídos com materiais
de sucatas e recicláveis. Quando construímos um brinquedo usamos a nossa
imaginação, criatividade e nossas habilidades manuais.
Que tal colocarmos isso em prática?

Jogo de cinco- marias
Como fazer os saquinhos
Material
1. Retângulos de tecido de várias cores
2. Agulha
3. Linha
4. Tesoura
5. Arroz ou areia
Como fazer
1. Recorte cinco retângulos de tecido, um de cada cor. Cada retângulo deve
ter, mais ou menos, 4 centímetros de largura por 5 centímetros de altura.
2. Dobre um dos retângulos no meio e costure as laterais, deixando uma
entrada aberta.
3. Pela abertura, preencha o saquinho com areia ou arroz. Ele não deve ficar
muito cheio.
4. Costure a abertura.
5. Repita a operação com os outros saquinhos
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VAI E VEM
MATERIAL

1. Dois pedaços de cordas de varal
2. Duas garrafas Pet
3. 12 pedaços de mangueira de jardim (cada pedaço deve ter 10 cm)
4. Tesoura sem ponta
5. Fita adesiva colorida
COMO FAZER
1. Comece cortando as garrafas, com a tesoura, separe as bocas que serão as
partes úteis do brinquedo.
2. Junte as duas partes cortadas da boca da garrafa. encaixe uma na outra e
passe a fita adesiva colorida.
3. Passe as cordas de varal pela boca das garrafas, deixando as duas cordas de
varal pendurados de cada lado.
4. Pegue três pedaços de mangueira de jardim e coloque em uma das pontas da
corda de varal, em seguida peque a pontinha e amarre no último pedaço de
mangueira formando assim um triângulo. Faça o mesmo com as outras três
pontas.

-

VAI e VEM – Ilustração do autor Leandro C. Favero - 2008
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Atividade 1
Debate: O que você achou das brincadeiras utilizando materiais recicláveis feitos por
você?

Atividade 2
Agora é com você: construa em casa qualquer brinquedo, com qualquer material
reciclável para depois expormos para os seus colegas.
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