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RESUMO 

 

 

Paula Rezende Neves. Aplicação de jogos populares e seu resgate cultural como componente 

curricular nos anos iniciais do ensino fundamental. 2016. 59 f. Produto Final (Especialização 

em Docência da Educação Básica na Disciplina de Educação Física) – Colégio Pedro II, Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 

Seja pela falta de oportunidade ou pelo avanço da tecnologia, as crianças já não conhecem 

tantas brincadeiras antigas. O estudo tem como finalidade oferecer experiências lúdicas aos 

alunos através dos jogos populares e, com isso, resgatar nossa herança cultural, estimular a 

prática dessas atividades, trabalhar os aspectos físico, social e mental dos alunos. As aulas 

foram montadas a partir de uma conversa inicial com cinco turmas dos três anos inicias do 

Ensino Fundamental da Escola Municipal Edmundo Lins, em Ramos, para falar sobre 

manifestações culturais e descobrir o que já conheciam de jogos populares e o que seus 

responsáveis brincavam na infância. Foi feita uma pesquisa qualitativa com o método de 

pesquisa-ação. As atividades realizadas eram de conhecimento prévio da professora de 

Educação Física e, algumas, trazidas pelos discentes. Ao final, foi feito um questionamento 

verbal para descobrir o que mais gostaram de fazer, onde, de quê e com quem brincavam fora 

da escola. O resultado da pesquisa foi satisfatório, pois brincadeiras passadas de geração a 

geração continuaram sendo propagadas. E gratificante porque os alunos começaram a brincar 

no seu tempo livre de várias atividades realizadas em aula.  

 

 

Palavras-chave: Jogos populares, manifestações populares, educação física escolar.  
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1  - INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil sofreu várias influências desde os primórdios, seja europeia, africana ou 

indígena. Muitas brincadeiras, jogos e cantigas trazem em si essa herança cultural e são 

passadas de geração a geração, ou costumavam ser passadas. Infelizmente, o que se vê hoje 

em dia são crianças com pais que não brincam, crianças sem um lugar para brincar, ruas 

movimentadas e/ou perigosas. As casas com seus quintais grandes e ruas com espaço para o 

lazer já quase não existem mais. As crianças ficam com seus jogos eletrônicos e DVDs, dentro 

de casa. Os aspectos motores, sociais, afetivos, culturais estão sendo deixados de lado.  

Brincar, correr, esconder-se, girar, saltar, cantar, dançar... Tanta coisa que o corpo faz e 

fala. Jogos, ginástica, lutas, esporte, danças são alguns exemplos de como a cultura corporal 

pode se manifestar. As aulas de Educação Física podem estimular e vivenciar essa variedade 

de práticas corporais. E os jogos populares são um excelente meio para permear e expandir 

essas atividades.  

A escola tem papel fundamental nesse resgate cultural. As diversas expressões da 

nossa cultura devem estar presentes no dia-a-dia das aulas de Educação Física, principalmente 

nos anos iniciais. Através dos jogos e brincadeiras, das diversas formas de manifestação da 

cultura corporal, várias habilidades são trabalhadas, como autonomia, cooperação, 

participação, respeito ao próximo, solidariedade, democracia, ética. É um vasto patrimônio 

que deve ser conhecido, reconhecido, trabalhado, valorizado, evitando posturas 

preconceituosas e discriminatórias. Segundo Kishimoto (2007), as brincadeiras tradicionais, 

como manifestação livre e voluntária dos costumes populares, preservam a cultura infantil, 

sociabilizando e propiciando o prazer de brincar. É através do lúdico que se ensina e se 

aprende.  

Nosso corpo é uma máquina abastecida de movimentos. Já nascemos chorando e 

mexendo braços e pernas. Aos poucos vamos adquirindo maior controle e interagindo com o 

mundo. Com o movimento surgem emoções, sentimentos, pensamentos, gestos e expressões 

corporais. Apropriamo-nos disso para ocupar o espaço, comunicarmo-nos, estabelecer uma 

relação com o meio em que vivemos.  

 

Nessa perspectiva da reflexão da cultura corporal, a expressão corporal é 

uma linguagem, um conhecimento universal, patrimônio da humanidade que 
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igualmente precisa ser transmitido e assimilado pelos alunos na escola. A sua 

ausência impede que o homem e a realidade sejam entendidos dentro de uma 

visão de totalidade. Como compreender a realidade natural e social, 

complexa e contraditória, sem uma reflexão sobre a cultura corporal 

humana? (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 42) 

 

Os movimentos vão sendo construídos de acordo com as necessidades, interesses e 

possibilidades presentes em determinada cultura, determinada época. Propiciar um ambiente 

onde a criança possa se movimentar livremente, ter várias experiências, adquirir novas 

possibilidades, se arriscar e vencer novos desafios é fundamental para a ampliação dos 

conhecimentos sobre si mesma, dos outros e do meio em que está inserida.  

 

 

1.1 – PROBLEMA 

 

Como resgatar a cultura dos jogos populares nas aulas de Educação Física nos três 

anos iniciais do Ensino Fundamental? Ao longo das duas últimas décadas, houve uma oferta 

maior de jogos eletrônicos. Esse fator, somado com a violência e a falta de espaços para o 

lazer, fez com que os jogos populares se tornassem pouco atrativos, sendo deixados de lado, 

esquecidos no tempo, menos praticados. Com tantos fatores adversos, essa prática tem saído 

do cotidiano das crianças.  

 

1.2 - OBJETIVO GERAL 

 

Resgatar os jogos populares por meio de uma experiência lúdica nas aulas de 

Educação Física. 

 

1.3 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Ressaltar a importância da nossa herança cultural 

 Estimular a prática das brincadeiras populares 

 Mostrar as diversas formas de se divertir em qualquer espaço e sem material 

específico 

 Desenvolver os aspectos sociais, cognitivos e afetivos dos alunos por meio dos 

jogos populares 
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 Estimular a criatividade 

 Fazer um livro com as atividades realizadas. 

 

1.4 – JUSTIFICATIVA  

 

Atualmente, não há tantos espaços ou áreas de lazer para as crianças, brincar na rua 

pode ser perigoso, os responsáveis têm pouco ou nenhum tempo para dedicar aos filhos. 

Além da falta de tempo e/ou espaço, a herança cultural fica esquecida. As brincadeiras dos 

pais, tios, avós ficou para trás. Muitas crianças não sabem o que fazer no seu tempo ocioso, 

fora jogar videogame, ver TV e DVD, muitas ficam cansadas facilmente. Isso tem sido 

notado nos 13 anos de magistério exercidos e com o avanço da tecnologia. Até os presentes 

desejados mudaram. Ainda se ouve boneca, bola, bicicleta, mas celular e tablet passaram a 

fazer parte do vocabulário infantil. 

Essa realidade ressalta a importância do resgate dos jogos e brincadeiras populares 

nas escolas. A escola passa a ser a disseminadora das práticas culturais. Segundo Daolio 

(2007), a cultura é a base para a Educação Física pois as atividades culturais ditam as 

manifestações corporais humanas, desde sempre, variando e se apropriando de significados 

de acordo com a sociedade pertencente. Sem contar que os alunos adquirem conhecimento 

brincando. Kishimoto (2007) completa esse pensamento falando dessa construção de saber, 

onde o brinquedo tem função lúdica e educativa, seja oferecendo diversão ou agregando 

conhecimento no seu brincar. 

Dar às crianças a oportunidade de conhecer um mundo diferente do que elas vivem, 

estimular a criatividade, estabelecer novas regras, adaptar o espaço a ser utilizado é o rumo 

pretendido. Enfim, dar autonomia, mostrar que é possível se divertir sem grandes aparatos 

materiais e tecnológicos.  

 

2 - O BRINCAR E O DESENVOLVIMENTO MOTOR  

 

Por que brincar? Todas as experiências vividas são essenciais para o 

desenvolvimento motor de uma criança. O movimento é uma importante ferramenta do 

desenvolvimento e da cultura do indivíduo. Brinquedos, brincadeiras, jogos... Tudo faz com 

que ela interaja e se desenvolva, simbolize, fantasie e tenha sua realidade. Segundo 

Vygotsky (1988), a criança precisa satisfazer suas vontades. Se ela não consegue, ela usa a 

imaginação, entra no seu “faz-de-conta”. O brincar é um espaço de desenvolvimento motor. 
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Para Piaget (1979), a ludicidade é recurso essencial para a aprendizagem do ser humano. 

Para Wallon (1975), aprender é interagir com o meio físico, social e cultural. A criança deve 

ser trabalhada num todo, mente, emoção, corpo, consciência. Então, por que não fazer isso 

brincando?  

Segundo Kishimoto (2007), jogos, brinquedos e brincadeiras servem como material 

pedagógico e apoio ao trabalho docente. Sobre isso diz que “o jogo pode ser visto como o 

resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social, um sistema 

de regras, e um objeto.” (p. 16); “o brinquedo estimula a representação, a expressão de 

imagens que evocam aspectos da realidade” (p. 18); “a brincadeira é a ação que a criança 

desempenha ao concretizar as regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica. Pode-se dizer 

que é o lúdico em ação.” (p. 21) 

Ao se utilizar dessa gama de atividades, o professor enriquece seu fazer pedagógico 

e fornece ao aluno inúmeros estímulos e possibilidades de aprendizagem. 

Segundo Freire (1997), o esquema motor depende dos movimentos construídos pelo 

indivíduo, que vem dos recursos biológicos e psicológicos de cada um e do meio em que 

vive.  

 

Boa parte das descrições sobre o desenvolvimento infantil referem-se aos 

atos de pegar, engatinhar, sugar, andar, correr, saltar, girar, rolar, e assim 

por diante, movimentos que constatamos em quase todas as crianças. O 

que se espera é que as crianças possam, da melhor forma possível, 

apresentar em cada período de vida uma boa qualidade de movimentos 

[...] (FREIRE, 1997, p. 23) 

 

 

Em seu outro livro, pensando numa prática corporal tanto individual quanto 

coletiva, Freire (2003, p. 09) diz que “a educação deve voltar-se não só à inteligência 

racional, mas também às emoções, ao sentido estético, à moralidade, à motricidade, à 

sociabilidade e à sexualidade.” 

As crianças já brincam desde bebê, elas se comunicam com o mundo brincando. 

Seja engatinhando, andando, correndo, experimentando objetos, a criança vai aumentando 

seu leque de gestos e posturas corporais. Através do brincar vem a socialização, a criança 

interage com mais pessoas, aprendendo a respeitar o outro, a obedecer e seguir regras, a 

conviver em grupo. O brincar tem que ser estimulado. Como disse Rubem Alves (2011, p. 

10), “para as crianças, o mundo é um vasto parque de diversões. As coisas são fascinantes, 

provocações ao olhar. Cada coisa é um convite.” 
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Cada vez mais as crianças brincam menos, seja sozinha ou com companhia. Elas 

têm entrado precocemente no mundo adulto, tendo a infância encurtada, perdendo a chance 

de um melhor desenvolvimento motor, afetivo, cognitivo, afetivo saudável e criativo. As 

crianças ficam muito tempo em casa vendo TV. Temos que oferecer para as crianças 

vivências diferentes do meio que elas vivem, conhecer um mundo além daquele que elas 

veem na televisão, DVD, videogame. Procurar despertar a criatividade, procurar novas 

experiências. 

Através das brincadeiras e jogos e brinquedos, as crianças desenvolvem sua 

criatividade e imaginação, vão se conhecendo e se constituindo, simulam comportamentos 

vistos no seu dia-a-dia, criam situações de conflito, lidam com regras, tudo de maneira 

lúdica. 

Por meio do brincar, as crianças têm noções de solidariedade, companheirismo, 

respeito ao próximo, confiança, inclusão social, convívio em sociedade. Isso contribui 

também para a formação de pequenos cidadãos responsáveis e comprometidos, sociáveis. O 

“brincar a sério” é um bom meio para a construção de uma sociedade mais justa e humana.  

Hoje em dia as crianças estão tolhidas. É o recreio na escola que é curto ou não se 

pode fazer nada, é falta de espaço em casa ou nas proximidades de onde mora, é dar conta 

de muita informação no seu meio, é não ter tempo para brincar de tanta tarefa fora da 

escola, é não brincar no play ou porque os pais não deixam ou porque em casa tem 

televisão e computador ou porque os pais não têm tempo e/ou paciência e é mais 

conveniente deixar as crianças “conectadas”, é passear no shopping center com opção 

frequente de lazer, pedir de presente um celular ou tablete invés de um brinquedo não-

eletrônico.  

Temos que fazer com que as crianças tenham tempo de brincar ao ar livre, interagir 

com a natureza, conseguir equilibrar o modo como usa seu tempo com as novas 

tecnologias. Aprender a brincar livremente é essencial para o desenvolvimento da criança, 

estimula a criatividade. Brinquedos prontos/estruturados já trazem em si o modo de usar, de 

como brincar, não há um maior estímulo da criatividade. A criança é limitada na sua 

interação com o brinquedo.  

Utilizar os jogos e brincadeiras tradicionais é uma ótima opção de componente 

curricular da Educação Física e um vasto campo de atuação com as crianças, trabalhando o 

corpo e o movimento. Agilidade, velocidade, força, coordenação fina e global, equilíbrio, 

percepção auditiva e visual, lateralidade, orientação espaço-temporal, concentração... Tudo 

está intrínseco e, às vezes explícito, nessas atividades. Por exemplo, no pique-pega, as 
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crianças correm, deslocam-se, tocam no colega, param, mudam de direção. Ao brincar de 

estátua, outro exemplo, as crianças estão se relacionando com seu corpo, o espaço, 

coordenação, contração e relaxamento muscular. Inclusive, o tônus muscular está presente 

em todas as funções motoras do corpo como no equilíbrio, coordenação, etc. 

Segundo Kishimoto (2007), as brincadeiras de faz-de-conta e de construção também 

desenvolvem habilidades nas crianças. Na brincadeira de faz-de-conta se desenvolve a 

função simbólica, a criança dá novos significados aos objetos e às situações. Na de 

construção, a criança expressa seus sentimentos, seu imaginário, manipula objetos. Jogos, 

brinquedos cantados, danças, propiciam a percepção rítmica, contato físico, identificação 

de partes do corpo. Jogos desenvolvem o respeito mútuo, obediência às regras, 

solidariedade, devem ser tratados como forma de expressão viva de uma cultura. 

Desenvolvendo aos poucos a confiança em si mesma, conhecendo os seus limites, 

fortalecendo os aspectos socioafetivo, cognitivo e psicomotor, a criança adquire melhores 

condições de aprendizagem, facilitando até mesmo a leitura e escrita. Como diz Oliveira 

(2015, p. 27), “a boa evolução da afetividade é expressa através da postura, de atitudes e do 

comportamento.” 

A atividade física é importantíssima para o afloramento corporal, mental e 

emocional do indivíduo, especialmente das crianças que estão a pleno vapor. 

 

Quando o professor conscientizar-se de que a educação pelo movimento é 

uma peça mestra da área pedagógica, que permite à criança resolver mais 

facilmente os problemas atuais de sua escolaridade e a prepara, por outro 

lado, para a sua existência futura de adulto, essa atividade não ficará mais 

para segundo plano, sobretudo porque o professor constatará que esse 

material educativo não verbal, constituído pelo movimento, é, por vezes, 

um meio insubstituível para afirmar certas percepções, desenvolver 

formas de atenção, pondo em jogo certos aspectos da inteligência 

(ALVES, 2007, p. 137)  

 

Dentre os objetivos gerais do Ensino Fundamental dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais estão o conhecimento de si mesmo e confiança nas áreas afetiva, física, 

cognitiva, em sociedade, buscando a cidadania, conhecimento e cuidado consigo mesmo e 

com o outro, uso de diferentes linguagens como forma de expressão, saber fazer bom uso 

das diversas formas de informação e tecnologias para ter e construir novos conhecimentos, 

ter capacidade de questionar a realidade, tornando-se em cidadão crítico. A escola tem que 

ter um novo olhar, proporcionar novas experiências ao seu educando, sair da automação, do 

tecnicismo. Dar ao aluno novas perspectivas, mostrar que se pode brincar sem material, 
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sem muito aparato. Uma linha, um giz, um jornal, uma garrafa, uma tampinha, barbante... 

Tanta coisa pode ser transformada e brincada com pouco. Nascemos prontos para a 

brincadeira. Basta continuar alimentando a cada dia que se passa. Crianças bem 

estimuladas e criativas tornar-se-ão adultos criativos e produtivos, cidadãos críticos 

buscando o melhor para si e para a sociedade.  

 

 

3 - OS JOGOS POPULARES INFANTIS E AS PRÁTICAS CORPORAIS 

 

As relações entre as pessoas são recheadas de intenções e influências do local onde 

vivem. Nosso corpo é a representação da herança histórica e seus movimentos são reflexos 

das interferências de cunho político, religioso e econômico de onde se vive. Segundo 

Daolio (2007), o corpo era visto pela sua estrutura não como ser expressivo, dotado de 

informações. O ser cultural tem sido o mote para uma Educação Física com um novo olhar, 

que trabalha o corpo e seus movimentos com base na sua diversidade e significação, 

sabendo que há uma bagagem histórica e social por trás das manifestações culturais como 

jogo, esporte, luta, dança e ginástica. É a área que trabalha com a chamada cultura corporal 

de movimento. Daolio acredita que essa nova abordagem torna a Educação Física mais 

dinâmica, com vários aspectos a serem observados e compreendidos, como a estética, 

expressividade, subjetividade. 

 

A brincadeira tradicional infantil, filiada ao folclore, incorpora a 

mentalidade popular, expressando-se, sobretudo, pela oralidade. 

Considerada como parte da cultura popular, essa modalidade de 

brincadeira guarda a produção espiritual de um povo em certo período 

histórico. Está sempre em transformação, incorporando criações 

anônimas das gerações que vão se sucedendo. (KISHIMOTO, 2007, p. 

38)  

 

 

No Brasil, seja pela colonização, escravidão, imigração, alguns dos jogos brincados 

até hoje são de origem indígena, africana, europeia e até oriental. Como disse Carneiro 

(2014), recuperar a história dos jogos é passear pela história da humanidade, 

compreendendo a maneira de ser e acontecer no passado em dado momento. Como as 

sociedades eram nômades, pouco registros de atividade e cultura foram deixados. Há dados 

de jogos surgindo já na Antiguidade e Idade Média. O conselho de bispos do Concílio de 

Trento, lá em 1545-1563, tornou os jogos pecaminosos e os eliminou da sociedade. Tem 
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jogos que reproduzem atividades culturais e econômicas de sua época, como o Jogo Real de 

Ur, datado de 3500 a.C., um jogo de tabuleiro achado num túmulo da nobreza. Na 

Mesopotâmia, quadrados mágicos achados serviram para preparar horóscopos. Os fenícios 

jogavam num tabuleiro conhecido pela gente como Trilha. Os egípcios jogavam o Senet, 

uma interpretação da transição entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Gregos brincavam 

com astrágalos, ossinhos das patas dos carneiros, jogo conhecido como Cinco Marias. Os 

romanos brincavam de Jogo de Odres, saltando em cima de pele de bode untada com azeite 

para dificultar, o que seria a origem da Amarelinha. Os muçulmanos usavam os jogos de 

dados. Muitos objetos e materiais viravam jogos/brinquedos como bonecas, barro, argila, 

vidro, roda de ferro. O rei espanhol Alfonso X, em O Livro dos Jogos, reuniu jogos de azar, 

cartas e loteria. Da Índia, originou-se o xadrez, representando seu rei e exército. O 

catolicismo coibiu essas atividades, ficando o livro do rei espanhol como uma das poucas 

heranças sobre os jogos antigos. No século XVII, deu-se início a uma valorização dos 

jogos, percebendo sua importância. Nos séculos XVII e XVIII, brinquedos começam a ser 

confeccionados com sobras de matéria-prima. A partir daí, essa produção foi crescendo e 

sendo motivada a sua compra. Sendo assim, dá para perceber que os jogos, brinquedos e 

brincadeiras estão presentes na sociedade desde os primórdios. E são resgatados, passados 

de geração para geração, sofrem algumas modificações mas a essência é a mesma. Seja um 

retrato da economia, vida, moradia, com imaginação e criatividade, o brincar, divertir-se, 

expressar-se esteve sempre presente na sociedade.  

Pesquisar sobre a cultura popular brasileira e suas origens é viajar no tempo e pelo 

mundo afora. Enriquecer de sabedoria. Admirar-se ao descobrir que certos brinquedos, 

costumes, etc tão usados e apropriados por nós têm outra fonte. 

Cascudo (1999), em seu vasto dicionário de folclore, descreveu inúmeros vocábulos 

relacionados à nossa cultura. Balangandãs eram os enfeites de prata, ou de pingentes feitos 

de objetos variados, que as negras traziam na cintura em dias de festa na Bahia, 

popularizando-se a partir daí. Ele já confirmava a popularidade da bola e sua existência nas 

civilizações antigas, sendo feita de materiais diversos. As bonecas aparecem no início do 

período neolítico europeu, “são documentos expressivos da Arte Popular” (p. 178). As 

bonecas de pano seriam de uso das crianças mais humildes, e suas cores, roupas, estilo, um 

reflexo da região onde foi feita. O papagaio, ou pipa como falado aqui, seria brincadeira de 

menino, feito com papel ou lenço, sobre uma cruz de talas ou cana, com uma cauda. 

Popular no Oriente, na China era usada para enviar notícias. Chegou ao Brasil por 

intermédio dos portugueses.  A peteca seria um jogo de meninos, uma bola feita de trapos, 
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coberta por palha ou pano. Gregos e romanos já brincavam de pião feito com argila; e que, 

no Brasil, é jogado de forma parecida com a registrada em Portugal. As danças de roda são 

milenares, formação simples de expressão. Aqui chegaram através dos portugueses e 

africanos, sendo já conhecidas dos índios. As cantigas de roda tiveram influência 

portuguesa e francesa, poucas são de caráter estritamente nacional. Muitas caíram no 

esquecimento, muitas ainda estão nas nossas memórias e recordações da infância, outras se 

abrasileiraram devido ao modo de ouvir e falar, mas tem sempre um sentido próprio no seu 

cantar.  

Desses brinquedos, muitos se valorizaram e/ou modificaram, evoluíram com o 

passar do tempo. Existem bonecas caríssimas, até mesmo as de pano são bem trabalhadas. 

O pião tradicional, de madeira e ponta de ferro, é pouco visto; agora, tem cores, sons e 

outros materiais. A pipa é feita com papel de seda, o cerol já vem pronto, a rabiola é bem 

estruturada. 

Miranda (1972) fala de como os jogos eram tratados antigamente na Inglaterra, 

Alemanha, França, Itália, Estados Unidos. Seja pela industrialização, seja pela atividade 

física e esporte vistos como rendimento, estética, corpo forte. Poucas eram as áreas e 

oportunidades de lazer. Tudo era muito formal e rígido, jogo era mal visto. Com o passar 

dos anos que foi percebido seu valor, sua importância no desenvolvimento do cidadão, não 

só o motivando para o trabalho como também contribuindo para a saúde mental e física de 

crianças, jovens e adultos. Sendo assim, governos mudaram seu olhar, passando a oferecer 

áreas de recreação, como parques, campos, estádios, piscinas para usufruto da população. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs - (BRASIL, 1997) têm entre seus 

objetivos gerais do Ensino Fundamental, concatenando com as práticas corporais, 

compreender a cidadania como participação social e política, exercendo seus direitos e 

deveres, com atitudes solidárias e cooperativas, respeitando o próximo e buscando o 

mesmo respeito para si, ter uma postura crítica, sabendo mediar conflitos e tomar decisões 

coletivas, conhecer peculiaridades nos âmbitos social, material e cultural do Brasil, 

construindo sua identidade e reconhecendo-se como brasileiro, conhecer e valorizar a 

diversidade da cultura brasileira, assim como dos outros povos, sendo contra qualquer 

forma de discriminação. E, especificamente em relação à Educação Física, ao final do 

primeiro ciclo, espera-se que os alunos sejam capazes de conhecer, valorizar, admirar, 

participar de diferentes atividades corporais, conheçam suas capacidades e limites, tenham 

autonomia para brincar de atividades corporais simples. 

Jogos, brinquedos, brincadeiras, danças, esportes, lutas, ginástica são práticas 
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corporais. Essas vivências, especialmente na forma de jogos, brinquedos e brincadeiras 

populares são produções culturais da sociedade. E devem estar presentes no dia-a-dia das 

aulas de Educação Física, propiciando não só um bom desenvolvimento motor como 

também um resgate da nossa cultura popular, perpetuando o que já existe há várias 

gerações.  

 

4 -  METODOLOGIA 

 

 

As aulas foram aplicadas na Escola Municipal Edmundo Lins. A escola fica 

localizada em Ramos, com 12 turmas dos três anos iniciais do Ensino Fundamental. Os 

alunos são oriundos de Ramos, Olaria e Bonsucesso, alguns moradores do Piscinão de 

Ramos e Complexo do Alemão. As turmas 1102, 1201, 1202, 1303 e 1304 foram as 

escolhidas para a pesquisa por terem dois tempos de aula semanais. Com o total de 14 

aulas, as atividades começaram em agosto, aproveitando as comemorações da escola pelo 

mês do folclore, e se estenderam até o mês de novembro.  

Houve uma conversa inicial nas aulas da primeira semana depois do recesso sobre o 

que é folclore, manifestações populares, costumes e tradições de um povo, especialmente 

do Brasil, tudo que está no meio em relação ao assunto. Assim como foi conversado com 

eles das atividades que poderiam ser feitas, foi sugerida uma pesquisa informal, por parte 

dos alunos, para saber as brincadeiras que seus familiares brincavam na infância, a fim de 

despertar o interesse das crianças. Poucas conversaram em casa. Das brincadeiras 

lembradas, a maioria foi pique-pega, futebol, pipa e queimado. Essas brincadeiras 

associadas às que a professora brincou na infância mais as que foram sendo lembradas ao 

longo dos anos de magistério formaram o conteúdo das aulas de Educação Física sobre 

jogos populares. Foram acrescentadas também brincadeiras que eles conheciam e 

brincavam e a professora, não. Ao final de cada aula, era conversado como se podia brincar 

das atividades realizadas em espaços pequenos e com material adaptado. 

Em torno de 50 brincadeiras, jogos e brinquedos populares foram realizados, sendo 

utilizados também CDs e DVDs com cantigas e jogos populares, vídeos sobre o folclore, 

principalmente nos dias chuvosos onde não foi possível usar o pátio.  

Para realizar esse produto utilizamos a pesquisa qualitativa que, segundo Minayo 

(2009), é uma conversa entre o pesquisado e o pesquisador. É bom ter um envolvimento 

entre ambos. O entrevistado tem a chance de se expressar e poder transmitir essa mesma 

realidade do entrevistador. Sendo assim, um questionário verbal com perguntas aberta foi o 
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instrumento de coleta de dados usado como estratégia no trabalho de campo, recolhendo 

informações diretamente concebidas na conversa com o aluno, que refletiram sua realidade 

vivenciada e foram registradas em diário de campo. São dados subjetivos, obtidos com a 

ajuda do entrevistado. “O trabalho de campo é em si um momento relacional, específico e 

prático” (Minayo, 2009, p.75). Foi uma entrevista de sondagem de opinião, classificada por 

Minayo (2009, p.64) “no caso de serem elaboradas mediante um questionário totalmente 

estruturado, no qual a escolha do informante está condicionada a dar respostas a perguntas 

formuladas pelo investigador”. Esse questionamento verbal foi feito ao final do estudo com 

os alunos para saber quais as atividades que eles mais gostaram, com quem eles brincam, se 

brincam, de que brincam quando estão com tempo livre, onde brincam.  

Nas duas últimas semanas de novembro, as aulas foram “comandadas” por eles. 

Eles puderam escolher os jogos e/ou brincadeiras para realizar nas aulas de Educação 

Física. As brincadeiras mais faladas na entrevista foram realizadas novamente na última 

semana do ano letivo. 

Como os alunos adoravam se olhar em fotos e vídeos brincando, surgiu a ideia de 

produzir um livro de jogos e brincadeiras populares com a ajuda deles, ilustrado com fotos 

e desenhos de todas as atividades realizadas. 

 

 

5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A proposta de trabalho com os jogos populares nas aulas de Educação Física da Escola 

Municipal Edmundo Lins funcionou muitíssimo bem. Como é falado no Coletivo de Autores 

(1992), o jogo é uma área de conhecimento da chamada cultura corporal. E através de dessa 

cultura corporal, das manifestações populares, corpo e mente foram trabalhados. Foi bastante 

satisfatório para mim, e para os alunos também. Todas as turmas foram bem participativas. Os 

alunos ficavam ansiosos para saber quais eram as brincadeiras da aula e alguns já pediam para 

brincar de alguma atividade anterior assim que eu chegava na sala. Algumas vezes chegavam 

com suas sugestões, variações de pique como o pique-tubarão e pique- touro, sempre válido 

para o conhecimento da ação de brincar deles e para a construção desse PAF. Todos nos 

divertimos e aprendemos uns com os outros. Consegui aplicar as atividades desejadas por 

mim e até mesmo por eles, trazendo sua bagagem cultural para a escola.  

Kishimoto (2007) disse que jogos, brinquedos e brincadeiras são materiais 

pedagógicos para o professor de Educação Física.  Através das atividades realizadas, os 

alunos aprenderam um pouco sobre nossa herança cultural e se desenvolveram nos aspectos 
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social, cognitivo, motor, afetivo. Importante mostrar que não precisamos de objetos caros para 

brincar. A cada final de aula era reforçado isso, eu enfatizava que não precisava de muito 

material para brincar, que poderia ser um material improvisado com o que tivesse por perto no 

momento da brincadeira. 

Algumas atividades os alunos já conheciam, outras foram mostradas como se fossem 

brincadeiras novas, mas eram variações, adaptações culturais. Nos momentos vagos e na hora 

do recreio, várias brincadeiras trabalhadas eram realizadas, como pular corda, bafo-bafo, 

piques. Gratificante ver o trabalho realizado sendo dominado pelos alunos. O quadro a seguir 

mostra as atividades realizadas ao longo das 14 aulas de Educação Física, que foram a 

aplicação prática deste produto acadêmico final.  

 

 

Quadro 1- Atividades desenvolvidas em aula 

 

 

ADOLETA ESCRAVOS DE JÓ PIQUE-AJUDA 

ALERTA COR ESTÁTUA PIQUE-ALTO 

AMARELINHA FUTEBOL DE BOTÃO PIQUE-CORRENTE 

BAFO-BAFO GALINHA CHOCA PIQUE-ESPELHO 

BALANGANDÃ GATO E RATO PIQUE-FRUTA 

BAMBOLÊ IOIÔ PIQUE-GELO 

BATATA QUENTE MAMÃE, POSSO IR PIQUE-PAREDE 

BATATINHA-FRITA 1, 2, 3 
MEUS PINTINHOS 

VENHAM CÁ 
PIQUE-PEGA 

BOBINHO MORTO-VIVO PIQUE-RABINHO 

BOLINHA DE GUDE PASSA ANEL PIQUE-TUBARÃO 

CABO DE GUERRA PÉ DE LATA PIQUE-ZUMBI 

CABRA CEGA PELADA/FUTEBOL POLÍCIA E LADRÃO 

CARRINHO DE MÃO PETECA PULAR CORDA 

COELHINHO SAI DA TOCA PIPA QUEIMADO 

DETETIVE/VITIMA/ASSASSINO PIQUE-BANDEIRA 
SEU MESTRE 

MANDOU 

ELÁSTICO 
PIQUE-COLA 

AMERICANO 
TELEFONE SEM FIO 

FONTE: própria autora 

 

 

Na penúltima semana de aula os alunos tiveram liberdade para escolher as atividades 

do dia. Ao final do estudo, na última semana de aula, foi feito uma entrevista com os alunos, 

um questionário aberto de cinco perguntas que iam sendo anotadas pela pesquisadora para 

copilar os dados. Sendo assim, a última semana de aula também foi comandada por eles já 

que as aulas foram realizadas com algumas das brincadeiras que eles mais gostaram. As 
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perguntas feitas estão relacionadas a seguir. 

Pergunta 1 – Quais as atividades vocês mais gostaram?  

A pergunta foi feita para a turma toda. A maioria deu sua resposta, alguns alunos 

repetindo o que era dito pelo outro colega. Algumas dessas atividades foram novamente 

aplicadas na última semana de aula.  

 

 

Figura 1: Cabo de guerra 

 
Fonte: a própria autora 

 

 

Entre as atividades que os alunos mais gostaram de fazer estão: pique-pega, pique-

gelo, pique-corrente, pique-alto, pique-esconde, pique-rabinho, pique-bandeira, pique-tubarão, 

pique-touro, carrinho de mão, gato e rato, cabo de guerra, pé de lata, polícia e ladrão, bafo-

bafo, queimado, futebol, balangandã, peteca, detetive/vítima/assassino. Representados para 

melhor visualização no diagrama 1 que apresentamos a seguir. 
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DIAGRAMA 1 – Brincadeiras que os alunos mais gostaram 

 

 

Fonte: a própria autora 

 

 

Pergunta 2 – Quais brincadeiras vocês já conheciam? 

A pergunta também foi direcionada para a turma toda. Alguns alunos responderam, 

outros repetiram a resposta do colega. Para essa pergunta foram citadas as seguintes respostas: 

futebol, pipa, queimado, pique-bandeira e vários outros piques, como zumbi, tubarão, alto, 

pega, esconde, gelo. 
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Figura 2- Pique-bandeira 

 

Fonte: a própria autora 

 

 

DIAGRAMA 2 – Brincadeiras já conhecidas pelos alunos  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: a própria autora 
 

 

Pergunta 3 – Como vocês brincam nas horas vagas? 

Poucos alunos de cada turma responderam a pergunta. As seguintes brincadeiras foram 

citadas: pique-pega, pique-esconde, pique-bandeira, corrida, peteca, pipa, queimado, 

amarelinha, bobinho, boneca, bolinha de gude, cantar, com o pai de luta.  

 

Brincadeiras já 

conhecidas pelos alunos 

Futebol 

Pipa 

 

Queimado 

 

Pique bandeira 

 
Piques variados 
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DIAGRAMA 3: Atividades realizadas no tempo livre 

 

 

 

                                                 Fonte: a própria autora 
 

 

Pergunta 4 – Com quem vocês brincam? 

As respostas foram bem variadas: amigos, amigo do amigo, irmãos, sozinho, com um 

amigo imaginário, às vezes com os pais. A maioria das crianças de cada turma deu sua 

resposta. 

 

Pergunta 5 – Onde vocês brincam? 

Poucas crianças de cada turma responderam. Obtivemos as seguintes respostas: na 

sala, na rua, na praça, no quintal, na casa de um amigo. 

Corrida 

Pique-

bandeira 

Pique-

esconde 

Pique-

pega 

Luta 

Cantar Bolinha 

de gude 

Boneca 

Bobinho 

Amareli

nha 

Queima

do 

 

Pipa 

Peteca 

Tempo 

livre 
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Figura 3- brinquedos x tecnologia 

 
Fonte: própria autora 

 

 

 

As brincadeiras que as crianças já conheciam são as mesmas de minha preferência, 

algumas com o mesmo objetivo, mas com nomes diferentes, já modificadas culturalmente. O 

pique-pega tradicional virou pique-touro e pique-zumbi para alguns alunos. A atividade Mãe 

da Rua, para alguns alunos, se chama pique-tubarão. A brincadeira tradicional infantil tem 

uma bagagem cultural que está em transformação constante segundo Kishimoto (2007), 

sofrendo mudanças ao longo do tempo, culturalmente determinadas por parte da comunidade 

que se vive.  

A questão do espaço também limita ou amplia o repertório de atividades como 

salienta MultiRio (2011), ao discorrer sobre a realidade atual das grandes cidades, com a 

expansão do mercado imobiliário e ocupação irregular e desmedida de seus centros urbanos. 

Os campinhos, praças e terrenos baldios foram desaparecendo aos poucos. Carros e prédios 

tomaram o lugar, tornando raro cenas de famílias e vizinhos conversando sentados na porta de 

casa e crianças brincando livremente pelas ruas. A diminuição e até a escassez de espaços, 

principalmente públicos, dificulta o acesso de qualidade a atividades de lazer, impedindo a 

ampliação do universo cultural dos alunos.  

Enfim, como o repertório foi aumentado durante as aulas, percebemos que as 
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preferências das crianças em relação às brincadeiras que já conheciam continuaram e ainda 

surgiram outras mais, o que reforça a ideia dos PCNs (BRASIL, 1997) e seus objetivos e do 

Coletivo de Autores (1992), de que é importante adotar a cultura corporal de movimento nas 

aulas de Educação Física, sendo parte importante desse resgate cultural, transmitindo essas 

informações e fazendo com que os alunos assimilem as experiências vividas, seja um cidadão 

crítico e transformador.  

 

 

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em todas as atividades e experiências vividas pela criança, ela se educa, amplia seu 

campo de ação: controla seus movimentos, tem mais habilidade, observa, usa os sentidos, tem 

atenção, concentração, controle muscular, ordem, obediência às regras. Os jogos contribuem 

para a socialização e cooperação.   

O brincar é uma troca. Mesmo brincando sozinha, há uma transposição com a 

realidade, a criança age de acordo com seu imaginário, o seu desejo, a sua realidade. Ao 

brincar com outros amigos, desenvolve o espírito de solidariedade, cooperação. É uma 

atividade de escolhas. Objetos e gestos vão tomando papéis diversos. Essa liberdade de 

brincar que deve ser garantida na escola. E absorver o que eles trazem de informação consigo. 

Às vezes, ao explicar uma atividade se ouve um “Eu já sei!”, “Eu já brinco disso”, “Fulano 

me ensinou”. Colher esses dados enriquece o fazer pedagógico, traz o aluno e sua realidade 

para o cotidiano escolar, norteia ações a serem tomadas, propiciando vivências dentro do 

cotidiano de determinada sociedade, estimulando a prática do aluno nas aulas de Educação 

Física.  

Ao ampliar o leque de atividades, estimular a criatividade, dar autonomia, criar 

espaços, o professor contribui positivamente na vida do aluno e garante a brincadeira como 

atividade social do período infantil. Tornar-se-á uma criança mais ativa. 

São inúmeros os jogos, brinquedos e brincadeiras. A cultura corporal de movimento 

envolve jogos, dança, ginástica, lutas. É um repertório vasto a ser explorado. Com atividades 

diversificadas, envolvendo toda a turma, projetos na escola ou qualquer outra ação 

pedagógica é possível fazer esse resgate cultural nas aulas de Educação Física. Criança e 

movimento são praticamente sinônimos. A partir do momento que se apresenta uma atividade 

com vontade de ensinar, o aluno recebe a informação de braços abertos. Motivação é um 

facilitador da aprendizagem e do trabalho do professor.  
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Pensei nesse estudo ao reparar que as crianças já não conhecem mais os jogos antigos, 

são raras as exceções no decorrer dos anos de magistério. Muitas ficam cansadas com 

facilidade, com movimentos corporais pouco explorados, sem poder crítico. Ver as crianças 

brincando e aprendendo, sugerindo atividades, querendo repetir na aula seguinte algum jogo é 

fantástico. As aulas de Educação Física precisam sair do tradicional, do convencional, do 

aprimoramento da técnica. O professor precisa trabalhar o corpo e a mente, oferecer o 

máximo de experiências ao seu aluno. Transformá-lo num cidadão saudável, crítico. As aulas 

ficam muito mais atraentes quando são dinâmicas e descontraídas, as atividades se tornam 

prazerosas e o envolvimento da turma é muito maior, melhorando até seu rendimento.   

Foi comprovado nesse estudo que o resgate das manifestações culturais populares 

contribuiu para o desenvolvimento dos aspectos sociais, cognitivos, afetivos e motores dos 

alunos. Melhorou a autoestima, e mostrei que é possível brincar mesmo em espaços reduzidos 

e sem ou com material adaptado. Isso que se tem que levar para a vida. Não precisa gastar 

muito para se divertir. Basta ter vontade e criatividade. Mesmo nos moldes atuais e com os 

fatores adversos, ainda é possível fazer uma criança feliz sem jogos eletrônicos, tablets, etc. 

Criança vai sempre continuar sendo criança.  Cabe ao adulto não encurtar esse processo, 

principalmente quando ele é agente educador. E que o trabalho seja contínuo para todo 

sempre, perpetuando toda nossa herança cultural. 
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APÊNDICE A – Planos de Aula 
 

 

 

AULAS/AGOSTO: 

 

03 (1304), 04 (1102/1303) e 06 (1201/1202): 

Conversa inicial sobre o que é folclore e as manifestações culturais do povo brasileiro. 

Pique-pega 

Pique-alto 

Alerta Cor 

Galinha Choca 

 

10 (1304), 11 (1102/1303) e 13 (1201/1202):  

Pique-parede 

Pique-gelo 

Carrinho de mão 

Bobinho 

Galinha Choca 

 

17 (1304), 18 (1102/1303) e 20 (1201/1202): 

Polícia e ladrão 

Mamãe, posso ir? 

Queimado 

Batata quente 

 

24 (1304), 25 (1102/1303) e 27 (1201/1202): 

Pique-pega 

Pique-corrente 

Seu Mestre Mandou 

Pique-bandeira (exceto para o 1°ano) 

Passa anel 

 

31 (1304): 

Pique-cola americano 

Pique-ajuda 
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Amarelinha 

Elástico 

Telefone sem fio 

 

AULAS/SETEMBRO: 

 

01 (1102/1303) e 03 (1201/1202):  

Pique-cola americano 

Pique-ajuda 

Amarelinha 

Elástico 

Telefone sem fio 

 

08 (1102/1303): 

Uma parte da aula na sala por causa da chuva. Livros sobre brincadeiras e folclore. 

Bafo-bafo 

Bolinha de gude 

Futebol de botão  

Ioiô 

 

10 (1304): 

Pique-espelho 

Pique-fruta 

Morto-vivo 

Estátua 

Galinha Choca 

 

14 (1304): 

Uma parte da aula na sala por causa da chuva. Livros sobre brincadeiras e folclore. 

Bafo-bafo 

Bolinha de gude 

Futebol de botão  

Ioiô 
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17 (1201/1202): 

Coelhinho sai da toca 

Bambolê 

Pular corda 

Cabo de guerra 

Telefone sem fio 

 

21 (1304) e 22 (1102/1303): 

Pique-espelho 

Pique-fruta 

Morto-vivo 

Estátua 

Galinha Choca 

 

24 (1201/1202): 

Uma parte da aula na sala por causa da chuva. Livros sobre brincadeiras e folclore. 

Bafo-bafo 

Bolinha de gude 

Futebol de botão  

Ioiô 

Adoleta 

 

28 (1304) e 29 (1102/1303): 

Coelhinho sai da toca 

Bambolê 

Pular corda 

Cabo de guerra 

Adoleta 

 

AULAS/OUTUBRO: 

 

01 (1201/1202), 05 (1304) e 06 (1102/1303): 

Mãe da rua 

Pique-zumbi 
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Meus Pintinhos venham cá 

Pique-rabinho 

Pelada/Futebol 

 

08 (1201/1202), 19 (1304) e 20 (1102/1303): 

Confecção de balangandãs 

Gato e Rato 

Telefone sem fio 

 

22 (1201/1202), 26 (1304) e 27 (1102/1303):  

Confecção de petecas 

Batatinha-frita 1, 2, 3 

Pique-touro 

Pé de lata 

 

AULAS/NOVEMBRO 

 

05 (1304), 09 (1102/1303) e 10 (1201/1202): 

Confecção de pipas 

Cabra cega 

Pique-tubarão 

Detetive/ Vítima/ Assassino 

 

16 (1304), 17 (1102/1303) e 19 (1201/1202): 

Aula livre. Os alunos escolheram as atividades baseados em todas as aulas do estudo 

envolvendo os Jogos Populares. 

Piques variados 

Polícia e ladrão 

Carrinho de mão 

Gato e Rato 

Queimado 

 

23 (1304), 24 (1102/1303) e 26 (1201/1202): 

Aula livre. Os alunos escolheram as atividades baseados em todas as aulas do estudo 
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envolvendo os Jogos Populares. 

Piques variados 

Pique-bandeira 

Pé de lata 

Futebol 

Cabo de guerra 

 

 

APÊNDICE B – Questionário aberto 

 

Questionário feito com os alunos: 

 

1- O que mais gostaram de fazer/brincar? 

2- Qual brincadeira que a gente fez e que vocês já conheciam? 

3- Do que vocês brincam quando não estão na escola? 

4- Brincam com quem? 

5- Onde vocês brincam? 

 

 

APÊNDICE C - O Fantástico Mundo Dos Jogos 

 

Livro de atividades confeccionado com as fotos dos alunos durantes as atividades propostas 

neste estudo. 
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O FANTÁSTICO MUNDO DOS JOGOS 

 

 

ADOLETA 

 

Em uma roda, com as palmas das mãos viradas para cima, um participante coloca a mão 

direita sobre a esquerda do colega sentado ao lado. A palmada vai passando, enquanto canta-

se uma música. Ao final da música, quem levar a palmada sai da brincadeira. Ganha quem 

ficar por último.  

“Adoleta lepeti peti pola Le café com chocolate É o suco de abacate Adoleta Puxa o rabo do 

tatu Quem saiu foi tu.” 
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ALERTA COR 

 

Em roda, a bola é jogada de um participante para o outro. Quando uma pessoa não 

consegue agarrar a bola, os outros fogem. Esse participante, ao pegar a bola, grita “Alerta 

Cor”. Os que estavam fugindo, param no lugar. O participante com a bola fala o nome de uma 

cor. Todos os outros procuram a cor falada no local da brincadeira para encostar. O pegador 

tenta acertar a bola naquele que ainda não tocou na cor pedida.  

 

 

 

AMARELINHA 

 

É desenhado no chão casas quadradas ou retangulares numeradas, geralmente, de 1 à 

8. Começa com o participante jogando uma pedrinha na casa 1. Vai pulando de um pé só até o 

final, exceto na casa onde está a pedrinha, e volta, abaixando para apanhar a mesma, com um 

pé só e sem encostar a mão no chão. Repete o mecanismo da brincadeira, dando sequência na 

numeração até chegar ao final da amarelinha. 
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BAFO-BAFO 

 

Com as palmas das mãos unidas, tenta-se virar a figurinha no chão. Quem conseguir 

leva a figurinha do amigo. 
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BALANGANDÃ 

 

Confeccionado com barbante e papel, por exemplo, faz-se um brinquedo com 

movimento, com pontas soltas. 

 

 

BAMBOLÊ 

 

É um brinquedo circular. Brinca-se girando no corpo, braços, pescoço, cintura. 



37 

 

 

BATATA QUENTE 

 

Em roda, vai passando a bola de mão em mão, cantando uma música. Quem estiver 

com a bola no final da música, sai. Ganha quem ficar por último. 

“Lá vai a bola, gira na roda, passa depressa, sem cessar. E, se no fim dessa canção, 

você estiver com a bola na mão... Depressa, pula e fora!” 

 

 

BATATINHA-FRITA 1, 2, 3 

 

Uma pessoa fica parada, num ponto distante da turma. Fica de costas, de olhos 

fechados, e fala “Batatinha-frita 1, 2, 3”. Enquanto isso, a turma vai andando rapidamente até 

ela. No “3”, as crianças têm que fazer estátua. A pessoa se vira e observa quem está se 

mexendo. Quem se mexer, recomeça do ponto inicial. A brincadeira vai se repetindo até 

alguém chegar onde está a pessoa que fala “Batatinha-frita 1, 2, 3”. 
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BOBINHO 

 

Uma pessoa fica no meio da roda tentando pegar a bola que está sendo jogada entre os 

outros. Quem deixar essa pessoa pegar a bola passa a ser o Bobinho. 

 

 

BOLINHA DE GUDE 

 

Tenta-se tirar a bolinha de gude do colega do círculo, jogando a sua com um peteleco. 
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CABO DE GUERRA 

 

Com uma corda grande, fica um time de cada lado. Ganha o time que conseguir puxar 

o time adversário. 

 

 

CABRA CEGA 

 

De olhos vendados, a criança tenta pegar alguém. Quem for tocado vira o pegador. 
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CARRINHO DE MÃO 

 

Uma criança carrega a outra segurando pela perna até determinado ponto e retorna. 

 

 

COELHINHO SAI DA TOCA 

 

Uma roda com vários círculos desenhados no chão. Cada criança fica numa casa, 

podendo ficar uma sem casa. Ao comando “Coelhinho sai da toca 1, 2, 3”, as crianças trocam 

de casa rapidamente. 
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DETETIVE/ VÍTIMA/ ASSASSINO 

 

Em roda, cada participante recebe um pedaço de papel que pode estar com V de 

vítima, D de detetive ou A de assassino. O Assassino tem que “matar” suas vítimas com um 

piscar de olhos. A Vítima disfarça e fala “morri”. O Detetive tem que descobrir quem é o 

Assassino. 

 

 

ESCRAVOS DE JÓ 

 

Em roda, cada um fica com um objeto na sua frente, no chão. Vai passando para o 

colega do lado cantarolando e fazendo os gestos conforme a música. 

“Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros 

fazem zig-zig-zag. Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zag.” 
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ESTÁTUA 

 

Ao dar o comando “estátua”, as crianças fazem uma pose. Quem se mexer, perde. 

Ganha quem ficar por último. 

 

 

FUTEBOL DE BOTÃO 

 

Com peças de plástico formando dois times, joga-se com uma palheta que encosta no 

jogador, fazendo com que ele ande, fazendo jogadas até fazer gol. 
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GALINHA CHOCA 

 

Em círculo, uma pessoa põe a bola atrás de outra, que pega a bola e tenta acertá-la 

antes que ela sente no seu lugar. 

 

 

GATO E RATO 

 

Em roda, de mãos dadas, os alunos fazem a casa do Rato e o protege de ser pego pelo 

Gato, que fica do lado de fora tentando entrar e captura-lo. 
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IOIÔ 

 

Brinquedo com um barbante, que se prende no dedo e o faz girar de cima para baixo e 

vice-versa. 
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MAMÃE, POSSO IR? 

 

As crianças perguntam “Mamãe, posso ir?”. A “mamãe” responde “Pode!”. As 

crianças perguntam “Quantos passos?”. Então, a Mãe fala o tipo e a quantidade de passos. 

Quem se mexer ou andar além do pedido, recomeça do ponto inicial. Ganha quem chegar à 

Mamãe primeiro. 

 

 

MEUS PINTINHOS VENHAM CÁ 

 

Algumas crianças são a Raposa, a maioria é Pintinho. A “mamãe” fala “Meus 

pintinhos, venham cá”, eles respondem “Tenho medo da raposa”. A Mãe fala “A raposa já 

morreu”, eles respondem “É mentira da senhora”. Aí, a Mãe vai falando várias comidas até 

falar “Milho”. Os pintinhos correm até ela para se proteger e fugir da raposa que vai atrás 

deles. 
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MORTO-VIVO 

 

Aos comandos, as crianças ficam em pé (Vivo) ou abaixados (Morto). Quem errar a 

posição, perde. Ganha quem ficar até o final. 

 

 

PASSA ANEL 

 

Todos em roda, com as mãos em forma de concha. Uma criança vai passando suas 

mãos por dentro dos colegas, deixando o anel com alguém. Uma criança fica do lado de fora 

para tentar descobrir com quem ficou o anel. 
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PÉ DE LATA 

 

Caminhar com as latas nos pés, segurando pelo barbante.  
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PELADA/ FUTEBOL 

 

Formam-se dois times, procurando fazer gol para ganhar do adversário. 

 

 

PETECA 

 

Pode ser confeccionada com jornal e barbante. Se segura com uma mão e, com a outra, 

bate com a palma da mão de baixo para cima, jogando a peteca para o alto. 
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PIPA 

 

Podendo ser confeccionada com papel e barbante, vai balançando-a no ar. 

 

 

PIQUE-BANDEIRA 

 

Dois times em um campo dividido em duas partes. Uma bandeira fica no final de cada 

campo, numa área delimitada. Cada time tenta pegar a bandeira adversária e trazer de volta 

para o seu campo sem ser colado pelo oponente. 
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PIQUE COLA-AMERICANO 

 

Quem for pego pelo pegador fica colado com as pernas abertas. Para ser descolado, 

outro amigo tem que passar por dentro de suas pernas. 

 

 

PIQUE-AJUDA 

 

Todos que forem colados pelo pegador passam a ajudá-lo a pegar o restante da turma.  



51 

 

 

 

PIQUE-ALTO 

 

O pegador tenta pegar quem não está num lugar mais alto, com os pés sem contato 

com o chão. 

 

 

PIQUE-CORRENTE 

 

Quem for pego pelo pegador dá a mão para ele, iniciando uma corrente. À medida que 

as crianças vão sendo pegas, dão as mãos para os colegas aumentando a corrente até que todos 

tenham sido colados. 
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PIQUE-ESPELHO 

 

O pegador vai tentando colar todo mundo. Quem for colado faz uma pose. Para ser 

descolado, outro colega tem que parar na sua frente e fazer a mesma pose. 

 

 

PIQUE-FRUTA 

 

Para não ser pego, a pessoa tem que se abaixar e falar o nome de uma fruta. 
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PIQUE-GELO 

 

Quem for pego, fica congelado. Só é descolado quando outro colega o toca. 

 

 

PIQUE-PAREDE 

 

Para não ser pego pelo pegador, o fugitivo tem que encostar-se à parede. 
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PIQUE-PEGA 

 

Um pegador e todos os outros são fugitivos. Quem for pego pelo pegador passa a 

tentar pegar alguém. 

 

 

PIQUE-RABINHO 

 

Cada um fica com um rabinho na parte de trás do short. Ao comando, todos tentam 

proteger seu rabo e pegar o do colega. Ganha quem continuar com o seu ou pegar mais 

rabinhos. 
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MÃE DA RUA/ PIQUE-TUBARÃO 

 

Dois campos com uma área delimitada no meio, onde fica a Mãe da Rua. As crianças 

tentam atravessar de um campo para o outro sem serem pegas. Quem for pego, vira pegador 

também. Pique-tubarão é uma variação. 

 

 

PIQUE-ZUMBI/ PIQUE-TOURO 

 

O pegador se faz de Zumbi ou Touro. São variações do Pique-Ajuda. Quem for pego, 

ajuda a pegar os outros colegas. 
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POLÍCIA E LADRÃO 

 

Uma parte da turma é Polícia, a outra, Ladrão. Ao comando, ou a polícia pega o ladrão 

ou o ladrão pega a polícia. 

 

 

PULAR CORDA 

 

A corda é batida por duas pessoas. O participante vai pulando a corda no ritmo da 

música, como “O homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores ponham a mão 

no chão, senhoras e senhores, pulem num pé só. Senhoras e senhores, deem uma rodadinha e 

vá pro olho da rua”. 
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PULAR ELÁSTICO 

 

Com um elástico preso por duas pessoas pelas pernas, numa forma retangular, pula-se 

de várias formas, dentro e fora, aumentando a dificuldade conforme o elástico vai subindo. 

Geralmente começa no tornozelo e vai subindo para o joelho, quadril e cintura. 
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QUEIMADO 

 

Dois times em campos demarcados, com uma área no fundo chamada de “Cemitério”. 

O objetivo é queimar todo o time adversário com a bola. Quem for queimado, passa para o 

cemitério.  

 

 

SEU MESTRE MANDOU 

 

As crianças vão fazendo todos os gestos e ações pedidos pelo Mestre. 
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TELEFONE SEM FIO 

 

Em roda, uma frase é falada por um participante inicial no ouvido do seu colega do 

lado. Essa frase vai sendo passada de um a um, até chegar ao último integrante da roda. Se a 

frase for a mesma do colega que começou a brincadeira, todos ganham. 

 

 

 

 

 

 


