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A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE-PE), através da Secretaria
Executiva de Desenvolvimento da Educação (SEDE), tem satisfação em apresentar a obra Jogos e
Brincadeiras: Interação com Currículo Intercultural Indígena, com objetivo de oferecer subsídios
tanto para o trabalho pedagógico indígena quanto para o não indígena. A obra foi elaborada por
professores e professoras indígenas, estudantes indígenas, lideranças e representantes da Comissão
de Professores Indígenas em Pernambuco (COPIPE), como resultado de experiências docentes
realizadas no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas nas escolas indígenas localizadas nesse
Estado.

A referida obra expõe, como elementos principais, jogos pré-desportivos, cooperativos e
simbólicos e brincadeiras cantadas e tradicionais. Todos esses elementos interagem com os Eixos
Temáticos da Educação Escolar Indígena: Terra/Território, História, Identidade, Organização Social,
Interculturalidade e Bilinguismo, além de outros específicos de alguns povos: Arte Indígena, no povo
Kapinawá; Práticas de Subsistência Territorial, no povo Tuxá, e Agricultura e Espiritualidade, no
povo Xukuru do Ororubá.

Com isso, soma-se ao acervo da Educação Escolar Indígena um registro que proporciona o
fortalecimento da identidade e da articulação com os projetos societários dentro dos princípios da
coletividade, solidariedade, alteridade e interculturalidade através do trabalho pedagógico
desenvolvido nessas escolas. Representa, também, o reconhecimento de mais um avanço na
política de Educação Escolar Indígena em Pernambuco.

Assim, é com muita satisfação que a Secretaria de Educação e Esportes disponibiliza essa
importante obra aos estudantes e professores da rede estadual pernambucana.

Ana Selva
Secretária Executiva de Desenvolvimento da Educação

5

Para os povos indígenas falar sobre a infância é relatar a experiência da criança indígena,
envolvendo momentos de jogos e brincadeiras, no seu cotidiano. Eles proporcionam a felicidade e
a liberdade de comunicação e expressão. É também desfrutar das maravilhas de onde se vive,
ressignificando e reinventando o brincar, aproveitando as experimentações das riquezas existentes
no âmbito do território sagrado, no qual estáinserido correr, pular, tomar banho nas grotas, nos rios
e comer frutas retiradas dopé, ou seja, é fazer tudo o que é permitido pela família, pela comunidade
e pela natureza sagrada.

A obra Jogos e Brincadeiras: Interação com Currículo Intercultural Indígena possibilita o
conhecimento donosso repertório de jogos pré-desportivos, cooperativos, simbólicos e brincadeiras
tradicionais e cantadas, que revelam as nossas memórias, histórias e nossos saberes. Tudo isso
articulado com os Eixos Temáticos da Educação Escolar Indígena. Além disso, oportuniza aos
professores da educação básica e modalidades da educação o apoio necessário no seu processo do
ensino, aprimorando seus saberes, e na revelação de conhecimentos para fortalecer ainda mais a
identidade étnica dos estudantes, no

respeito ao patrimônio histórico e cultural deixado pelos

antepassados, além de auxiliar na compreensão do processo de resistência, luta e conquista dos
povos indígenas.

COPIPE
Comissão de Professores Indígenas em Pernambuco

6

Sumário
1.

Jogos e Brincadeiras: da comunidade ao ensino e aprendizagem dos estudantes indígenas............... 9

2.

Jogos e Brincadeiras: Interação com Currículo Intercultural Indígena .............................................. 15

3.

Repertório dos jogos e brincadeiras............................................................................................... 20
3.1 JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS ........................................................................................................... 20
3.2 JOGOS COOPERATIVOS ............................................................................................................... 30
3.3 JOGOS SIMBÓLICOS .................................................................................................................... 46
3.4 BRINCADEIRAS CANTADAS .......................................................................................................... 52
3.5 BRINCADEIRAS TRADICIONAIS ..................................................................................................... 85

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................................... 95

7

1
Jogos e brincadeiras: da
comunidade ao ensino e
aprendizagem dos
estudantes indígenas

8

1. Jogos e brincadeiras: da comunidade ao ensino e
aprendizagem dos estudantes indígenas

Jogo pré-desportivo: Sete Cacos
A brincadeira constitui-se como elemento fundamental do modo de vida da criança indígena
que tem a possibilidade de vivenciar novas maneiras de interação na família e na comunidade, a
qual repercute na escola indígena. Além disso, é através da brincadeira que a criança indígena pode
realizar movimentos, ser criativa, imitar ou imaginar situações e reproduzir ocasiões e relações
importantes de sua vida, ao ressignificar e reinventar as brincadeiras dos seus antepassados.

Os jogos e as brincadeiras são uma maneira de viver e conviver, mantendo as relações entre
as crianças no território sagrado e envolvem as vivências do cotidiano na família e na comunidade,
além de se reproduzir nas nossas escolas. Representam uma fonte de saberes e conhecimentos
sobre o território e sobre cada um, colaborando para o desenvolvimento cognitivo e afetivo que
ajudam no raciocínio, na tomada de decisões, solução de problemas e no desenvolvimento do
potencial criativo (PIAGET, 1998; VYGOTSKY, 1991; WALLON, 1968).

À brincadeira atribui-se um papel importante porque ela é criada como produto e produtora
9

de significados e provoca os estímulos através dos sentidos (audição, tato, visão e equilíbrio) na
formação das crianças dentro da realidade indígena (FRIEDMANN, 2004; SOBRINHO, 2011). Essa
atividade possibilita tanto um tempo de descontração quanto um de criatividade e informalidade,
nos quais a escola indígena pode fazer uso.

Jogo pré-desportivo: Pula- corda
A influência do uso de jogos e brincadeiras nas escolas indígenas funciona como ferramenta para
o desenvolvimento do aprendizado de conceitos como lateralidade (direita, esquerda, subir e descer)
e estímulo dos sentidos, bem como o uso da memória, da socialização e da autonomia dos nossos
estudantes, promovendo a aprendizagem. Os materiais utilizados nos jogos e brincadeiras são
possíveis de serem encontrados nos territórios sagrados. São eles: castanha, catolé e outros
produtos que vêm deles.

As brincadeiras e os jogos que ocorrem não somente nas aldeias, mas também nas escolas,
são instrumentos importantes que promovem um papel que vai muito além da simples diversão e
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interação social, porque possibilitam aprendizagem de diversos saberes e conhecimento. Esses são
meios que cooperam e enriquecem o desenvolvimento intelectual da criança (PIAGET, 1998).

O brincar é uma movimentação espontânea diferente do jogo, pois este contém regras e
limites. Diante disso, a proposta de uso destes meios deve estar em conformidade com a faixa etária
abordada no momento da atividade (KISHIMOTO,1999). Já os jogos e brincadeiras envolvem
aspectos como locomoção e equilíbrio. Em contrapartida, os jogos que proporcionam expriências
sensoriais, de modo geral, estão relacionados à música (BENJAMIN, 1984).

Considerando Negrine (1994) podemos classificar, ou agrupar, ou identificar os jogos e
brincadeiras em:
JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS
São atividades que visam à aprendizagem de gestos e movimentos naturais
e/ou básicos dos elementos essenciais e movimentos simples,como: saltar,
correr, lançar.

JOGOS COOPERATIVOS
São atividades realizadas em grupo, com o objetivo de despertar o espíritode
cooperação e a confiança entre as pessoas.

JOGOS SIMBÓLICOS
São os conhecidos como faz–de–conta. Eles permitem recriar arealidade e
possibilitam a imaginação e a fantasia da criança, favorecendo ainterpretação e a
ressignificação do mundo real.

BRINCADEIRAS CANTADAS
São atividades que envolvem o movimento corporal, o ritmo e conteúdos
relacionados à música.

BRINCADEIRAS TRADICIONAIS
São atividades passadas por gerações e que, certamente, os pais, os tios eos mais
velhos já ouviram falar e já se divertiram muito com elas.
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Os jogos e brincadeiras nas escolas indígenas são considerados não somente um momento de
recreação, mas também instrumentos que contribuem para a aprendizagem e o relacionamento
com o professor indígena.

Entretanto, convém frisar que não são os únicos definidores dessa

relação estudante e professor indígena.

O estudante é um ser ativo. Isto lhe permite apreender o ambiente ao qual está inserido a
partir das vivências socioculturais alinhadas ao seu desenvolvimento neurocognitivo. É destas
experiências societárias que é possível o estudante compreender a si e ao outro, pois ambos
integram o território ao qual pertencem. Este aspecto possibilita transformá-lo e o representa como
um sujeito (ser) indígena.

A aprendizagem deve estimular o interesse, despertando a curiosidade e a criatividade dos
estudantes.Assim, o interesse vinculado à ludicidade nas escolas indígenas tem-se apresentado cada
vez maior nos planos de aula por parte de professores indígenas, os quais também são
pesquisadores que buscam alternativas para aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem.
A inclusão da ludicidade, dentro das práticas pedagógicas, e sua interação com os eixos da
Educação Escolar Indígena passam a ter a função de promover as atividades na educação básica e
modalidades da educação através do lúdico. Para isso, é necessária a criação de um espaço e tempo
para as brincadeiras e jogos, nos quais a relação professor indígena e estudante se diferencia
daquela da sala de aula. Com isso, tanto o trabalho pedagógico na sala de aula quanto os jogos e
brincadeiras no âmbito escolar dinamizam e tornam mais interessante o ensino e o aprendizado.

É preciso entender o jogo e a brincadeira como exercício que preenche variadas necessidades
da criança. Para compreendermos o desenvolvimento da criança indígena é necessário sabermos
suas carências, interesses e gostos, para que o processo de ensino-aprendizagem seja estimulador
a fim depromover o avanço de um estágio do desenvolvimento para outro (ORTEGA; ROSSETTI,
2000).

O brinquedo, seja ele produzido com barro, palha, catolé, sementes ou outros elementos
existentes na Mãe Natureza dos territórios indígenas, é um instrumento que permite a criação de
um “mundo” que envolve os desejos possíveis de serem realizados através da imaginação. Isto
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porque a criança utiliza esse brinquedo, envolvendo sua imaginação, seus significados e seus
sentimentos, desligando-se dos objetos aos quais está acostumada, pois, ao brincar, ela condiciona
possibilidades acima da própria idade, imitando as crianças mais velhas e adultos, nos seus
comportamentos.

O jogo é uma atividade que envolve os estudantes e acompanha o seu desenvolvimento,
sendomodificado ao longo do tempo (WALLON, 1968). Além disso, o jogo realiza os movimentos
bastante simples como tocar objetos, produzir sons e ruídos da sua vivência, da natureza e do
território sagrado.
Os jogos que envolvem a imaginação das crianças requerem uma atividade de compreensão
mais complexa.

Jogos, como os pré-desportivos e os cooperativos, que compõem os repertórios desenvolvidos
pelos povos indígenas e apresentados nessa obra, possuem características que expressam atividades
funcionais. Os jogos simbólicos ou imaginários são caracterizados pela percepção e compreensão dos
seres, da natureza, das imagens e do ambiente em volta da criança, que adquire conhecimentos
aprendidos pela família, pelas lideranças, pelos mais velhos e detentores do saber.

Na brincadeira cantada e na tradicional, temos, nessa primeira, a que envolve a inserção dos
cantos através do movimento circular. As crianças aprendem esses cantos inicialmente com as
lideranças, os mais velhos e detentores do saber, através do Toré.

Na brincadeira caracterizada como tradicional, há o ato de construção e reelaboração através
dos quais o estudante amplia a imaginação, ao transformar objetos,combiná-los e criar outros.

13
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2. Jogos e brincadeiras: Interação com Currículo Intercultural
Indígena

Jogo cooperativo: Cabo-de-guerra

Os jogos e brincadeiras são atividades que podem ser aplicadas nos projetos pedagógicos ou
em sala de aula como fortalecimento da aprendizagem escolar. Além disso,

favorecem

oportunidades como a troca de experiências para os estudantes, que também têm a sua forma de
ver o mundo através da observação, investigação, trocas de ideias e resposta a desafios.

As ideias, contidas no repertório de jogos e brincadeiras, têm como objetivo comum da
prática pedagógica deslocar o ponto central para o ensino e aprendizagem do estudante.

O professor indígena tem o papel importante nessa prática, pois ele é o reponsável pela
interação dos saberes escolares com os saberes da Mãe Natureza e os conhecimentos indígenas,
articulando-os aos projetos societários da comunidade.
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Outra maneira de trabalhar com estas atividades é a busca de uma formação mais extensa,
que não somente se integre com os Eixos Temáticos do Currículo Intercultural Indígena, mas que
também permita buscar um maior entrosamento entre os estudantes, trazendo para as discussões
a troca de ideias ou soluções para o fortalecimento identitário e participação ativa na comunidade.

As atividades e os projetos através do uso dos jogos e brincadeiras têm sempre a interação
com os Eixos da Educação Escolar Indígena:


Terra/Território;



Identidade;



História;



Organização Social;



Interculturalidade;



Bilinguismo

Além desses eixos, há também outros específicos dos povos indígenas. Exemplos:
Kapinawá, Arte Indígena; Xukuru do Ororubá, Agricultura e Espiritualidade; Tuxá, Práticas de
Subsistência Territorial.

Os temas transversais e integradores da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e do
Currículo dePernambuco, que atravessam todos os Eixos da Educação Escolar Indígena, englobam
conteúdos que, de uma maneira ou de outra, se encontram presentes em todos eles e são essenciais
para formação do ser indígena consciente e comprometido com os projetos societários de sua
comunidade.

Os temas transversais e integradores do Currículo de Pernambuco transversalizam com seus
conteúdos as brincadeiras e jogos desenvolvidos na Educação Escolar Indígena e possibilitam
experiências significativas nas seguintes áreas:


Educação em Direitos Humanos;



Direitos da Criança e Adolescente;



Processo de Envelhecimento, Respeito e valorização do Idoso;



Educação Ambiental, Educação para Consumo e Educação Financeira e Fiscal;
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Educação das Relações Étnico-raciais e Ensino da História e Cultura Afro-brasileira,
Africana e Indígena;



Diversidade Cultural;



Relações de Gênero;



Educação Alimentar e Nutricional;



Educação para o Trânsito;



Trabalho, Ciência e Tecnologia;



Saúde, Vida Familiar e Social.

O repertório de jogos e brincadeiras permite aos estudantes pensar e agir, seja na atividade
ou no projeto. Isto faz o estudante vivenciar situações ou problemas que fazem com que este
conhecimento tenha sentido e venha a ser usado no seu cotidiano de maneira construtiva.

O trabalho em equipe entre professor indígena e estudante torna-se importante no
desenvolvimento de ambos. O estudante passa a se envolver cada vez mais com os projetos
educacionais vinculados aos modelos e projetos societários do seu povo. Sabe-se que entre as
crianças isso acontece de maneira muito tranquila e espontânea, pois cada uma delas vai assumindo
o papel que melhor se identifica para a direção da solução de um problema. As diferenças são bemvindas, sempre valorizadas e enriquecem numa ação em conjunto ou na facilidade para um acordo.

Eis alguns encaminhamentos que ajudam o trabalho em equipe com crianças nos jogos e
brincadeiras:







Definição clara em relação à composição da equipe;
Objetivo bem definido;
Equilíbrio entre os participantes da equipe;
Espaço físico (ou ambiente livre) bem definido para cada equipe;
Tempo para desenvolvimento do jogo ou brincadeira
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A organização dos estudantes para a participação dos jogos e brincadeiras pode ser:
individual, fileira ou círculo, duas ou quatro equipes ou outras divisões.
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3. Repertório dos Jogos e Brincadeiras

3.1 JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS
Os jogos pré-desportivos são utilizados com o intuito de introduzir determinado esporte.
Eles têm, como importância, iniciar um processo de adaptação aos gestos motores e regras e têm
como principal característica a ludicidade. Os jogos trazem adaptações dos esportes tradicionais e
lazeres,com objetivo de desenvolver habilidades físicas e sociais específicas entre os participantes.

Normalmente, os jogos pré-desportivos são para indivíduos que desejam iniciar-se no
esporte. Porém, antes é necessário realizar um treinamento dos movimentos físicos.

Os Eixos Temáticos da Educação Escolar Indígena, que podem ser desenvolvidos nos jogos
pré-desportivos, estão ligados diretamente à Interculturalidade, Organização, Terra e História.
Diante disso, esta interação com o Currículo Intercultural Indígena propicia várias experiências
significativas e conteúdos essenciais que podem ser vivenciados na educação básica e nas
modalidades da educação.

Os jogos pré-desportivos estão ligados também à interdisciplinaridade, envolvendo
contextos múltiplos de aprendizagem que levam o estudante a desenvolver habilidades dessa
aprendizagem de uma formadinâmica, única e contextualizada, trazendo a significação do conteúdo
atrelado às habilidades específicas dos conhecimentos/saberes tradicionais, com os objetivos de:


Desenvolver a noção espacial, lateralidade, coordenação motora, equilíbrio e atenção;



Reconhecer as formas geométricas presentes nos jogos, relacionando-as ao mundo que o
rodeia;



Utilizar os números naturais como indicadores de quantidade e ordem em diferentes
contextos dos jogos pré-desportivos;



Reciclar os materiais na confecção de objetos a serem utilizados nesses jogos.
Outrossim, dentro da Educação Infantil, os jogos pré-desportivos contemplam todos os

campos de experiência (BNCC, 2017): O eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; traços, sons,
cores e formas; escuta,fala, pensamento e imaginação; espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações.
20

Nesse sentido, os jogos pré-desportivos possibilitam não apenas aos estudantes um
amplo conhecimento sobre jogos, mas também uma visão interdisciplinar de um multiletramento,
com vivências de práticas sociais de interculturalidade.

AMARELINHA



Material utilizado: giz ou caco de telha e uma pedra pequena.



Nº de participantes: 3 ou mais.



Regras: Pular sempre com o mesmo pé do começo ao fim. Não apoiar a mão
ou o outro pé no chão para pegar a pedrinha. Não pisar na linha ou fora do
quadrado. Não pisar no quadrado em que estiver a pedrinha nem jogar a
pedrinha no quadrado errado.



A meta é atingir o ponto mais alto da amarelinha.
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ARCO E FLECHA



Material utilizado: arco e flecha.




Nº de participantes: 3 ou mais.
Regras: Dever ser desenhado, como alvo, um animal da região com
numeração de um a dez. O participante deve lançar a flecha a uma
distância dedois metros. Cada participante tem três tentativas. Vencerá
quem fizer maior pontuação
Metas : Atingir o alvo e fazer o maior número de pontos.
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BADOQUE (Atualmente conhecido como ESPADA)



Material utilizado: badoque com galho de madeira.



Nº de participantes: 3 ou mais.



Regras: Formar duas turmas de meninos. Cada um pegará um“badoque” .
Todos devem iniciar de uma só vez. O menino que for tocado pelo
“badoque” será excluído dessa etapa. 



Meta: Respeitar as regras. A turma vencedora será a que conseguir ganhar
da maior quantidade de lutadores.

Língua Materna – Yaathe (falada e ensinada nas escolas estaduais indígenas povo Fulni-ô, em Águas Belas -PE
MAKHAY (uunimahle ekhde se THLOWA HESA)
Yaadedwa sa ke monekhya ka tkano ke sa khaathxite; tha sdey fathowa ke “makhay” fthowa
futxti sawkya tha khethaa nexte, tha ktowa fathowke; nema makhay yaadedwa ke futxhmã,
txhua se kfelnese de e tkhatxihankyahle; saeekleho sato e thandowa hesa sawse dotka ke.
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FAVELA



Material utilizado: a planta favela.



Nº de participantes: 3 ou mais.



Regras: Os participantes devem ir à caatinga catar as favelas e descascálas. Após isso, devem ter uma caixa de fósforo vazia e colocá-la em pé. Cada
participante terá uma chance de atirar a favela em direção à caixa. Quem
conseguir derrubá-la, ganhará as favelas já atiradas. E assimseguirá o até
acabarem as favelas utilizadas.



Vencerá o jogo o partiticipante que atingir e ganhar mais favelas.
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PULA-CORDA

-



Material utilizado: corda com 2 metros ou mais.



Nº de participantes: 1 a 5.



Regras: Pular a corda sozinho ou com mais participantes. Na brincadeira
coletiva, em cada uma das extremidades da corda deve ficar um
participante e em seguida girar a corda para o alto e no retorno a corda
baterá no chão. Também é possível que duas crianças, uma em cada
extremidade, participem do pula-corda.
A meta é pular a corda sem pisá-la mais vezes.
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PULA - ELÁSTICO



Material utilizado: 2 ou 3 metros de elástico.



Nº de participantes: 3.



Regras: Duas participantes devem amarrar o elástico e ficar no centro:
uma do lado direito e a outra do lado esquerdo, enquanto a outra pula.
Caso a que está pulando erre, perde a vez e passa para próxima
participante.



Vencerá a participante que mais conseguir pular sem errar.
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NATAÇÃO



Ambiente utilizado: rio ou lago.



Nº de participantes: 3 ou mais.



Regras: Os participantes devem pular todos de uma vez no rio e nadar
até a outra margem. Será vencedor quem chegar primeiro ao local
definido como ponto de chegada.
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TAMANCO DE LATA

Material utilizado: barbante e latas de leite.

Nº de participantes: 1 a 10.
Regras: Cada participante deve ficar um ao lado do outro, esperando o grito de
largada para começar a competição. Vencerá o participante que chegar primeiro
à linha determinada de onde ele iniciou.
Metas: Respeitar os colegas na competição e ter equilíbrio ao andar.
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*ROUBA-BANDEIRA
-

Material utilizado: corda com 2 metros ou mais.

Nº de participantes: 3 ou mais.
Regras: Primeiro, deve-se fazer a divisão dos participantes em dois grupos,
considerando que o número de participantes seja igual para que as equipes
fiquem também iguais. Cada participante precisa de um pedaço de madeira ou
uma garrafa de plástico, representando a bandeira. Deve ser feita umafaixa no
chão para dividir os lados das equipes. Deve-se ficar com a bandeira sem ser
congelado ou pego. Não se pode arremessar a bandeira para os participantes
do seu grupo. Quem for pego, deve ficar congelado no lado oposto. O
participante só poderá ser liberando, se alguém de seu grupo tocá-lo. Ao entrar
no círculo, ele não pode ser congelado pelo adversário. Será vencedor quem
conseguir atravessar com a bandeira para seu lado sem ser congelado.
A meta é ficar com a bandeira do adversário.
* Manteve-se o termo “ROUBA-BANDEIRA” como forma comum na fala dos
indígenas em determinadas regiões de Pernambuco. Em outras partes do Estado,
a bincadeira é ou já foi conhecida como BARRA-BANDEIRA , cujo sentido literal
é barrar as investidas do adversário e ficar com a bandeira .
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3.2 JOGOS COOPERATIVOS
Os Jogos Cooperativos estão interligados com os Eixos Identidade, História e
Interculturalidade. É através desses jogos que temos experiências significativas de socialização,
troca de conhecimentos, consciência de cooperação, afetividade e ajuda entre os participantes.
Com os jogos cooperativos, a criança aprende a considerar o outro como parceiro e não como
adversário.

Os jogos cooperativos baseiam-se em cinco princípios fundamentais: inclusão, coletividade,
igualdade, desenvolvimento humano e processualidade. Os conteúdos que podemos trabalhar,
utilizando os Jogos Cooperativos, são, em Língua Portuguesa,o gênero textual Jogos Cooperativos;
em Educação Física, Regras e Práticas de Jogos Cooperativos; e, em Arte, Ilustração dos Jogos
Cooperativos vivenciados. É importante destacar que a aplicação dos Jogos Cooperativos dependerá
da faixa etária com a qual será trabalhada.

Na Educação Infantil, os Jogos Cooperativos facilitam a interação da criança com os
campos do saber que envolvem o eu, o outro e o nós e, assim também o corpo, gestos e
movimentos, escuta, fala, pensamento, imaginação e ainda os espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações.
Os Jogos Cooperativos podem ser articulados de forma interdisciplinar e contribuir
significativamente de forma prazerosa com a construção dos conhecimentos na área de linguagens
para formação dos estudantes indígenas. Expõem-se, como exemplos:
 Aproximar as crianças, reforçando a confiança em si e nos outros que estejam jogando;
 Contribuir para interação;
 Despertar habilidades de cooperação;
 Resgatar e fortalecer costumes e valores culturais que podem ser esquecidos com o tempo.
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BACONDÊ
(Atualmente conhecido como ESCONDE-ESCONDE)



Ambiente utilizado: ar livre.



Nº de participantes: 4 a 12.



Regras: Uma criança deve contar até o número 10, com os olhos fechados,
para dar tempo de as outras se esconderem. A criança tem de se esconder e
não ser encontrada. A criança que ficar com os olhos fechados, contando,
deverá procurar as demais após a contagem e sair em busca das outras que
estão escondidas. Para ganhar, a criança, que está procurando, deverá
encontrar as outras que estão escondidas e bater no local da base onde ela
estava de olhos fechados enquanto contava.



A meta é conseguir encontrar o maior número de crianças escondidas.
Língua Materna -Yaathe
SATSE (uunimahle ekhdese TASESE-TASESE)

Yadedwa ethankya e tho takhnedwa, koya takano mã, e xitia sato sa taseka yowate;yeadedwa sa taseka
eyonkyahe douka nema ta tha khetdode te, yaadedwa sat ho takhia te tadwa ethante fasakay so
dowkahe tasedwa tadwa sato ta ethansesde.
Yaadedwa saeeklete ta, e xitia fasate tadwa ta tha khetkyay so dowkahe newde kehe eexi ke
phapnete, tasese sat ho takhnidwa ta ethankya thuy.
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BALEADA 7 PEDRAS



Material utilizado: pedrinhas.



Nº de participantes: 2 grupos ou mais.



Regras: Recolher sete pedras, que podem ser pequenas e arrumá-las de modo
que uma fique em cima da outra, como se estivessem empilhadas. Dividir
dois grupos com a mesma quantidade de participantes. As pedras empilhadas
devem estar no meio da rua, de modo que se dividam dois campos: um para
o time A e o outro para o time B. Um participante de cada grupo deve tirar
"par ou ímpar" para saber quem vai começar. A equipe que ganhar no "par ou
ímpar" ficará com a bola e iniciará o jogo. Quando um dos participantes
derrubar as sete pedras com a bola, todos (do grupo que acertou as pedras)
devem sair correndo para não serem "baleados". Devem-se reorganizar as
pedras uma sobre a outra. Os que forem baleados não poderão mais
reorganizar as pedras. Caso um dos participantes do grupo que derrubou as
pedras consiga montar as sete, seu grupo será vencedor. Caso ninguém desse
grupo consiga cumprir essa reorganização, o vencedor será o grupo
adversário.



Metas : Não ser “baleado” para poder reorganizar as pedras novamente e desenvolver estratégias
para isso.
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BOLA DE GUDE



Material utilizado: bolinhas de gude.




Nº de participantes: 2 a 4.
Regras: Cada participante deve colocar o mesmo número de bolinhas de
gude em qualquer lugar de um círculo, reservando uma bola para ser sua
atiradora.Alternadamente, cada um dos participantes tentará acertar uma
bolinha adversária de modo que ela saia da área marcada. Para isso, lançará
a sua atiradora também do lado de fora do triângulo, com a ajuda do
polegar.



A meta é desenvolver estratégias para não perder as bolinhas de gude.
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CAÇA À BOTIJA



Material utilizado: um pote de barro para dentro dele se colocar moedas
antigas ou atuais.



Nº de participantes: 2 ou mais.



Regras: Formar equipes, seguir passo a passo o mapa e ser cooperativo com
sua equipe. Encontrar a botija através da leitura do mapa.



Segundo os mais velhos, se desenhar o mapa e contar para alguém onde está
a botija, o que está nela virará carvão.



Metas: Ler o mapa e encontrar a botija.
* Na ilustração das crianças, apresenta-se a grafia “butija”, porém na forma escrita da
Língua Portuguesa, a grafia indicada é “botija” .
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COBRA-CEGA



Material utilizado: tira de pano para vendar os olhos;



Nº de participantes: 2 ou mais.



Regras: Deve-se posicionar os participantes para o corre-corre. O primeiro
que for pego assumirá o posto de cobra- cega, isto é, ficará com os olhos
vendados. Ele, que tem a função de pegador, no início da brincadeira, deve
girar várias vezes para ficar desorientado. Enquanto isso, os outros
participantes devem fugir e se esquivar do pegador. O primeiro a ser pego,
assumirá a posição de cobra-cega.



Metas: Trabalhar os sentidos e criar estratégias para achar os participantes escondidos.
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CARRINHO DE MÃO



Nº de participantes: duas duplas ou mais.



Regras: Formar as duplas. Em cada uma delas, um dos participantes deve
ficar de barriga para o chão e o outro segurará seus dois pés. O que ficar em
pé apoiará suas mãos ao suspender os pés do outro, que se movimentará
como se estivesse engatinhando ao ter os pés levantados pelo seu par.



Metas : Respeitar os colegas, trabalhar em equipe, desenvolver a motricidade e ser
a primeira dupla a ultrapassar a linha de chegada .
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GARRAFÃO



Material utilizado: garrafão de plástico.



Nº de participantes: 3 ou mais.



Regras: Colocar uma garrafa de plástico no meio de um círculo. Um dos
participantes terá que chutar a garrafa para longe e outro deverá correr até
ela e trazê-la, de costas, para o lugar de onde a mesma foi lançada. Enquanto
isso, os outros participantes se escondem. Quem foi buscar a garrafa será o
pegador e terá que procurá-los. Assim a garrafa vira o pique da brincadeira.
Quando o pegador encontrar alguém, gritará o nome do amigo e correrá até
ele. Quem conseguir escapar daquele que o está procurando, terá que correr
até a garrafa e gritar “Pé na lata !”.



Meta: Respeitar os colegas. O Vencedor será quem tiver o maior quantitativo
de amigos.
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GALINHO DO AMOR



Material utilizado: uma flor.



Nº de participantes: 3 ou mais .



Regras : Os participantes devem ficar sentados(as): 5 meninos de um lado e
5 meninas do outro). Devem também escolher, no par ou ímpar, quem dará
início ao jogo. Um menino ou uma menina deve levantar para ir até o) colega
e dizer: -Galinho de amor? E o outro responderá: “ - Que amor tu mi dá ? ”.
O participante terá que recitar uma poesia. Ganhará um(a) amigo(a) quem
recitar melhor.



Meta: Respeitar os colegas. Vencerá quem tiver o maior quantitativo de
amigos(as).

38

JOGO DO ANEL



Material utilizado: casca de catolé.
Nº de participantes: 3 ou mais.



Regras: Uma participante deve ficar com um anel na mão fechada e o passará
de mão em mão. Cada uma delas deve ficar ao lado da outra com a mão
fechada, esperando a vez de a colega passar o anel e deixá-lo na sua mão.



A meta é ganhar mais vezes o anel.
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BRAÇO DURO, MAS NÃO QUEBRA



Material utilizado: um pedaço de madeira pequeno.



Nº de participantes: 4 a 12.



Regras: Os participantes devem se reunir em círculo de mãos dadas. Um
deles deve ficar no centro com um pedaço pequeno de madeira na mão e
perguntar, apontando para o braço de um dos participantes: - Que braço é
esse? E a resposta dos outros será “-Este braço é de ferro e não quebra.”



O participante que está no centro, tentará fugir do círculo, mas os outros
não o deixarão. Caso ocorra de o participante do centro conseguir escapar,
os outros devem correr atrás e pegá-lo. O primeiro que conseguir isso, será
o próximo a ficar no centro do círculo.



O vencedor será o participante que mais conseguir escapar do círculo.



Metas: Criar estratégias para sair do círculo. Por sua vez, quem ficar de mãos dadas
deverá criar estratégias para não permitir a saída do participante que está dentro do
círculo.
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JOGO DO *CURRUPIO



Material utilizado: balanceio de madeira.



Nº de participantes: 02.



Regras: Cada participante deve ficar sentado em lados opostos da madeira.
Os dois ficarão girando o corrupio até um desistir de rodar.



Meta : Respeitar o colega.



Será vencedor o(a) participante que ficar mais tempo no corrupio.

* No título, apresenta-se a grafia “CURRUPIO”, porém na forma escrita da Língua Portuguesa, a
grafia indicada é “CORRUPIO” .
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PEDRA NO CÉU
(atualmente conhecido como CINCO MARIAS)





Material utilizado:



Nº de participantes: 4 a 12 (geralmente meninas).



Regras: As participantes devem ficar sentadas no chão ou em uma esteira,
onde uma delas espalhará cinco *mucunãs. Ela pegará uma e a lançará para o
alto e, antes que a mucunã caia, pegará outra peça. Depois tentará pegar
duas, três ou mais até ficar com todas na mão.



A meta é pegar o máximo de mucunãs de uma vez.

Material: Pedrinhas, sementes ou caroços de frutas, principalmente, os de
jaca.

*No contexto, “mucunãs” significam pedrinhas, caroços de jaca ou de outra fruta.

Língua Materna -Yaathe
FOWA TXHA KE (uunimahle ekhdese MALÍ SATO KHOYA)
Sekfelnese yaadedonkyawnamã sa; tha ktowa kinkya feeke needeske asea
fathowane ke, nema yaadedonkya de fathwane “lefetia tho” khoya etxhitkwa fea ke,ta fathwane
futxkya tekhate ethati, nema, fea ke etxaka hetei esone ta futxkya.
Nesesde sahnite tkano, lixino, nedoma e xitia, e khoho ke ektowa ta futxhmã. Sekfelnese lahe, fowa
te, ethane nedoma ethane eesilxade (lahiane, nawde.)
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*TO TI HE OWA? (De quem é esta casa?)




Material utilizado: pano para cobrir os olhos.
Nº de participantes: 5 ou mais .



Regras: Juntar as crianças e escolher uma delas para iniciar o jogo. Os olhos
de quem for escolhido(a) serão vendados com um pano. A criança que está
com a venda nos olhos irá de casa em casa e perguntará: “To ti he owa?” ,que
significa “-De quem é esta casa?” As outras devem caminhar com ela até chegarem
à casa onde essa criança escolhida mora.

 Metas : Encontrar a casa da criança que está com os olhos vendados;
trabalhar os sentidos.
Língua Materna -Yaathe*TO TI HE OWA?
Yaadeetowa sa tosneka, nema tha de fathowa tha eyseka ta kfelnese khethaa nete. Nema txhua,
kfelnese khetaaneho e tho ke setke fathowa noka, newde tha kfelnekahlede; nema, fathowa yaadedwa
sa tho taknidwa eelay tadua takka, nekadotka ke, etkhatxkya setisdey, nema, sawaati fetfeka take, to
ti he owa? Nema thowka noka, yaadedwa e tho takhnidwa sa tutxhia khetkya eedjo hemã.
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REMAÇÃO



Material utilizado: canoa e remo.



Nº de participantes: 2 ou mais, cada um com sua canoa.




Regras: Fazer o trajeto (de ida e volta), remando.
Meta: Conseguir ser o primeiro ultrapassar a linha de chegada.
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TRILHA PANKAIWKA



Material utilizado: cartolina, lápis, caneta e lápis de cor, dado e pedrinhas
para marcar a caminhada.



Nº de participantes: 2 a 6 .



Regras: Cada participante deve jogar o dado. O que que tirar o maior
número, iniciará o jogo. Se o participante parar em uma casa com um
número, ficará nessa casa, aguardando a jogada, se parar na casa indicada
por situações, atenderá aos comandos, seguindo ou retornando às casas
anteriores. Vencerá o jogo o primeiro que chegar ao final da trilha.



Metas: Cumprir os comandos e trabalhar o senso de direção, numeração, etc.
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3.3 JOGOS SIMBÓLICOS
O ato de brincar faz parte de vida de toda criança e é uma forma mais segura de desenvolver
habilidades cognitivas e sociais. Os jogos simbólicos são ferramentas que representam uma
modalidade de brincadeira bem direcionada e capaz de fazer com que a criança realize situações
cotidianas que possibilitem a imaginação, a criação, a compreensão e a imitação. Assim, a criança
assume diferentes papéis e experimenta situações distintas e, ao mesmo tempo, faz uma reflexão
do mundo que a cerca.
As crianças, quando brincam de Faz de conta, são estimuladas ao desenvolvimento da
linguagem. Elas imaginam, inventam e contam histórias, conversam e criam personagens como
pessoas de família, do seu professor, dos anciãos da aldeia, do pajé, das rezadeiras e outros. Elas
são estimuladas também a expressar suas vontades frente a esse grupo envolvido.
O conteúdo, as expressões e a linguagem dessas situações imaginárias provêm do mundo
social, da “bagagem” de experiências já vividas pelas crianças. Mesmo que ainda elas não possuam
um vocabulário muito amplo, poderão exercitar a capacidade de comunicação, imitando a forma
como os adultos e outras crianças falam, reproduzindo expressões vividas a partir da sua
ancestralidade. Isso serve de basepara o fortalecimento da sua cultura e identidade. Assim, os jogos
simbólicos podem ser articulados com todos os eixos organizadores do Currículo Intercultural,
considerando que os mesmos são transitórios e permitem a interculturalidade comtodos os campos
dos saberes.
Na Educação Infantil, as experiências significativas com os jogos simbólicos são importantes
para formação social da criança, pois, criam espaços de sentimento, satisfaçãoe insatisfação do seu
mundo real, que é representado em situações vividas em seu contexto.
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No Ensino Fundamental Anos Iniciais, os jogos simbólicos podem ser trabalhados através da
interdisciplinaridade, envolvendo vários conteúdos, como coordenação motora, espaço e forma,
tempo, família e outros.
Nesse sentido, o trabalho com jogos simbólicos pode proporcionar as experiências corporais
em interação com o meio, tanto no ambiente interno quanto no externo. Esses jogos propõem
situações que articulam a mente, a emoção e as expressões, envolvendo a dramatização das
brincadeiras do Faz-de-conta e outras.

*TORÉ



Material utilizado: maracá.



Nº de participantes: 02 ou mais.



Regras : Um participante deve puxar (iniciar) o Toré, utilizando um maracá e todos
juntos o seguirão, cantando um * toante.



A meta é respeitar os colegas participantes e mexer com o imaginário, na
reafirmação do pertencimento étnico.
* O toante é a música, a cantiga.

*(“... Os diferentes estudos etnográficos sobre as performances do Toré,enquanto um
fenônemo comum à maioria dos povos indígenas do Nordeste, a têm registrado como
uma terminologia “nativa” muito variada, como: “brincadeira de índios”, ...”ritual”...
“tradição dos índios”,... “pisada de caboclos”; “toante”... “)
() Diversidade e Conflito.
(Arcanjo, Jozelito Alves. Povos Indígenas de Pernambuco –Identidade,
Recife: UFPE, 2007, p.68-69)
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PINTURA CORPORAL



Material utilizado: tinta de jenipapo.



Nº de participantes: 02 ou mais.



Regras : Um participante deverá ter a tinta de jenipapo e poderá fazer
a pintura sozinho ou com ajuda de outro participante.



Metas : Divertir-se, mexer com o imaginário e reafirmar o
pertencimento étnico.
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IMITAÇÃO DO PAI OU DA MÃE



Material utilizado: roupas e assessórios do pai ou da mãe.



Nº de participantes: livre.



Regras : Imitar a voz, as maneiras de ser, as atividades que cada um deles
(pai ou mãe) praticam.
A meta é a diversão.
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FAZENDO COMIDINHA



Material utilizado: p anela de barro, sementes, terra e palha.



Nº de participante(s): 1 ou mais .



Regras : Escolher um cardápio, selecionar os possíveis ingredientes(terra,
barro, sementes, palha,etc.) para fazer a “comida”.
A meta é a diversão.
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BONECA DE SABUGO DE MILHO



Material utilizado: sabugo de milho.



Nº de participante(s): 1 ou mais .



Regra: Utilizar um sabugo de milho e fazer de conta que é uma boneca.
A meta é a diversão.
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3.4 BRINCADEIRAS CANTADAS
O Trabalho pedagógico desenvolvido com as crianças, nas escolas indígenas, ocorre também
com as Brincadeiras Cantadas. Elas trazem experiências significativas para sua formação humana,
cultural, intelectual e social e são experiências que partem do convívio familiar e cultural da aldeia
e são fortalecidas no âmbito escolar.

As atividades trabalhadas, a partir das brincadeiras cantadas, envolvem os diferentes
movimentos corporais e ritmos. Elas são vivenciadas de formas recreativa, educativa,
interdisciplinar e multidisciplinar, compreendendo os Campos de Experiências da Educação Infantil
previstos na BNCC, já mencionados nessa obra (p.20), assim como os Eixos Norteadores da Educação
Escolar Indígena também já mencionados (p.16).

As brincadeiras cantadas são trabalhadas com as crianças a partir dos 3 anos de idade e não se
exigeum número específico de membros para participar. Essas brincadeiras poderão ser praticadas
nos diferentes espaços da escola, como sala, pátio, terreiro e quadra. Além disso, poderão também
ser vivenciadas nas diversas ocasiões. Exemplos: no início de uma aula para exercitar o corpo, na
introdução de um conteúdo a ser trabalhado, na recreação para uma melhor socialização, nas
comemorações festivas da escola e no término da aula como técnica de relaxamento e
descontração. Para vivência dessas atividades podemos indicar ou apontar como objetivos:


Desenvolver práticas corporais que contribuam para a o bem-estar do corpo e mente;



Conhecer os diferentes ritmos e sons das cantigas;



Valorizar a diversidade dos saberes culturais;



Compreender as regras estabelecidas nas brincadeiras;



Promover atitudes de respeito com o próximo;



Desenvolver o espírito de coletividade e solidariedade;



Expressar sentimentos e desejos por meio das diferentes expressões nas linguagens;



Conhecer o contexto histórico das cantigas do seu povo indígena.
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ALECRIM, ALECRIM

Canto:
Alecrim, alecrim dourado
Que nasceu no campo
Sem ser semeado
Foi meu amor que me disse assim,
Que a flor do campo
É o alecrim,
Bem cheiroso assim. (Bis)
• Nº de participantes: 5 ou mais.
• Regra: Reunir as crianças em um círculo que, ao girar, elas
comecem a cantar.
A meta é a diversão.
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BOI ANANÁ

Canto:

Boi, boi
Vamos radiar
Vamos tomar
Café com pão
Ei, ei, boi Ananá

Regra:
• Reunir os participantes em um círculo. Eles devem ficar de mãos
dadas e começar a cantar sem largar as mãos, dançando um passinho
para frente e outro para trás.
• A meta é a diversão.
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BELA LARANJA MENINA

Bela laranja menina
Diz que cor é ela?
Ela é verde amarela.
Se vira, Joãozinho
Que é cor de canela!
Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar
eu tirava Joãozinho do fundo do mar
A barca virou e tornou a virar/ Foi por causa de
Joãozinho que não souber remar.

Canto:

• Nº de participantes: 5 ou mais.
• Regras: Reunir os participantes em círculo e começar a girar,
cantando.
•

A meta é a diiversão.
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CIRANDA

Canto:
Ô cirandeiro, cirandeiro, ó
A pedra do seu anel brilha mais do que o sol. (Bis)
Mandei fazer uma casa de farinha
Tão pequenina que o vento possa levar.
Que passa o Sol, passa chuva e passa vento
Só não passa movimento de a cirandeira rodar.
Não vá, ô morena, morena lá, que o mar tem areia. (Bis)
• Nº de participantes: 5 ou mais.
• Regras: Reunir as participantes em círculo e começar a girar cantando a
a ciranda.
• A meta é a diversão.
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CANTIGAS DE RODA

Canto: Chora bananeira
Chora bananeira
Bananeira chora
Chora bananeira
Adeus que eu vou embora
• Nº de participantes: a partir de 4.
•

Regras: Reunir as crianças de mãos dadas em círculo para cantarem e girarem ao
ritmo da música. Após isso, uma das crianças deve recitar um verso de sua autoria ou do
conhecimento popular, usando o mesmo ritmo dessa cantiga. Em seguida, as crianças a
repetem e outra recita outro verso e as outras a devem seguir, repetindo a cantiga, até
que todas tenham recitado um novo verso, considerando que eles não devem ser
repetidos.

•

A meta é a diversão.

*A quadrinha deixa transparecer a música “Chora Bananeira” gravada por Jacinto Silva –Disponível em: <
https://youtube.com –Jacinto Silva –Chora Bandaneira. Onildo Silva. Disco Mocambo 15.501 – A matriz R-1519.
Junho de 1963.
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A CANOA VIROU

Cantiga

:

A canoa virou
Pois deixaram ela virar
Foi por causa de Maria
Que não sabe remar
Se eu fosse um peixinho
E soubesse nadar
Eu tirava Maria
Do fundo do mar
• Nº de participantes: 5 ou mais.
• Regras: Reunir as crianças em círculo, para que começem a cantiga.
• A meta é a diversão.
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CANTIGAS DE RODA

Canto: *O LIMÃO
Meu limão, meu limoeiro
Meu pé de jacarandá
Uma vez tindô lê, lê
Outra vez tindô lá, lá
• Nº de participantes: 5 ou mais.
Regras: Reunir as crianças sentadas no chão, em forma de círculo. Elas
devem cantar com o limão na mão. O limão terá que circularpor todas
elas. Caso a música pare, a criança, que estiver com o limão na mão, terá
que ir para o centro do círculo e, assim, sucessivamente.
A meta é a diversão.
*Trata-se de uma estrofe da música “Meu Limão, Meu Limoeiro”, composição de Carlos
Burle, nos anos 30. A música foi gravada por vários cantores, entre eles Wilson Simonal...
(pt.m.wikipedia.org/wiki/Meu)
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CAI, CAI BALÃO

Cantiga

:
Cai, cai balão
Cai, cai balão
Na rua do sabão
Não cai, não cai não, não cai não
Cai aqui na minha mão
Cai, cai balão
Cai, cai balão
Aqui na minha mão
Não vou lá, não vou lá, não vou lá
Tenho medo de apanhar
• Nº de participantes: 3 ou mais.
• Regras: Reunir as crianças em forma de círculo para iniciarem a
cantiga. A meta é a diversão.
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CASA DE SEU JUQUINHA

Cantiga:

De abóbora faz melão
De melão faz melancia
Faz doce sinhá!
Faz doce sinhá!
Faz doce e cocadinha!
Quem quiser aprender dançar
Vá pra casa de seu Juquinha
Que ele pula
Que ele roda,
Que faz *requebrandinha
• Nº de participantes: 5 ou mais.
• Regras : Reunir os participantes em um círculo que, ao girar, deve-se
iniciar a cantiga.
•

A meta é a diversão.

*No contexto, a palavra “requebradinha” reflete apenas para o ápice de uma
brincadeira infantil, na qual se inserem ações de crianças divertindo-se.
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CAROCHINHA

Cantiga:

A roda da carochinha
É uma roda deliciosa
Que põe o joelho na terra...
As moças ficaram formosas
Maria penteei os cabelos
Maria levante os braços
Maria sacode a saia
Maria me dá um abraço
• Nº de participantes: 5 ou mais.
• Regras: Reunir os participantes em um círculo que, ao girar, deve-se
iniciar a cantiga.
•

A meta é a diversão.
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CATIRINA

Cantiga:

Catirina minha nega
Onde estás que não te vejo
-Eu estava na cozinha
Cozinhando caranguejo.
• Regras: Reunir os participantes em um círculo com as mãos dadas.
Eles começam a cantar, girando sem largar as mãos.
•
A meta é a diversão.
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CIRANDA, CIRANDINHA

Cantiga:

Ciranda, cirandinha Vamos
todos cirandar .
Vamos dar a meia volta
Volta e meia vamos dar
O anel que tu me deste
Era vidro e se quebrou
O amor que tu me tinhas
Era pouco e se acabou
• Nº de participantes: 5 ou mais.
• Regras: Reunir os participantes em círculo. Eles começam a girar, cantando .
• A meta é a diversão.

64

D’DUWI, D’DUWÁ

Canto:

Nós somos D’duwi, D’duwá
Nós somos D’duwi, D’dwwá
Vamos brincar meus índios
Brincar de imitar (bis)
Sou a chefe da tribo
Estou aqui pra obedecer
Vamos todos imitar
Um (nome do animal e seu som)
Ex: gato miar
Miau miau miau
Regras:
• Em círculo, os participantes devem ficar de mãos dadas, cantando
sem largar as mãos e, no centro, um desses participantes deve ficar como
se fosse chefe da tribo. Quando o chefe da tribo falar todos terão que
obedecer.
• A meta, além da diversão, é prosseguir a brincadeira até
desenvolver a imitação dos animais.
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FUI NA ESPANHA

Cantiga:

*Fui na Espanha buscar o meu chapéu/ azul e branco da cor
daquelecéu/ E é palma, palma, palma/ E é pé, pé, e pé/ roda,
roda, roda, roda/ caranguejo peixe é/
Caranguejo não é peixe /caranguejo peixe é /caranguejo só e peixe
na enchente da maré. /Samba crioula que vemda Bahia/ pega as
crianças e bota e na bacia./A bacia é de ouro/areada com sabão/
E depois de areada vai lavar o seu roupão./ Seu roupão é de seda
camisinha de filó/ cada um pegue seu par para não ficar vovó.
A benção, vovó! A benção, vovó!
• Nº de participantes: 5 ou mais.
• Regras: Reunir os participantes (meninos e meninas) em um círculo.
Eles começam a cantar. A meta é a diversão.
*A expressão “Fui na Espanha” é comum da Língua Portuguesa falada no Brasil; na
língua escrita, a forma adequada é Fui à Espanha.
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MARIA PRETINHA

Cantiga:

Maria é Pretinha
Ela é bonitinha
Pra ficar na roda
Tem que estar bem sozinha
Sozinha eu não fico
Não hei de ficar
Porque tenho a Joana
Para ser meu par.
• Nº de participantes: 5 ou mais.
• Regras: Reunir as crianças em forma de círculo. Uma delas deve ficar
para ser a Maria Pretinha, que ficará no centro do círculo. Logo após,
todas começam a cantar. Quando a cantiga terminar, a Maria Pretinha
escolhe um dos participantes para ser o seu par no centro do círculo e,
assim, sucessivamente, até as outras crianças também encontrarem o
seu par. A meta é a diversão.
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O LIMÃO

Canto:
O limão andou na roda,
Andou na roda, andou na mão;
*Lesemos, meu bem, lesemos,
Esse bestalhão, cavalão, ó limão...
Regras:
• Em um círculo, as crianças devem ficar paradas de mãos soltas. Elas
começam a cantar e passar o limão de mão em mão. Na mão de quem
o limão parar, esta será a bestalhona, que sai da roda.
*A palavra “lesemos” foi usada pelos antepassados e até hoje está presente na memória coletiva
indígena. No contexto, significa, possivelmente, a criança mais bobinha dessa brincadeira.
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PAI FRANCISCO

Cantiga:

Pai Francisco entrou na roda
Tocando seu violão
Birimbão bão bão
Birimbão bão bão
Vem de lá seu delegado
Que Pai Francisco foi para prisão.
*Quando ele vem se requebrado
Parece um boneco desengoçando
• Nº de participantes: 5 ou mais.
• Regras: Reunir os participantes em círculo e, ao girarem, eles
devem iniciar a cantiga. A meta é a diversão .
*No contexto, os versos “Quando ele vem se requebrando/Parece um boneco desingonçando” refletem apenas
para o ápice de uma brincadeira infantil , na qual as crianças cantam e se divertem com a dança.
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PIRULITO

Cantiga:

Pirulito que bate, bate
Pirulito que já bateu
Quem gosta de mim é ela
Quem gosta dela sou eu.
Pirulito que bate, bate
Pirulito que já bateu
A menina que eu gostava
Não gostava como eu
• Nº de participantes: 5 ou mais.
• Regra: Reunir as crianças em círculo. Elas devem iniciar a cantiga. A
meta é a diversão.
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MARCHA, SOLDADO

Canto:
Marcha soldado
Cabeça de papel
Quem não marchar direito
Vai preso pro quartel
O quartel pegou fogo
São Francisco deu sinal
Acode, acode, acode
A Bandeira Nacional
• Nº de participantes: 5 ou mais.
• Regras: Reunir os participantes em círculo. Eles começam a girar,
cantando em ritmo de marcha.
•

A meta é a diversão.
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MARGARIDA

Canto:
Cadê a margarida olé, olé, olá; (bis)
A margarida está ferida, olé meus cavalheiros;
Está faltando uma pétala olé, meus cavaleiros;
E agora o que eu faço olé meu cavaleiro;
Vai arranjar uma pétala olé, olé, olá; (bis)
Vou te dar uma pétala, olé minha margarida;
Uma pétala só não dá, olé meus cavalheiros;
A margarida ficou boa, olé, olé, olá; (bis)
Vamos dançar meu cavalheiro olé, olé, olá. (Bis).
• Nº de participantes: 5 ou mais.
Regras: Reunir os participantes (meninos e meninas) em um círculo. Eles
começam a cantar. Quando chegar a vez de o cavaleiro falar que vai
encontrar uma pétala para margarida, eles entregam uma flor a cada
menina e as convidam para dançar no meio do círculo. A meta é a diversão.
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NÃO ATIRE O PAU NO GATO, TO,TO

Cantiga:

Não atire o pau no gato, to, to
Porque isso, so, so
Não se faz,
Não, não.
O gatinho, nho,
nho
É nosso amigo, go, go.
Não devemos maltratar os animais.
Ja-mais!
• Nº de participantes: 5 ou mais.
• Regras: Reunir os participantes (meninos e meninas) em um círculo.
Eles começam a cantar.
A meta é a diversão.
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O CIRCO PEGOU FOGO

Cantiga:

O Circo pegou fogo
O palhaço deu sinal
Acode, acode, acode
A Bandeira Nacional
Alô Brasil ! Quem se mexeu saiu.
• Nº de participantes: 5 ou mais.
• Regras: Reunir os participantes (meninos e meninas) em um círculo.
Eles começam a cantar .
A meta é a diversão.
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PASSARÁ

Cantiga:

Passará, passará
Uma delas vai ficar
Se não for à da frente
Tem que ser a de
trás.
• Nº de participantes: 5 ou mais.
Regras: O organizador da brincadeira deve escolher um tema central e
duas crianças para formarem uma dupla (cada uma dessas crianças ficará
com uma opção entre milho e melancia, para os demais poderem escolher.
Elas devem juntar as mãos, enquanto os outros formarão uma fila.Todos
devem cantar. Enquanto cantam, começam a se movimentar em fila e
passam todas por baixo das mãos das duas crianças que estão com as mãos
estendidas e, quando a música parar, a criança que estiver dentro do
círculo feito com as mãos é levada um pouco para longe e é feita a seguinte
pergunta: -Você escolhe milho ou melancia? A criança escolhe um dessas
opções e fica ao lado da outra que representa a opção escolhida. Ela
retorna e a brincadeira continua. Ao final, quando todos escolherem, fazse a contagem das crianças que ficaram com cada opção e o grupo que tiver
mais será o vencedor.
A meta é a diversão.
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O CATOLEZEIRO

Canto:
O fruto do catolezeiro é o catolé.
Pode-se comer inteiro ou pisado, se quiser.
No pilão, pisa-se o catolé, com farinha e rapadura.
Tira-se com a mão ou colher. E veja só que
gostosura!O catolé também dá os mais lindos
artesanatos.
Pulseiras, brincos e colares. Catolé sempre se acha no
mato!E a palha? Vira bagaceira? Não!
Usando criatividade e mão
Faz-se chapéu, bolsa, vassoura abano, cesta e cestão.
Recitação
E ai, meu irmão! Tem algo a acrescentar?
Solte sua imaginação, entre na rima pra rimar.
Então vou terminar, fazendo um pedido dos Pankará
Não destrua as árvores. Instrua e saiba usar
Com ela temos riquezas, elas têm muito que dar.

•
Regras: Reunir as crianças de pé e em fila, cantando. Umas caindo para o
lado direito e outras para o esquerdo, formando a imagem da palha do catolezeiro. Em
seguida, a primeira da fila ficará andando no meio de todas, recitando o poema.
•
A meta é a diversão.
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PIÃO BAMBEIA

Canto: O PEÃO
Agora o pião
É teu pião
Agora o pião
É teu pião
Pião bambeia
Pião roda
O peão entrou na roda peão
Pião bambeia
Pião roda
Coloca o chapéu de banda peão
Pião bambeia
Pião roda
Do jeito de namorar peão
Pião bambeia
Pião roda
Assente o joelho no chão peão
Pião bambeia
Pião roda
Arraste a saia no chão peão
Pião bambeia
Pião roda
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Troca sua figura peão
Pião bambeia
Pião roda
Regras:
• Reunir os participantes em um círculo. Eles ficam de mãosdadas e começam a cantar
sem largar as mãos. Um dos participantes ficará dentro do círculo com um chapéu na
cabeça, fazendo os gestos indicados pela canção. e, após isso, passa o chapéu para o
próximo que irá entrar no meio do círculo e assim prosseguirá.
* O texto é apresentado como uma brincadeira na música “Roda Pião”.
* O verso “arraste a saia peão” foi mantido como um registro da memória coletiva indígena.

O SAPO

Canto:
O sapo não lava o pé
Não lava porque não quer
Ele mora lá na lagoa,
Não lava o pé porque não quer
Mas, que chulé!
• Nº de participantes: 5 ou mais.
• Regras : Reunir os participantes (meninos e meninas) em um círculo.Eles
começam a cantar. A meta é a diversão.
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ONDE A ONÇA MORA

Cantiga:

Eu fui embora
Pra casa do tape
Onde mora o papa-mé
O furão e a caipora
O galo cantando fora de hora
No pé do lajeiro
Onde a onça mora
Onde a onça mora
Regras:
• Os participantes ficam em círculo de mãos soltas e começam a cantar,
pisando forte e batendo palmas no ritmo do *trupé. A Meta é divertir-se.
*O verso “Pra casa do tape ”por analogia, pode ser relacionado ao verbo tapear, ou seja
“Pra casa do faz de conta”. A palavra papa-mé é a forma popular de papa-mel.
Também por analogia, pode-se relacionar a palavra “trupé” ao trotar dos cavalos na
palma da mão dos participantes.
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PIPOCA

Canto:
Uma pipoca bota fogo na panela
Outra pipoca vem querendo estourar;
Então começa um tremendo falatório,
Que ninguém mais consegue escutar;
É um tal de poque
Poque, poque, poque
Poque, poque, poque
Poque, poque, poque
• Nº de participantes: 5 ou mais.
• Regras: Reunir as crianças de mãos dadas em círculo e , logo após,
elas começama cantar. Quando, na música, se diz é um tal de poque,
as crianças darão um pulo para frente; na segunda parte, quando se
diz poque, poque, poque,... elas darão três pulospara trás; na terceira
parte, novamente, poque, poque, poque..., mais três pulos para
direita; e, na quarta e última parte, quando se diz poque, poque,
poque,... darão mais três pulos para esquerda, todas de mãos dadas.
A meta é a diversão.
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*XEM

Canto:
Cadê seu Zé que eu não vejo aqui (bis)
Foi (nome da pessoa escolhida) que tirou para dançar (bis)
O *xem nenhem nenhem
O xem nenhem nenhem
O xem nenhem nenhem
Regras :
• Reunir os participantes em um círculo e um deles irá para o meio
da roda representar o “Seu Zé”. Eles Começam a cantar , andando um
atrás do outro emcírculo. Ao iniciar o refrão, o Seu Zé escolhe um
membro da roda para dançar o Xem com ele.
• Assim prossegue a brincadeira, até que todos tenham dançado o Xem.
* O “Xem”, é , possivelmente, uma forma reduzida da palavra “Xenhenhém”, muito
utilizada no gênero musical forró.
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TEREZINHA DE JESUS

Cantiga:

Terezinha de Jesus
Levou uma queda foi ao chão
Acudiu três cavalheiros,
Todos três chapéus na mão.
O primeiro foi seu pai
O segundo seu irmão
O terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão
Da laranja quero banda
Do limão quero um pedaço
Da morena mais bonita quero um beijo e um abraço.
• Nº de participantes: 5 ou mais.
• Regras: Reunir as crianças em círculo. Elas começam a cantar. Ao
término da cantiga, cada pessoa procura um par para beijar a face e
abraçar com todo respeito.
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*XIU, XIU

Cantiga:

Abra a roda gente, ó xiu, xiu, xiu,
Vamos todos vadiar, ó xiu, xiu, xiu,
Cavalheiro com sua dama, ó xiu, xiu, xiu;
Se meu bem quiser me ver, ó xiu, xiu, xiu,
Entra na roda e vamos lá, ó xiu, xiu, xiu.
Prepara para dançar, ó xiu, xiu, xiu.
• Nº de participantes: 5 ou mais;
Regras: Reunir os(as) participantes em um círculo, todos de mãos
dadas. Eles começam a cantar sem largar as mãos, sempre dançando um
passinho para frente e outro para trás. Um dos participantes ficará dentro
do círculo, fazendo gestos carinhosos,esperando a vez de alguém entrar na
roda e chamá-lo para dançar.
*A palavra “XIU” faz parte da memória coletiva dos povos indígenas. No contexto, pode
ser comparada à forma popular “La,rá,rá”.
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VI UMA BARATA NA CARECA DO VOVÔ

Cantiga:

Eu vi uma barata na careca do vovô
assim que ela me viu bateu asa e voou!
O seu Joaquim, quim, quim, da perna torta, ta, ta
Dançando valsa, sa, sa com a Maricota, ta, ta
• Nº de participantes: 5 ou mais.
• Regras: Reunir os participantes em um círculo. Eles ficam batendo
palmas, cantando.

84

3.5 BRINCADEIRAS TRADICIONAIS
As Brincadeiras Tradicionais correspondem a brincadeiras antigas, que trazem uma
perspectiva, na qual os elementos desenvolvidos nelas sejam originários e exprimam a tradição
cultural e intercultural.

Os saberes tradicionais específicos são formas de pensar e realizar os processos de ensino
e aprendizagem, a partir dos saberes próprios dos povos indígenas ou de cada povo. Estes saberes
são específicos e estão nas matas, nas águas, nos animais e nos sinais que a natureza nos concede
ou apresenta.

Os povos indígenas têm, na sua essência, o espírito que orienta a luta pela terra, na relação
com o sagrado; os saberes que trazem com o pisar do Toré, o balançar do maracá, no fazer e uso do
cocar; na arte que se expressa através do território e os signos da ciência que vêm dos Encantados
“seres sobrenaturais que, quando chamados ou invocados, protegem e aconselham”*(CUNHA,
2007), com a força da jurema.

Os saberes e os conhecimentos são encontrados na brincadeira tradicional e traduzidos
nos eixos que organizam o Currículo da Educação Escolar Indígena: Terra, História, Organização,
Identidade e Interculturalidade.

O eixo Terra tem como objetivo manifestar atitudes e práticas culturais de cuidado e
proteção da Mãe Terra.

O eixo História tem como objetivo reconhecer os tempos da infância, considerando as
vivências das brincadeiras tradicionais que expressam a felicidade, o prazer e a alegria de em
participar de atividades relacionadas à cultura artística, que fazem parte da memória e da história
indígena.

O eixo Organização tem como objetivo fazer com que a criança participe das brincadeiras
tradicionais em momentos de festividades e movimentos culturais do seu povo indígena, como
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forma de desenvolver a autonomia, facilitar a interação e vínculos afetivos de troca de saberes com
adultos e outras crianças.
O eixo Identidade tem como objetivo expressar, em diferentes espaços da aldeia,
atitudes de pertencimento, percebendo-se que a criança cada vez mais se torna protagonista e parte
de uma identidade coletiva.

No eixo Interculturalidade busca-se fortalecer a autoestima da criança, ampliando
gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social dentro e fora da aldeia.

Desta forma, na Educação Infantil a partir de três anos e meio, as crianças estão prontas
para as brincadeiras tradicionais, que são como instrumentos facilitadores da interação delas com os
Campos de Experiências (BNCC, 2017). Isso valorizaos princípios da coletividade e solidariedade,
que são fundamentais na relação escola/aldeia e fortalecem, nas crianças, a formação de sujeitos
históricos.

As brincadeiras tradicionais possibilitam a formação integral do ser indígena, pois,

ultrapassam a ideia de associação de componentes curriculares, assim como possibilitam e
consideram a criança indígena como protagonista da sua criação e ação.
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CABO DE GUERRA



Material utilizado: uma corda grande (02 metros).



Nº de participantes: 2 a 4 ou mais.
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Regras : As equipes devem se reunir cada qual de um lado com uma corda
esticada para sua equipe puxar. Ganhará a que puxar a outra,
arrastando-a até o ponto indicado que fica na linha marcada no chão.
A meta é conseguir arrastar a equipe adversária até a linha determinada.

GANGORRA



Ambiente utilizado: gangorra.



Nº de participantes: 2 .



Regras: O brinquedo é feito com uma estaca, um pedaço de tronco e
carvão. Cava-se um buraco no chão e coloca-se o pedaço do tronco. Em
seguida, fura-se um buraco no meio da estaca e passa-se carvão no
buraco, que é para fazer zoada quando girar; depois, enfia-se a estaca no
tronco. Para brincar com ela levantando-a e baixando-a são duas
crianças sentadas em cada ponta da estaca. Perde quem não conseguir
permanecer por mais tempo com os pés no chão, dando a vez para o
outro.Brinca-se, também, girando. O número de participantes pode ser
de acordo com o tamanho da gangorra.



A meta é conseguir equilibrar-se na gangorra.
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PETECA



Material utilizado: peteca com penas.



Nº de participantes: 3 ou mais.



Regras: Os participantes devem se reunir e ficar jogando a peteca para
cima, contando os números naturais, sem deixar a peteca cair.



A meta é contar os números sem deixar a peteca cair.
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PIÃO



Material utilizado: um pião de madeira e um barbante fino.



Nº de participantes: 1 a 5 ou mais.



Regras da brincadeira: Os participantes tiram no par ou ímpar para ver
quemdará início à jogada primeira. Os demais ficam em círculo
esperando a vez de jogar o pião. Exemplo: Pega-se o pião de madeira,
enrola-se o barbante na ponta de cima do pião e o arremessa ao chão.
Caso o pião caia e não rode, o participante que está jogando perde a vez
e repassa a jogada para o próximo participante do seu lado direito.



Meta: Respeitar os colegas. Vencerá quem conseguir rodar o pião por mais tempo.

Língua materna - Yaathe
THOOYA - Se kfelnene txhleka de tetdjowa; txhia fthowte ethlese thooya ke nematekhaxte feeke
need eysnika ehdidyaste, neka dowmã etkhatxkyahle sathonte nema te futxkyahlede sa khoho te,
thooya tasehe sa thonte khana. Tha de fathowa tetkya ethnse ftowa fea ke, newde tha
tetkyahlede etho fthowa txhua tha ke phaneho, taxke khiwa, e kakaati neho etxkyahe khethaa
nete. Thooya ethonkya sa khotshe ke lahe, tha txaatxankya tekkãy feeke etxaka hetey, nema,
thooya e thonekhankya e khotshe ke.
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PAPAGAIO
(atualmente conhecido como PIPA ou ARRAIA)



Material utilizado: linha, papel e vareta de palmeira.



Nº de participantes: 1 a 5 ou mais.



Regras : Fazer o brinquedo com uma folha de papel, dobrando as quatro
pontas. Depois, colam-se algumas varinhas finas no meio, para que fiquem
bem armadas. Em seguida, amarrando uma linha longa emuma das
extremidades mais compridas, solta-se a pipa ao vento, longe de qualquer
coisa que possa enganchá-lo.

*Um relato da memómia coletiva indígena: “Brincávamos escondidos dos nossos avós, porque
eles diziamque esse tipo de brincadeiras atraía espíritos ruins, que ficavam no espaço”.



A meta é empinar a pipa o mais alto possível e distante.

Língua materna - Yaathe
KHWAYA (uunimahle ekhdese ANKYA TSHSTO)
Awa se kfelnese tetkya etxtxo wapela tátxha fatowa te, etfotsha satutkano mamnekãy khoxkya
fotxha khio ekhaya ke ekhnete edotka ke taka eyowa te, nema, nesesde, eykhekahlede txhia
ekhaya ewlidjwa fathowa te tfotsha fthow keunasa ewlidjonkya; etsokahlede xmaya ke,
senenkya de kelhaati eykhedwa ekhaadete.
Efnikayonse: tha kfelne khya ka sa towkhettotwa sato de tasedwa, thanelhakyakke awa se
kfelnese te, se tatxa elka eysniho, txha ke tadwa.
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QUEBRA-PANELA



Material utilizado: uma panela de barro, uma corda e um pau.



Nº de participantes: 3 ou mais.



Regras do jogo: Os participantes se reúnem e formam uma fila distante da panela. Com
um pano escuro, amarra-se o rosto de um deles e lhe entregam um bastão para bater
na panela pendurada. Deve-se rodar o participante e depois o deixar direcionado ao
alvo. Daí, os outros ajudarão aos gritos, quando ele estiver próximo do alvo.



A meta é acertar e quebrar o alvo, que é a panela.
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RODA



Nº de paticipantes : 3 ou mais .



Regras : As crianças entrelaçam as mãos de forma que uma delas fique
olhando para dentro da roda e outras, que estão ao seu lado,olhem para
fora. Todas cantam a cantiga (que escolherem) e, no refrão, os que
estão olhando para fora da roda vão se virando aos poucos.
A meta é brincar de forma colaborativa.
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SACO



Nº de participantes: 3 ou mais.



Regras: Os participantes devem estar cada um com seu saco e
esperar, numa linha de marcação, o apito que anunciará a partida.
Cada participantedeverá segurar o saco, enquanto pula para chegar
até o final da linha determinada.



Vencerá quem chegar primeiro à linha de chegada.
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