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"Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor 

de sua pele, por sua origem ou ainda por sua 

religião. Para odiar, as pessoas precisam 

aprender, e se podem aprender a odiar, podem 

ser ensinadas a amar." 

Nelson Mandela 

 



 
Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008. 

  

Altera a Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

modificada pela Lei n
o
 10.639, de 9 de janeiro de 

2003, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir no currículo oficial 

da rede de ensino a obrigatoriedade da temática 

“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1
o
  O art. 26-A da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-
se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. 

§ 1
o
  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da 

cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais 
como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a 
cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as 
suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

§ 2
o
  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de 
literatura e história brasileiras.” (NR) 

Art. 2
o
  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  10  de  março  de 2008; 187
o
 da Independência e 120

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.645-2008?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26a.


INTRODUÇÃO 

 

A escola é o lugar de construção, não só do conhecimento, mas também da 

identidade, de valores, de afetos, é onde o ser humano, sem deixar de ser o que é, se 

molda de acordo com sua sociedade. O Brasil, formado a partir das heranças culturais 

européias, indígenas e africanas, não contempla, de maneira equilibrada, essas três 

contribuições no sistema educacional. A pedagogia e os livros didáticos apresentam 

uma visão eurocêntrica, perpetuando estereótipos e preconceitos. (AFROEDUCAÇÃO, 

2012). 

Esse quadro começou a mudar a partir de 2003, com a aprovação da Lei 

10.639/03, que tornava obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-

Brasileira nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, substituída, em 2008, pela Lei 

11.645/08, que inclui também o ensino de História e Cultura Indígena. Essas leis 

alteram a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) e têm o objetivo de promover uma educação 

que reconhece e valoriza a diversidade, comprometida com as origens do povo 

brasileiro. 

A escola é um local formado por uma população com diversos grupos étnicos, 

com seus costumes e suas crenças, é o lugar em que todos os alunos devem ter as 

mesmas oportunidades, mas com estratégias de aprendizagens diferentes, mas o que 

vemos, infelizmente, é que as diferenças tornam-se problemas ao invés de 

oportunidades para produzir saberes em diferentes níveis de aprendizagens.  

Enfrentar o desafio de propor um ensino que respeite a cultura da comunidade 

significa constatar cada realidade social e cultural com a preocupação de atender a 

todos sem exceção. Segundo Vygotsky, “as crianças são o resultado de suas 

experiências e da troca com o outro”, para isso é preciso considerar o espaço em que 

elas vivem e a maneira que constroem significados.  

Sendo assim, esta coletânea de atividade foi elaborada com intuito de incentivar 

e promover ações e reflexões dentro da escola que valorizem a diversidade e o 

respeito às diferenças. A abordagem desse tema será de extrema relevância a partir do 

momento que a escola busque a cada ano desenvolver um ensino que procure atender 

a diversidade cultural, sem exceção, que proponha uma discussão envolvente sobre 

identidade entre culturas diferentes construindo uma reflexão acerca do homem e suas 

diferenças, tanto no que abrange a sua individualidade, quanto a sua posição no 

âmbito social e coletivo, além de proporcionar pesquisas sobre a cultura afro-brasileira 



e Indígena em suas mais variadas manifestações, de modo a entrelaçar as diversas 

áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, 

Artes, Ensino Religioso, e claro, a EDUCAÇÃO FÍSICA. 

 

 



JOGOS AFRICANOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para introduzir o tema aos alunos, você pode usar um dos vídeos sugeridos abaixo, 

abordando a cultura africana e a diversidade da fauna e flora. Por se tratar de uma aula 

introdutória não serão necessários conhecimentos prévios ao tema da aula. 

http://www.youtube.com/watch?v=Q3RRk8AoX1E&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=3vllE0-Xuo0&feature=related      

http://www.youtube.com/watch?v=6kQr1hZwuQQ&feature=related    

http://www.youtube.com/watch?v=I6svw6RUYLE&feature=related    

http://www.youtube.com/watch?v=1G-qkMRuOPk&feature=related    

http://www.youtube.com/watch?v=Vd23cdao6f4&feature=related   

Outra sugestão é passar um dos filmes do pequeno herói africano Kiriku (Kiriku e a 

Feiticeira / Kiriku e os animais selvagens). Ambos os filmes, que são em forma de 

desenho animado, mostram o cotidiano de uma aldeia senegalesa e retrata uma lenda 

da África Ocidental.      

http://www.youtube.com/watch?v=Q3RRk8AoX1E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3vllE0-Xuo0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6kQr1hZwuQQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=I6svw6RUYLE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1G-qkMRuOPk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Vd23cdao6f4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3V9syLZ3Ipg
http://www.youtube.com/watch?v=3V9syLZ3Ipg
http://www.youtube.com/watch?v=dek6065rdTE


Jogo: Senet (Egito)  

Material: toquinhos de madeira, folhas de EVA, canetinha. 

O Senet é um jogo de tabuleiro milenar, cujos os registros datam desde o Egito Antigo. 

Seu tabuleiro e suas peças eram feitos originalmente de madeiras (Figura1). O(a) 

professor(a) poderá construir um modelo alternativo com o tabuleiro em EVA e as 

peças com pequenos tocos de madeira (Figura 3).  

 

As regras descritas a seguir são uma adaptação do jogo original do Senet para as 

crianças pequenas aprenderem a dinâmica do jogo (regra tradicional no link 

http://www.jogos.antigos.nom.br/senat.asp). O jogo é praticado por duas pessoas onde 

cada jogador utiliza duas peças. O objetivo desse jogo é percorrer com as peças por 

toda a extensão do tabuleiro. No entanto, só pode andar com uma peça por vez. O 

jogador que conseguir levar ambas as peças até o último quadrante vence o jogo.  

Os dados egípcios (Figura 3/4º passo) são quatro metades de cubos de madeira com a 

face reta pintada de preto. Quando o jogador lança os dados, o número de faces pretas 

voltadas para cima indicam o número de casas que ele deverá andar com sua peça. No 

entanto, se nenhuma face preta ficar voltada para cima ele poderá andar 5 casas. Se o 

http://www.jogos.antigos.nom.br/senat.asp
http://www.jogos.antigos.nom.br/senat.asp


jogador cair no quadrante 5 ele poderá jogar novamente. No quadrante 10 ele perderá 

sua vez de jogar, deixando o adversário jogar duas vez consecutivas. Se o jogador cair 

no quadrante 14 ele voltará com sua peça para o início do jogo; no quadrante 1. Antes 

de jogar os dados o jogador deverá indicar qual peça ele irá mover. Se o jogador 

ultrapassar o último quadrante ele volta o número de casas que extrapolaram o 16º 

quadrante.  

Sugestões de variações para o jogo:  

- Utilizar dados convencionais.  

- Jogar com quatro pessoas, ou seja, duas duplas, onde cada jogador utiliza uma única 

peça.  

- Modificar o tabuleiro aumentando o número de quadrantes ou fazendo-o em formatos 

diferentes.  

Prof. Luciano Silveira Coelho - BELO HORIZONTE - MG ESCOLA DE EDUCACAO BASICA E 

PROFISSIONAL DA UFMG - CENTRO PEDAGOGICO  

 

Jogo: Bezette (Zanzibar)  

Material: retalhos de madeira, prego e anéis de madeira  

No jogo seguinte o professor poderá trabalhar com o Bezette, um jogo originado das 

ilhas de Zanzibar, que ficam situadas no Oceano Índico, próximo à costa da Tanzânia.  

O jogo é composto de um bastão, 25 argolas e 3 dados. Primeiramente as argolas são 

distribuídas igualmente entre os participantes, podendo participar de 2 a 5 pessoas. Se 

algumas argolas sobrarem as mesmas serão colocas no bastão. Exemplos:  

- 2 jogadores = 12 argolas pra cada e uma no bastão;  

- 3 jogadores = 7 argolas pra cada e 4 no bastão.               

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/perfil.html?id=62217


 

As jogadas são feitas alternadamente. O jogador deve jogar os três dados de uma só 

vez. Se o jogador tirar o número 1, coloca-se 1 argola no bastão. Se o jogador tirar o 

número 6, entrega-se 1 argola para um de seus adversários. A escolha do adversário 

que irá receber a argola fica a critério do(a) jogador(a) que tiver realizado a jogada. Os 

demais números não tem função no jogo. Exemplos:  

- O jogador A jogou os dados e saíram os números 2, 1 e 6. Ele deve então colocar 1 

argola no bastão e entregar 1 argola a um de seus adversários.  

- O jogador B jogou os dados e saíram os números 6, 1 e 6. Ele deve então colocar 1 

argola no bastão e entregar 2 argolas a um de seus adversários.  

- O jogador C jogou os dados e saíram os números 1, 1 e 4. Ele deve então colocar 2 

argolas no bastão.         

O jogador que ficar sem argolas primeiro vence o jogo.  

Sugestões de variações do jogo   

- Utilizar os dados egípcios.  



- Excluir a regra de entregar a argola para o adversário.  

- O número que o(a) jogador(a) tirar no dado passa a ser o número de argolas a serem 

colocadas no bastão.  

Prof. Luciano Silveira Coelho - BELO HORIZONTE - MG ESCOLA DE EDUCACAO BASICA E 

PROFISSIONAL DA UFMG - CENTRO PEDAGOGICO  

 

Jogo – Tsoro Yematatu (Zimbábue)  

Material: folha de EVA, canetinha e pedrinhas coloridas  

O Tsoro Yematatu é um jogo de tabuleiro oriundo do Zimbábue.  

 

Antes de iniciar o jogo, os participantes devem tirar par ou ímpar para ver quem 

começa jogando. O jogador que começar irá pegar uma de suas pedrinhas e colocar 

em qualquer junção da figura desenhada no tabuleiro. Em seguida é a vez do outro 

participante. Quando as 6 pedrinhas estiveram colocadas nas junções da figura os 

participantes irão movimentar suas peças alternadamente até que um deles consiga 

colocar suas 3 peças em linha reta. Esse jogador vencerá o jogo (Figura 5 – Exemplos 

de vencedores).        

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/perfil.html?id=62217


Brincadeira - Terra- mar (Moçambique)  

Material: giz  

A dinâmica dessa brincadeira se assemelha à tradicional brincadeira do “morto-vivo”. O 

professor fará no chão da quadra ou pátio um longo risco com giz. De um lado ele 

escreverá Terra e do outro Mar. Para iniciar a brincadeira todas as crianças poderão 

ficar do lado da Terra. Quando o professor disser:               

- Mar!  

Todos deverão pular para o lado do Mar. Quando o professor disser:               

- Terra!  

Todos deverão pular para o lado da Terra. O professor pode dizer Terra ou Mar 

repetidamente para tentar induzir algumas crianças ao erro. A criança que pular para o 

lado errado irá sair temporariamente da brincadeira. A última criança que permanecer 

sem errar vence a brincadeira.     

Prof. Luciano Silveira Coelho - BELO HORIZONTE - MG ESCOLA DE EDUCACAO BASICA E 

PROFISSIONAL DA UFMG - CENTRO PEDAGOGICO  

 

 

Jogo: Yoté (Senegal) 

 O Yoté é muito popular em toda a região oeste da África, particularmente no Senegal, 

onde os jogadores e os espectadores fazem apostas. Em alguns países africanos, os 

jogos de estratégia como o yoté e a mancala estão ligados às tradições. As táticas de 

jogo são verdadeiros segredos de família passados de geração em geração. Iniciam-se 

as crianças ao conhecimento de jogo quando estas se mostram aptos ao raciocínio 

estratégico. Em algumas tribos, este jogo é reservado exclusivamente aos homens, e 

às vezes, é usado para resolver conflitos entre eles. 

É um jogo de confronto estratégico para dois jogadores, usa-se um tabuleiro com doze 

peças escuras e doze peças claras. O objetivo do jogo é capturar ou bloquear todas as 

peças do adversário. 

http://videolog.uol.com.br/video.php?id=307433
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/perfil.html?id=62217


 

Como jogar 

- Cada jogador escolhe uma cor e coloca sua reserva de peças fora do tabuleiro. 

- Os jogadores determinam quem começa. 

- Cada jogador, na sua vez, pode colocar uma peça em uma casa vazia a sua escolha, 

ou mover uma peça já colocada no tabuleiro. 

- As peças se movimentam de uma casa em direção a uma casa vazia ao lado, no 

sentido horizontal ou vertical, mas nunca na diagonal. 

- A captura ocorre quando uma peça pula por cima da peça do adversário, como no 

jogo de Damas. A peça que captura deve sair da casa adjacente à peça capturada e 

chegar, em linha reta, na outra casa adjacente que deve se encontrar vazia. 

 

 

 

- Além de retirar a peça capturada, o jogador retira mais uma peça do adversário de 

sua livre escolha. Assim para cada captura, o jogador exclui um total de duas peças do 

adversário. A captura não é obrigatória. 

- Caso um jogador sofra a captura de uma peça e não possua outras sobre o tabuleiro, 

seu adversário não poderá reivindicar a outra peça a qual teria direito. 

- Um jogador pode capturar várias peças do adversário com a mesma peça, até que 

não haja mais condições de pular. 



- Durante a captura múltipla é obrigatório, depois de cada captura, retirar a segunda 

peça antes de prosseguir com outras capturas. 

- É permitido retirar uma peça que lhe dê condição de continuar capturando outras 

peças. Por exemplo, na figura abaixo, o jogador das peças claras efetua uma captura e 

retira uma peça escura que lhe abre o caminho para fazer mais uma captura com a 

mesma peça, resultando na captura de quatro peças. 

 

 

 

- O jogo termina quando um dos jogadores ficar sem peças ou com as peças 

bloqueadas. 

- Quando os jogadores concordam que não há mais nenhuma captura possível, vence 

aquele que capturou mais peças.  

- Se ambos os jogadores ficarem com três ou menos peças no tabuleiro, e não seja 

mais possível efetuar capturas, o jogo termina empatado. 

 

Jogo: Borboleta de Moçambique 

O jogo é chamado Borboleta em Moçambique, provavelmente por causa da forma do 

tabuleiro.  



 

Material: 9 tampinhas para cada jogador, de duas cores diferentes. 

Como jogar: 

- Para começar, coloque as 18 peças no tabuleiro como mostra o diagrama, deixando 

vazio somente o ponto central. 

- Um jogador de cada vez movimenta uma de suas peças em linha reta até o ponto 

vazio adjacente. 

- O jogador também pode saltar por cima e capturar uma peça do adversário se o 

espaço seguinte, em linha reta, estiver livre. O jogador pode continuar saltando com a 

mesma peça, capturando outras enquanto for possível. 

- O jogador que deixa de saltar perde a peça para o adversário. Se um jogador tiver a 

opção de mais de um salto, poderá escolher o salto a fazer. 

-O jogador que capturar todas as peças do adversário é o vencedor. 

 

Jogo – Shisima (Quênia)  

Material: tesoura, emborrachado (Eva), canetinha e tampinha de garrafa pet  

O jogo Shisima é um jogo de tabuleiro originário do Quênia. Para confeccionar o 

tabuleiro do jogo será preciso utilizar um retalho de emborrachado (EVA) de 

aproximadamente 20cmx20cm e desenhar um octógono de 15 cm de diâmetro. 



  

As peças podem ser feitas de tampinhas de garrafa pet e cada jogador terá 3 peças de 

mesma cor. Para começar, os jogadores tiram par ou ímpar. Na disposição inicial, as 

peças ficam no tabuleiro como indicado na figura. O jogador que iniciar a partida 

poderá movimentar sua peça pelo tabuleiro até a aresta mais próxima que estiver 

vazia, sem pular qualquer outra peça. O objetivo do jogo é posicionar as três peças 

alinhadas como se pode ver nas situações (a,b,c,d) onde o jogador de vermelho 

venceu as partidas.  

Prof. Tiago Soares Alves  - UBERLANDIA - MG 

 

 

Brincadeira – Labirinto (Moçambique)  

Material: giz  

A brincadeira do Labirinto é originária de Moçambique e possui uma dinâmica simples 

e interessante. Para começar é preciso que se faça um desenho do labirinto no chão. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/perfil.html?id=154564


 

 Os jogadores iniciam o jogo na primeira extremidade do desenho (b). Para seguir em 

frente tira-se par ou ímpar repetidas vezes. Toda vez que um jogador ganhar ele segue 

para a extremidade à frente. O jogador que chegar na última extremidade primeiro (d), 

vence a partida.    

Sugestões de variação: 

 - Pode-se jogador com mais de duas crianças, mas para isso é preciso mudar a forma 

de determinar quem inicia a brincadeira.  

Prof. Tiago Soares Alves  - UBERLANDIA - MG 

 

Jogo – Mankala  

Material: caixa de ovos, tesoura e feijões  

Jogo da Mancala é um milenar jogo africano que pode ser encontrado em diferentes 

países do continente. Seu nome, bem como suas regras, podem variar de um local 

para o outro, mas a dinâmica é sempre a mesma. Inspirado nas tarefas agrícolas de 

semeadura e colheita o jogo da Mancala se revela como um jogo estratégico e 

inteligente. Para confeccionar seu tabuleiro com materiais simples, basta utilizar um 

caixa de ovos e recortar duas fileiras com 6 cavas cada.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/perfil.html?id=154564


 

As regras básicas são as seguintes:  

- Cada jogador iniciará a partida com 24 feijões distribuídos igualmente pelas suas 6 

cavas (A). Para decidir quem iniciará a partida, os jogadores deverão tirar par ou ímpar. 

O jogador que iniciar deverá tirar os 4 feijões de sua cava e distribuir (semear) no 

sentido anti-horário nas cavas ao lado. No entanto, é preciso que pelo menos um de 

seus feijões seja semeado em uma cava do adversário. Sendo assim, para dar início à 

partida o jogador obrigatoriamente terá que optar por semear os feijões das cavas IV, V 

ou VI. No exemplo da Figura 4 o jogador 1 optou por começar com os feijões da cava 

IV e semeou 1 feijão em suas cavas V e VI e nas cavas I e II do adversário. Todas as 

vezes que um jogador distribui suas sementes e termina a semeadura completando 2 

ou 3 feijões ele pega (colhe) estes feijões pra si. Se houver pares ou trios de feijões 

nas cavas imediatamente atrás daquela, também terá o direito de colhê-los. Na jogada 

(E) o jogador 2 distribuiu os 5 feijões de sua cava V e terminou a semeadura na cava IV 

do adversário com 2 feijões. Com isso, ele teve o direito de colher estes 2 feijões. Um 

jogador pode colher feijões tanto nas suas cavas quanto na cava do adversário. No 

entanto, toda vez que for fazer a semeadura deve começar utilizando feijões de sua 

própria cava. O jogo termina quando um jogador não tiver feijões suficientes para 

semear até a cava do adversário. Nesse momento, contam-se os feijões que cada um 

colheu e aquele que tiver colhido o maior número de feijões ganhou o jogo.  



 

 
Prof. Tiago Soares Alves  - UBERLANDIA - MG 

 

Caso não entenda como se joga, segue alguns vídeos explicativos: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=goaDYE-sO4U  

 

http://www.youtube.com/watch?v=OTikESuevDw&feature=related  (este vídeo está em 

inglês, porém é de fácil entendimento, pois é um demonstrativo do jogo). 

 

Brincadeira - Escravos de Jó 

Cantiga 

“Escravos de Jó, jogavam caxangá  

Tira, põe, deixa o Zé Pereira ficar  

Guerreiros com guerreiros fazem zigue zigue za (bis)” 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/perfil.html?id=154564
http://www.youtube.com/watch?v=goaDYE-sO4U
http://www.youtube.com/watch?v=OTikESuevDw&feature=related


É uma brincadeira de roda guiada por uma cantiga 

bem conhecida, cuja letra pode mudar de região 

para região. Para brincar, é preciso no mínimo duas 

pessoas. Todos têm suas pedrinhas e no começo 

elas são transferidas entre os participantes, 

seguindo a sequência da roda. Depois, quando os 

versos dizem “Tira, põe, deixa ficar!”, todas seguem 

a orientação da música. No verso “Guerreiros com 

guerreiros”, a transferência das pedrinhas é retomada, até chegar ao trecho “zigue, 

zigue, zá!”, quando os participantes movimentam as pedras que estão em mãos para 

um lado e para o outro, sem entregá-las a ninguém. O jogador que erra os movimentos 

é eliminado da brincadeira, até que surja um único vencedor. 

Antes de iniciar a brincadeira, você pode reunir a turma e contar-lhes a origem da 

brincadeira escravos de Jó. 

Jó é um personagem bíblico do antigo testamento que possuía uma grande paciência. 

Dai a expressão "Paciência de Jó". Segundo a Bíblia, Deus apostou com o Diabo que 

Jó, mesmo perdendo as coisas mais preciosas que possuía (filhos e fortuna) não 

perderia a fé. Nada indica que Jó tinha escravos e muito menos que jogavam o tal 

caxangá. Acredita-se que a cultura negra tenha se apropriado da figura para simbolizar 

o homem rico da cantiga de roda. Os guerreiros que faziam o zigue zigue zá, seriam os 

escravos fugitivos que corriam em ziguezague para despistar o capitão-do-mato. O 

mais difícil de entender é o que seria o caxangá. Segundo o dicionário Tupi-Guarani-

Português, a palavra vem de caá-çangá, que significa "mata extensa". Para o 

Dicionário do Folclore Brasileiro, é um adereço muito usado pela mulheres do estado 

de Alagoas. A verdade é que a cantiga vem sofrendo e ainda sofre modificações em 

seus versos de estado para estado. Afinal de contas, o correto seria deixarmos o 

Zambelê ou o Zé Pereira ficar?  

Prof(a). Fabíola Pedroza Vieira  - JUIZ DE FORA - MG  
Universidade Federal de Juiz de Fora  

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/perfil.html?id=65402


Brincadeira - Pegador  

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

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

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

redutos de negros escravos. No caso de jogos como o pegador, houve uma mudança 

no conteúdo das representações (capitão do mato, cowboy e índio ou polícia e ladrão). 

O que prevalece nesses jogos é o antagonismo. São oposições sem conseqüências 

reais.  

Prof.(a) Fabíola Pedroza Vieira  - JUIZ DE FORA - MG  
Universidade Federal de Juiz de Fora  

 

 

Brincadeira- Matacuzana (Moçambique) 

 

Consiste em lançar com as mãos pedrinhas ou castanhas de caju do solo para o alto. 

Os participantes podem ir formulando ou alterando as regras como: “jogar a semente 

para cima e pegar com a mão contrária”, “quem deixar cair à semente que jogou 

devolver as que ganharam em outras partidas”, etc. O jogo é semelhante a “Chincha” 

ou “Três Marias”, denominações mais utilizadas em Portugal e no Brasil. 

 

Alesandro Anselmo Pereira 
Luiz Gonçalves Junior 

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva 

UFSC 

 

 

Jogo - My God (Moçambique) 

 

No jogo My God (Meu Deus) colocamos latas (de achocolatado, ervilhas, milho ou 

similares) e dividimos o grupo em dois, cada um em uma das laterais da quadra ou 

pátio. No centro empilhamos as latas (em torno de 5). Um grupo tem por meta derrubar 

as latas com uma bola (de borracha ou de meia) e/ou queimar as crianças do outro 

grupo impedindo que estas empilhem as latas novamente. Ganha o jogo o grupo que 

conseguir fazer mais pontos empilhando todas as latas, passando a perna por sobre 

elas, derrubando-as a seguir e finalmente gritando “My God”. Cada grupo faz o papel 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/perfil.html?id=65402


de defensor das latas por um tempo pré-fixado, por exemplo, 5 minutos. Ganha o jogo 

o grupo que, neste tempo, conseguir mais vezes montar e derrubar as latas gritando 

“My God”. 

Alesandro Anselmo Pereira 
Luiz Gonçalves Junior 

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva 

UFSC 

 

 

 

Instrumento Musical - Marimba.  

 

 

 

Material 

Cinco latas de tamanhos diferentes, sem as tampas 

Fita crepe ou esparadrapo 

Uma vareta 

 

Modo de fazer 

Juntar as latas, duas a duas ou três a três, e passar a fita crepe em torno delas para 

prendê-las. Juntar depois os grupos de latas e passar a fita crepe ao redor de todas elas, 

dando duas ou mais voltas, para que elas fiquem bem firmes. 

Vire as latas para usá-las como tambor. 

Está pronta sua marimba! Não se esqueça de decorar o instrumento. 

 

 

 

 



Instrumento Musical – Maracas 

 

 

 

As maracas são um instrumento simples, ideal para acompanhar canções e até 

danças. O som das maracas varia de acordo com os materiais que você usar na sua 

construção.  

As primeiras maracas que o homem usou eram feitas com conchas, pedrinhas, dentes 

de animais e sementes colocadas dentro de uma cabaça. Começaram por ser usadas 

presas ao corpo (nos braços, nas pernas, na cintura) para, quando dançavam, reforçar 

os gestos, que assim se ouviam.  

 

Materiais 

 Duas garrafas de água pequenas, vazias e sem tampa 

 Dois pedaços de madeira (cabo de vassoura) com mais de 7 cm que a altura da 

garrafa e com um diâmetro menor que o gargalo 

 Fita-cola (de preferência larga e colorida) 

 Pedrinhas, feijões, grãos ,etc... (a quantidade é variável, mas não mais de uma 

mão-cheia) 

  Papel autocolante, com ou sem motivos, nas cores que quiser (pode usar outro 

tipo de papel ou outros materiais, como lãs, fios diversos e cola)  

 Tinta(s) da(s) cor(es) que desejar e pincel (se quiser pintar as maracas) 

 

Modo de Fazer 

1 - Despeje para dentro da garrafa as pedrinhas ou os grãos.  



 

2 - Coloca o pau dentro da garrafa até tocar no fundo. 

 

3 - Prende-o muito bem ao gargalo com fita-cola. Não pode ficar frouxo, 

nem pode deixar sair as pedrinhas ou grãos. 

 

 

 4 - Para decorar a maraca, pinte tudo, pintar o fundo e o pau e pôr 

papel autocolante no resto. Tente disfarçar bem a união onde está a 

fita-cola. 

 

 

 

 

 

História: Romeu e Julieta 

 

1º Momento: Convide os alunos para ouvirem uma história chamada: Romeu e Julieta 

(de autoria de Ruth Rocha) 

 

Há muito tempo, não muito longe daqui, havia um reino muito engraçado. Todas as 

coisas eram separadas pela cor. Branco, amarelo, azul, vermelho, preto. O que era 

branco morava junto com o que era branco. Todas as flores brancas no mesmo 

canteiro. As borboletas brancas só visitavam o canteiro branco. Todas as flores azuis 

num canteiro separado. E as borboletas azuis só visitavam este canteiro. Não havia 



misturas... Num canteiro amarelo, morava uma linda família de borboletas amarelas. 

Tinham uma filhinha chamada Julieta. Ela era muito engraçadinha. Já sabia voar. De 

manhã, voava com sua mãe de flor em flor. Mas quando Julieta queria voar para o 

canteiro azul, sua mãe dizia: - Não, Julieta, cada borboleta tem seu canteiro! Julieta 

ficava triste. Fechava as asas, abaixava as antenas e chorava uma lágrima amarela de 

borboleta... No canteiro de miosótis, morava uma família de borboletas azuis. Tinham 

um filhinho chamado Romeu. Romeu era muito engraçado. Sabia voar para frente e 

para trás. Dava cambalhotas no ar. Voava com uma asa só. Borboleteava por todo 

canto. O pai sempre falava: - Romeu, Romeu, nada de passeios nos canteiros de outra 

cor, é perigoso! - Ah, papai, as rosas são tão cheirosas... - Cheiro não é tudo na vida, 

meu filho. Lugar de borboleta azul é no canteiro azul. Sempre foi assim... Romeu 

fechava as asas, abaixava as antenas, perdia a graça e pensava: - Por quê? Mas 

Romeu era muito curioso. Queria conhecer todas as cores. Todas as flores. Todos os 

canteiros. Um dia, na primavera, seu amiguinho Ventinho falou: - Vamos dar uma 

voltinha? - Onde? - No canteiro das margaridas. Está lindo... - Papai não deixa, 

margarida é amarela, eu sou azul. Depois, as borboletas amarelas podem não gostar... 

- Que bobagem! Eu tenho uma amiguinha chamada Julieta, que é muito boazinha e ela 

é amarela... Duvido que ela não goste de você. Vamos? _ Tá bom, mas não conte 

nada pra ninguém. E eles saíram voando de flor em flor. Quando chegaram ao canteiro 

amarelo, Romeu se escondeu no talo de uma margarida, que gostou logo dele. E 

Ventinho trouxe Julieta para conhecer Romeu. Os dois ficaram logo amigos: - Que asas 

lindas! -Que nada! As suas são mais bonitinhas...-Como você voa engraçadinho... E 

Romeu fez tudo que sabia para Julieta ver. E os dois deram uma cambalhota juntos. 

Julieta errou, porque nunca tinha dado cambalhotas. Romeu deu uma risadinha azul e 

Julieta, uma risadinha amarela... Os três, voando e borboleteando de flor em flor, 

entraram, sem perceber, na floresta. E viram coisas que nunca tinham visto. Plantas 

estranhas, bichos de todos os tamanhos e um riacho que cantava: Chuá, chuá... Eles 

olharam dentro do riacho e gritaram: _Olhe as borboletas... -Dentro d'água, molhadas... 

Ventinho riu muito: -São vocês mesmos. A água é como um espelho! E os dois fizeram 

uma porção de brincadeiras defronte da água - caretas,  pulos. E deram muita risada. E 

Ventinho fazia ondas na água e atrapalhava. Numa clareira da floresta, uma família 

fazia piquenique. As crianças cantavam: "Apareceu a margarida, olé, olé olá... 

Apareceu a margarida, olé, seus cavaleiros..." Eles gostaram muito e resolveram 

brincar também. Entraram na roda. O vento mexia no cabelo dos meninos. E as 



borboletas dançavam. Mas um menino parou e gritou: _ Vamos caçar borboletas para a 

minha coleção? Romeu se assustou, Julieta ficou ainda mais amarela. Ventinho soprou 

uma poeira para atrapalhar os meninos e berrou: - Fuja, Romeu! Fuja, Julieta! 

Depressa! E os dois voaram... e sumiram dentro da floresta. No canteiro amarelo, a 

mãe da Julieta chorava: -Onde está a minha borboletinha? E nenhuma margarida dizia 

nada. No canteiro azul, a mãe de Romeu gritava: -Romeu, filho meu, onde você se me 

teu? E os papais borboleteavam para todo s os lados e não achavam nada. Mas 

também, dos seus canteiros, não arredavam as asas. Mas lá no fundo da floresta, 

Romeu e Julieta já estavam cansados, coitados: E Ventinho levantava as folhas, 

procurando o caminho. Estava escuro e não se enxergava nada... Julieta tremia de frio, 

a floresta estava diferente... Os passarinhos piavam. Os olhos dos bichos brilhavam no 

escuro. E dona coruja falou, com uma voz grossa: -Fiquem aqui junto de mim! Hum, 

hum, hum! Fiquem aqui até o dia clarear! E eles ficaram. Mas olhavam para todos os 

lados: -Será que ninguém vem nos buscar? Mas você não sabe o que aconteceu lá nos 

canteiros... Dona Margarida falou com a borboleta amarela. Contou que Julieta tinha 

saído com Romeu e Ventinho. E a borboleta amarela criou coragem e foi falar com a 

borboleta azul. As duas se juntaram, chamaram os maridos e foram falar com o senhor 

Vento e dona Ventania. E todos saíram de canteiro em canteiro procurando: - 

ROMEU!!! JULIETA!!! VENTINHO!!!! Do canteiro verde, vieram os vaga-lumes com 

suas luzinhas. A noite toda, todos juntos procuraram. E quando amanheceu o dia, o 

céu estava todo cheio de cores. Romeu e Julieta, encolhidinhos no seu galho, viram 

chegar uma revoada de pontinhos coloridos. Que beleza... Julieta arregalou os olhos. E 

Ventinho fez: -Fiuuuuuuuuuu! Romeu bateu palmas. E cada mamãe pegou o seu 

filhinho. E as outras borboletas, contentes, borboletavam. Batiam as asas. Falavam - 

até que enfim... Achamos... - Achamos... Que bom! E quando chegou de novo a 

primavera tudo estava diferente naquele reino. Os canteiros tinham todas as cores 

misturadas. Margaridas nasciam ao lado dos cravos. Dálias amarelas ao lado dos 

miosótis. E as rosas brancas, vermelhas, amarelas cresciam juntas, misturadas. E 

juntas brincavam as borboletas. Todas as borboletinhas brincavam de roda. E 

cantavam: "Se todas as borboletas do mundo pudessem se dar as mãos fariam uma 

grande roda, uma grande roda em volta do mundo." 

2º Momento: Após contar a história perguntar aos/as alunos/as: O que vocês acharam 

da história? O que Romeu fez? Por que vocês acham que Romeu descumpriu a regra 

de que cada borboleta deveria ficar no seu canteiro? Vocês concordam com essa 



regra? Para vocês, as borboletas deveriam continuar vivendo separadas por cor? O 

que aconteceu quando Romeu descumpriu a regra? Vocês já viram pessoas separadas 

por cor? Onde? É possível que as pessoas vivam separadas pela cor? Que outras 

características além da cor podem separar as pessoas? Por que isto acontece? 

 

Recursos Complementares 

Vídeos para Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 

 Kirikou e a Feiticeira – Michel Ocelot (França), 1998. 

 Kiriku e os animais selvagens - Michel Ocelot (França), 1998. 

 As aventuras de Azur e Asmar, Michael Ocelot (Canadá), 2006. 

 Maré Capoeira – Paola Barreto (Brasil), 2005. 

http://www.portacurtas.org.br/beta/filme/?name=mare_capoeira 

 

 

Vídeos para o Ensino Fundamental 2 

 

 "O Xadrez das Cores" – Direção: Marcos Schiavon. Comédia, Brasil, 22min., 

2004. 

http://www.portacurtas.org.br/beta/filme/?name=o_xadrez_das_cores 

 

 Amistad - Direção: Steven Spielberg. Drama, EUA. 189min, 1997. 

Baseado em uma história real, o filme conta a viagem de escravos africanos que se 

apoderam de um navio onde estavam aprisionados e tentam retornar à terra natal. 

 

 Ganga Zumba: Direção: Cacá Diegues. Drama. 92 min., 1963. 

Inspirados pelo Quilombo de Palmares, uma comunidade de negros fugidos da 

escravidão situados na Serra da Barriga, alguns escravos tramam fugir para lá. Entre 

http://www.youtube.com/watch?v=dek6065rdTE
http://www.portacurtas.org.br/beta/filme/?name=mare_capoeira
http://www.portacurtas.org.br/beta/filme/?name=o_xadrez_das_cores


eles, se encontra o jovem  Ganga Zumba, futuro líder daquela república revolucionária, 

a primeira de toda a América. 

 

 Hotel Ruanda - Direção: George Terry. Cine biografia. EUA. (122min.), 2000. 

Ruanda é um país localizado na porção sul do continente (África Meridional ou Subsa 

ariana). O filme aborda a história real de um gerente de hotel, que abrigou centenas de 

pessoas refugiadas, durante os conflitos ocorridos entre as etnias hutu e tutsi no ano 

de 1994. 

 

 O Jardineiro Fiel - Direção: Fernando Meireles. Suspense. EUA. (12 min.) 2000. 

Retrata o cenário de horror mascarado de diplomacia inglesa, no qual pretensos 

“deuses” brincam com vidas humanas no continente africano. O filme mostra que a vida 

dos africanos não vale nada para o mundo ocidental, são feitos cobaias da indústria 

farmacêutica. Trocam suas vidas por uma “ajuda”. Medicamentos para AIDS, 

tuberculose e doenças que assolam o mundo são testados neles, sem um mínimo de 

humanidade e ética. 

 

 Vista a Minha Pele - Direção: Joel Zito Araújo. Ficção, 2000 

Nessa história invertida que se passa com adolescentes na faixa etária de 12 a 16 

anos, os negros pertencem a grupos sociais e culturais dominantes e os brancos foram 

escravizados e são estereotipados. Os países pobres são Alemanha Inglaterra, 

enquanto os países ricos são, por exemplo, África do Sul e Moçambique. O vídeo serve 

de material básico para discussão sobre discriminação, racismo e preconceito em sala 

de aula e na sociedade em geral. 

 

 Duelo de Titãs – Direção: Direção: Boaz Yakin. Drama, (113 min.) 2000. 

Baseado em um drama real, DUELO DE TITÃS é uma Homenagem a uma cidade 

dividida pelo ressentimento, rancor e desconfiança, e que se reconcilia de uma maneira 

http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-baseado/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-drama/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-duelo/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-titas/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-homenagem/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-cidade/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-dividida/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-rancor/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-reconcilia/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-maneira/


triunfante. 0 ano é 1971. Depois de levar o time  a 15 temporadas vitoriosas, o técnico 

Bill Yeast é rebaixado e substituído por Herman Boone, um profissional durão, 

obstinado e o oposto do estimado Yeast. A história fantástica deste filme revela como 

esses dois homens superam suas diferenças e transformam um grupo de jovens hostis 

em um time campeão. Você e sua família jamais se esquecerão dos TITÃS. 

 

 O Poder de um Jovem – Direção: John G. Avildsen, Drama, (127 min.) 1992. 

Um órfão aterrorizado pela crença política de sua família, o pequeno PK, procura ajuda 

em seu único amigo: um gentil e experiente prisioneiro que o ensina a lutar boxe. "O 

pequeno quando é esperto vence o grande", diz o prisioneiro. "Primeiro com a cabeça, 

depois com o coração." Vivendo por essas palavras, PK amadurece lutando com os 

seus punhos e com o coração. Ele abala o sistema e as injustiças a sua volta e 

descobre que uma pessoa realmente pode fazer diferença. 

 

Músicas 

 Deus do Fogo e da Justiça/ Deusa do Ébano – Virgínia Rodrigues 

 Negrume da Noite – Virgínia Rodrigues 

 Uma História de Ifá – Virgínia Rodrigues 

 Pérola Negra – Daniela Mercury 

 Mestiçagem – Antônio Nóbrega 

 Zumbi – Zafrica Brasil 

 Umquimbooti- Yvonne Chaka http://www.4shared.com/mp3/edn-RHrw/---

_YVONNE_CHAKA_CHAKAUMQUIMBO.htm  

 

 

http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-depois/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-levar/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-time/
http://www.filmesdecinema.com.br/filme-duelo-de-titas-1637/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-tecnico/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-bill/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-rebaixado/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-substituido/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-herman/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-boone/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-profissional/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-obstinado/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-oposto/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-estimado/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-historia/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-fantastica/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-deste/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-filme/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-revela/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-esses/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-dois/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-homens/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-suas/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-diferencas/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-transformam/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-grupo/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-jovens/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-hostis/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-time/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-voce/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-familia/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-jamais/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-esquecerao/
http://www.cineplayers.com/perfil.php?id=11811
http://www.4shared.com/mp3/edn-RHrw/---_YVONNE_CHAKA_CHAKAUMQUIMBO.htm
http://www.4shared.com/mp3/edn-RHrw/---_YVONNE_CHAKA_CHAKAUMQUIMBO.htm


JOGOS INDÍGENAS 

 

 
 

 

 

 

“É preciso mostrar que o índio é contemporâneo e tem os mesmos direitos que muitos 

de nós, 'brancos'". 

Maria do Socorro de Oliveira 
Coordenadora de Educação Indígena no Acre 

 

1. Não use o Dia do Índio para mitificar a figura do indígena. 

Faça uma discussão sobre a cultura indígena usando fotos, vídeos, música e a vasta 

literatura de contos indígenas. "Ser índio não é estar nu ou pintado, não é algo que se 

veste. A cultura indígena faz parte da essência da pessoa. Não se deixa de ser índio 

por viver na sociedade contemporânea" (MAJOI GONGORA, Instituto Socioambiental). 

2. Não reproduza preconceitos em sala de aula, mostrando o indígena como um 

ser à parte da sociedade ocidental, que anda nu pela mata e vive da caça de 

animais selvagens. 



 

Mostre aos alunos que os povos indígenas não vivem mais como em 1500. Hoje, muitos 

têm acesso à tecnologia, à universidade e a tudo o que a cidade proporciona. Nem por 

isso deixam de ser indígenas e de preservar a cultura e os costumes. 

3. Não represente o índio somente com uma gravura de livro, ou um tupinambá do 

século 14. 

Sempre recorra a exemplos reais e explique qual é a etnia, a língua falada, o local e os 

costumes. Explique que o Brasil tem cerca de 230 povos indígenas, que falam cerca de 

180 línguas. Cada etnia tem sua identidade, rituais, modo de vestir e de se organizar. 

Não se prenda a uma etnia. Fale, por exemplo, dos Ashinkas, que têm ligação com o 

império Inca; dos povos não-contatados e dos Pankararu, que vivem na Zona Sul de São 

Paulo. 

 

 

Para introduzir o tema aos alunos, você pode usar um dos vídeos sugeridos abaixo, 

abordando a cultura indígena. Por se tratar de uma aula introdutória não serão 

necessários conhecimentos prévios ao tema. 

http://www.youtube.com/watch?v=gEYiDPr9JF0&feature=related (Sugiro apenas aos 

professores) 

http://www.youtube.com/watch?v=G1rqW5ya96c&feature=related(Ritual da Tucandeira) 

http://www.youtube.com/watch?v=LhoqSfFzz4Y&feature=related (Crianças Indígenas) 

http://www.youtube.com/watch?v=lewPKhj9A_c&feature=related (Aldeia Xingu) 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gEYiDPr9JF0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=G1rqW5ya96c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LhoqSfFzz4Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lewPKhj9A_c&feature=related


Brincadeira - Heiné Kuputisü 

  

Neste jogo de resistência e equilíbrio, o corredor deve correr num pé só, feito um saci, 

e não pode trocar de pé. Uma linha é traçada na terra para definir o local da largada e 

um outro, a uns 100 metros de distância, aponta a meta a ser atingida. 

Se o jogador conseguir ultrapassar a meta é considerado um vencedor, mas se parar 

antes de chegar na linha final, é sinal de que ainda não tem a capacidade esperada e 

precisa treinar mais. Apesar de a velocidade não ser o mais importante, todos tentam 

fazer o caminho o mais rápido que podem, mas no fim, vence quem foi mais longe. O 

jogo, de que participam homens, adultos e crianças, acontece no centro da aldeia. 

 

 

Brincadeira - Toloi Kunhügü 

 

 Essa brincadeira acontece na beira de uma lagoa ou de um rio. Quem propõe a 

brincadeira assume o papel de um gavião e será o “dono" da brincadeira. O "gavião" 

desenha na areia uma grande árvore, cheia de galhos, e as outras crianças fingem ser 

passarinhos. Cada "passarinho" escolhe um galho, monta o seu ninho e senta-se lá. 

O gavião sai à caça dos passarinhos, que saem dos seus ninhos e se reúnem num 

local bem próximo à “árvore”, batendo os pés no chão e provocando o gavião com uma 

graciosa cantoria. 

O gavião avança lentamente na direção dos passarinhos. Já bem perto do grupo, dá 

um pulo e tenta pegar os passarinhos que começam a correr em todas as direções, 

fazendo muitas manobras para distrair o gavião. Para descansar, protegem-se nos 

seus ninhos. O gavião, quando consegue apanhar um dos passarinhos, prende-o no 

seu refúgio, que fica próximo ao pé da árvore. O último passarinho que conseguir 

escapar e não ser "caçado" pelo gavião, se transforma no novo “gavião” e "dono" da 

brincadeira, que recomeça. 

 

 

Brincadeira - Arranca Mandioca 

 

Esta brincadeira ainda vive firme e forte em algumas comunidades indígenas, mas é 

desconhecida entre crianças e adultos não-indígenas. 

javascript:void(0)


Nos estados do Espírito Santo e de São Paulo, crianças guarani a conhecem pelo 

nome de “arranca mandioca”, porque lembra a maneira como a mandioca é colhida, 

atividade bastante conhecida pelas crianças indígenas. 

Quando resolvem brincar, reúnem-se perto de uma árvore e fazem fila, todos 

agachados, com as mãos nos ombros da criança da frente. Caminham dessa forma até 

a árvore e sentam no chão. A primeira da fila se agarra na árvore e as de trás seguram 

umas nas outras pelos braços e pernas. Uma criança (precisa ser alguém forte) é 

encarregada de “arrancar” as mandiocas – que 

são as próprias crianças. 

O primeiro da fila, aquele que está agarrado à 

árvore, é o “dono da roça de mandiocas”, é ele 

quem dá permissão para que sejam retiradas uma 

a uma as “crianças-mandiocas” da fila. E assim, 

começa o trabalho de soltar cada criança com toda 

a força. 

 

Entre os Guarani, vale usar de várias estratégias para conseguir soltar as crianças, 

como, por exemplo, fazer cócegas, puxar pelas pernas, pedir ajuda para quem já saiu 

da fila. 

Entre os Xavante, fazer cócegas é impensável. No cerrado, região onde vivem, 

meninos e meninas conhecem essa brincadeira com o nome de “tatu”. Isso porque é 

muito difícil pegar o tatu quando ele se esconde na sua toca, não há quem o tire com 

as mãos. Pode puxá-lo pelo rabo, mas ele prende suas unhas na terra e não sai de lá 

por nada. 

 

Brinquedo  – Pião de fruta  

 

Material: palito de madeira e missanga esférica de madeira  

 

Esse pião é encontrado entre os índios Kamaiurás, no Alto Xingu - MT. O brinquedo, 

muito parecido com uma piorra, é feito com uma pequena tira de bambu e uma fruta 

denominada yua'apong que é encontrada nas proximidades da aldeia.  



O professor poderá confeccionar o pião com palitos e pequenas miçangas esféricas de 

madeira. Para isso, basta encaixar um palito de churrasco dentro do orifício da miçanga 

esférica de madeira de aproximadamente 1cm de diâmetro. Para fixar bem uma peça 

na outra é recomendável passar um pouco de cola dentro do orifício da miçanga antes 

de encaixar o palito. 

 

 

 

Alternativo: Piorrinha de Tampa de PET 

. 01 tampa de garrafa PET; 

. 01 prego; 

. 01 palito de dente. 

 

Instruções para confecção: 

1. Com um prego com ponta bem fina, fure a 

tampinha de PET bem no centro. (Fig. 1) 

2. Agora passe o palito, de dentro para fora, de 

maneira que ele fique bem apertado e com a 

parte menor para baixo. (Fig.2) 

3. Pronto! Agora é só segurar a parte de cima do 

palito com os dois dedos e girar! (Fig.3)  
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Brinquedo – Cama de gato  

 

Material: barbante 

Na Aldeia Escalvado, em Fernando Falcão no 

Maranhão, os índios Canela brincam de cama de gato, 

também conhecido como jogo de fio, fazendo figuras e 

desenhos com várias denominações, lembrando 

objetos, animais e situações de seu cotidiano.  

Usando barbantes o(a) professor(a) poderá reproduzir e 

criar com as crianças diversas figuras.  

 

Sugestão de figuras: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UZcvLdWDjCU&feature=related 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FhEM-gjW_hg&feature=related 

 

   

Jogo – Jogo da Rifa 

 

Material: palito de madeira e missanga cúbica de madeira 

 

O jogo, criado pelos índios Parecis, da Aldeia Formoso no município de Tangará da 

Serra, em Mato Grosso, utiliza um “dado” em formato de pião onde apenas um dos 

lados do pião é marcado com um X. O jogador deve rodá-lo com o objetivo de deixar o 

dado cair com a face marcada virada para cima. Aquele jogador que não consegue tirar 

a face marcada sai do jogo, restando apenas aqueles que conseguem. Realiza-se 

outra rodada para jogar os dados até que apenas um jogador consiga tirar a face virada 

e ganhe o jogo.  

Esse dado em formato de pião é originalmente talhado em madeira, e o(a) professor(a) 

poderá reproduzi-lo com miçangas cúbicas de madeira atravessadas por e palitos. Para 

isso, basta encaixar um palito de churrasco dentro do orifício da miçanga cúbica de 

madeira de aproximadamente 1cm de espessura. Para fixar bem uma peça na outra é 

recomendável passar um pouco de cola dentro do orifício da miçanga antes de 

http://www.youtube.com/watch?v=UZcvLdWDjCU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FhEM-gjW_hg&feature=related


encaixar o palito. Ao final, marque com canetinha um X em uma das 4 faces do “dado-

pião”.  
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Brincadeira – Brincadeira da cadeira 

 

Material: cadeiras  

 

A brincadeira das cadeiras é feita pelos índios Manchineri da Aldeia extrema no Acre. 

Essa brincadeira lembra a tradicional dança das cadeiras, entretanto não necessita de 

música e as cadeiras são voltadas para o interior do círculo. As crianças ficam 

assentadas em suas cadeiras, com exceção de uma que fica em pé. Ao sinal dessa 

criança, todas as outras devem trocar de cadeira. Nesse momento, a criança que 

estava em pé tenta assentar em uma cadeira. Ao final, outra criança ficará em pé e 

repetirá o comando de trocar de assento e assim segue a brincadeira.  

 

Brinquedo - Peteca 

 

Material necessário  

Folhas de jornal ou de papel crepom colorido, barbante ou elástico. 

 

Primeiramente explique que a palavra "peteca" vem de péte ka, de origem tupi, nome 

de um brinquedo feito pelos indígenas com palha seca de milho. É essencial explicar 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/perfil.html?id=62217


que o tupi era a língua falada em todo o litoral do Brasil até o século 18 e que inúmeras 

palavras dela foram incorporadas ao português.  

Comece amassando uma folha de jornal, formando uma bola achatada. Coloque-a no 

centro de outra folha, deixando as pontas soltas. Torça a folha na altura da bola e 

amarre com um barbante ou elástico. 

 

 

 

Como outra alternativa de peteca, você precisará de palha de milho, areia, barbante, 

saco plástico, e pena de galinha. Primeiramente pega-se um montinho de areia e 

coloca-se dentro de um saco plástico (A) para em seguida fechá-lo com barbante (B). 

Pega-se duas palhas de milho (C), coloca-se ambas perpendicularmente (D) e 

introduz-se o saco plástico com areia no meio delas (E). Na seqüência fecha-se as 

palhas (F) e introduz-se as penas de galinhas em seu orifício superior (G). Ao final, 

faça-se um arremate com o barbante afixando as penas à base da peteca.  

 

 

 

 

 



Jogo - Jogo da Onça 

 

Os indígenas criaram o primeiro jogo de tabuleiro praticado no Brasil, o Jogo da Onça, 

que ainda pode ser encontrado entre eles, tanto no Brasil quanto em outras partes da 

América do Sul, e data do tempo dos incas. No Brasil, o Jogo da Onça é conhecido por 

índios tão diversos quanto os Bororos, do Mato Grosso, os Manchineris, do Acre, e os 

Guaranis, de São Paulo.  

O Jogo da Onça é jogado num tabuleiro de 4 x 4 retângulos, com um apêndice 

triangular em uma das extremidades, onde 1 onça disputa com 14 cachorros.  

 

 

Como jogar: 

 

 - Coloque as peças conforme o desenho do tabuleiro abaixo. 

 

 

 

- Use dois tipos de peças, uma representando a onça e 14 peças para os cachorros.  

- Um jogador fica com a onça e o outro com os cachorros. 

 - O jogador com a onça deve capturar cinco cachorros. O jogador com os cachorros 

deve encurralar a onça, deixando-a sem possibilidade de se mover no tabuleiro. O 

jogador com os cachorros não pode capturar a onça, deve apenas imobilizá-la. 



 - O jogador com a onça inicia a partida movendo sua peça para qualquer casa 

adjacente que esteja vazia. Em seguida, o jogador com os cachorros deve mover 

qualquer uma de suas peças também para uma casa adjacente que esteja vazia. 

 - As peças podem se mover em qualquer direção. 

 - A onça deve tomar cuidado para não entrar em sua toca (parte triangular do 

tabuleiro). Caso isso aconteça, ela será encurralada pelos cachorros. 

 - A onça captura um cachorro quando salta sobre ele para uma casa vazia (como no 

jogo de damas). A captura pode ocorrer em qualquer sentido. 

 - O jogador pode fazer mais de uma captura, se for possível (também como no jogo de 

damas). 

 - Os jogadores alternam as jogadas até um dos dois vencer a partida. 

 - Vence a partida quando o jogador com a onça captura cinco cachorros e quando o 

jogador com os cachorros consegue imobilizar a onça. 

 

Confeccione seu próprio jogo: 

 

- papelão, ou E.V.A., ou papel cartão, para desenhar o tabuleiro (conforme o desenho 

acima). 

- 14 peças para os cachorros e 1 uma peça para onça. Você poderá utilizar tampinhas, 

sementes, bolinhas de gude, miçangas, ou o que preferir, não esquecendo que a peça 

da onça e dos cachorros precisam ser diferentes. 

 

Vídeo explicativo sobre o jogo 

http://www.youtube.com/watch?v=eESwVSa8ovg  

 

 

Jogo – Kolidihõ (Pareci)  

 

Material: cabos de vassoura  

 

Na atividade seguinte o(a) professor(a) poderá trabalhar com o Kolidihõ, um jogo 

inventado pelos índios Parecis cujas regras são semelhantes ao jogo de bocha. Para 

dar início ao jogo é necessário que cada participante (de 2 a 5 participantes) tenha de 3 

a 4 toras de madeira (ou cabos de vassoura). No caso das crianças os cabos de 

http://www.youtube.com/watch?v=eESwVSa8ovg


vassoura podem ser cortados ao meio. Um dos participantes irá jogar um cabo de 

vassoura a uma distância de aproximadamente 7 metros da linha de lançamento e este 

servirá como referência para os demais lançamentos. O segundo jogador deverá jogar 

seu cabo com o objetivo de atingir uma distância de no máximo um palmo do cabo 

atirado pelo primeiro jogador. Essa seqüência vai se repetindo até que todos os 

jogadores tenham lançado seus cabos. Ao final, o jogador que conseguir o maior 

número de cabos de vassoura lançados a no máximo um palmo de distância do 

primeiro cabo de vassoura vence o jogo.  
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Jogo – Derruba toco (Pataxós)  

 

Material: garrafa pet, areia e giz  

               

Este jogo é conhecido pelos índios 

Tupinambás como luta do Maracá. Os 

lutadores entram em um círculo de 

aproximadamente 8 metros de diâmetro 

com um toco de árvore ao centro. Para 

vencer seus oponentes os lutadores têm 

que derrubar o toco ao centro utilizando 

alguma parte do corpo do adversário. 

Outra força de se vencer a luta é 

empurrando o oponente para fora do círculo. O professor poderá realizar o derruba 

toco em pisos com tapetes emborrachados ou gramado para evitar choques com pisos 

muito duros. Para fazer o toco pode-se utilizar garrafas pets cheias de areia e o círculo 

desenhado no chão com giz de quadro.      
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Brincadeira – Briga de galo (Manchineri)  

 

Material: giz  

Essa é uma luta dos índios Manchineri da Aldeia Extrema - Acre,  que se chama briga 

de galo. Para realização desta luta deve ser feito um círculo no chão exatamente com 

foi feito na luta do derruba toco. O lutador inclina seu tronco até a linha da cintura e 

ficam com as mãos dadas na parte de trás da coxa, como se estivesse imitando um 

galo. O objetivo dos participantes é empurrar seu adversário para fora do círculo. 

Devido a impossibilidade de se usar as mãos e os pés o lutador na posição indicada 

deve tentar empurrar seu adversário usando apenas o tronco. O lutador que 

permanecer dentro do círculo vence a luta.    
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Brincadeira – Cabo de Guerra 

Material: 1 corda. 

As equipes se alinham, com os jogadores uns atrás dos outros, segurando cada lado 

metade de uma corda dividida igualmente entre ambos. A um 

dado sinal, começam a puxar a corda. Ganha a equipe que se apossar dela toda, ou 

que houver conquistado a maior parte da corda ao cabo de um 

período de um ou dois minutos. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/perfil.html?id=62217


Brincadeira - Corrida de toras 

Material: pneu ou colchão 

É um ritual praticado por alguns povos indígenas do Brasil de cultura macrô-jê, em 

especial: Xavante (MT), Xerente (TO), Krahô (TO), Kanela (MA), Krikati (MA), Apinajé 

(MA) e Gavião (PA). Consiste numa disputa entre duas equipes que correm revezando 

toras de buriti ou de outra árvore, que pesam entre 100 kg a 120 kg para homens e 

entre 60 kg a 80 kg para as mulheres. O percurso varia entre 10 a 15 km. 

Pode-se usar como material alternativo pneus ou um colchão enrolado para substituir 

as toras. 

 

 

 

 

 

Lendas Indígenas 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ylbyJMsAy0w (Uirapuru) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=70ROQbcyb04 (Cobra Grande) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WC2C5pNMtv4&feature=related (Ilya e o Fogo) 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Macr%C3%B4-j%C3%AA&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Xavante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Xerente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Krah%C3%B4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kanela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Krikati
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apinaj%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gavi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Buriti
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Homen&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher
http://www.youtube.com/watch?v=ylbyJMsAy0w
http://www.youtube.com/watch?v=70ROQbcyb04
http://www.youtube.com/watch?v=WC2C5pNMtv4&feature=related


Recursos Complementares 

 

 

Vídeos para Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 

 

 Tainá – Direção: Sergio Bloch e Tania Lamarca, Brasil, 2001 

Tainá, uma indiazinha, vive na Amazônia com o seu velho e sábio avô Tigê, que lhe 

ensina as lendas e histórias de seu povo. Ao longo de aventuras cheias de peripécias, 

ela conhece o macaco Catu ao salvá-lo das garras de Shoba, um traficante de animais.  

 

 Encantadora de Baleias – Direção: Niki Caro, EUA, 2002 

A tribo Maori, que vive no leste da Nova Zelândia, acredita ser descendente de Paikea, 

o domador de baleias, que levou seu povo até o local onde vivem, cavalgando uma 

baleia. Manda a tradição que o filho mais velho do chefe assuma o posto de 

descendente de Paikea, mas quando o atual líder morre, quem assume o posto é sua 

filha de apenas 11 anos, que terá que provar ao avô que uma mulher pode ser a chefe 

do seu povo.  

 

 

 

Vídeos para o Ensino Fundamental 2 

 

 Um Novo Mundo -  Direção: Terrence Malick, EUA, 2005 

A história de amor entre a índia Pocahontas e o capitão inglês John Smith são o pano 

de fundo para este belo filme sobre a chegada dos colonizadores britânicos na 

América, ainda inexplorada, em 1607, e o choque cultural que têm com a civilização 

indígena.  

 

 Dez Canoas- Direção: Peter Rolf de Heer 

Na Austrália, antes da chegada do homem branco, dez homens vão ao pântano coletar 

ovos de gumang. Durante a coleta, os mais experientes, contam ao mais jovem, lendas 

sobre seus antepassados. Falado num dialeto aborígene, o filme nos transporta ao seu 

mundo indígena. 

 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-13904/
http://www.cinedica.com.br/Artista-Rolf-de-Heer-5087.php


 Dança com Lobos- Direção: Kevin Costner, EUA, 1990. 

Durante a guerra civil americana, um tenente é considerado herói e terá direito a 

escolher seu próximo posto. Inesperadamente ele escolhe um lugar isolado, dominado 

pelos índios Sioux. Com o tempo ele se envolve e assimila os costumes nativos.  

 

 O Último dos Moicanos – Direção: Michael Mann, EUA, 1992. 

Em 1757, franceses e ingleses lutam pelas terras da América do Norte, usando índios 

como soldados. Após salvar a filha de um oficial britânico, um jovem americano, criado 

como índio nas tradições dos moicanos, torna-se alvo do amor dela.  

 

 

Músicas 

 Músicas Indígenas: http://www.funai.gov.br/indios/sons/ 

 Festa de Boi Bumbá: Banda Carrapicho  

 Brincar de Índio: Xuxa e Trem da Alegria 

http://www.4shared.com/mp3/tNH4SQ0J/26-Trem_Da_Alegria_-_Brincar_D.htm 

 Cara de Índio – Djavan 

http://www.4shared.com/mp3/u3JtBCbc/01_-_Cara_De_ndio.htm 

 Todo dia era dia de Índio – Baby Consuelo  

http://www.4shared.com/mp3/5Xcptn_t/Baby_Consuelo_-_Todo_Dia_Era_D.htm 

 Meu amigo Índio –  

http://www.4shared.com/music/syiGd2rC/07_Meu_Amigo_ndio__Dia_do_ndio.ht

m 

http://www.funai.gov.br/indios/sons/
http://www.4shared.com/mp3/tNH4SQ0J/26-Trem_Da_Alegria_-_Brincar_D.htm
http://www.4shared.com/mp3/u3JtBCbc/01_-_Cara_De_ndio.htm
http://www.4shared.com/mp3/5Xcptn_t/Baby_Consuelo_-_Todo_Dia_Era_D.htm
http://www.4shared.com/music/syiGd2rC/07_Meu_Amigo_ndio__Dia_do_ndio.htm
http://www.4shared.com/music/syiGd2rC/07_Meu_Amigo_ndio__Dia_do_ndio.htm
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"ENQUANTO A COR DA PELE FOR MAIS IMPORTANTE QUE O BRILHO DOS 

OLHOS, HAVERÁ GUERRA". (Bob Marley) 
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