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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade temática: Brincadeiras e Jogos. 

Objetos do conhecimento: Brincadeiras e jogos do Brasil de matriz indígena e africana. 

 

Renan Curioso 

 

Renan tem 9 anos e é um menino muito curioso, daqueles que pergunta tudo, 

quer saber tudo e pesquisa tudo.  

 

Esses dias, ele estava pesquisando na internet de onde veio seu esporte 

preferido, a capoeira, e descobriu que esse esporte é brasileiro, que nasceu da 

necessidade de escravos negros fugirem da vida de sofrimento que viviam.  

 

Curioso que é, Renan descobriu que o Brasil é uma mistura de muitos povos e 

culturas e começou a estudar a cultura afro-brasileira, que é o conjunto de 

manifestações que tiveram influência dos povos africanos instalados aqui no 

Brasil. 

 

Renan pesquisou muito e descobriu que o acarajé e a moqueca, comidas deliciosas que a sua tia 

Andreia faz são comidas brasileiras que vieram da cultura africana e, portanto, são comidas afro-

brasileiras.  

 

Na nossa língua, Renan descobriu que as palavras maculelê (dança), samba (ritmo musical), quiabo 

(legume), moleque (menino) e cochilo (sono curto) são palavras de origem africana. 

 

Ele descobriu também que as brincadeiras como terra e mar, jogo da jiboia e jogo dos feijões vieram 

de países africanos lá do outro lado do oceano atlântico.  

 

Renan ainda descobrirá muitas outras riquezas da cultura afro-brasileira, pois está decidido a 

continuar suas pesquisas.  

Autor: Gisele Vitório 
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Brincadeiras da cultura afro-brasileira 

 

Veja como você pode jogar algumas brincadeiras da cultura afro-brasileira: 

 

Jogo da Jibóia 

Desenhe um quadrado no chão. Um participante entra no quadrado e os outros andam em volta do 

quadrado. Quem está dentro tenta tocar os outros. Quem for tocado entra também e ajuda a 

capturar os outros. O último é o vencedor. 

 

Mbube: Chamar o leão 

Dois participantes ficam vendados e vão representar o leão e a presa. Ambos ficam dentro de uma 

área limitada e devem se mover devagar. Quando o leão estiver perto da presa, todos devem falar 

“Mbube, mbube” mais alto. Se ele estiver longe, os demais participantes falam baixinho “Mbube, 

mbube”. Assim o som das pessoas vai guiando tanto o leão quanto a presa. 

 

Jogo dos feijões 

Separe um saquinho de pano e distribua três feijões para cada participante. Cada um separa e 

coloca um pouco dos seus feijões no saco. Um participante precisa adivinhar quantos feijões os 

outros colocaram no saco. A cada acerto, ele tira um dos seus feijões do jogo. Quem acertar três 

vezes ganha. 

 

Terra e mar 

Faça uma linha no chão ou use uma corda. De um lado é a terra e do outro o mar. Quando o líder 

gritar terra, todos pulam para o lado da terra. Quando gritar mar, o pessoal pula para o mar. Sai da 

brincadeira quem errar. 

 

1- Escolha uma das brincadeiras acima e experimente com sua família. Em seguida, registre 

as respostas para as perguntas abaixo: 

 

a) Qual foi a brincadeira escolhida?  

  

 

b) Você gostou da brincadeira? Por quê? 
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2- Releia a história de Renan e explique o que é a cultura afro-brasileira. 

  

  

  

  

 

 

3- Complete as sentenças de acordo com as informações do texto e as imagens abaixo: 

 

 

No Brasil, existe uma dança folclórica de origem afro-

brasileira chamada ___________________. 

 

Fonte: visiteobrasil.com.br/sul/bahia/folclore/conheca/maculele | Acesso em 15/06/2020 

 

A culinária do Brasil conta com diversas comidas de 

origem africana como o acarajé e a _______________. 

 

Fonte: terra.com.br/vida-e-estilo/culinaria/guia-da-cozinha/receitas-de-moqueca | Acesso em 15/06/2020. 

 

Uma soneca curta que faz bem para a saúde é 

chamada de ____________________________. 

 

Fonte: vix.com/pt/saúde | Acesso em 15/06/2020. 


