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EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA 14 
 

Unidade Temática: Brincadeiras e jogos. 
Objetos de Conhecimento: Brincadeiras e jogos do Brasil – matriz indígena. 

 
Brincadeiras populares – peteca 

 
A peteca é um “brinquedo” utilizado por vários povos indígenas, principalmente, para a 

diversão e aquecimento no inverno. Relatos indicam que os indígenas brasileiros já utilizavam a 

peteca, mesmo antes do desembarque dos portugueses no Brasil, em 1500. Hoje, Minas Gerais é 

considerada o berço da peteca, pois, a partir da convivência com os povos desta região, a peteca 

foi se espalhando pelo Brasil. O interesse pela confecção do brinquedo e pela sua forma de brincar 

tornou a peteca um brinquedo popularmente apreciado, fonte de cultura, memória e identidade. 

O nome “peteca” tem origem no nome dado pelos povos de língua Tupi, que adotaram o 

termo “Pe´teka” que significa “bater com a palma da mão”. A peteca tem diferentes nomes entre os 

povos indígenas: os Bororos a chamam de “paopaó”, os Parintins de “jitahy´gi”, os Guaranis de 

“mangá”, os povos Xavantes a chamam de “Tobda´é” e os Kaingangs a chamam de “ñaña” ou 

“ñagna”. 

As formas de jogo são características de cada cultura, apresentando também aspectos de 

brincadeiras de ataque e defesa. Normalmente, é jogada sem regras rígidas, sem espaços 

delimitados, tendo como objetivo manter a peteca no ar o maior tempo possível. Alguns povos jogam 

peteca em círculos, favorecendo a integração entre os participantes. 

A peteca indígena é feita de fibras naturais, com cascas de bananeira (embira) e palhas de 

milho. Algumas não apresentam penas, são feitas com enchimentos diversos, como tocos de 

madeira, enrolados em palha e amarrados com cipó. Outras utilizam também penas grandes e 

coloridas, estas deram origem à peteca que conhecemos hoje em sua forma esportiva. Sim, a 

peteca também é um esporte! Vamos ver isso na próxima aula. 
Fonte: adaptado de indios.org.br/pt/Not%C3%ADcias?id=32330 | Acesso em 04/03/2021 

Imagem: https://freesvg.org/peteca 
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Se for possível, acesse o link do vídeo: 

 
Link: https://youtu.be/wXEjjIUOCck 

 

1- De quais outros nomes os indígenas chamam a “peteca”? 

  

  

 

2- Que recursos materiais os indígenas utilizam na construção da peteca? 

  

  

  

  

 

3- Vamos fazer uma peteca? Separe os materiais necessários e faça a sua. 

 

Materiais necessários 

● Sacolinha plástica de supermercado. 

● Papel (jornal, revista ou outro papel já usado). 

 

Como fazer 
a) Corte as alças, o fundo e as laterais da sacolinha plástica, formando dois quadrados.  

   
Imagens: acervo do autor 

  

https://youtu.be/wXEjjIUOCck
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b) Pegue 2 folhas usadas de jornal ou de revista e faça uma bolinha. 

  
 

c) Coloque esta bolinha no meio do quadrado feito com a sacolinha plástica. 

  
 

d) Junte as pontas dos quadrados e torça bem próximo da bolinha 

  
 

e) Agora, é só amarrar: use as alças da sacola que você cortou. 

   
Imagens: acervo do autor 
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f) Sua peteca está pronta, agora é só aproveitar a brincadeira! Convide seus familiares 

para brincar com você.  

 

g) Para brincar, segure a peteca com uma das mãos e bata com a palma da outra mão 

embaixo da peteca, lançando-a para a outra pessoa que deverá, sem parar a peteca, 

rebatê-la. Assim segue a brincadeira, sem deixar a peteca cair. 

 

 

4- Agora, é a sua vez: crie um jeito diferente de brincar com a peteca e descreva a forma de 

brincar nas linhas a seguir. 

  

  

  

  

  

  


	● Locomotoras: são as habilidades nas quais o corpo é transportado em uma direção vertical ou horizontal de um ponto para outro, como andar, correr, saltar, saltitar.
	● Estabilizadoras: são as habilidades motoras ligadas aos movimentos corporais de domínio do corpo e equilíbrio, como rolar, equilibrar, flexionar e apoiar de forma invertida.
	Cirandinha (ou Sarandi)
	O Centro-Oeste é a região do Brasil onde ficam os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal (Brasília, capital do Brasil), sendo a segunda maior região do Brasil. Por ser uma região tão grande, há diversas manifestaç...
	Na cirandinha, os dançarinos se posicionam em uma formação circular, cada um com o seu par, dando meia-volta, várias vezes, e voltas inteiras, girando em torno do próprio eixo da roda. As trocas de duplas acontecem entre os versos ditos para alguém es...

