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EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Unidade temática: Brincadeiras e Jogos. 

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

 

Brincadeiras Indígenas 

 

A forma de vida dos índios teve grandes influências 

e contribuiu muito para a nossa cultura atual. Alguns 

alimentos muito conhecidos foram popularizados 

através dos índios, como milho, a mandioca, o cacau 

e o guaraná. No vocabulário brasileiro também 

temos palavras trazidas pelo povo indígena 

como jacaré, jabuti, Niterói e Tietê; e aos 

costumes, também herdamos alguns hábitos como o 

de tomar banho todos os dias, fazer artesanatos em 

cerâmica, dormir em rede, caçar e pescar. 

Algumas brincadeiras que conhecemos também são de 

origem indigena, como a peteca, o bilboquê, arco e flexa, 

cabo de guerra, jogo da onça, corrida do saci, entre outras.  

Fonte:soatividades.com acesso em 24/06/2020 

 

O que aprendemos com os índios? 

 

Respeitar os mais velhos. 
Aprender as histórias e 

cultura de seu povo. 

Fazer seus próprios 

utensílios. 

Consumir alimentos que 

vêm da natureza. 

Cuidar de todos da sua 

própria comunidade 

(tribo). 

Pescar e caçar apenas o 

necessário para viver. 

Fonte: blogdoamigonicola.blogspot acesso em 24/06/2020 
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A seguir vamos conhecer algumas brincadeiras indígenas: 

 

Gavião e galinha  

Uma criança mais forte é escolhida para ser o gavião, ave forte e comedora de pintinhos. Outra 

criança representa a galinha, que fica de braços abertos, tendo atrás de si todos os seus pintinhos. 

O gavião corre para tentar comer um dos pintos, mas só pode pegar o último. A galinha tenta evitar 

dando voltas e mais voltas, impedindo que o gavião pegue seu pintinho. O gavião só pode pegar o 

pintinho pelo lado. Não pode tocar por cima. Quando ele consegue, come o pintinho, ou seja, a 

criança fica de atrás do gavião. Essa é uma brincadeira comum entre as crianças. Quase todos 

conhecem. Em outra localidade pode até mudar de nome, mas sempre há a figura do gavião como 

aquela fera que vem para comer os pequenos animais que não podem se defender. 

 

Curupira 

Uma criança fica com os olhos vendados. A outra vem e faz com que aquela dê três voltas girando. 

Depois, ela pergunta: "o que você perdeu"? E ela responde "perdi uma agulha; perdi um terçado 

(facão com a lâmina ligeiramente curva); E todas as crianças fazem suas perguntas. Quando chega 

a vez da última criança, esta pergunta-lhe o que o Curupira quer comer. Quando o curupira tira a 

venda e vê que não tem a comida que ele pediu, sai correndo atrás das crianças e todos saem em 

disparada para não serem apanhados. Quem for apanhado passa a ser presa do curupira ou vai 

desempenhar o seu papel. 

Fonte: blogdoamigonicola.blogspot.com Acesso 25/06/2020. 

 

1- Convide seus familiares para brincar com você as brincadeiras de origem indígena Gavião 

e Galinha e Curupira. Em seguida, escreva abaixo o nome da brincadeira que mais gostou. 

  

  

 

2- De acordo com o texto existem algumas palavras indígenas que usamos em nosso cotidiano, 

quais são elas? Além das que aparecem no texto, você conhece mais alguma palavra de 

origem indígena? 
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3- Das coisas que aprendemos com os indíos, cite três coisas que são importantes pra você e 

que são praticadas pelos pessoas da sua família. 

  

  

  

  

 

4- Dentre as brincadeiras abaixo, circule as brincadeiras de origem indígena, segundo o texto. 

 

Peteca Amarelinha 

Corrida do Saci Jogo da onça 

Video game Arco e flecha 

Bilboquê Esconde-esconde 

Adoleta Cabo de guerra 

 


