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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade temática: Brincadeiras e jogos. 

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

 

Brincadeiras de origem africana 

 

 

“Vivemos em geografias diferentes, mas estamos sentados na mesma varanda”. A frase é do 

escritor moçambicano Mia Couto, e diz respeito a algo que intuitivamente já sabemos, mas nem 

sempre nos lembramos: toda a pessoa não importa onde esteja, têm em comum a sua humanidade, 

e estamos todos integrados por uma linguagem universal, o brincar. 

Fonte: geledes.org.br Acesso em 27/07/2020 

 

“A África é imensa. E a palavra-chave para entendê-la é diversidade”. 

 

Rogério Andrade Barbosa 

 

Diversidade humana é a expressão que se refere às diferenças de culturas, origem, pensamentos 

e costumes, língua, crenças, etc. Que existem entre os seres humanos. A diversidade humana é 

muito grande, e devemos respeitá-las para manter a paz. 

Fonte: Adaptação de significados.com.br Acesso em 31/07/2020 

 

1- Com suas palavras, explique o que significa a palavra diversidade. 
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2- De acordo com o texto da introdução da aula, identifique nas alternativas abaixo, a 

alternativa correta e circule-a: 

A) Toda a pessoa não importa onde esteja não têm em comum a sua humanidade, e 

estamos todos integrados por uma linguagem universal, o brincar. 

B) Toda a pessoa não importa onde esteja, têm em comum a sua humanidade, e estamos 

todos integrados por uma linguagem universal, o dançar. 

C) Toda a pessoa não importa onde esteja, têm em comum a sua humanidade, e estamos 

todos integrados por uma linguagem universal, o brincar. 

D) Toda a pessoa não importa onde esteja, têm em comum a sua humanidade, e não 

estamos todos integrados por uma linguagem universal, o brincar. 

 

3- Vamos aprender uma brincadeira nova, de origem africana? 

 Êxodo – Origem Guiné  

A brincadeira Êxodo tem origem no país Guiné, que fica no lado Oeste da África. Essa 

brincadeira se parece com labirinto, mas permite um número maior de jogadores.  

  

Ilustração: escola.britannica.com Acesso 27/07/2020 Ilustração: infoescola.com Acesso 27/07/2020. 

 

 Para começar, desenhe no chão um grande alvo formado por dez círculos concêntricos, 

como o modelo que aparece na imagem abaixo: 

 

 Convide pelo menos um familiar para jogar com você, pois o jogo necessita no mínimo de 

dois participantes. 
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 Ao sinal de largada, a dupla se enfrenta: um dos dois jogadores esconde uma pedra em uma 

das mãos e o outro deve adivinhar em que mão ela está.  

 

 Quando um dos participantes errar, o outro dá um passo à frente dentro do círculo.  

 O que ficou de fora joga agora com um novo adversário, se houver.  

 Se o novo adversário errar a mão que está com a pedra, o jogador finalmente pode entrar 

no círculo, mas se novamente for ele que errar, continua fora e o novo adversário entra e 

assim por diante. 

 

 À medida que o jogo continua, podem se enfrentar apenas adversários que estão no mesmo 

círculo (ou fora do alvo se não tiver entrado no primeiro círculo).  

 

 Quem não tem mais adversários para enfrentar, fica onde está. Ganha a equipe que 

conseguir posicionar primeiro a metade de seus jogadores no centro do círculo.  

 Se o jogo for realizado em duplas, a disputa será realizada entre os dois. 


