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CATÁLOGO DE BRINCADEIRAS INDÍGENAS

O “Catálogo de Brincadeiras Indígenas” reúne 14 

brincadeiras de origem indígena, cada uma devidamente organizada 

com todas as informações, materiais, participantes e como brincar, 

além de curiosidades sobre a prática. São elas: Arco e flecha, 

Arranca mandioca, Bolinha de gude, Briga de galo, Brincadeira do 

Tucunaré, Cabo de guerra, Cama de gato, Corrida do Saci, Derruba 

toco, Gavião e passarinhos, Mangá, Pernas de pau, Peteca e Pião. 

Organizado por alunos da disciplina de Educação Indígena 

do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará, o objetivo 

deste catálogo é oferecer aos educadores mais um instrumento para 

introduzir a cultura indígena na sala de aula, a partir de uma 

brincadeira que pode divertir e educar as crianças. 



ARCO E FLECHA
FAIXA ETÁRIA: 
Não há limites

LOCAL: 
Ao ar livre

ESTIMULAR: Força, habilidade, raciocínio 
lógico, condicionamento físico e noção do 
espaço.       

PARTICIPANTES: 
1

MATERIAL: 
Arco e Flechas

COMO BRINCAR: 

As crianças já utilizam o arco e as flechas 
desde pequenas para treinar e se divertir. A 
tradição de fazer os próprios arcos e flechas é 
passada de geração para geração, dessa forma 
elas vão treinando para um futuro próximo 
quando finalmente poderão ir caçar com os 
adultos. 



ARRANCA MANDIOCA
FAIXA ETÁRIA: Livre

LOCAL: Ao ar livre

ESTIMULAR: A força, uma característica 
muito valorizada entre os Xavante

PARTICIPANTES: A partir de 2 ou 3 
participantes

COMO BRINCAR:        

As crianças 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 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.

CURIOSIDADE:

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.

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. Já entre os Xavante, fazer cócegas é 

impensável. No cerrado, região onde vivem, 

meninos e meninas conhecem essa 

brincadeira com o nome de “tatu”.             

 



BOLINHA DE GUDE
FAIXA ETÁRIA:
A partir de 5 anos.

LOCAL: 
Ao ar livre. 

ESTIMULAR: 
Raciocínio lógico e concentração.

PARTICIPANTES: 
2 ou mais.

MATERIAL: 
Bolinhas de gude. 

COMO BRINCAR: 

É muito comum até os dias atuais, nas 
comunidades indígenas nasceu em um 
chão de terra em que as crianças 
precisavam cavar 4 buracos pequenos 
formando um quadrado de tamanho 
médio e mais um buraco dentro deste 
quadrado. 

O objetivo do jogo é que cada 
participante, com sua bolinha de gude, 
tente acertar todos os buraquinhos de 
um a um, até o quinto localizado no 
centro do quadrado. 

Quando a criança erra o buraco, passa a 
vez para o próximo até que alguém 
acerte todos.  



BRIGA DE GALO
FAIXA ETÁRIA: 
6 anos. 

LOCAL: 
Qualquer lugar

ESTIMULAR: 
Equilíbrio, coordenação e força. 

PARTICIPANTES: 
2 por vez

MATERIAL: 
Nenhum

COMO BRINCAR:        

Duas crianças, por vez, devem ficar em 
uma perna só, paradas e com os braços 
cruzados. 

O objetivo das crianças é fazer com que 
a outra coloque o pé no chão ao 
empurrá-la com os ombros apenas. 
Quem perder o equilíbrio e colocar o pé 
que está levantado no chão, perde a 
brincadeira. 



BRINCADEIRA DO 
TUCUNARÉ

FAIXA ETÁRIA: 
A partir  de 6 anos. 

LOCAL: 
Ao ar livre.

ESTIMULAR: 
O raciocínio lógico, a coordenação 
motora, agilidade, condicionamento físico 
e noção de espaço.     

PARTICIPANTES: 
Muitos. 

MATERIAL: 
Paus e barbante.

COMO BRINCAR:   

A brincadeira surgiu da observação de 
um dos índios dos movimentos dos 
peixes, eles repararam que os menores 
ficaram na parte rasa do rio e os maiores 
no fundo. 

Para a brincadeira é preciso bastante 
crianças, paus são fincados no chão e 
amarrados com um barbante para 
marcar os espaços das partes rasas das 
fundas, nos quadrados de dentro onde é 
o fundo ficam os peixes tucunarés, que 
são os maiores, ao redor deles o raso 
onde ficam os peixes pequenos. 

O objetivo é os peixes tucunaré pegarem 
os peixinhos pequenos e levarem 
consigo para o fundo do rio, mas eles 
não podem sair do lado fundo do 
quadrado para isso, a brincadeira é bem 
divertida.



CABO DE GUERRA
FAIXA ETÁRIA: Livre

LOCAL: Ao ar livre

ESTIMULAR: Estimular a força e saber 
quem são os índios mais fortes da 
aldeia.

PARTICIPANTES: A partir de 2 
participantes.

MATERIAL: Uma corda bem reforçada.

COMO BRINCAR:        

Separar os indivíduos em 2 equipes e 
colocar uma em cada. Os competidores 
são alinhados ao longo do cabo e no 
meio dele haverá algum objeto, pode ser 
até mesmo um tecido, para demarcar o 
meio desta corda. 

Além de uma demarcação no chão que 
também ficará no meio da corda. Após a 
divisão das equipes e demarcações, os 
participantes devem tentar puxar a corda 
ao máximo de puderem. 

O grupo vencedor será aquele que 
conseguir trazer todos os participantes 
para o mesmo lado que eles estavam.

                



CAMA DE GATO
FAIXA ETÁRIA: Livre.

LOCAL: Não há um local específico.

ESTIMULAR: Raciocínio lógico, 
criatividade, imaginação e coordenação 
motora.

PARTICIPANTES: a partir de 2.

MATERIAL: Um pedaço de fita ou 
barbante.

COMO BRINCAR:        

Os participantes devem pegar o 
pedaço de barbante, que deverá 
estar com as duas extremidades 
amarradas, e com o barbante vão 
formando desenhos por conta das 
voltas que o barbante faz nos dedos 
e nas mãos do participante e depois 
o outro pega do jeito que está e deve 
continuar a fazer um novo desenhos. 

             



CORRIDA DO SACI
FAIXA ETÁRIA: A partir de 5/6 anos.

LOCAL: Ao ar livre.

ESTIMULAR: Equilíbrio, coordenação 
motora.

PARTICIPANTES: A partir de 2.

MATERIAL: Não precisa de material.

COMO BRINCAR:        

Trace uma linha na terra para definir 
o local de partida e de chegada. 
A distância vai depender da idade 
das crianças, quanto mais velhas 
forem, maior será a distância. As 
crianças deverão correr em um pé só 
até a linha de chegada e ganha 
quem conseguir chegar primeiro.

             



DERRUBA TOCO
FAIXA ETÁRIA: 
A partir de 10 anos.

LOCAL: 
Espaço amplo. 

ESTIMULAR: 
Força e agilidade. 

PARTICIPANTES: 
2 pessoas. 

MATERIAL: 
Toco ou garrafa pet com areia. 

COMO BRINCAR:        

O Derruba toco é uma brincadeira que 
valoriza a competição e a 
força.Praticada pelos Pataxós, de 
Minas Gerais e da Bahia, e também 
pelos Tupinambás, que habitavam boa 
parte do litoral brasileiro, essa luta 
consiste em tentar derrubar um 
pedaço de toco usando uma parte do 
corpo do adversário. 

O objetivo pode ser virar uma garrafa 
pet (mas cheia de areia ou de algum 
outro conteúdo, para ficar mais difícil 
de derrubá-la), derrubando o 
oponente, para que ele cause a queda 
do objeto.



GAVIÃO E PASSARINHOS
FAIXA ETÁRIA: A partir dos 5 ou 6 anos.

LOCAL: Ao ar livre.

ESTIMULAR: Agilidade, Coordenação 
motora, noção de espaço, etc.

PARTICIPANTES: A partir de 3.

MATERIAL: Não necessita de material.

COMO BRINCAR:        
Nesse jogo um dos participantes será o 
gavião, ele irá desenhar a areia ou na 
quadra uma árvore bem grande, com 
vários galhos (o que pode ser feito com a 
ajuda de um adulto ou professor), as 
outras crianças serão os passarinhos, 
cada um deles irá escolher um galho da 
árvore desenhada e se sentar lá. 

Depois o gavião irá sair para caçar os 
passarinhos, que deverão sair dos seus 
galhos batendo os pés no chão, para 
provocar o gavião, os passarinhos 
devem desviar do gavião e não serem 
pegos, quando um deles for capturado 
deverá ficar em algum lugar escolhido 
pelo gavião. Vence a brincadeira quem 
for capturado por último.

                  



MANGÁ
FAIXA ETÁRIA: 
A partir de 7 anos.

LOCAL: 
Ao ar livre.

ESTIMULAR: 
Força, concentração, agilidade. 

PARTICIPANTES: 
Mais de 4. 

MATERIAL: 
6 petecas

COMO BRINCAR:        

Essa brincadeira é feita com peteca, 
mas o modo de brincar dos indígenas 
tem certa semelhança com a nossa 
“queimada”, sendo jogada com quatro 
ou seis petecas ao mesmo tempo e 
com dois jogadores por vez. Ao sinal 
do coordenador, os dois jogadores 
arremessam as petecas na direção do 
outro com a intenção de atingi-lo e, ao 
mesmo tempo, evitar ser atingido por 
ele. Quem foi atingido pelas petecas, 
sai do jogo, cedendo o lugar para 
outro participante. Ganha quem ficar 
mais tempo na brincadeira sem ser 
atingido.



PERNAS DE PAU
FAIXA ETÁRIA: 

LOCAL: Mata 

ESTIMULAR: Força, coordenação e 
equilíbrio 

PARTICIPANTES: Individual

MATERIAL: Troncos. 

COMO BRINCAR:       

As crianças saem em grupos para o mato 

levando facões e procuram por horas um tronco 

longo e reto, e que tenha na ponta uma 

forquilha (uma divisão no formato da letra Y, 

onde se apóia o pé) nem muito curva, nem 

muito aberta. 

Encontrado o tronco com essas características, 

logo surge o segundo desafio: achar o par para 

ele. Dessa forma, uma “caçada” às pernas 

escondidas na mata pode durar uma manhã 

inteira.

O desafio é conferir quem consegue andar a 

maior distância possível sem cair.CURIOSIDADE:     

Uma brincadeira típica da aldeia 

xavante, no Mato Grosso. A busca pelo 

tronco seria mais simples se a aldeia 

não estivesse situada bem no meio do 

cerrado brasileiro, uma região de 

árvores baixas com troncos bastante 

tortos.      



PETECA
FAIXA ETÁRIA: Acima de 6 anos.

LOCAL: Praia, quintal, praça, parque.

ESTIMULAR: Agilidade, coordenação 
motora,  condicionamento físico, mira, 
força, noção de espaço, ritmo.

PARTICIPANTES: A partir de 2 
participantes.

MATERIAL: Uma peteca.

COMO BRINCAR: 

No jogo tradicional os participantes 
ficam em círculo - ou um de frente 
para o outro no caso de apenas dois 
jogadores - e passam a peteca de um 
lado para outro batendo no fundo 
dela. Quem deixar a peteca cair é 
eliminado do jogo.

Experimente também uma variação 
dessa brincadeira colocando um dos 
participantes no meio da roda. A 
peteca sempre deve partir dele para 
os outros jogadores e dos outros 
jogadores para ele.

Outra forma divertida de aproveitar o 
brinquedo é reunir a turma em uma 
quadra de vôlei e dividi-la em duas 
equipes. Cada time ficará de um lado 
da quadra. As regras são as mesmas 
do vôlei: a peteca não pode tocar na 
rede e a equipe adversária tem até 
três toques para devolvê-la
 para o outro lado 
da quadra. 
Quando uma das 
equipes deixar a 
peteca cair no 
chão, a equipe 
adversária ganha 
o ponto e o direito 
ao lançamento.          

DICA: você pode fazer o seu próprio 
brinquedo com folhas de jornal: 
amasse meia folha de jornal fazendo 
uma bola achatada, coloque a bola no 
centro da outra metade da folha e 
'embrulhe' a bola deixando as pontas 
soltas. Na altura da bola amarre a 
folha com um barbante bem firme. 
Depois é só pintar com tinta guache e 
brincar. Ou você também pode 
colocar no centro da bola de papel 
uma ou duas penas e amarrar para 
ficar bem firme.                  



PIÃO
FAIXA ETÁRIA:  A partir dos 5 ou 6 
anos.

LOCAL: Ao ar livre.

ESTIMULAR: Força, coordenação 
motora, atenção e agilidade.

PARTICIPANTES: A partir de 2.

MATERIAL: Um peão e um barbante 
para ser envolto no mesmo.

COMO BRINCAR:    
    
Em uma mão, o jogador tem que segurar 
com firmeza o corpo do pião. Com a 
outra, ele enrola o cordão em toda a sua 
volta, desde o topo até a ponta final. 
Depois de enrolar, é preciso deixar uma 
sobra do cordão e enrolar esse pedaço 
em volta do dedo indicador. Em seguida, 
o jogador toma posição e, com um 
movimento que se assemelha a um 
"gancho", joga o pião. O movimento deve 
ser como uma espécie de "chicoteio", 
para que o pião possa deslizar no cordão 
e começar a girar assim que bater no 
chão. A criança lança o pião e, com um 
tipo de chicote na mão, dá lapadas no 
brinquedo, para que ele continue 
girando. Ganha quem conseguir fazer o 
pião girar por mais tempo.
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