LÁ VEM O RATO, COBRA OU QUEBRA CANELA

 Local(is): Amapá, Piauí, Ceará, São Paulo, Paraná, Paraíba.

 Desenvolvimento: 

   As crianças ficam em círculo e uma outra permanece no centro segurando uma corda (cordel) em cuja extremidade prende-se um peso que será o “rato”.     Ao início do jogo, a criança do centro deve girar a corda junto aos pés dos participantes que devem pular não deixando que o rato os toque.
   A criança que deixar o rato pegá-la, é afastada do jogo.
   O jogo terminará quando só restar uma criança no círculo, a que será a vencedora.

 Objetos ou brinquedos utilizados:
  Nome: “Rato”
  Material: Objeto qualquer com peso preso à uma corda.

 Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de - Jogos populares Infantis como recurso pedagógico de Educação Física, 1985


















COELHINHO

·	Local(is): Pará, Piauí, Ceará, Paraná, Rio GDE. do Norte, Sergipe, Bahia, Minas Gerais

·	Desenvolvimento: 

  Uma criança destaca, o “coelhinho”, coloca-se de frente, a uma certa distância (cerca de 20 metros) de um grupo de crianças dispostas em fileira e de mãos dadas.
Inicia-se então, o seguinte diálogo:
  _ Coelhinho passa ? - pergunta o coelho.
  _ Não passa! - responde o grupo.
  _ Coelhinho passa ?
  _ Não passa !
  _ E se passar ? 
  _ Tem cachorro pra pegar e dinheiro pra pagar !
  Neste momento, o coelho dispara em direção à fileira onde as crianças, com os braços juntos, não devem deixá-lo passar, mas, se o coelho fugir, as crianças devem pegá-lo.
  Caso o coelho não consiga romper a cerca, a fileira fecha-se e inicia-se então o seguinte diálogo:
  _ Coelhinho quer sujar !
  _ Suje aí. - respondem todos.
  _ Coelhinho quer fazer renda() !
  _ Pode fazer.
  _ Coelhinho quer catar piolho() !
  _ Pode catar.
  _ Coelhinho quer experimentar os paus !
  _ Pode experimentar.
  O coelho então verifica se os braços dos meninos são fortes o suficiente para agüentar seu peso, sem gemer. Se isso acontecer, o coelho exclama: - Este é pau ferro ! (ou qualquer outro nome de madeira forte), e continua:
  _ Coelhinho quer passear !
  _ Pode passear.
  O coelho começa então a passear perto das crianças e no primeiro descuido foge correndo. O grupo corre para pegá-lo e a criança que conseguir será o coelho da próxima vez

·	Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de

    Título: Jogos populares infantis como recurso pedagógico de EF. . . 

    Data da publicação: 1985
































BOLA AO AR

·	Local(is): Amapá, Ceará

·	Desenvolvimento: 

  Para a realização do jogo necessita-se de uma bola.
  Por sorteio, um jogador é indicado para lançar a bola para cima, até a altura que for possível. Esse jogador, ao lançar a bola, deve gritar o nome de uma das demais crianças. Todas as crianças, exceto aquela que seu nome foi chamado, correm para longe de onde cairá a bola.
  A criança chamada, corre para pegar a bola, deve agarrá-la e gritar: “PAROU”. Todos devem ficar estacionados no seu lugar. O jogador com a bola, dá então três passadas em direção a algum dos colegas e arremessa-lhe a bola com toda a  força. Se alvejada, essa criança será a próxima a lançar a bola ao alto. Se errar, o mesmo jogador que faz o lançamento o fará de novo.

·	Objetos ou brinquedos utilizados:
    Nome: Uma bola

·	Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de

·	Título: Jogos populares infantis como recurso pedagógico de EF. . . 

    Data da publicação: 1985

















GATO E RATO

·	Local (is): AM, PA, AP, MA, PI, CE, RN, PB, PE, SE, RJ, SP, PR, SC, RS, MT, DF.

·	Desenvolvimento:

  As crianças, de mãos dadas, formam um círculo, ficando uma dentro do círculo (rato) e outra fora ( gato).
  As crianças giram e o gato pergunta às crianças:
  _Seu ratinho está em casa ?
  _Não, Senhor !
  _A que horas ele volta ?
  _Às oito horas. (ou qualquer outra)
  _Que horas são ?
  _Uma hora. Que horas são ?
  _Duas horas.
  Ao chegar a hora determinada pelo grupo, as crianças param de rodar e o gato lhes pergunta:
  _Seu ratinho já chegou ?
  _Sim, Senhor !
  _Dão-me licença para entrar ?
  _Sim Senhor !
  _ Começa então a perseguição do gato ao rato que as crianças ajudam a esconder, facilitando sua entrada e a saída do círculo e dificultando a passagem do gato.
  O jogo terminará quando o gato conseguir pegar o rato.

·	Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de

    Título: Jogos populares infantis como recurso pedagógico de EF. . . 

    Data da publicação: 1985








JOGO DE TIRAR TAINHAS (PEDRINHAS)

·	Local(is): Vitória, Ceará

·	Espaço: Ar livre

·	Desenvolvimento:

  Escolhem-se as pedras bem chatas ovais ou redondas, preparadas à mão, ou naturalmente polidas pelo embate das ondas.
  Ao lançar sua pedra, o jogador encurva o corpo quase até o chão, para que ela deslize logo, bem rente a superfície.
  Geralmente não se estipula o número de jogadas. Cada concorrente as repetirá na sua hora, várias vezes, tentando ultrapassar o maior número de “tainhas” (ricochetear das pedras sobre a superfície líquida) já conseguido pelos seus competidores.

·	Objetos ou brinquedos utilizados:
    Nome: Pedra
    Manufatura: Podem ser polidas artesanalmente
    Material: Pedras chatas

·	Fonte - NEVES, Guilherme Santos

    Título: Tirar tainhas. Vitória Folclore 2 (11 - 12): 9, mar/jun. 1951

    Data da coleta: 1951

    Data da publicação: 1984














CHICOTINHO QUEIMADO                    	Local(is): AC, BA, RJ
CHICOTE QUEIMADO                                           CE, AL, PB
CINTURÃO QUEIMADO                                      Ceará, Piauí
CIPOZINHO QUEIMADO                                      Sergipe
PEIA - QUENTE                                               RN, Pernambuco
QUENTE E FRIO                                                                  AM, Piauí

·	Desenvolvimento:

  Uma das crianças esconde um objeto qualquer denominado “peia”(“chicotinho queimado”, etc) e volta ao grupo que vai procurá-la. Ao voltar anuncia:
  _ Pronto !
  _ À medida que alguém se afasta do local em que o chicote está escondido, quem o escondeu informa:
  _ Está frio ! Está gelado !
  Ao contrário, ao se aproximarem, ele exclama:
  _ Está esquentado ! está quente !
  Se a criança está no local:
  _ Está pegando fogo !
  E se encontra:
  _ Pegou fogo !
  Neste momento, a criança que achou o chicote corre atrás do grupo a fim de bater-lhe com o galho ou corda nas costas.
  Essa criança será a próxima a esconder o objeto.

·	Objetos ou brinquedos utilizados:
    Nome: “Peia”, “chicotinho - queimado”, etc. . .
    Material: qualquer objeto

·	Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de

    Título: Jogos populares infantis como recurso pedagógico de EF. . . 

    Data da publicação: 1985






BOLINHAS DE SABÃO       		 local(is): Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, 
                                                  	      Alagoas, Sergipe, Bahia,
                                                  	      São Paulo Rio Grande do 
                                                  	      Sul, Mato Grosso,
                		 	    Distrito Federal

·	Desenvolvimento:

  Adquire-se um talo de mamoeiro e corta-se tirando a folha e a parte mais grossa. Faz-se em um copo espuma de sabão, mergulha-se o canudo e me seguida sopra-se bem de leve fazendo-se as bolas que serão soltas no ar.

·	Fonte - GUIMARÃES E CORDEIRO

    Título: Os puros e maravilhosos brinquedos infantis - Jornal de Alagoas.

    Data da publicação: 1978































COBRA - CEGA                                 Ceará, Rondônia, Pernambuco,
                                                           Rio de Janeiro, Paraná,
                                                          São Paulo, Mato - Grosso

PATA - CEGA                                    Amapá, Pará, Maranhão
                                                          Santa Catarina.

·	Desenvolvimento:

  Uma criança de olhos cobertos por um pedaço de pano escuro tem que alcançar as demais crianças do grupo que lhe pergunta:
  _ Cabra - Cega, de onde vens ?
  _ Venho do Pará.
  _ Que é que traz na cesta ?
  _ Ouro.
  O grupo então, empurrando a Cabra - Cega diz :
  _ Vá comer besouro.
  A Cabra - Cega deve, então, tocar alguma criança do grupo que lhe está batendo e xingando. Se conseguir, coloca a tira de pano na criança tocada e a brincadeira recomeçará.

·	Objetos ou brinquedos utilizados: venda para os olhos
    Material: pano

·	Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de

    Título: Jogos populares infantis como recurso pedagógico de EF. . . 

    Data da publicação: 1985













SELA                                  	local(is): Mato - Grosso, São Paulo,
                                                       	    Paraná, Santa Catarina

CARNIÇA REPETIDA                    	    Maranhão, Bahia

PULAR CARNIÇA                          	    Maranhão, Ceará, Sergipe,
                                                     	    Alagoas Rio de Janeiro, 
                                                               e Distrito Federal

UNHA NA MULA ( “MANAMULA” )                               São Paulo

·	Desenvolvimento:

  As crianças dividem-se em dois grupos. Um dos grupos, indicando por sorteio, deve “selar, ou seja, deve tomar a seguinte posição: colocar-se em fileira, distanciando um componente do outro aproximadamente 3 metros, tronco flexionado à frente (quase em 90 com as pessoas), queixo voltado para o peito e mãos apoiadas sobre o joelho.
   O outro grupo deve saltar por sobre cada um dos colegas selados (colocados de lado para o saltador), apoiando as duas mãos nas costas desses e afastando simultaneamente as duas pernas.
  Após o grupo de saltadores passar por todos os colegas selados, inverte-se as posições: o grupo que selou irá saltar e vice-versa.
  Variante: Uma variação do jogo permite ao Líder do grupo de saltadores (o primeiro a saltar), criar formas diferentes de ultrapassar os colegas selados, o que deve ser imitado por todo o restante do grupo. Se por exemplo, o Líder gritar: “esborrachar melancia”, ao ultrapassar os colegas selados, todos devem soltar um pouco o apoio das mãos sentados ligeiramente sobre as costas dos selados.

·	Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de

    Título: Jogos populares infantis como recurso pedagógico de EF. . . 

    Data da publicação: 1985





CASTELO (com castanhas)

·	Local(is): Ceará - Fortaleza

·	Desenvolvimento:

  A maior castanha é nivelada na “cabeça” mediante fricção na calçada, de modo que possa adquirir estabilidade e ficar “em pé do chão”.
  Então os meninos (quantos queiram) procuram atirá-la com outras castanhas, impulsionadas rasteiramente com piparotes, de uma distância convencionada.
  Quem derrubar o “castelo” é dono de todas as “bolas” que erraram o alvo.

·	Fonte - FIGUEREDO FILHO. J. de

    Título: Folguedos Infantis carinenses
  
  Data da publicação: 1966































MACHADO TORA

·	Local(is): Ceará - Fortaleza

·	Desenvolvimento:

  Mãos fechadas ficam sobrepostas sobre outra.
  Um pergunta:
  _ O machado Tora ?
  Respondem:
  _ Não Tora.
  O iniciante do brinquedo corta a coluna de mãos superpostas, com um murro. Todos colocam suas mãos empalmadas sobre o chão ou em cima da mesa. A dirigente sai beliscando o dorso de cada mão, dizendo:
  _ Gôlfes, Mingofe, Bota - Fora, Tira a Mão. Esta sai . Quem ficar de sobra, com a mão sobre o chão, ficará encarregada de dizer:
  _ O machado Tora.

·	Fonte - FIGUEREDO FILHO. J. de

    Título: Folguedos Infantis carinenses

    Data da publicação: 1966






















MENTE - SENHOR

 Local(is): Ceará - Fortaleza

 Desenvolvimento: 

  Punhado de fitas, de variadas cores, é atirado ao ar.
  Cada criança, com a pressa  possível agarra a extremidade de uma fita, ficando assim duas a sustentá-la.
  São companheiros ou compadres. A garota, que fica ao centro, começa então a fazer acusação a qualquer da roda, mais ou menos no teor:
  _ Na casa de João Galamarte, mataram um rato que ficou preso.
  Imediatamente aponta para alguém que sustenta a ponta de uma fita, acrescentando:
  E você foi quem comeu.
  Se o compadre, o que sustenta o outro lado da fita, não responder incontinente:
  _ E você foi quem comeu.
  Se o compadre, o que sustenta o outro lado da fita, não responder incontinente:
  _ “Mente, Senhor”.
  A acusada fica mesmo como o comedor do rato e irá fazer o papel de acusada.

 Objetos ou Brinquedos utilizados:
   Nome: fita colorida

 Fonte - FIGUEIREDO FILHO, J. de - Folguedos Infantis carinenses, 1966.











BURACO
(jogo c\ castanhas)

 Local(is): Ceará - Fortaleza

 Desenvolvimento: 

  Cada menino (podem ser muitos) joga com um piparote rasteiro uma castanha para o buraco.
  Ao que acertar o alvo ou pelo menos dele mais se aproximar compete a tentativa de introduzir as demais. Feito isso, ganha a partida. Falhando, vem o segundo colocado, e assim sucessivamente.
  É nesse jogo que se usa a estica. Um piparote violento, de modo que a castanha, ao invés de aproximar-se do buraco, dele fique a grande distância, prejudicando o jogador seguinte.

 Fonte - FIGUEREDO FILHO, J. de - Folguedos Infantis carinenses, 1966.





















TILE
(jogo c\ castanhas)

 Local(is): Ceará - Fortaleza

 Desenvolvimento: 

  Começa o jogo de um pé de muro e de uma distância convencionada.
  O objetivo é uma castanha tocar em qualquer outra, o que se torna mais fácil quando muitas já foram jogadas.
  Todas passam a pertencer ao primeiro menino que conseguir tocar ou “Tilar”.

 Fonte - FIGUEREDO FILHO, J. de - Folguedos Infantis carinenses, 1966.

























CALPUA E CABEINHA
(jogo c\ castanhas)


 Local(is): Ceará - Fortaleza

 Desenvolvimento: 

  Na calçada, a carvão ou num papelão, a lápis, são desenhados os números de um a seis correspondente aos seis primeiros bichos da loteria e aos números de um dado. Quando os jogadores acertam, cada castanha ganha cinco.

 Fonte - FIGUEREDO FILHO, J. de - Folguedos Infantis carinenses, 1966.

























SOLDADINHOS
(jogo c\ castanhas)

 Local(is): Ceará - Fortaleza

 Número de participantes: 2

 Desenvolvimento: 

  Duas filas de castanhas dispostas uma defronte da outra, à maneira de “castelo” ou em base de areia.
  O projetil é único, uma castanha mais cheia, impulsionada apenas por dois meninos, um de cada lado. Cada “soldado” derrubado entra na pose do adversário.

 Fonte - FIGUEREDO FILHO, J. de - Folguedos Infantis carinenses, 1966.






















ENCOSTO
(jogo c\ castanhas)


 Local(is): Ceará - Fortaleza

 Desenvolvimento: 

  As castanhas são impulsionadas de encontro ao muro.
  O vencedor é aquele cuja castanha encosta mais perto do muro.

 Fonte - FIGUEREDO FILHO, J. de - Folguedos Infantis carinenses, 1966.



























 Local(is): AL - RN - PB - PI - PE - MA - AC - PA - AM - CE - SE - RJ - SP - PR - MT - DF - BA - SC - RS

 Desenvolvimento: 

  As crianças fazem um desenho no chão, conforme o gráfico indicado no item 3. Suas diversas partes são numeradas de 1 a 7. Uma das crianças indicadas por um forma de seleção do próprio grupo, inicia o jogo, lançando um caco de telha, uma pedra achatada, ou um pedaço de madeira no quadro número 1. Em pé só, a criança inicia o percurso: salta por sobre o quadro onde está o caco, cai com um pé só no quadro N.º2, no quadro N.º3, continua num pé só, caindo agora simultaneamente nos quadros N.º4 e 5. No quadro N.º6 volta a pular com um pé só, e então cai na Lua (quadro N.º7), onde pode descansar. Volta, iniciando o jogo pelo quadro N.º6 num pé só, 4 e 5 com os dois, 3 com um pé só, e no quadro N.º2, equilibrando-se em um pé deverá pegar o caco no quadro N.º1 com uma das mãos, e em seguida saltar por sobre o quadro onde estava o caco. Agora ela deve lançar o caco no quadro N.º2, e então começará o jogo pisando comum dos pés no quadro N.º1, salta por sobre o quadro N.º2 (onde está a pedra), cai com um pé só no quadro N.º3, e assim por diante. Quando o caco estiver no quadro N.º4 ou5, a criança deve pegá-lo apoiando em um só pé no quadro que ficar ao lado. Exemplo: caco no quadro N.º4, a criança deve pegá-lo com uma das mãos, apoiada num pé só sobre o quadro N.º5. Já quando o caco estiver na Lua a criança deve pegá-lo no quadro N.º6 e voltar daí, sem portanto, fazer, fazer o descanso usual na Lua. Caso erre o salto, ou pise nas linhas, ou se no lançamento do caco este não cair no quadro da vez, ou cair em cima de uma das crianças consiga passar por todos os quadros, fazendo os lançamentos, e acertando todo o percurso, deve percorrer o gráfico transportando o caco sobre um dos pés, saltitando com o outro. Nos quadros N.º4 e 5 apoia os dois pés. Na Lua também para descansar, e inclusive, pode ajeitar o caco sobre o pé. Se fizer todo o percurso anterior sem erros, agora na 3 i rodada deve transportar o caco sobre os dedos indicador e médio de uma das mãos, por todo o gráfico, também saltitando num pé só.
  Na 4 i e última rodada a pedra é colocada sobre a testa, e portanto sem ver o gráfico no chão, a criança deve percorrê-lo saltitando num só pé. Pode, nesta rodada, perguntar: - Pisei ? As demais crianças deverão responder. Na Lua ela pode arrumar a pedra na testa e prepara-se para voltar seguindo o percurso. A vencedora será a criança que concluir primeiro o percurso nas diversas formas.
  Variante; Fazer coroas - de costas para o gráfico a criança lança a pedra por cima da cabeça. No quadro em que cair fará “coroa”. Nesse quadro somente ela poderá pisar, até mesmo com os dois pés. A coroa só poderá ser feita após uma rodada completa de um jogador. O jogo continuará. Vence quem fizer maior número de coroas.

 Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de - Jogos populares infantis como recurso pedagógico de EF. . ., 1985.






























CORRE-ATRÁS, MATA-MATA, CORRIDINHA

 Local(is): Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espirito Santo, Ceará, Minas Gerais, Alagoas, São Paulo.

 Número de participante: 2

 Espaço: ar livre

 Desenvolvimento: 

  No Rio de Janeiro é praticado por dois ou mais jogadores. O primeiro, via de regra por ter se adiantado e gritando “primeiro”, lança sua bola de gude numa direção qualquer. Segue-se o segundo, que procura atingi-lo; o terceiro e assim sucessivamente, até voltar a vez do primeiro. Será vencedor aquele que conseguir eliminar os adversários por meio de “tecos”. O jogo pode ser “à brinca” ou “à vera”. Neste último caso, convencionou-se previamente qual a quantidade de bolas em disputa. O jogador atingido deve se retirar do jogo e entregar o número de bolas combinado a quem o acertou. O total de bolas em jogo será arrecadado pelo vencedor final. Em Santa Catarina esta modalidade é conhecida nos meios de influência ética lusa, italiana e alemã e muito usada, como no Rio de Janeiro, quando dois meninos são incumbidos de realizar algum trabalho fora de casa. Em Belém, o jogador a iniciar a partida é aquele que lança a bola a seus pés e grita “primeiro”. Pode-se também traçar uma linha no chão, na direção da qual os jogadores devem lançar as suas “petecas”. O que mais se aproximar da linha deve iniciar o jogo. O jogador que atinge o adversário diz “morreu”, “matei-te” e ganha dele uma “peteca”. O jogo admite apenas dois participantes.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Bola de gude
   Manufatura: Industrial
   Material: vidro

 Fonte - SOFFIATI NETO, Aristides - Cadernos do Folclore, Rio de Janeiro, Funarte, 1977.

































