TAINHA

 Local: Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  Um grupo de crianças coloca-se de frente para uma lagoa, rio, açude ou mar, segurando um caco de telha ou uma pedra achatada.
Cada uma das crianças tem sua vez de arremessar o caco ou pedra sobre a superfície da água, de forma bem rasante, quase paralelamente à linha da lâmina d’ água, mas pode também ser caco lançado com crianças dentro d’ água, desde que seus braços estejam livres. 
  A pedra deve ricochetear sobe a água o máximo de vezes, até que perca a força que lhe foi aplicada.
  Será vencedora a criança que com a pedra ou caco tocar a água maior números de vezes.

 Objetos ou brinquedos utilizados: Cacos de telhas ou pedras achatadas. 

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

















PONTA OU CABEÇA

 Local: Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  Espécie de aposta, semelhante ao “cara ou coroa”, usada antigamente, de preferência para dirimir dúvidas de propriedade entre crianças.
  Também muito empregada quando se desejava brincar com um petiz a quem se pretendia dar um níquel, ou melhor, um vintém. . .
  Segurando na mão fechada uma castanha de caju, perguntava-se ao interessado:
  - Ponta ou cabeça? 
  A resposta dava ou não ganho de causa, conforme estivesse a castanha com a ponta ou cabeça para cima.

 Objetos ou brinquedos utilizados:
   Nome: Castanha de Caju

 Fonte - RODRIGUES, Anna Augusta - brincadeiras e costumes, 1984

  Data de coleta: 1955
















PAPAGAIO

 Local(is): Recife - Periferia - Pernambuco

 Espaço: Ar livre

 Desenvolvimento: 

  ”Guerra” entre os soltadores de papagaios, com a finalidade de destruir o papagaio adversário mediante o uso de uma gilete ou de uma lasca de vidro bem afiadas, colocadas na extremidade do rabo para cortar a linha dos demais participantes. Há, também, um ato de piratarias, “o bode”, que é um pedaço de cordão, medindo uns 40 cm/s aproximadamente, com uma pedrinha amarrada em cada ponta e arremessado com habilidade, “monta” na linha do papagaio adversário fazendo baixar e mudar de dono: “o telegrama”consiste num pedaço de papel, de uns 5cm, com um pequeno furo no centro, por onde passa a linha e, impulsionando pelo vento, vai das mãos do soltador até o papagaio, sem governo, “dá cabeçadas”, vai caindo e os meninos correndo, gritando vão para o local onde o papagaio não tinha dono.

 Fonte - SOUTO, Maior Mário - Brinquedos e Jogos Nordestino: Contribuição do estudo da Lúdica regional. Um depoimento, 1989
















SAPATINHO DE JUDEU

 Local: Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  Brincadeira de adivinhar  que se usava, para aguçar o interesse da criança quem se ia dar um níquel.
Escondendo a moeda em qualquer lugar das mãos fechadas, punha-se uma sobre a outra, mudando de ordem à vontade, antes de perguntar:
- Sapatinho de judeu ?
A criança respondia, conforme palpitasse:
- A de baixo quero eu ! 
Ou então:
- A de cima quero eu !
Para prolongar a brincadeira, fazia-se a moeda passar de uma para outra mão, repetindo-se várias vezes a adivinhação, até que finalmente a criança acertava na resposta e recebia o cobiçado níquel.

 Fonte - RODRIGUES, Anna Augusta - Superstições e costumes, 1958


















RODRIGUINHO

 Local(is): Amapá, Pernambuco, Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 
Rodriguinho,
Namoradinho,
Como ele vem,
Todo quebradinho. . .

Rodriguinho,
Namoradinho,
Como ele vem,
Todo quebradinho. . .

Dá ! Dá ! Dá ! 
Na cabecinha, 
Da menina !

  Cantiga infantil muito usada para brincar com crianças pequenas, quando começam a imitar os gesto do adultos.
  Com a mão aberta, faz-se um movimento de torção para um lado e para o outro, acompanhando o ritmo da quadra inicial.
  Depois, sempre dentro do ritmo, bate-se com a mão no alto da cabeça, e geralmente a criança copia os gestos e acha graça.

 Fonte - RODRIGUES, Anna Augusta - Rodas, brincadeiras e costumes, 1984

  Data de coleta: 1955









PALHINHA DE GUINÉ

 Local(is): Pernambuco, Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 
  
  Nosso folclore é rico em cantiguinhas e brincadeiras apropriadas á crianças com mais de 6 meses.
Uma das mais queridas e divulgadas é esta.
As palavras são acompanhadas por palmas ritmadas.
Em Pernambuco:
Palminha. de Guiné
Pra quando papai vié !
Papai dará palminha,
Mamãe dará maminha,
Vovó dará cipó,
Pra bundinha da netinha. . .

No Estado do Rio de janeiro o adulto apenas fala em voz cantante, acompanhando o ritmo com palmas do mesmo modo que em Pernambuco.
No Rio de janeiro
Palminha e mais palminha
Palminha de Guiné. . .
Palminha e mais palminha,
Pra quando papai vié . . 

 Fonte - Rodas, brincadeiras e costumes, 1984











PRAGA NA CABEÇA

 Local: Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  Esta brincadeira é difundida e generalizada com essa melodia, ou apenas falada.
Furtivamente uma criança põe um fiapo, um pedacinho de papel, pano, algodão, uma peninha, enfim, qualquer coisa leve, na cabeça de outra.
Canta então até que a vítima se aperceba do trote e remova a praga:

Quem tem praga,
Na cabeça. . .
Rogo a Deus,
Que nunca cresça

 Objetos ou brinquedos utilizados: pedacinho de papel ou de pano ou algodão ou uma pena pequena, etc.
    Nome: Praga na Cabeça

 Fonte - RODRIGUES, Anna Augusta- Rodas, brincadeiras e costumes, 1984 

  Data de coleta: 1955















TIRÁ VINTEM

 Local(is): Pernambuco, Rio de janeiro.

 Desenvolvimento: 

  Brincadeira não muito agradável, sem que isso a impedisse de ser popular e correntemente usada.
Era em geral feita por crianças crescidas devendo as vítimas estar sentadas.
Com as mãos juntas e os dedos entrelaçados, dava-se no joelho uma pancada rápida, logo acima da rótula. O abalo que esta sofria produzia uma espécie de tilintar, justificando o nome “Tirá -vintém”.

 Fonte - RODRIGUES, Anna Augusta - Rodas, brincadeiras e costumes, 1984

  Data de coleta: 1955

  




















O FERRINHO

·	Local: Recife - PE 

·	Desenvolvimento:

  Trata-se de um ferro na ponta da calçada.
  Sacodem-no chão com firmeza. Tem que ficar em pé e ir encurralando os companheiros, fechando com outros riscos a casa de cada um deles. Senão houver muito cuidado pode acertar o pé, em lugar dos riscos.

·	Fonte -CHACON, Dulce

    Título: A criança e o jogo

    Data da publicação: 1959  


























DINDINHA LUA

·	Local(is): Rio de janeiro, Pernambuco

·	Desenvolvimento: 

  Antes da iluminação elétrica, as noites de luar eram esperadas com ansiedade e devidamente aproveitadas para brincadeiras e passeios, impossíveis de realizar quando somente o cintilar das estrelas ponteia a escuridão total.
  Ainda hoje, em geral pouco favorecidas pela iluminação pública, as populações do interior costumam expandir-se nas noites enluaradas, cantando, brincando de roda ou apenas apreciando a beleza do céu, sendo comum a expressão: “Sair para ver a luz”. . .
  As crianças, sempre mais esfuziantes e barulhentas do que os adultos manifestavam entusiasticamente a sua satisfação, em altas vozes saudando-a de várias maneiras.
  Em Pernambuco, olhando para o céu, gritavam:
  A bênção, Dindinha Lua !
  Me dá pão com farinha,
  Pra dá a minha galinha
  Que está presa na cozinha . . . 
  Xô ! . . .galinha !
  Vai pra tua camarinha !
  No Estado do Rio de Janeiro a mesma saudação tomava essa forma:
  A Bênção, minha madrinha !
  Me dá leite na conchinha,
  Pra dá a minha galinha
  Que está presa na cozinha . . .
  Xô ! . . . galinha !
  Xô !
  Em toda parte, porém, ao dizer as palavras finais, saíam todos em correria, espantando galinhas imaginárias . . .

·	Fonte - Rodrigues, Anna Augusta

    Título: Rodas, brincadeiras e costumes

    Data da coleta: 1955

    Data da publicação: 1984





















































MOSQUITO

·	Local(is): Pernambuco, Rio de Janeiro

·	Desenvolvimento: 

  Brincadeira popular de mau gosto, embora sem conseqüências.
  Apreciada por crianças e mesmo por adultos, é usada para assustar pessoas adormecidas ou profundamente distraídas.
  Acende-se um fósforo que se deixa queimar até o fim. Assim se consegue um carvão fininho, que em seguida se destaca do pedacinho de madeira restante, e que é o “mosquito”.
  Este será tanto melhor quanto mais longo se conseguir obtê-lo.
  Isso feito, com leve pressão, coloca-se o “mosquito” em pé, ou seja, perpendicularmente, na pele da pessoa adormecida, e chega-se-lhe um fósforo aceso.
  O carvão queima sem chama, e a brasinha vai progredindo, até que o calor é suficiente, embora sem contato direto com a pele, para dar a impressão de uma picada de mosquito, daqueles bem vorazes !
  A vítima acorda em sobressalto, e geralmente mau humorada.
  É excursado lembrar ser mais seguro, para o autor, esperar de longe o resultado dessa brincadeira. . . 

·	Objetos ou brinquedos utilizados:

    Nome: Fósforo.

·	Fonte - Rodrigues, Anna Augusta

    Título: Rodas, brincadeiras e costumes

    Data da coleta: 1955

    Data da publicação: 1984







TRATOS

·	Local(is): Pernambuco, Rio de Janeiro

·	Desenvolvimento: 

  TRATOS - Assim são chamados, entre si as crianças ou jovens, os compromissos de determinados procedimentos diante de anunciação de uma palavra especial. 
  Embora alguns não as apresentam todas , os vários tratos corretamente utilizados têm certas característica em comum: senha, contra-senha é imediatamente apresentada.
  Em caso contrário, a distração ou demora acarretam a obrigação de cumprir o combinado, geralmente de caráter punitivo.
  A enunciação simultânea das senhas pelos parceiros acarreta um empate, que anula ou adia a execução, conforme os casos.
  Os tratos são combinados e depois confirmados. Para isto, as participantes enlaçam os dedos mínimos, assim permanecendo durante alguns segundos. Quando desejam desfazê-los, procedem do mesmo modo com os dedos indicadores.
  Os compromissos assim assumidos vigoram durante períodos de tempo variáveis, determinados pelos interessados, e são sempre rigorosamente cumpridos.
  As modalidades que apresento a seguir foram todas recolhidas na região de Campos e São João da Barra, no Estado do Rio de Janeiro.
Executam-se “Filipina” e “Troca de mel”, que são de uso generalizado.
BIFE !
  Os parceiros deste trato, especialmente usado entre meninos, ao se defrontarem, apressam-se em clamar a senha, logo seguida da contra-senha:
  _ Bife !
  _Alto !
  Quem se demora ou esquece assim responder é obrigado a receber, sem reagir, um tapa ou Bife, conseqüência do trato. Par evitar distrações, é comum gritarem simultaneamente:
  _ Bife ! Alto !
  BUQUE !
  Na presença de outros, os participantes deste trato, antes de comer alguma coisa têm que pedir:
  _ Licença !
  O não cumprimento dessa formalidade permite o emprego da senha:
  _Buque !
  Diante da qual o distraído é obrigado a entregar, sem discussão, metade do pitéu que pretendia saborear.
  O recreio escolar, por causa das merendas, é o momento ideal para execução desse compromisso. . .
  CINCO CHULIPA !
  Conforme a combinação previamente feita para que uma das participantes possa sentar-se, na presença de outra, tem antes a obrigação de pedir.
  _ Licença !
  Se não o faz, a outra grita-lhe:
  _ Cinco chulipa !
  E dá-lhe a punição característica: cinco chulipas, ou petelecos aplicados na ponta da orelha. . . 
  No município de São João da Barra, vizinho de Campos, este fato é praticado de forma idêntica. A senha, porém, embora com a mesma significação, modifica-se para:
  _ Cinco Filipe !
  E essa modificação, não faz com que a conseqüência dos menos. . . 
  FOLHINHA VERDE
  Nesta modalidade, que goza de preferência das meninas e mocinhas, a senha é:
  _Folhinha verde !
  E obriga à apresentação imediata de uma folha qualquer, ou então ao uso de contra-senha:
  _ Licença !
  Quase sempre as participantes andam com uma folhinha no bolso, pregada na blusa. Quando, porém, não a têm ao alcance, costumam gritar ao mesmo tempo a senha e a resposta:
  _Folhinha verde licença !
  A conseqüência, para quem não reage com devida rapidez, é pagar uma prenda, também previamente combinada. Atualmente um dos itens mais usados como pagamento é a entrada para o cinema.
  FILIPINA
  Em Pernambuco e no Rio de Janeiro este trato era praticado com maior freqüência nas proximidades do Natal, por ser a época das amêndoas, e talvez mais largamente entre adultos do que entre crianças.
  Quem achava uma amêndoa dupla ou gêmea, devia comer apenas uma das bandas, para não ter filhos gêmeos, oferecendo o restante a outra pessoa.
  Com esta combinava, então a “Filipina”, marcando a ocasião para executá-la: pela manhã, ao acordar, ou à hora de uma das refeições, etc.
  A conseqüência, também era acertada no mesmo momento, era sempre um presente, em espécie ou dinheiro, e as vezes um passeio.
  Na ocasião determinada, ao se encontrarem, ganhava o trato quem primeiro gritasse:
  _ Bom dia, Filipina !. . . ou, conforme a hora:
  _ Bom dia, Filipina !. . .
  O prendedor nunca fugia ao combinado, e “apagava”, sem reclamar, e o que tivesse prometido.
  Embora em muito menor escala, também se fazia Filipina com MACAQUINHO.
  O trato se desenvolve na forma habitual. Quando as participantes se encontram, gritam a senha logo seguida da contra-senha, espécie de hábeas - corpus preventivo. . .
  _ Macaquinho, altos !
 Se alguém não se exime em tempo, retrucando do mesmo modo, é obrigado a ficar dando pulinhos, ininterruptamente, até que lhe permitam para, gritando, também para esse fim, a palavra-chave, ansiosamente esperada:
    _ Altos !
  MANDRAQUE ALTOS !
  Neste caso, também, a senha e contra-senha são usadas em conjunto, liberando quem as grita:
  _ Mandraque altos !
  O outro participante, se não faz a mesma coisa, defende-se imediatamente:
  _ Altos !
  Em caso contrário, tem de ficar parado, perfilado e retesado, até a suspensão da conseqüência diante da palavra libertadora:
  _ Altos!. . . 
  PRIMA !
  Esta variedade de trato foge à regra, por não utilizar contra-senha, não dando assim possibilidade de se fugir à conseqüência.
  As participantes não podem utilizar seus nomes próprio, passando a chamar-se apenas: Prima !
  Quem assim não procede tem que de dar um presente à companheira cujo nome haja utilizado.
  REPARTE ALTOS !
  Muito semelhante ao “Buque”, pode-se dizer esta modalidade de trato difere apenas nas palavras empregadas, e no uso simultâneo da senha.
  Se uma das participantes, mesmo sem ter ainda começado, tem nas mãos alguma coisa comestível, a outra grita-lhe:
  _ Reparte altos !
  E, a menos que tenha previamente pedido:
  _ Altos !
  A dona da gulodice, obedecendo às regras, tem de reparti-la. . .
  SETE MAIS ESTE !
  Assim como “folhinha verde” goza da preferência das meninas, este trato, por seu caráter de brutalidade é praticado, quase que com exclusividade, por meninos, e geralmente meninos crescidos.
  Quando um garoto, nele comprometido tem que passar diante de um outro, antes mesmo de se aproximar, grita, para obter permissão de fazê-lo:
  _ Licença !
  Se não obedece a essa formalidade, no momento em que cruza pelo companheiro, este segura-o pelo braço, ao mesmo tempo em que se utiliza a senha:
  _ Sete mais sete!
  Cobra então a conseqüência, aplicando no braço do pobre distraído, à altura do bíceps, o total da soma indicada na senha, isto é, quatorze murros.
  Em geral tais murros não são apenas simbólicos . . .
  TODOS OS BOLSOS
  Dentre todas as variedades de tratos, é esta, provavelmente, a que mais sérias conseqüências pode ter. . .
  Tal preocupação leva as pessoas  nele envolvidas, ao se vislumbrarem, desde longe gritar:
  _ Todos os bolsos ! Licença !
  A resposta, como nos outros pode ser idênticas, ou apenas:
  _ Licença !
  Na verdade, dificilmente alguém se esquece de assim se salvaguardar lançando a contra-senha. Pois se tal acontece, de acordo com o compromisso assumido, o companheiro tem o direito de revistar-lhe “todos os bolsos”, apoderando-se sem cerimônias, de seu conteúdo total ou parcial, a seu critério. 

·	Fonte - Rodrigues, Anna Augusta

    Título: Rodas, brincadeiras e costumes

    Data da coleta: 1955

    Data da publicação: 1984










































CALÇADINHA É MINHA                          Local(is): Pernambuco
TÔ NA CASA DA BALEIA                                   Rio de Janeiro

·	Desenvolvimento: 

  CALÇADINHA É MINHA. . .
  Brincadeira de pegar, muito alegre e movimentada.
  Uma criança era a “dona” a calçada.
  As outras todas ficavam na rua, junto e ao longo do meio-fio.
  Desafiando a “dona”, gritavam o estribilho, e aos pulos, pisavam na calçada com um pé de cada vez.
  Calçadinha é minha,
  Não é do dono !
  O “dono” ou “dona”, atarantado, corria pra lá e pra cá, procurando defender sua propriedade e impedir a violação de suas fronteiras. Tarefa, aliás, nada fácil, quando muitas crianças tomam parte na brincadeira. . .
  Quando, finalmente, conseguia pegar alguém em flagrante, isto é, com o pé na calçada, dava-lhe uma “surra”, e cedia-lhe o posto .
  TÔ NA CASA DA BALEIA. . .
  No Rio de Janeiro, em vez do refrão cantando, entretanto, acompanhavam-se os pulos gritando ritmadamente e estribilho
  _ Tô na casa da baleia. . .

·	Fonte - Rodrigues, Anna Augusta

    Título: Rodas, brincadeiras e costumes

    Data da coleta: 1955

    Data da publicação: 1984








SERRA, SERRA

·	Local(is): Rio de Janeiro, Pernambuco

·	Desenvolvimento:

  SERRA, SERRA !
  Brincadeira muito apreciada para se fazer com crianças pequenas. Provavelmente e mais difundida entre suas pequenas. Provavelmente a mais difundida entre suas congêneres, é de uso generalizado em todo o brasil.
  Põe-se a criança montada no joelho, segura por baixo dos braços ou pelos pulsos. Dentro do ritmo da cantiguinha, balança-se a criança para trás, até ficar deitada, e em balança-se a criança para trás, até ficar deitada, e em seguida para frente, até sentar de novo, num movimento de vai - e - vem imitante ao da serra.
  Pode-se também, cruzando as pernas, sentar a criança sobre o pé livre, segura pelos pulsos, e assim balançá-la ao ritmo do canto, com resultados semelhantes e não menor agrado.
  A letra dos versos varia enormemente, quase que de lugar para lugar, embora numa mesma, região.
  A toada, porém, é sempre idêntica, prolongando-se o quanto seja necessário para acompanhar os versos.
  Alguns destes, quer cantados quer apenas declamados, são utilizados como contagem de pique, pelas crianças maiores, como se vê na seção correspondente deste volume.
  A primeira versão que se segue é de uso generalizado para esse fim:
  Serra, serra, 
  Serradô !
  Serra a madeira do teu senhô !
  Quantas tábuas 
  Já serrô ?
  Um, dois,
  Três, quatro,
  Cinco, seis,
  Sete, oito !. . . 
  Esta segunda, recolhida em Pernambuco, era assim cantada no começo do século atual: 
  Serra, serra, Serradô !
  Serra a madeira
  Do teu sinhô !
  Eu com o pau
  E tu com a serra,
  Ganhamos dinheiro
  Como terra !. . .
  As restantes, apresentadas a seguir, foram todas recolhidas, no Estado do Rio de Janeiro.
  1- Serra, serra,
  Serradô !
  Serra a madeira
  Do teu sinhô !
  A comida que eu te dô,
  É feijão com quingombô !. . . 
  2- Serra,serra,
  Serradô!
  Do pauzinho
  E do caixão. . . 
  O sustento que eu te dô
  É feijão com quingombô !. . . 
  3-Serra, serra, 
  Serradô !
  Essa tábua 
  De caixão !
  Pra fazê um vestidinho,
  Vestidinho de beatão !. . .
  4-Serra, serra,
  Serradô !
  Serradô de Macaé !
  Não serra caixeta não,
  Serra só ariribá,
  Que é meu pau de estimação ! . . .
  5-Serra, serra,
  Serradô !
  Quem serrô 
  A madeira do sinhô ?
  Foi o serradô,
  Que caiu no chão !. . .
  6- Serra, serra, 
  Serradô !
  Eu debaixo, 
Você de cima, 
  Serra cavaco pra vovô !
  Xé, xé, xé, xé ! . . .

·	Fonte - Rodrigues, Anna Augusta

    Título: Rodas, brincadeiras e costumes

    Data da coleta: 1955

    Data da publicação: 1984































CHICOTINHO

·	Local(is): Rio de Janeiro, Pernambuco

·	Desenvolvimento:

  As crianças fazem roda, sem dar as mãos. Em volta, a que está com o “chicotinho”( um galho fino, um cinto, etc. ), vai andando e gritando, ao que a roda responde:
  _ Cuxia, Cuxia !
  _ De noite, de dia !
  _ Debaixo da cama. . .
  _ Da sua tia !
  Durante essa conversa, disfarçadamente, deixa cair o chicotinho, por trás de alguém da roda. Se, até completar a volta, esse alguém na mão, corre atrás, batendo no desatento, e a brincadeira se repete.
Quando, porém a outra criança percebe e apanha o chicotinho, fica com ele para a próxima vez.
No Estado do Rio de Janeiro era popular a mesma brincadeira, com forma e organização idênticas, embora com palavras diferentes.
  Enquanto dá a volta por fora da roda, levando o chicotinho, a criança vai repetindo:
  _ Chicotinho vai andando !
  E depois que o deixa cair, passa a dizer:
  _ Chicotinho já andou !
  Daí por diante não há mais nenhuma diferença, em relação à versão de Pernambuco, atualmente também usada no mesmo estado.

·	Objetos ou brinquedos utilizados:

    Nome: “Chicotinho”
    Material: Um galho fino ou cinto, etc.

·	Fonte - Rodrigues, Anna Augusta

    Título: Rodas, brincadeiras e costumes

    Data da coleta: 1955

    Data da publicação: 1984













































MORTO E VIVO

·	Local(is): AM, PA, AP, MA, PI, RN, PB, PE, AL, SE, BA, RJ, SP, PR, DF

·	Desenvolvimento:

  Numa Área delimitada, um grupo de crianças fica espalhada e uma delas é destacada para ser perseguida.
  Ao perceber algum elemento do grupo aproxima-se para prendê-la, a criança destacada grita: - “Morto” ! Ao ouvir o grito, os perseguidores deverão deitar-se e só levantarão quando o perseguido, já afastado do grupo, gritar: “Vivo” ! O jogo termina com a prisão do perseguido, e recomeçará com o novo perseguido que será a então a criança que prendeu o primeiro.
VARIANTE: Em algumas regiões do Brasil, não há a perseguição. Uma criança comanda o jogo, dizendo apenas “morto” ou “vivo”, e as demais ficam respectivamente deitadas ou de pé. O comandante do jogo procura fazê-las confundir - se, repetindo a mesma ordem mais de uma vez. Quem for errando vai saindo do jogo, vencerá a última a confundir-se. Essa variação é semelhante ao jogo “Soldado de chumbo - boneca de pano”.

·	Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de

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

    Data da publicação: 1985



















O LEÃO E A JAULA                   	 Local(is): AP, PI, RN, PE, RJ, PR
ESCAPA - TOURO                                	    MT
JAULA                                             	    SP
O GATO E A JAULA                                   AM
O LEÃO QUER FUGIR                                  PB

·	Desenvolvimento:

  As crianças de mãos dadas formam um círculo e no centro fica uma outra representando a “leão”.
  Este, no início do jogo diz:
  _ O leão quer fugir !
  _ Não pode ! - respondem as crianças.
  _ Que é isto ? pergunta o leão segurando o braço de uma das crianças.
  _ É ferro ?
  _ E isto ? - pergunta segurando o braço de outra.
  _ É aço !
  E o leão continua perguntando e experimentado as barras que, segundo a criatividade da criança indagada pelo leão, podem ser dos mais variados materiais.
  Após algum tempo o leão exclama:
  _ O leão quer fugir !
  Forçando a barra que considerar mais frágil o leão fugirá e as crianças tentam pegá-lo. Aquele que conseguir será então o novo leão e o jogo recomeçará.

·	Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de

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

Data da publicação: 1985








COELHINHO - NA - TOCA                    		Local(is): PE, RJ
DIRETOR DO CIRCO                                                       PB
COMANDANTE                                                               PB

·	Desenvolvimento:

  É necessário fazer “tocas” espalhadas pela área de jogo. Havendo um grupo de 20 crianças ou mais pode-se fazê-las através de duas crianças dispostas duas - a - duas, uma de frente para outra, braços paralelos elevados acima da cabeça, mão direita segurando a esquerda do outro, e vice - versa. Nesse caso, num grupo de 22 crianças, por exemplo, pode-se fazer 7 tocas ( 14 crianças) e as outras 8 vão disputar o jogo. Há portanto \, uma toca a menos do que o número de jogadores.
  As 8 crianças que não estão formando as tocas, devem deslocar-se por toda a área de jogo, à vontade. A um sinal anteriormente convencionado, que pode ser um grito de “já” ou um assobio dado pelo comandante ( uma das crianças participantes, ou uma pessoa que está orientando o grupo), todas devem correr para ocupar um toca. Quem ficar sem toca é o perdedor, mas poderá ser na próxima rodada, se assim for combinado pelos participantes. 
  A um determinado número de rodadas, inverte-se as posições: quem disputou o jogo vai formar tocas, e parte dos formadores das tocas agora participam da disputa.
VARIANTE: As tocas podem ser círculos riscados no chão com caco de tijolo, pedra ou giz, principalmente quando o número de crianças não for grande.

·	Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de

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

    Data da publicação: 1985












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






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













VIÚVO (JOGAM C/ 1 PALHA)

·	Local(is): Recife - Pernambuco

·	Desenvolvimento:

  Várias meninas formam uma roda, onde todas procuram segurar uma palha.
  Cada uma pega na ponta de palha dobrada, caberá ao viúvo ou viúva.

Fonte - CHACON, Dulce

Título: A criança e o jogo

Data da publicação: 1959
























PINICADINHO
(variante)

·	Local(is): Pernambuco - Recife

·	Desenvolvimento:

  Getúlio César, folclorista, acredita ser mil onça uma deturpação da velhinha que vende onça.
  Podendo referir-se também a velhinha das mil onças.
  Crianças e pessoas de poucas letras, chamava ouvidos de onças.
  Cerimonial; o mesmo do pinicadinho ( podendo também beliscar os pés)
  Fala:
  Meu compadre Gabriel
  Dê exemplo à sua filha,
  Que passou por minha porta
  Estirando a cabra morta, 
  Pelo pé, pelo pé,
  Meu compadre Gabriel.

·	Fonte - CHACON, Dulce

    Título: A criança e o jogo

    Data da publicação: 1959













QUEBRAR PANELA

·	Local(is): Pernambuco - Recife

·	Espaço: Festas em pátios de Igrejas, dia da criança, dia de São João, festividades escolares.

·	Desenvolvimento:

  Quebrar uma panela de barro, cheia de bombons:”chicletes” e pendurada num cordão grosso.
  Com os olhos tapados e um pau na mão, a criança se movimenta, vagarosamente, para dar pancada na panela de barro até quebrá-la. A maioria brinca sem utilizar o diálogo.
  Com o tempo transforma-se num brinquedo de movimento e agilidade.
  Esqueceram a letra que nunca ouviram.
  Ter-se á, provavelmente, perdido desde a geração anterior.

·	Objetos ou brinquedos utilizados:
    Manufatura: pote: barro - artesanal
    Material: 1 pote de barro, barbante, bombons, chicletes
                   barbante: industrial
                   bombons: industrial

·	Fonte - CHACON, Dulce

    Título: A criança e o jogo

    Data da publicação: 1959









LARGATA PINTADA

·	Local(is): Pernambuco - Recife

·	Desenvolvimento:

                            Lagarta pintada,
                            Quem te pintou ?
                            Foi a velha cachimbeira
                            Que por aqui passou
                            No tempo de areia
                            Faz poeira
                            Puxa lagarta
                            Por essa “oreia”.

  A lagarta sempre se transforma em “Lagarta” como o tigre em “trigue”
no linguajar infantil.
  Retiram a mão pinicada e quem dirige a brincadeira torce a “oreia” da dona da mão com força. Gostam de ver a orelha vermelha e seu dono arreliado com dor.
  Esta variante possui mais adeptos do que ao pinicadinho da barra 25.

·	Fonte - CHACON, Dulce

    Título: A criança e o jogo

    Data da publicação: 1959












SOLDADO DE CHUMBO
BONECA DE PANO

 Local: Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  As crianças espalham-se área de jogo. Uma das crianças, como orientadora, grita:
  _ Boneca de pano: (todos devem soltar o corpo, imitando uma boneca de pano, até cair no chão) ; ou
  _ Soldado de chumbo: ( todos levantam-se e ficam em posição de sentido, sem se mexer).
  No decorrer do jogo as duas expressões são revezadas sem seguir uma seqüência.
  Quem errar o movimento correspondente à expressão anunciada, vai ficando fora do jogo. Vencerá quem ficar por mais tempo no jogo.

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



















TEU RETRATO

 Local(is): Pernambuco - Recife

 Desenvolvimento: 

  Desloca-se, por três lados, o fundo de uma caixa de fósforo, deixando-o preso apenas por um lado menor. Na parte interna, desenha-se uma caricatura bem grotesca, e está pronto o material para um bom trote, muito apreciado pelas crianças.
  Disfarçando na mão a caixa meio aberta, uma criança dirige-se a outra, e conduz o diálogo com pergunta desse tipo:
  _ Fulana, você sabe contar ?
  _ sei, sim. . .
  _ Sabe mesmo ?
  _ Sei. . .
  _ Então me diga: um e um quanto é ?
  _ Dois. . .
  _ E cinco e cinco ?
  _ Dez. . .
  Chega o momento do trote e da pergunta final:
  _ E dois e dois ?
  _ Quatro. . .
  Ao que, calcando por baixo, de modo a levantar verticalmente o fundo da caixa com a caricatura, e mostrando-a assim à vítima, o autor lhe diz, caindo na risada:
  _ Teu retrato!. . .

 Objetos ou brinquedos utilizados:
  Nome: Caixa de fósforo

 Fonte - RODRIGUES, Anna augusta - Rodas e brincadeiras e costumes, 1984.

  Data da coleta: 1955




BONECA

 Local(is): Recife e Município do Interior

 Desenvolvimento: 

  A brincadeira de boneca se desenrola sempre em torno do grupo familiar: mãe, cozinhar alimentos, fazer roupinhas para “filhinha”, etc.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Boneca
   Manufatura: Industrial ou Artesanal, podendo ser feita pela criança ou adulto.
   Material: Matéria plástica, de massa, de pano, de porcelana, de papel.

 Fonte - QUINTELLA, Ariadne - Boneca, uma brincadeira de mãe para filha Brasília, Cultura, 1983.





















MOÇAMBE

 Local: Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  Antiga brincadeira de pegar, de termos prosaicos, que talvez por isso mesmo, era muito querida entre a meninada.
  O pegador, de olhos vendados, ficava no pique. Antes de se esconder, cada criança se aproximava para dar-lhe uma palmada, enquanto gritavam todas o estribilho:

                                            Moçanbê, moçambê !. . .
                                            Bate na bunda,
                                            E vai s’ escondê. . .

  Imagine-se com que ardor ia ele procurá-las, depois. . .

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Boneca
   Manufatura: Industrial ou Artesanal, podendo ser feita pela criança ou adulto.
   Material: Matéria plástica, de massa, de pano, de porcelana, de papel.

 Fonte - RODRIGUES, Anna augusta - Rodas e brincadeiras e costumes, 1984.

  Data da coleta: 1955











DAR TOSTÃO

 Local: Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  As crianças maiores “judiavam” das menores, dando-lhes no alto da cabeça, com as mãos juntas e entrelaçadas, uma pancada seca e rápida, que chamavam de “bolacha”.

 Fonte - RODRIGUES, Anna augusta - Rodas e brincadeiras e costumes, 1984.

  Data da coleta: 1955

























GALINHA GORDA

 Local: Recife

 Espaço: rios Una, Ipojuca, nos afluentes do São Franscisco

 Desenvolvimento: 

  As crianças sacodem um “caco” de telha inclinando dentro do rio ou açude, a fim de ir buscá-lo.
  Dificilmente trazem o objeto, embora mergulhem até o fundo das águas.
  Narram, antes, o seguinte dialogo:
  _ Galinha Gorda !
  _ Galinha é ela !
  _ Qual é o melhor da galinha ?
  _ É a titela !
  _ Vamos buscá-la ?
  _ Vamos a ela !
  _ Assada na cozinha ?
  _ Assada, assada !
  _ Cozida, cozida !
  Sacodem a pedra. A garotada satisfeita pula, cuidadosamente dentro do rio ao encontro da pedra a vitória cabe a quem trouxer a tona o troféu.
  Trata-se de um brinquedo de esconder no elemento líquido.
  As crianças recifences substituem a pedra por limões ou bola, porque a pedra, dizem, afunda logo.

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.










COELHO SAI (= CABRITO)

 Local: Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  As crianças formam roda de mãos dadas, e cada uma, na proporção de sua força, se atribui o nome de uma madeira mais ou menos resistente. As magrinhas, por ex., se dizem rama de Jirimum, (abóbora), cabo de jasmim, etc. As fortes se dizem peroba, pau ferro, pau d’ arco, etc.
  O “Coelho”, no meio da roda, vem a cada uma e pergunta:
  _ Que pau é esse ?
  _ Pau ferro, responde, por ex., a criança.
  O Coelho, então, experimenta romper a roda nesse ponto, e se não consegue, vai tentando, de um em um. Quando, por fim, se solta, todos correm para pegá-lo, e quem o consegue torna-se então o próximo Coelho.
  Essa brincadeira tradicional é encontrada em todo o Brasil, embora com palavras e animais diferentes.

 Fonte - RODRIGUES, Anna augusta - Rodas e brincadeiras e costumes, 1984.

  Data da coleta: 1955
















CASTELO

 Local: Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  Jogo Infantil tradicional semelhante, em sua essência, aos de malha, gude, etc.
  Sobre um montinho de areia coloca-se uma castanha grande de caju, formando o castelo, e outras castanhas menores serviam de munição.
  A igual distância do alvo, cada criança jogava uma castanha, procurando atingir e derribar o castelo.
  Em tal caso, o feliz jogador ganhava e se apoderava de toda a munição dos outros concorrentes.
  Em caso contrário, repetiam-se as jogadas, na ordem da maior aproximação ao alvo, alcançada no primeiro turno.

 Fonte - RODRIGUES, Anna augusta - Rodas e brincadeiras e costumes, 1984.

  Data da coleta: 1955


















CADÊ COELHO ?

 Local: Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  As crianças dispunham-se em fila, defronte do “mestre”, que perguntava à da frente:
  _ Cadê coelho ?
  Tá atrás. . .
  A criança respondia e saia correndo, perseguida pelo “mestre” para se colocar no último lugar da fila.
  Se o “mestre” conseguia pegá-la, era por ela substituída. Em caso contrário, voltava ao posto e repetia a brincadeira com a criança seguinte.

 Fonte - RODRIGUES, Anna augusta - Rodas e brincadeiras e costumes, 1984.

  Data da coleta: 1955




















BRINCADEIRA DE GUERRA

 Local(is): Recife - Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  Muitos meninos, revólveres, espingardas, e se possível, flechas. Dois grupos inimigos defrontam-se com um comandante a dar ordens: deitar corpo, levantar corpo, ordenário marcha, sair rastejando, etc.

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.



























BOIÁ - PIQUE

 Local(is): Recife - Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  Fazem um orifício um pouco afastado do pique. Quem errar o orifício, areia o jogo. Os demais, aproveitando-se de sua má sorte vão dando pancadas até arrastá-lo para dentro do buraco. O jogador tira o do orifício, coloca-o em cima de uma pedra e o lasca sem pena.
  _ O Pião entrou na roda
  O Pião !
  Roda Pião ! Bambeia Pião !

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Pião

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.




















BARRA BANDEIRA

 Local(is): Recife - Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  Uma bandeira, pano ou objeto qualquer distanciado de um risco na frente de dois grupos de meninos ou de dois times.
  Um deles vai buscar a Bandeira que lhe pertence, no lado inimigo. Este não o deixa passar desafogado. Corre para prendê-lo. Se conseguir pegá-lo ou mesmo tocar nele, ficará preso até virem libertá-lo.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: 1 bandeira, pano ou objeto

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.






















PEIA (CORRIDA)

 Local(is): Recife - Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  Jogo de corrida, iniciada por uma roda de meninas de mãos dadas.
  Uma delas é escolhida para colocar um galho de mato, um cipó, uma folha ou 1 palitinho de coqueiro atrás de uma companheira. Continua correndo em volta.
  Se uma menina não tiver pego a folha para seguir-lhe no encalço, vai para o chôco, isto é ficará acocorada no centro do anel. No entanto se a criança pressentir a folha colocada aos seus pés, corre atrás de quem a colocou para dar-lhe com a folha. Em seguida, deixa-a cair atrás de outra menina.
  Continua a brincadeira até ficarem cansadas ou com vontade de mudar para outra coisa.
  Às vezes, a folha em vez de ser atirada ao chão, passa de mão em mão ao som da cantiga:
  “A Folha vai passando de mão em mão quem fica com a folha é o bobalhão (bobalhona)”.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Cipó, Folha, Palitinho
   Material: elemento da natureza

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.













“MAMÃE CADÊ O GRILO”

 Local(is): Recife - Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  As crianças fazem uma fila.
  Na frente, uma criança com a peia indaga:
  _ Benção Mamãe ?
  _ Deus te abençoe.
  _ Mamãe, cadê o grilo ?
  A da frente responde imediatamente:
  _ Está atrás.
  A apontada corre logo para a frente, enquanto a da peia vai procurá-la. Se não tiver mudado de lugar com ligeireza, recebe umas bordoadas.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: peia

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.


















PERNETA, ACADEMIA

 Local(is): Recife - Pernambuco

 Número de participantes: 2

 Desenvolvimento: 

  Prende-se 2 meninos por uma perna e assim saem pulando.
  Quem chegar em 1º. Lugar num ponto marcado com antecedência, provoca muito riso e gracejos dos assistentes e dos próprios participantes.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: 1 corda para amarrar as pernas dos meninos

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.






















CANTO DA CALÇADA

 Local(is): Recife - Pernambuco

 Espaço: Ar livre, rua com calçada.

 Desenvolvimento: 

  Os meninos ficavam acocorados na sarjeta dando piparotes em sua castanhas de cada vez, se aproximassem o máximo possível do canto da calçada. Quem conseguisse, ganharia todas as castanhas jogadas anteriormente.
  O jogo tinha por finalidade conseguir o maior número de castanha, para assá-las em uma lata furada, no quintal.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Castanha - do - Pará
   Origem: castanheira

 Fonte - SOUTO MAIOR, Mário - Brinquedos e jogos Nordestinos: Contribuição, 1989.


















CASTANHA

 Local: Recife

 Desenvolvimento: 

  O menino vai desenvolvendo o jogo impelindo-a com o dedo para derrubar o “Castelo” em pé ou sacudindo-a dentro do buraco com “dedinho” ou com “espiche”. Há também o “Encosto”, lançando a castanha de encontro a uma parede ou a um objeto qualquer convencionado. No “bole”, a castanha do alvo fica deitada, ao contrário da posição de pé do “castelo”.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Castanha
   Manufatura: natural = castanha / industrial = caixa de fósforo vazia.

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.






















MARCHAR COMO SOLDADO

 Local: Recife

 Desenvolvimento: 

  Um pedaço de pau como fuzil e um chapéu de papel na cabeça, à Napoleão.
  Desfilam felizes ao som de pequeno tambor ou mesmo sem tambores nem cornetas. Atrás ou ao lado do comandante, passam cantando:

  Marcha Soldado
  Cabeça de Papelão
  Quem não marchar direito
  Vai pra ponta do facão

  Ou com uma pequena variante:
  Marcha Soldado
  Cabeça de Papel
  Marcha Direito
  Direito pro quartel

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Chapéu de Papel
   Material: Folha de jornal, revista, e cola; pedaço de pau.

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.











JOGO DE PRENDA

 Local: Recife

 Desenvolvimento: 

  Cada um oferece uma prenda.
  Pergunta-se o que merece a dona da prenda e respondem: dançar, pular, imitar o pássaro, o sapo, o gato, etc.
  O escolhido vai para o meio da sala “fazer de conta que é gato, pássaro, etc.”

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.


























PECADOS

 Local: Recife

 Desenvolvimento: 

  Um camarada pega a bola, joga-a para cima e diz o nome de um parceiro, F. . Todos correm F. . .agarra a bola e dispara.
  Depois, para marca três passos e atira a bola em cima de um deles. Se, por ventura, bater no menino é pecado para quem recebeu a bolada. Se não acertar, o pecado passa a ser de quem a sacudiu. Quando um deles completa os 7 pecados vai para junto de um poste ou de uma parede. Cada um atira, então, uma bolada em cima do pecador. Uma atitude punitiva.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
  Nome: 1 bola
   Material: Qualquer tipo de bola

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.



















PEIA

 Local(is): Recife - Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  Numa roda de meninas de mãos dadas, uma delas é escolhida para colocar um galho de mato, um cipó, uma folha ou um palitinho de coqueiro atrás de uma companheira que continua correndo em volta. Se a menina não tiver pegado a folha para seguir-lhe no encalço, vai para o chocô, isto é, ficará acocorada no centro do anel. No entanto, se a criança pressentiu a folha colocada aos seus pés, corre atrás de quem a colocou para dar-lhe com a folha. Em seguida, deixa-a cair, disfarçadamente, atrás de outra menina.
  Variação:
  Às vezes, a folha em vez de ser atirada no chão, passa de mão em Mão. Cantam, fazendo-a circular:
  _ A folha vai passando
  De mão em mão
  Quem fica com a folha
  É o bobalhão (ou a bobalhona)

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: 1 folha seca, 1 palito, etc.

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.













PORCO

 Local(is): Recife - Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  Figuram mais meninos que meninas
  Um menino diz:
  _ meu pai matou um porco. Quantos quilos quer ?
(vão respondendo a quantidade)
  Então, ele replica:
  _ No mês de janeiro, venho receber
  Sai um pouco, depois retorna:
 _ Chegou janeiro. Quero receber o meu dinheiro
  _ Não tenho, não tenho. . .respondem
  O filho do dono do porco vai dando bolo nos caloteiros.

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.




















LA COCHIA


 Desenvolvimento: 

  Uma roda de crianças acocorados, pálpebras cerradas, enquanto um deles corre com a peia nas mãos, cantando:
  _ Corre, corre La cochia, 
  Quer de noite, quer de dia.
  _ Traz um saco de farinha.
  _ Pra correr amanhã ao meio dia.
  Deixa, então, a peia escorregar aos pés de alguém que, pressentindo, se vira pega a pêra e corre atrás de quem anda na “La Cochia” para aplicar-lhe umas Lambadas com uma folha ou um pequeno “galho de mato”.
  Se não levantar a peia, apanhará correndo “Lá Cochia”, em torno da roda.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: 1 galho de mato ou folha

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.


















QUATRO CANTOS

 Local(is): Recife - Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  Uma criança além de outra fica no centro.
  As outras crianças, nos cantos. As do meio vão os cantos vazios, quando as outras saírem, a fim de trocar de lugar. Aquela que sobrar vai para o meio, afogueada com o corre-corre. Os mais corajosos cortam o queijo de enviés.
  Jogo Americano (variante): Acrescenta-se a bola. Em cada círculo dos 4 riscados no chão, ficam 2 crianças e uma sozinha no centro. Esta atira a bola para uma da frente. Se a mesma não conseguir agarrá-la, muda de lugar com a de detrás. 

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.






















ALGUMAS CANTIGAS DE RODA

 Local: Recife

 Desenvolvimento: 

  Na dramatização da roda, as crianças apontam o céu, batem palmas, pés no chão, requebram com as mãos na cintura, etc.
  A preocupação de todos é não ser a avó, no final da brincadeira (descrição da música abaixo)

  Fui à Espanha
  Buscar o meu chapéu
  Azul e Branco
  Da cor do céu

  Bate palma, palma, palma
  Bate pé, pé, pé
  Olha a roda, roda, roda
  Caranguejo peixe é

  Caranguejo não é peixe
  Caranguejo peixe é
  Caranguejo só é peixe
  Na enchente da maré

  Samba crioula
  que vem da Bahia
  Pega a criança e joga na Bacia

  A bacia é de ouro
  Areada com sabão
  E depois de areada

  Enxugada com roupão
  O roupão é de seda
  Camisinha de Filó

  E agora vamos dar
  Abenção à vovó
  Abenção à vovó (repete-se diversas vezes)

  Cada criança procura o seu par. A que ficar por último será a avó e as outras crianças lhe tomarão a benção- “a benção vovó, a benção vovó. . . num estribilho repetitivo.
  Sanção do jogo = virar e ser criticado pelos outros.


 Fonte - LINHARES, Telma Regina S. - Fui a Espanha ( Cantiga de Roda com dramatização).

 Data da coleta: julho, 1983.
























ESCONDER NO ELEMENTO LÍQUIDO

 Local: Recife

 Desenvolvimento: 

  Meninos e meninas sacodem uma pedra ou um “caco” de telha, dentro do rio ou do açude, afim de ir buscá-lo. Dificilmente trazem o objeto, embora mergulhem até o fundo das águas. Travam, antes, o seguinte diálogo:

  _ Galinha gorda !
  _ Gordo é ela !
  _ Qual é o melhor da galinha?
  _ É a titela !
  _ Vamos buscá-la ?
  _ Vamos a ela !
  _ Assada ou cozida ?
  _ Assada, assada !
  _ Cozida, cozida

  Atiram a pedra. A garotada satisfeita pula cuidadosamente dentro do rio ao encontro da pedra. A vitória cabe a quem trouxer à tona o troféu.

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.














JOGO DE CASTELO

 Local: Recife

 Espaço: Ao ar livre

 Desenvolvimento: 

  Botava-se uma castanha - de - caju das maiores em pé sobre um montinho de areia e os meninos, a uma distância de três a cinco metros, atiravam suas castanhas tentando derrubar o castelo e, quem a fizesse, ganharia todas as castanhas atiradas sem êxito. A finalidade do jogo é conseguir o maior número de castanhas para assa’-las.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Castanha
   Origem: Elemento Natural

 Fonte - SOUTO MAIOR, Mário - Brinquedos e Jogos Nordestinos, 1989.



















CADEMIA OU CASA DE MIA

 Local: Recife - PE

 Espaço: Ao ar livre

 Desenvolvimento: 

  Riscam o chão com gravetos ou pedaços de pau. Riscados quase sempre por ser um jogo de gente mimada do sexo feminino. Recebeu o nome de Academia ou Cademia, como pronunciam; os pequenos dizem Casa de Mia.
  São desenhos em forma de cruz, caracol, grande escada, etc. Quando um certo formato de boneco aparece diante da casa de gente pobre, é tomada co mo mau agouro. As mães ficam zangadas, temerosas de uma desgraça, de uma doença, morte ou briga na família. Mandam apagar depressa os riscos da Academia com o coração amargurado pelos pressentimentos. Na academia há sempre um lugar chamado céu, onde se possa descansar. Nas demais casa só se tem o direito de pular, impelindo uma pedrinha com um único pé. Ao chegar ao céu, repousa, gabando-se, de ter chegado ao fim e estranhando a moleza das outras.
  Quando consegue saltar todas as casas sem tocar qualquer risco, adquire o direito de possuir uma para descansar com ambos os pés e demorará o tempo desejado.
  Esta é a forma mais simples, mas as meninas gostam de complicar as brincadeiras.
  Lá vai aos pulos segurando a pedra sobre o pé (pezinho), no 2º. Ou 3º. Dedo da mão (dedinho) ou com os olhos fechados (tá bom ?).
  Quando as companheiras ouvirem a resposta:
  _ Tá bom ? - Está ou tá, respondem todas, por que o risco não foi pisado. Em caso contrário, perde e deixa o jogo mal humorada. No boneco “azarento” descansa os pés abertos na asa e no céu, os pés juntos.
  Na maca, em vez de pedra usam uma casca de banana. O risco, também aparece diferente. No tira - casca, a criança inicia o percurso da academia de costas, jogando uma pedra para cair dentro da casa riscada.
  Se acertar, passa a ser a sua. Pode sentar-se na mesma, pisá-la, demorar.
  Aliás, o pular no tira - casca é muito repousante, quando a menina sabe tirar proveito das casas adquiridas. Se errar, abandona o jogo sem demora.
  Por causa de uma casa de mentira discute-se e até se briga, como se fosse de verdade, fosse de “vera”, registrada em cartório. Tão forte na herança como um graveto ou com o dedo. Os riscos não tem firmeza, são cheios de falhas. As retas apresentam traços meio curvos e as curvas vacilam nervosas. A criança procura percorrer a Academia com muito cuidado para não pisar os riscos. O juízo esta em ganhar uma ou mais casa marcadas com a sua inicial na areia fina. A imaginação menina ou menino que escreve nos cadernos o nome ou iniciais da namorada (o).

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.




























MELANCIA

 Local(is): Recife - PE

 Espaço: Zona da Mata

 Desenvolvimento: 

  Uma varge de capim. Muito garoto deitado pelo chão e um “fazendo de conta” ser  o porteiro. Chega um deles e pede em voz penosa, batendo na barriga:
  _ Me deixe tirar um feixinho de capim para o burro que está com fome.
  _ Cuidado, tem uma melancia para não bulir, diz o porteiro. 
  O garoto entra e vai batendo na cabeça (melancia) de cada um. A madura o portador carrega puxando o companheiro.
  Depois retorna e pede novamente capim mas carregando a melancia e dizendo “brigado”.
  Todos desaparecem por encanto.
  O porteiro procura o pedinte de capim. Este corre e nas suas pegadas, o porteiro ludibriado.
  Vendo que não consegue alcança-lo, chama os cachorrinhos dizendo:
  “Cisca, meu cachorrinho, para agarrar o ladrão das melancias”.
  Como cachorros, figuram outras crianças. Depois de muita correria, os cães seguram os ladrões e o porteiro o prende.

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.













AMIGO OU AMIGA
(ADIVINHAR O OBJETO)

 Local(is): Recife - PE

 Desenvolvimento: 

  Previamente escolhido um objeto, indaga-se:
  Amigo ou amiga ? respondido de acordo com o gênero do objeto.
  _ Como gosta ? _ Para que serve ? _ Como quer ? Uma vez a criança acertando, será escolhida outra adivinha e a brincadeira prosseguirá.

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.

























ANJO BOM E MAU

 Local(is): Recife - PE

 Desenvolvimento: 

  Uma criança pergunta a um grupo que, anteriormente, escolhera um nome qualquer:
  _ O anjo mau passou por aqui ?
  _ Passou.
  _ Levou fita ? . . .Flor ?. . .Fruta ?. . .etc.
  _ Levou, respondem de acordo com erra, o grupo diz:
  _ qual a cor ?
  Procura adivinhar; quando erra, o grupo diz:
  _ Vá lamber sabão, que é tempo de verão.
  Se acertar, outro sai, resmungando ou satisfeito, para adivinhar. Assim o jogo continua.

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.



















PINICAINHO

 Local(is): Recife - PE

 Desenvolvimento: 

  Crianças reunidas em círculos, dizendo muito convencidas, enquanto uma belisca o dorso das mãos das demais.
  Pinicainho da barra de 25, 
 Mingorra, mingorra
  _ Tire está mão que já esta forra
  Bola, sapato
  Rei, rainha
  Debaixo da cama
  De meia a menina / Nas derradeiras palavras de cada 1 dos versos, após beliscar a mão estendida, a sua dona a retira, considerando-se livre.
  Quando todas se encontram forras, beliscadeira faz-se de velha agarrada a um pau dizendo em voz alta: O lhe a velhinha da milouça !
  Esfregando as palmas das mãos para aquecê-las respondem:
  _ Entre para dentro que eu não ouço.
  A velha então, vai indagando se o cachorrinho está quente ou frio.
  A criança responde: quente e prova colocando as palmas das mãos nas costas da velha: Depois de examinadas todas as mãos, os garotos representando os cachorrinhos, aproximam-se para pegar a velhinha da milouça. Aquele, que conseguir segurá-la, passará a ser a velha.
  Comandará daí em diante o jogo, beliscando as extremidades dos membros superiores das companheiras.
  Geralmente, os do sexo masculino não levam muito a sério, começam a sorrir (ou a gostar ?) do beliscamento.

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.







PORRINHA

 Local(is): Recife - Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  A criança pronuncia o palavrão até o dia em que ignora o significado. Ao descobri-lo, esquiva-se de repeti-lo diante do professor, porém, continua a murmurá-lo entre si. Cada menino com uma quantidade de fósforo escondida nas mãos.
  Depois apresentam a mão fachada e gritam. . .tantos palitos.
  Somam os números dados e acerta quem der um número exato. Jogam até dinheiro. Os palitos devem ser 3, no máximo. Jogam com caixa de fósforo também. 

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: palitos de fósforo

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.



















CORRUPIO

 Local(is): Recife - Pernambuco

 Número de participantes: 2

 Desenvolvimento: 

  Exercício puramente motor entre duas crianças de mãos dadas, rodopiando em círculo até perder o fôlego.

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.


























CARACOL, AMARELINHA EM CARACOL OU JOGO DO CÉU

 Local(is): PB - AL - SE - BA - SP - PR - SC - RS - DF - MT

 Desenvolvimento: 

  A denominação desse jogo vem da forma do seu gráfico: um círculo em espiral. Feito o desenho no chão, a criança, apoiada num pé só, vai saltando até chegar ao Céu (1). Nesse local pode descansar, apoiando os dois pés. Volta em seguida saltitando da mesma forma. Não errando, ou seja, não pisando nas linhas, tem direito a fazer “coroa” em qualquer quadro. Isto é, assinalar um quadro que só ela pode pisar (mesmo com os dois pés). Quando chegar a uma situação em que há muitas coroas, não podendo pular várias coroas seguidas, a criança pode saltar para o primeiro quadro ao lado das coroas, desviando-se delas. A coroa é geralmente enfeitada com desenhos, letras, etc. Vencerá quem maior número de coroas fizer.

 Objetos ou Brinquedos utilizados:
   Nome: Malha
   Material: pedra - caco de telha - casca de banana

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
















 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.






























CABRA-CEGA
  (COBRA CEGA)	

 Local: Rio de Janeiro, Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  Em muitos lugares também chamado “Cobra cega’, este brinquedo era e é ainda nacionalmente difundido. O modo de brincar era sempre o mesmo, mas a “conversa” geralmente apresentava modificações com características locais ou pelo menos regionais.
  A “Cabra cega”, de olhos vendados por um lenço e segurando uma “bengala” qualquer, ficava rodeada pelas outras crianças. Depois do diálogo, tateando, em meio a risadas de galhofa, ela procurava agarrar alguém, por quem seria, então substituída.
  Na zona norte do Estado do Rio de Janeiro, usava-se de preferência a denominação “Cobra cega”, e a conversa tinha a forma que se segue:
  _ Cobra cega ?
  _ Inhô, meu amo . . .
  _ De onde vieste ?
  Além da resposta comum, “Vim do moinho velho”, usava-se também:
  _ Vim do Morro do Coco . . .
  _ Que trouxeste ?
  As respostas variam entre:
  _ Um saco de farinha ! . . . ou _ Um saco de feijão podre ! . . . ou ainda _ Um pouquinho de fubá !
  _ Ë de ouro ou de prata ?
  _ ë de ouro . . .
  _ Então anda por aí,
  Que acha muita casca de besouro ! . . .
  No caso da resposta ser alternativa:
  _ É de prata ! . . .
  Que acha muita casca de barata . . .
   Em Pernambuco, as versões recolhidas são mais longas, e têm acentuado o sabor local.
  _ Cabra cega ?
  _ Não me nego . . .
  _ De onde vieste ?
  _ Do engenho de Mané . . .
  _ Que me trouxeste ?
  _ Uma cabacinha de mé . . .
  _ A quem deste ?
  _ A Maria José . . .
  _ É de ouro ou de prata ?
  _ É de ouro . . .
  _ Então zune como um besouro ! . . .ou, na alternativa
  _ É de prata . . .
  _ Então zune como uma barata . . .
  Havia também uma segunda resposta diferente:
  _ De onde vieste
  _ Dos Coités . . .
  A última pergunta, além de ter as respostas modificadas, apresentava mais uma escolha:
  _ É de ouro, de prata, ou de latão ?
  _ É de ouro . . .
  _ Vá dançá com besouro ! . . .ou
  _ É de prata !
  _ Vá dançá com a barata ! . . . ou ainda
  _ É de latão !
  _ Vá dança com o Cão ! . . . E por Cão não se entendia o cachorro, mas sim o Demônio . . .

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Venda nos olhos.
   Material: Pano.

 Fonte - RODRIGUES, Anna Augusta - Rodas, brincadeiras e costumes, 1984.

  Data de coleta: 1955







BOCA DE FORNO

 Local(is): Pernambuco - Recife

 Desenvolvimento:

  _ Na boca do forno !
  _ Forno !
  _ Tirando bolo !
  _ El rei meu senhor mandou dizer . . .
  Seguem-se as ordens, ora simples, ora mais atrevidas buscar uma flor, levantar uma pedra, sentar-se no chão, subir uns degraus, miar como gato, erguer a saia, beijar alguém . . . correm célebres para cumprir a ordem recebida, no descampado ou sob as árvores. Os meninos bem sabem o quanto é preciso correr ligeiro. Quem chegar em 1º será o rei, o vencedor, receberá palmas. O último a cumpri-la levará um bolo quentinho na mão para ser sabido na próxima vez.


 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.


















VARRE VARRE
BELILISCO

 Local: Rio de Janeiro, Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  Nas mesas fontes, dele encontrei e apresento pela ordem de antigüidade, três formas de texto, devidas, provavelmente, a sua modernização ou atualização.
  As crianças espalmam as mãos sobre a mesa ou no chão, e o “mestre” finge “Varrê-las”, declamando:
  (1) Varre, varre, vassourinha,
       Varre o quarto da rainha,
       Se varrê bem varridinha, 
       Ganha um vintém. . .

  (2) Varre, varre, vassourinha,
       Varre a casa da vizinha,
       Se varrê bem varridinha, 
       Ganha um tostão (bolinho). . .

  (3) Varre, varre, vassourinha,
       Varre bem esta casinha,
       Quando a sua mãe vié, 
       Acha bem limpinha. . .

  Passa então a “contá-las”, como num pique, beliscando-lhes levemente o dorso, ao ritmo das palavras:

  (1,2) Bico sirico,
          Ouro em prata,
          Belisca na mão (a mãozinha),
          Da risca mulata. . . 

(3) 	Vassourinha, dormidô,
        Que varrê o corredô. . .
        Tico tirico,
        Barata sem bico. . .

  Firmando o beliscão na mão em que termina a contagem, o “mestre” bate com ela na mesa, ritmadamente, enquanto repete as duas últimas linhas, terminando por excluí-la.
  A brincadeira recomeça, quantas vezes sejam necessárias, até libertar todas as mãos.
   
 Fonte - RODRIGUES, Anna Augusta - Rodas, brincadeiras e costumes, 1984.

  Data de coleta: 1955



























CABRA CEGA

 Local(is): Pernambuco - Recife

 Desenvolvimento: 

  Um divertimento que ao mesmo tempo aguça o sentido da audição e locomoção, pelo esforço feito com os olhos vendados, afim de pegar um dos participantes, guiado unicamente, pelos ruídos e pelas vozes. Faz-se questão dos olhos bem vendados. Surgem os desconfiados, pensando ser o lenço transparente.
  Inicia-se o diálogo como uma alternativa:
  _ Cabra cega, de onde vieste ?
  _ Do cuité.
  _ Que me trouxeste ?
  Uma cabacinha de mel.
  _ Para quem ?
  _ Para Fulana.
  _ Quer ouro, prata, ou latão ?
  _ Quero prata.
  _ Então rode como barata. (a criança roda como uma barata tonta)
  Quando a Cabra-cega escolhe ouro, a resposta vem pronta:
  _ Então rode como besouro. (a criança faz)
  Mas ao preferir o latão, outra é a exigência:
  _ Então rode como o pião ou um Cão. (a criança imita).
  Quem for agarrado será a Cabra-cega.
  Variante:
  Crianças em círculo, uma no centro, de olhos fechados, travando-se o seguinte diálogo, entre as da roda e a dos olhos vendados:
  _ Cabra-cega, de onde vieste ?
  _ Do moinho de vento.
  _ Que trouxeste ?
  _ Fubá e melado.
  _ Dá-nos um pouquinho ?
  _ Não.
  _ Então afasta-te.
   As crianças soltam as mãos e correm, aproximando-se ou afastando-se da Cabra-cega, até ser uma delas agarrada.
  Crianças mais vivas, além dos olhos vendados, seguram um pau para meter em alguém. Fazem-no com muito gosto, entre correrias e gritos.
  O que for apanhado tomará o seu lugar.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Uma venda para os olhos.
   Material: Um lenço

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.





























CABRA CABRIOLA

 Local(is): Pernambuco - Recife

 Desenvolvimento:

 _ Cabra-Cabriola
 _ Que vem da Angola !
  _ Sinhô meu amo.
  _ Quantos bolinhos tem queimados /
 _ Vinte e cinco contados.
 _ Quem queimô ?
 _ Foi o velho cachimbeiro que por aqui passou.
  Embora fale no velho cachimbeiro, o jogo termina diferente.
  Não passando por baixo dos braços das que estão nas extremidades, ficando com os mesmos cruzados. O chefe então grita:
  _ Minha corda é forte ou fraca ?
  _ Forte ! Forte ! gritam todos.
  Procuram os colocados nas pontas puxar a corda até arrebentá-la. O lado mais forte, geralmente apresenta maior número de meninos.

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo.
















CORDA

 Local(is): Pernambuco  - Recife

 Desenvolvimento: 

  Meninas pulam, quando duas outras seguram as pontas, fazendo-a girar para que a coleguinha pule.
  Noutras ocasiões, amarram uma das extremidades da corda numa pilastra. As vezes, 2, e o 4 pulam ao mesmo tempo até que a corda se enrole nos pés.
  Quem errar, irá rodá-la. Há quem de propósito faça a corda  bamba para que a companheira caia ou tropece.
  Querem ver  quem  dá maior número de pulos certos. Chegam até 150 vezes, quando sozinhas. Brincam de galinha choca. (pág. 125)

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Corda.
   Material: Sisal.

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo.


















CABRA-CEGA
  (COBRA CEGA)	

 Local: Rio de Janeiro, Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  Em muitos lugares também chamado “Cobra cega’, este brinquedo era e é ainda nacionalmente difundido. O modo de brincar era sempre o mesmo, mas a “conversa” geralmente apresentava modificações com características locais ou pelo menos regionais.
  A “Cabra cega”, de olhos vendados por um lenço e segurando uma “bengala” qualquer, ficava rodeada pelas outras crianças. Depois do diálogo, tateando, em meio a risadas de galhofa, ela procurava agarrar alguém, por quem seria, então substituída.
  Na zona norte do Estado do Rio de Janeiro, usava-se de preferência a denominação “Cobra cega”, e a conversa tinha a forma que se segue:
  _ Cobra cega ?
  _ Inhô, meu amo . . .
  _ De onde vieste ?
  Além da resposta comum, “Vim do moinho velho”, usava-se também:
  _ Vim do Morro do Coco . . .
  _ Que trouxeste ?
  As respostas variam entre:
  _ Um saco de farinha ! . . . ou _ Um saco de feijão podre ! . . . ou ainda _ Um pouquinho de fubá !
  _ Ë de ouro ou de prata ?
  _ ë de ouro . . .
  _ Então anda por aí,
  Que acha muita casca de besouro ! . . .
  No caso da resposta ser alternativa:
  _ É de prata ! . . .
  Que acha muita casca de barata . . .
   Em Pernambuco, as versões recolhidas são mais longas, e têm acentuado o sabor local.
  _ Cabra cega ?
  _ Não me nego . . .
  _ De onde vieste ?
  _ Do engenho de Mané . . .
  _ Que me trouxeste ?
  _ Uma cabacinha de mé . . .
  _ A quem deste ?
  _ A Maria José . . .
  _ É de ouro ou de prata ?
  _ É de ouro . . .
  _ Então zune como um besouro ! . . .ou, na alternativa
  _ É de prata . . .
  _ Então zune como uma barata . . .
  Havia também uma segunda resposta diferente:
  _ De onde vieste
  _ Dos Coités . . .
  A última pergunta, além de ter as respostas modificadas, apresentava mais uma escolha:
  _ É de ouro, de prata, ou de latão ?
  _ É de ouro . . .
  _ Vá dançá com besouro ! . . .ou
  _ É de prata !
  _ Vá dançá com a barata ! . . . ou ainda
  _ É de latão !
  _ Vá dança com o Cão ! . . . E por Cão não se entendia o cachorro, mas sim o Demônio . . .

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Venda nos olhos.
   Material: Pano.

 Fonte - RODRIGUES, Anna Augusta - Rodas, brincadeiras e costumes, 1984.

  Data de coleta: 1955







JOGO DE GUDE

 Local: Recife

 Desenvolvimento: 

  Difere-se da Castanha por usar a bola de vidro. Triângulo - desenha-se a figura geométrica no chão a lápis ou carvão. Ali casam as bolas, levando-as até a um traço ou linha  reta riscado adiante. Quem “acertar” no risco ou mais perto volta a jogar, novamente em direção ao triângulo. Se perder,      . Quem conseguir tirar mais bolas do triângulo, ganha o jogo. Papão - vence quem entrar nos três orifícios.

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

 Fonte -CHACON, Dulce -  A criança e o jogo, 1959.



















TO AQUI, VOU LÁ

 Local(is): Recife - Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  Dois meninos com bolinhas de vidro medem um palmo de mão bem esticado e dizem alto: “To aqui, vou lá”, chutando a bola com o dedo. Se bater na outra, mata-a O parceiro paga dando-lhe a bola de gude.


 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: bola de gude

 Fonte -CHACON, Dulce -  A criança e o jogo, 1959.























PIÃO (APANHAR PIÃO)

 Local(is): Nordeste, Recife

 Espaço: ar livre

 Desenvolvimento: 

  O ato de apanhar pião consistia em jogá-lo ao solo e, em seguida, fazer com que o mesmo, com uma técnica especial, subisse para a mão do jogador, onde continuava a girar. Da mão do jogador o pião passava a dançar na unha do polegar. Intenção dos jogadores era, como toda a força possível, acertar o pião adversário e pô-lo fora do jogo, rachado no meio.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Pião
   Manufatura: feito por adulto (marceneiro)
   Material: verniz de açafrão, ou tinta de duas ou três cores diferentes, preço bem afiado.

 Fonte - SOUTO, MAIOR, Mário - Brinquedos e Jogos Nordestinos: contribuição ao estudo da lúdica regional. Um depoimento, 1989.
















O LEÃO E A JAULA

 Local(is): Rio Grande do Norte, Rio de janeiro, Pernambuco, Amapá, Mato Grosso, Piauí, Acre, Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo, Paraná.

 Desenvolvimento: 

  Escolhe-se previamente uma criança para ser o “jote”, “mãe-da-pira” ou “time”, e a “mancha” ou “pique”, local onde o jote não pode pegar ninguém.
  Inicialmente, o jote fica na mancha até que as crianças se distanciem. Quanto isto acontece, elas gritam:
  - Jote caracanhote, mãe de carcote! Ou simplesmente, jote!, ou ainda:
  - Pode vir!
  Neste momento, o jote sai atrás das crianças que fogem dele. Aquela que se deixar ser tocada passará a ser o jote da vez seguinte.
  Observações: quando os meninos ficam muito tempo na mancha, o jote pode provocá-los, criando versos:
  - Carocinho de feijão! Quem não sair da mancha é o cão!

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

















PEGA

 Loca(is): Pernambuco - Recife

 Espaço: ao ar livre, particularmente em recreios escolares

 Desenvolvimento: 

  O jogo é iniciado por fórmulas de escolha, com distribuição de papéis, no caso o pegador. Ex.: “pin, pan, pun/cada bata mata um. Ou: pique , pique, picolé/quantos piques você quer?. A criança que procede a escolha sempre percorrendo o círculo em sentido horário, vai tocar o companheiro que será o pega. Caracteriza-se como jogo formal. Feita a escolha, o grupo se dispersa enquanto o pega procura tocar ou agarrar alguma das crianças; está será o pega, sem que se faça outra escolha, reiniciando-se, assim, a correria e a tentativa de pegar algum outro participante. A criança ameaçada de ser pega pode pedir “cessa” e permanecer no manja para não ser pega. O jogo termina quando o pega consegue tocar alguma das crianças. A brincadeira  tem variações que a tornam mais ou menos fácil. Por exemplo, na sua versão mais fácil, um lugar próximo, cerca ou muro, serve de base para que a criança não seja pega. Este lugar é denominado manja.

 Fonte - CAVALCANTI, Zaida Maria Costa - A escolha inicial do Pega - Fundação Joaquim Nabuco - Recife, Setembro, 1981.














A ESCOLHA INICIAL DO PEGA

 Loca(is): Pernambuco - Recife

 Desenvolvimento: 

  A criança que procede a escolha usando a tradicional maneira de escandir os versos, aparta ou toca uma das outras crianças, ao dizer cada sílaba, sempre percorrendo o círculo de crianças, ao dizer cada sílaba, sempre percorrendo o círculo de crianças na direção dos ponteiros do relógio. Aquela em que caiu a última sílaba deve dizer um número que será recitado de forma que a cada número se aparte ou toque um dos componentes do grupo. Fórmulas de escolha:
  1) Pin, pan, pun
      Cada bala mata um
  2) Pique, pique, picolé
      Quantos piques você quer?
  3) A-E-I-O-U
      Puxa o rabo do tatu
      Quem saiu fui eu ou tu
  4) Pin, pan, pun
      Cada bala mata um
      Puxa o rabo do tatu
      Quem saiu fui eu ou tu
      Filho do tatu
      Urubu
  5) Uma, Duna, tena, catena
       Bico de pena
       Solá, solabá
       Conta bem, conta má
       Quem são dez
  6) Uni, duni, tê
      Salamê, minguê
      Um sorvete colorê
      Uni, duni, tê
      O escolhido foi você
  7) Anda, panga, tipiranga
      Sai-te panga, sai-te tu pra lá.
  8) Uma pulga na balança
      Deu um pulo foi à França
      Os cavalos a correr
      As meninas a gritar
      Vamos ver quem vai ser o pega !
  9) Lá em cima do piano
      Tem um copo de veneno
      Quem bebeu, morreu !
  10) Fui na lata de biscoito
       Tirei um, ficou dezoito !
       (Rio Grande do Norte, V. de Melo)
       Fui na lata de biscoito
       Tirei um, tirei dois
       Tirei três, tirei quatro
       Tirei cinco, Tirei seis
       Tirei sete, Tirei oito
       Tirei nove, tirei dez
  11) Um, dois, três, quatro
       Quantas pernas tem um gato
       Quando acaba de nascer
       Um, dois, três, quatro
  12) Panelinha de bobô
        Foi no mar, encheu, vazou
        Testa, panela, bobô fedô.
        Ou
        Panelinha de Yoyo
        Foi no mato e se afundou
        Testa, panela
        Bolô, fedô.
  13) (engenho da Zona da Mata)
        Um, dois, três
        Vou agarrar a minha faca
        Pra matar sessenta e três
  14) Você tem uma boneca?
        Quantos anos ela tem?
  15) (Câmara Cascudo)
        - Laranja da China !
        - Tabaco em pó !
        - Quem é o durão?
        - Sou eu só !
        - Olha lá que eu te pego !
        - Não pega não !
        - Ora, bate, coió !

 Fonte - CAVALCANTI, Zaida Maria Costa - A escolha inicial do Pega - Fundação Joaquim Nabuco - Folclore 114 - 1981.

  Data de Coleta: 1930





























PEGA OU PEGA-SOLTOU

 Local(is): Pernambuco - Recife

 Desenvolvimento: 

  O pega bate em “A” e “B” procura soltar “A”. Então o pega abandona “A” e vai prender “B”. No pega cocorocou, o que ia ser agarrado de cócoras.

 Fonte - CHACON, Dulce - A criança e o jogo, 1959.





























SETA, ATIRADEIRA
BADOQUE OU ESTILINGUE

 Local(is): Rio de Janeiro, Pernambuco

 Desenvolvimento: 

  Seja “seta”, “atiradeira”, “bodoque” ou “estilingue”, pobres dor passarinhos que incautos ousem voar ao alcance desse arma infantil, tão surpreendentemente certeira !
  Em toda parte é igualmente feita e empregada, com materiais rústicos e munição gratuita e inesgotável, que varia a critério das preferências: pedrinhas, “baleas” de barro cozido na chapa do forno do fogão doméstico, coquinhos e frutos ou “balebas” de “canema” e “goiabeira”.
  Como “borrachas” ou “elásticos” eram antigamente aproveitados os suspensórios velhos; com grande vantagem, são atualmente substituídos por tiras de câmaras de ar ou tubos de borracha do tipo usado nos filtros de água, que produzem impulso incomparavelmente mais poderoso. O retângulo de couro, onde se aninha o projétil, não obedece a requisitos especiais, tendo em média 4 por 8 cms.
  Vejamos agora sua fabricação, que requer um mínimo de esforço.
  Nunca medindo mais de 1 palmo, ao todo, destaca-se ou não a forquilha, conforme o capricho . . . Iguais e um pouco mais longas do que ela, cortam-se as duas tiras de borracha. Num furo feito a cerca de 1 cm das bordas do couro, enfia-se amarra fortemente com cordão.
  Veste-se cada extremidade da forquilha com outra alça das borrachas, esticadas ao máximo e amarradas bem junto à madeira.
  Toma-se o cabo da “seta” na mão direita; contendo bala, dobra-se para frente o couro, premiado entre o polegar e o indicador esquerdos. Sem soltá-lo, distendem-se as borrachas para trás e faz-se a mira.
  A força do tiro depende da distensão e da presteza em liberar a bala e os elásticos, que ao encolher-se projetam-na direção ao alvo, quase sempre alado e indefeso.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Manufatura: Feito pela própria criança
   Material: Pedrinhas, pequenos frutos ou “balebas” (bolinhas de barro cozidas). Forquilha: galho de árvore em forma de Y. Borracha ou elástico. Pedaço de couro (mais ou menos 4 x 8 cms)

 Fonte - RODRIGUES, Anna Augusta - Rodas, brincadeiras e costumes, 1984.

  Data de coleta: 1955


































































































































































