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Apresentação
Este Guia de Brincadeiras Tradicionais e Jogos de Tabuleiro faz parte do conjunto 
de ações e produções do Programa Conta pra Mim, da Secretaria de Alfabetização 
do Ministério da Educação. Lançado em 2019, o Programa objetiva promover 
amplamente a Literacia Familiar. Mas, afinal, o que é Literacia Familiar? Existem 
diferentes definições para a expressão, mas todas elas possuem alguns 
elementos em comum, quais sejam:

Referem-se à adoção de práticas que estimulam o desenvolvimento 
da linguagem oral e da escrita;

A ludicidade serve de fundamento para a definição das abordagens 
didáticas;

Consideram a família como parte essencial do processo de 
aprendizagem, sobretudo na primeira infância.

O Guia em tela, a partir das brincadeiras tradicionais e dos jogos de tabuleiro, 
intenta estimular vivências socioeducativas com as crianças e contribuir para o 
desenvolvimento de numerosas habilidades, tais como aquelas relativas à 
linguagem, ao planejamento, ao autocontrole, ao respeito e à logicidade. Isso tudo 
acontece enquanto as crianças interagem com seus pares e com os adultos nos 
espaços sociais em que vivem. 

O Guia de Brincadeiras Tradicionais e Jogos de Tabuleiro foi escrito para todos os 
interessados na temática da educação lúdica, especialmente para famílias com 
crianças na primeira infância e para profissionais que atuam com esse público 
(professores, agentes de saúde, pediatras, assistentes sociais e demais 
interessados). Está organizado em quatro partes, a saber: A criança aprende 
enquanto brinca, na qual a aprendizagem e o desenvolvimento infantil são 
discutidos no contexto do brincar. As duas partes seguintes apresentam 
mediações práticas que pais e educadores podem realizar com as crianças, quais 
sejam: Tic-tac, tic-tac... o tempo das brincadeiras tradicionais e Jogos daqui, dali 
e de lá. A última parte aponta algumas sugestões para o resgate e a reinvenção 
dos jogos e das brincadeiras. 
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Destacamos que o Guia não é um modelo, e sim uma referência que combina uma 
abordagem teórico-conceitual com experiências práticas fundamentadas em 
pesquisas acadêmicas. O texto toma como base o desenvolvimento integral das 
crianças a partir da sua cultura; e como inspiração, o mundo mágico da ludicidade 
como prática viva e inclusiva.

Assim, trata-se de um guia para pessoas interessadas em interagir e vivenciar o 
universo do brincar e do jogar. Por essa razão, não é preciso ler o conteúdo 
integralmente antes de usá-lo. Manuseie as quatro partes livremente e, para 
começar, escolha uma das brincadeiras ou um dos jogos contidos nas partes II ou 
III e comece a brincar. 

Então...
Vai começar a brincadeira! 
Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas sempre aprendendo a jogar!

Boa leitura!
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A CRIANÇA APRENDE 
ENQUANTO BRINCA

Amarel inha ,  dança da  cadei ra , 
esconde-esconde, passa o anel, pique-
bandeira, dama, ludo, trilha, xadrez... 
Enquanto lemos sobre as brincadeiras 
tradicionais e os jogos de tabuleiro, 
voltamos algumas casas, como no 
ludo, e nossas memórias vão sendo 
resgatadas.  Possive lmente ,  as 
lembranças das brincadeiras e dos 
jogos foram associadas a sensações, a 
outros brincantes, à dor do cotovelo 
ralado, à frustração da perda da 
partida, à busca da peça perdida, à 
alegria de concluir a amarelinha sem 
pisar na linha e, quem sabe, à procura 
de amigos e familiares escondidos. É 
u m a  c u l t u r a  d e  i n q u i e t u d e  e 
movimento que toma o jogo como 
fenômeno cultural, e a brincadeira 
como ação de brincar, distrair e 
entreter. Na comunidade em que a 
criança cresceu e nos espaços em que 
aprendeu, os jogos e as brincadeiras 
estiveram presentes de modo intuitivo, 
e n s i n a d o s  p o r  g e r a ç õ e s  e / o u 
sistematicamente adotados. De todo 
modo, lá estavam eles. E hoje? Onde 
estão? Como são vivenciados? 

Como um salto da nuvem à próxima 
casa da amarelinha, chegamos ao 
século XXI, momento em que o brincar 
foi se conectando a artefatos digitais e 

a outros comportamentos e práticas, 
mas as tradicionais brincadeiras e os 
inesquecíveis jogos de tabuleiro 
continuam guardados em um lugar 
muito especial, para que novas e 
g e r a c i o n a i s  m e m ó r i a s  s e j a m 
construídas. Então, vamos brincar, 
pois é hora de acordar as peças do 
tabuleiro, pegar bolas, bonecas, 
carrinhos e bambolês.

Incialmente, perguntamos: você sabia 
que existem várias razões para que as 
crianças sejam incentivadas a brincar 
e para que as brincadeiras tradicionais 
e  os  jogos  de  tabule i ro  se jam 
incorporados à infância? Nesta 
primeira parte do Guia de Brincadeiras 
Tradicionais e Jogos de Tabuleiro, 
vamos discutir  juntos sobre as 
relações que se estabelecem entre a 
aprendizagem, o desenvolvimento 
infantil e o uso dos jogos e das 
brincadeiras. Sabe por quê? Porque 
são as razões das coisas que nos dão 
segurança para adotarmos práticas 
proveitosas, acolhedoras, includentes 
e respeitosas às crianças. 
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Relações entre o desenvolvimento infantil, 
a aprendizagem e o brincar
Para você, que participará de alguma forma do mágico universo das brincadeiras 
tradicionais e dos jogos de tabuleiro, vale lembrar que os processos de 
aprendizagem e desenvolvimento infantil nos possibilitam compreender a 
importância do brincar para as crianças de 0 a 7 anos.

Por essa razão, nesta parte do Guia, trataremos inicialmente das concepções de 
infância, pois a concepção adotada no século XXI nos permite reconhecer a 
criança como sujeito histórico, que aprende a todo o tempo, ainda que requeira 
cuidado. Após isso, discutiremos a aprendizagem e o desenvolvimento infantis no 
contexto do brincar.
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Jogo e brincadeira: 
espaço, tempo e 
dimensões
Embora a condição de criança, inerente 
ao desenvolvimento humano, possa 
ser observada desde as sociedades 
pré-históricas, a percepção da infância 
foi se modificando ao longo do tempo. 
Ariès (1978) explica que as mudanças 
vivenciadas durante o século XVII 
c o n t r i b u í r a m  p a r a  d a r  n o v a s 
configurações de vida às crianças. 
Antes desse período, a mortalidade 
infanti l  chegava a índices sem 
precedentes, e a criança, geralmente, 
era vista como um pequeno adulto. 
Assim, as reais necessidades da 
i n f â n c i a  n e m  s e m p r e  e r a m 
contempladas ,  uma vez  que  a 
aprendizagem e o desenvolvimento 
i n f a n t i s ,  f u n d a m e n t o s  q u e 
particularizam a vida da criança, 
tampouco eram profundamente 
estudados.

No século XVII, vigorou a concepção 
chamada 'intrusão'. Ariès (1978) 
afirma que, nesse tempo, durante o 
qual a mulher ingressava de modo 
crescente no mercado de trabalho e se 
fazia necessária a criação de espaços 
de acolhimento para os pequenos, a 
infância se caracterizava como um 
período em que a criança se preparava 
para o que seria no futuro. Não era vista 
em sua completude, como no tempo 
presente. Essa concepção demarcou 
nossos discursos durante muito 
tempo, até que a escola passou a ser 
vista como um espaço exclusivamente 
para a socialização. Entendia-se, ainda 
no século  XX,  que os  espaços 
institucionalizados serviam para que 
as crianças aprendessem a conviver. 
Logo, os marcos do desenvolvimento e 
da aprendizagem, de certo modo, eram 
subestimados. Após duas décadas, já 
em um novo século, com o avanço das 
pesquisas e da produção de evidências 
sobre a infância, reconhecemos que, 
antes mesmo do nascimento, a criança 
já aprende exponencialmente.
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Revisitadas algumas das concepções de infância, vamos conhecer os marcos do 
desenvolvimento infantil? Antes de responder a essa pergunta, enfatizamos que, 
ainda que existam marcações que nos permitam acompanhar os processos de 
desenvolvimento infantil, cada criança possui um ritmo próprio, que deve ser 
respeitado. No contexto dos jogos e das brincadeiras, esse conhecimento nos 
auxilia na escolha e na mediação, quando necessárias.

Ainda que haja discrepâncias sobre este ponto na literatura, os marcos do 
desenvolvimento infantil se distribuem por quatro dimensões: de 0 a 6 meses, de 6 
a 9 meses, de 9 a 12 meses, de 12 a 18 meses, depois aos 2 anos, 3 anos, 4 anos e 
5 anos. Após isso, as crianças continuam se desenvolvendo, por certo, mas não 
são observadas caracterizações específicas. Considerando as brincadeiras e os 
jogos propostos nas partes II e III desse Guia, nós nos concentraremos na faixa 
etária entre 2 e 5 anos. Para que você perceba cada marco do desenvolvimento 
infantil nas quatro dimensões, nós as organizamos no quadro a seguir: 

Cognitiva Linguística Motora Socioemocional

Dimensões
Idade

2 
anos

:: Nomeia cores;

:: Empilha blocos;

:: Imagina cenários.

:: Repete palavras;

:: F orma frases;

:: Lê imagens.

:: Fica na ponta dos 

pés;

:: A rremessa bolas;

:: Corre.

:: Brinca com outras 

crianças de modo 

mais independente.

3 
anos

:: Faz torres;

:: Abre e fecha

portas;

:: Imagina com

mais detalhes.

:: Fala o nome e a 

idade;

:: Estrutura frases 

maiores;

:: Responde a 

perguntas simples.

:: Sobe e desce 

escadas com 

equilíbrio;

:: Corre mais 

rapidamente e em 

diferentes sentidos.

:: Preocupa-se com 

outras pessoas que 

estão chorando.

4 
anos

:: Nomeia numerais;

:: C aracteriza iguais 

e diferentes;

:: Reconta histórias.

:: Cria e conta 

histórias;

:: Organiza frases 

maiores.

:: Pula com um pé 

só;

:: A garra e lança 

bolas;

:: Demonstra 

gostos e interesses;

:: Defende o que 

deseja;

5 
anos

:: C onta e reconta 

até 10, 20 ou mais;

:: Escreve caracteres 

ou letras espelhadas 

na escrita 

convencional.

:: Fala o endereço;

:: Concebe e usa o 

tempo futuro;

:: Organiza frases 

com clareza e 

maior 

complexidade.

:: Mantém o 

equilíbrio em um 

pé só;

:: N ada com ajuda 

ou de modo 

autônomo;

:: Escala pequenos 

desafios.

:: Diferencia a 

realidade do faz de 

conta;

:: Identifica-se com 

outras crianças e 

imita-as.
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a habilidade de prestar 
atenção, agir menos 

impulsivamente e 
manter a concentração 

numa tarefa; 

Autocontrole: 
a habilidade de estabelecer 

uma relação entre dois 
assuntos, fazer cálculos 
apenas com a mente e 

determinar uma ordem de 
prioridade entre 
várias tarefas; 

Memória de trabalho: 
a habilidade 

de utilizar a imaginação 
e a criatividade para 
resolver problemas.

Flexibilidade cognitiva: 

01 02 03

Quando relacionamos os marcos do desenvolvimento infantil às brincadeiras 
tradicionais e aos jogos de tabuleiro, notamos que as crianças com 2 anos já 
podem brincar de amarelinha; reconhecemos que, quando completam 3 anos, têm 
condições de brincar de passa o anel ou dança das cadeiras; aos 4 anos, podem 
usar o bambolê, o elástico e a corda; e, aos 5 anos, adoram se esconder e correr. 
Esta será a hora do esconde-esconde e do pique-bandeira.

Reforçamos que as caracterizações descritas no quadro representam anos de 
observação da infância, mas cada criança deve ser apreendida com as suas 
singularidades, para que os desafios apropriados possam ser apresentados a ela, 
de modo a fazer com que se desenvolva cada vez mais.

Quando diálogos são construídos sobre o desenvolvimento infantil, outras 
expressões aparecem. Vamos aprender mais uma? Funções executivas! 
Munakata e outros (2013, p. 22) explicam que “[...] as funções executivas são um 
conjunto de processos cognitivos que dão suporte à regulação dos pensamentos, 
emoções e comportamento”. 

Ao relacionar os marcos do desenvolvimento infantil às funções executivas, 
identificamos que, enquanto brincam ou jogam, as crianças expressam 
habilidades e atitudes vinculadas às dimensões cognitivas, motoras, linguísticas 
e socioemocionais. 

 Assim, sempre que forem requeridos da criança o ajustamento do foco em relação 
à atenção e ao autocontrole, a modulação de suas emoções, a antecipação, a 
sequenciação de respostas e a formulação de esquemas, aí estarão presentes as 
funções executivas.
 
Knapp e Morton (2013) dividem as funções executivas em três categorias de 
competências, a saber:
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À medida que as crianças crescem, espera-se que suas funções executivas sejam 
progressivamente desenvolvidas, até que cheguem à idade adulta. 

Como vimos, as crianças vivenciam diferentes estágios enquanto se desenvolvem 
e manifestam suas aprendizagens quando se relacionam com outras crianças e 
com os adultos, quando manipulam objetos, atribuem significados as suas 
experiências, asseguram atitudes e consolidam sua identidade. Nesse sentido, o 
brincar e o jogar exercem um importante papel. É por meio deles que a criança 
aprende em uma perspectiva integral, levando-se em conta seus aspectos 
cognitivos, emocionais, sociais, afetivos, culturais e físicos.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) preconiza a Educação Integral, 
resguardadas as singularidades e diversidades dos sujeitos, distinguindo-se, 
portanto, de concepções que priorizam uma ou mais dimensões em detrimento de 
outras. Na BNCC (2018, p. 14), a formação integral alinha-se com o 
desenvolvimento humano global, “[...] o que implica compreender a complexidade 
e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas 
que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva”.

Por essas razões, os jogos e as brincadeiras têm múltiplas funções relacionadas 
com o desenvolvimento integral, que englobam a autonomia, a apreensão da vida 
em comunidade, o resgate cultural, a modulação emocional, o desenvolvimento 
físico e a vinculação afetiva. A BNCC (2018) destaca ainda as brincadeiras como 
um dos eixos estruturantes da Educação Infantil, juntamente com as interações. 
Além desse aspecto, o brincar se expressa como um dos mais importantes direitos 
de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. E quanto ao jogo? Enquanto 
brinca e joga, a criança é exposta e estimulada a: 

01 Aguardar sua vez;

02 Respeitar as regras sociais do jogo;

03 Concentrar-se nos comandos;

04 Planejar as ações ou os 
próximos passos;

05 Ajustar-se a novos desaos;

06 Criar/imaginar campos visuais 
descritos oralmente pelo adulto;

07 Aprimorar o processo de 
chegada a um mesmo resultado;

08 Relacionar e manipular 
informações para construir 
novos conhecimentos;

09 Adquirir noções de ritmo;

10 Organizar-se no espaço, levando 
em conta sua consciência corporal.
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Encerramos a primeira parte deste Guia destacando que, ao ingressar no 
fascinante universo dos jogos de tabuleiro e deitar os olhos sobre as diversas 
brincadeiras tradicionais, estabelecemos uma conexão entre o imaginário e o real. 
É nesse ponto que a experiência de apropriação das regras e estratégias ganham 
sentido educativo e significado relevante para as crianças. 



Parte II
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TIC-TAC, TIC-TAC... 
O TEMPO DAS 
BRINCADEIRAS 
TRADICIONAIS

Em tantas ocasiões, construímos 
lembranças enquanto brincávamos 
enfileirados, em roda ou pulando, 
cantarolando ou citando pequenos 
versos. Não há um tempo determinado 
para brincar. Ainda que busque 
contribuir para que os processos de 
mediação adulta durante o brincar 
sejam inesquecíveis, este Guia objetiva 
também resgatar no adulto o desejo de 
voltar a brincar. Nesta parte do Guia, 
você recebe um convite para resgatar 
memórias e incorporá-las ao brincar 
com os bebês, as crianças bem 
pequenas e as crianças pequenas. 
Mas, antes disso, dê uma parada, como 
quando  br incava  de  Estátua  e 
precisava concentrar-se para não 
sorrir ou coçar o nariz. Olhemos para 
trás e vejamos como tudo começou.

Ainda que não se saiba com precisão a 
origem de um número significativo de 
brincadeiras tradicionais,  estas 
representam a produção cultural, 
artística, literária e religiosa dos 
tempos históricos (KISHIMOTO, 2000). 
Expressam-se na adoção de um 
vocabulário que singulariza o recorte 
temporal e as imagens/ilustrações.

Tratando-se da infância, o brincar está 
presente desde as pré-históricas 
vivências das sociedades primitivas 
até a contemporaneidade. Mesmo 
antes da escrita, as brincadeiras 
i n f a n t i s  t a t u a r a m  p e d r a s  q u e 
ilustravam como as crianças se 
equilibravam em troncos semelhantes 
a  canoas ou lançavam objetos 
análogos aos movimentos da caça 
(ARANHA, 2006). 

As brincadeiras resgatadas neste Guia 
amalgamam tradições indígenas, 
africanas e europeias, tal como a 
constituição do povo brasileiro. 
M ú l t i p l a s  i n fl u ê n c i a s  n o s 
presentearam com uma diversidade de 
m a n i fe s t a ç õ e s  c u l t u r a i s ,  a q u i 
percebidas no genuíno ato de brincar. 
Assim, de geração em geração, por 
meio da história oral e, agora, em 
contexto digital, temos a oportunidade 
d e  d a r  o u t r o s  c o n t o r n o s  à s 
b r i n c a d e i r a s  t r a d i c i o n a l m e n t e 
compartilhadas. Então... A-do-le-tá! 
Vamos brincar?

A-do-le-tá;
Le peti peti polá;
Le café com chocolá;
A-do-le-tá!
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PARA BRINCAR, AS BRINCADEIRAS TRADICIONAIS
Nesta seção, são reveladas oito 
brincadeiras tradicionais. Em cada 
uma delas há o nome da brincadeira, 
precedido de um numeral  que 
corresponde à identificação do 
sumário. Essa medida visa facilitar o 
manuseio do Guia. Ressaltamos que 
c a d a  b r i n c a d e i r a  t a m b é m  é 
a c o m p a n h a d a  d e  u m a  b r e v e 
exp l icação  sobre  sua  or igem. 
Sugerimos que você aproveite a 
descrição e prepare a apresentação da 
brincadeira para as crianças, ainda 
que algumas delas já a conheçam. Em 
numerosas circunstâncias, porém, 
podem desconhecer sua origem. Além 
disso, a contação da história da 
brincadeira serve como recurso 
didático útil para o desenvolvimento 
da linguagem e mobiliza o grupo para 
a proposição de aprendizagem. 

Logo em seguida, são apresentados 
os lugares onde as brincadeiras são 
notadas no Brasil. Que tal inserir essas 
informações em sua apresentação, 
como quem conta um fato curioso? 
Para auxiliá-lo(a) na escolha das 
brincadeiras, relacionamos cada uma 
delas à faixa etária recomendada e ao 
número necessário de participantes, o 
que não quer dizer que, com as 
devidas adaptações, você não possa 
usar as brincadeiras com faixas 
etárias não citadas. 

As contribuições das brincadeiras para 
a aprendizagem e o desenvolvimento 
infantis é o item seguinte. Resgatamos 
algumas das informações contidas na 
primeira parte do Guia, inserimos 
novos dados e reforçamos que as 
b r i n c a d e i r a s  a s s e g u r a m  u m a 
abordagem lúdica aos objetivos 
presentes nos campos de experiência. 
Caso você seja professor(a) da 
Educação Infant i l ,  durante  seu 
planejamento, procure vincular as 
brincadeiras descritas aos seus planos 
de ação didática. 

Os modos de brincar são abordados no 
próximo item e apresentam o passo a 
passo da brincadeira, assim como suas 
regras, quando cabíveis. Os materiais 
necessários são levantados em 
seguida, e a descrição da brincadeira 
traz importantes recomendações para 
o s  a d u l t o s  b r i n c a n t e s ,  p o i s 
reconhecemos a importância deste 
público para o brincar.
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Para facilitar o manuseio e acesso às brincadeiras, veja para quais faixas etárias 
elas são apropriadas. Essa é apenas uma indicação, pois reconhecemos que é a 
criança que seleciona os modos de brincar e medidas adaptativas podem ser 
realizadas em cada uma das brincadeiras descritas.

Faixa etária Brincadeira Página Número

01 4 anos a 5 anos e 11 meses Amarelinha

02
1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses
4 anos a 5 anos e 11 meses

Esconde-esconde

03
0 a 1 ano e 6 meses
1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses
4 anos a 5 anos e 11 meses

Passa anel

04 4 anos a 5 anos e 11 meses Cobra-cega

05
1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses
4 anos a 5 anos e 11 meses

Em cima e embaixo

06 de 0 a 1 ano e 6 meses Serra, serra, serrador

07
1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses
4 anos a 5 anos e 11 meses

Estátua

08 4 anos a 5 anos e 11 meses Pular corda

Cada um dos ícones é representado por uma ilustração. Vamos conhecê-los?

Origem da brincadeira:

Lugares em que se brinca: 

Faixas etárias: 

Número de participantes: 

Modos de brincar: 

Materiais: 

Sugestões para o adulto 
brincante: 

Contribuições da brincadeira
para a aprendizagem e o 
desenvolvimento infantis:

19

22

25

28

31

34

36

48



A Amarelinha é uma das brincadeiras mais frequentes durante a infância, mas sua 
origem é desconhecida (KISHIMOTO, 1996). Importada da Europa pelos 
portugueses, chega ao Brasil após ser brincada por crianças romanas e 
parisienses (ZATZ, 2006). Inclusive, o diminutivo da palavra 'amarela' vem do 
vocábulo francês marelle. Você certamente já brincou ou viu alguém brincando de 
Amarelinha, ainda que não conhecesse sua história. Cabe-nos então revelar que 
foi por meio da oralidade e do brincar que a Amarelinha passou a ser conhecida por 
gerações de diferentes países no mundo. Neste Guia, convidamos as crianças 
brasileiras a brincar de Amelinha adotando diferentes configurações, conquanto 
sejam preservados alguns de seus atributos, que serão descritos a seguir. Vamos 
pular de uma casa para a outra!  

Amarelinha01

Origem da brincadeira:
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A Amarelinha é brincada em todo o Brasil. Outros nomes podem ser usados como 
sinônimos, como, por exemplo, 'caracol', em razão do formato, análogo ao do 
animal, além de 'maré' ou 'sapata', alusivos, respectivamente, ao movimento 
realizado para pular de uma casa para a outra e ao lançamento do objeto durante a 
brincadeira (VON, 2001).

Lugares em que se brinca: 



Crianças pequenas, em idade pré-escolar (4 anos a 5 anos e 11 meses). 

Faixas etárias: 

20

A partir de duas crianças.

Número de participantes: 

Amarelinha contribui para o desenvolvimento da criança com 4 e 5 anos, nas 
quatro dimensões, com destaque para as dimensões cognitiva e motora. Que tal 
voltar uma casa e ir até o quadro que está na parte I do Guia e relembrar as 
características das quatro dimensões dos marcos do desenvolvimento infantil? A 
brincadeira trabalha a nomeação de numerais, o conto e reconto de numerais, os 
pulos e equilíbrios com um pé só, os atos de agarrar e lançar.

Contribuições da brincadeira para a 
aprendizagem e o desenvolvimento infantis:

Inicialmente, risque, pinte ou marque o espaço para a brincadeira. Considere que, 
na Amarelinha, são necessárias 10 casas/quadrados, cada qual representando 
um numeral, em ordem crescente. Para dimensionar o tamanho das casas, 
observe a capacidade de saltar das crianças. Lembre-se de escolher o objeto que 
será lançado.

Após isso, explique as regras para as crianças.

Regras:

1.Cada criança deve aguardar a sua vez. 
2.Em sua vez, a criança recebe um objeto, que deverá ser jogado em uma das 
casas. Pelo menos dois modos podem ser adotados aqui: as crianças podem jogar 
de costas para as casas ou jogar olhando para as casas, mencionar antes em que 
casa quer jogar e, em seguida, tentar acertar a referida casa. 

Modos de brincar: 
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3. A casa em que cair o objeto deve ser pulada.
4. Até chegar à casa em que está o objeto, a criança deve pular com um pé só as 
casas unitárias e com os dois pés as casas em pares, sem colocar as mãos no 
chão, nem os dois pés nas casas solitárias, tampouco pular na linha.
5. No percurso, a criança deve pegar o objeto e ir até à casa de número 10, depois 
voltar para o numeral 1 segurando o objeto.
6. Caso a criança se desequilibre ao longo da brincadeira, deverá ceder o lugar 
para a próxima. 

Para a marcação do chão, podem ser usados giz ou lápis de cera, fita adesiva 
colorida ou tinta permanente. Já para o lançamento, é importante evitar objetos 
que rolem facilmente ou que sejam excessivamente leves, como a bola. Opte por 
uma pedra sem pontas, uma peteca, um dado ou um peso de porta que seja 
compatível com o que as crianças são capazes de carregar e lançar. Caso não 
tenha em mãos um dos objetos citados, pode ser usado o calçado de uma das 
crianças, desde que todos estejam na mesma condição: descalços.

Materiais: 

Como o brincar se constitui em eixo estruturante da infância e se manifesta como 
oportunidade para assegurar um dos direitos da criança, que tal incentivar a 
colaboração? No lugar de estabelecer como ganhador aquele que conseguir fazer 
o percurso sem se desequilibrar, incentive todos a se equilibrarem enquanto 
percorrem o caminho das casas. Lembre-se de validar as conquistas das crianças 
e incentivá-las a celebrar as pequenas vitórias dos colegas. Além disso, use sua 
criatividade, lançando mão de formatos diferentes para as casas, de cores 
primárias e secundárias, além de figuras que ilustrem os numerais. Brinque 
também! As crianças apreciam adultos lúdicos.

Sugestões para o adulto brincante: 



Ainda que a literatura varie quanto à definição da origem do Esconde-esconde, ou 
Pique-esconde, ou ainda Esconde e pega, essa é uma brincadeira trazida pelos 
portugueses para o Brasil, embora as crianças da Ásia e da Europa tenham 
brincado disso muito antes. Entretanto, nas sociedades primitivas, correr 
enquanto as crianças se deslocavam ou fazer corridas em grupo não eram 
eventos raros. Além disso, essa prática está presente desde a antiguidade 
(FRIEDMANN, 2004).

Esconde-esconde 02

Origem da brincadeira:
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Você pode percorrer todo o Brasil, nas cinco regiões do país, seja em pátios 
abertos, dentro de casa ou nas ruas sem saída, por certo encontrará crianças 
brincando de Esconde-esconde. As gargalhadas, os tropeços e o suspense terão 
diferentes contornos e sotaques.

Lugares em que se brinca: 

Crianças bem pequenas (de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e crianças 
pequenas (de 4 anos a 5 anos e 11 meses), em idade de frequentar a creche e a 
pré-escola. 

Faixas etárias: 

A partir de três crianças.

Número de participantes: 
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O Esconde-esconde poderá ser adotado para o desenvolvimento das quatro 
dimensões em crianças de até 5 anos de idade. As crianças com 2 anos correrão e 
brincarão de modo independente com as outras crianças (dimensão motora e 
socioemocional). Com 3 anos, subirão e descerão escadas com equilíbrio, 
correrão mais rapidamente e em diferentes sentidos (dimensão motora). Aos 4 
anos, nomearão numerais (dimensão cognitiva), e aos 5 anos contarão e 
recontarão até 10, 20 ou mais (dimensão cognitiva), além de identificarem-se 
com outras crianças e imitá-las (dimensão socioemocional). Assim, exercerão 
também o autocontrole, importante função executiva esperada nessas faixas 
etárias.

Contribuições da brincadeira para a 
aprendizagem e o desenvolvimento infantis:

Após reunir o grupo de crianças, é importante explicar as regras da brincadeira. 

Regras:

1. A primeira criança, de costas para o espaço da brincadeira, deverá permanecer 
até o final da contagem de olhos fechados e sem se mover. A contagem pode variar 
de 1 a 10 ou mais. Para a definição do tempo, o adulto deve considerar os 
numerais e a sequência que o grupo domina e acompanhar a contagem, a fim de 
que possa contribuir para a superação de eventuais desafios que surjam dessa 
ação.  
2. Enquanto a criança de costas conta, as demais devem se esconder nos locais 
presentes no espaço reservado para a brincadeira. Nesse sentido, é muito 
importante que o adulto esteja atento à segurança das crianças.
3. Após a contagem, a criança que estava de costas procura as crianças que estão 
escondidas. 
4. À medida que encontra cada criança, corre em direção ao ponto inicial de 
contagem e grita o nome da criança e a expressão acordada com o grupo (Achei! 
Peguei! Encontrei!).
5. Caso alguma criança escondida perceba que a criança que procura os demais 
está distante do ponto de contagem, pode correr até lá e gritar o seu próprio nome.

Modos de brincar: 
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6. Enquanto a criança estiver indo ao ponto de contagem, se quem a procura 
conseguir pegá-la  no meio do caminho, pode gritar o nome da criança e a 
expressão acordada com o grupo.
7. A primeira criança encontrada é a próxima a ficar de costas e realizar a 
contagem, assumindo o lugar da anterior.
8. A brincadeira pode durar enquanto durarem a energia e a vontade das crianças.

Não são necessários materiais para essa brincadeira, apenas um espaço seguro e 
com lugares que permitam que as crianças se escondam.

Materiais: 

Brinque junto com as crianças ou observe-as com atenção. No momento da 
contagem, esteja atento(a) à manutenção das regras, mas aguarde que o grupo se 
autorregule quando algo fugir do acordado. Ainda que os bebês (de O a 1 ano e 6 
meses) ainda não participem de algumas brincadeiras como as crianças maiores, 
nesse caso, desafiamos você a pensar em modos de potencializar a tão prazerosa 
prática de revezamento do esconde nessa faixa etária. Os bebês apreciam ver 
pessoas e objetos aparecerem e desperecerem, assim como aprendem a imitar 
essa prática. Por essa razão, incentivamos essa brincadeira, com as devidas 
adequações para os bebês e os adultos.

Sugestões para o adulto brincante: 



Aventa-se que a brincadeira tenha surgido no século XIX, inclusive no Brasil. É 
considerada uma brincadeira de roda, com uso de cantiga. Mas aqui 
recomendamos o seu uso com o chapéu ou outro objeto, a ser passado de uma 
criança para a outra, enquanto todas cantam uma cantiga regional. Essa 
adaptação fomenta o resgate da cultura local e a incorporação de objetos 
cotidianos, ainda que o uso do anel esteja presente nas reminiscências dessa 
brincadeira. 

Passa anel ou Passa chapéu 
(ou ainda outro objeto)

03

Origem da brincadeira:
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Esperamos que essa brincadeira continue presente em todo o país, bem como que 
você contribua para que a ela sejam acrescidos elementos da cultura da sua 
cidade e da realidade da comunidade que cerca as crianças.

Lugares em que se brinca: 

Bebês (de 0 a 1 ano e 6 meses), crianças bem pequenas (de 1 ano e 7 meses a 3 
anos e 11 meses) e crianças pequenas (de 4 anos a 5 anos e 11 meses), em idade 
de frequentar a creche e a pré-escola. 

Faixas etárias: 
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Em torno de cinco crianças.

Número de participantes: 

Essa é uma brincadeira que, com suas variações, favorece o desenvolvimento 
motor, cognitivo e socioemocional, porquanto demanda agilidade, revezamento, 
autocontrole, modulação das emoções, atenção e antecipação. 

Contribuições da brincadeira para a 
aprendizagem e o desenvolvimento infantis:

Reúna o maior número possível de crianças e coloque-as sentadinhas em círculo. 
Se forem maiores, você pode solicitar que se sentem com as pernas cruzadas no 
espaço demarcado ou que façam uma roda e sentem. Essa é uma brincadeira que 
pode ser facilmente usada para o trabalho de um ou mais campos de experiência 
da BNCC na Educação Infantil. Portanto, planeje-a com atenção e aproveite a 
oportunidade.

Regras:

1. Quando estiverem sentadas, as crianças começarão a acompanhar a música. 
Relembramos a importância de selecionar uma cantiga regional.
2. Enquanto a música estiver sendo transmitida, as crianças deverão passar o 
objeto escolhido umas para as outras, na ordem da roda. A depender da faixa 
etária, o adulto precisará auxiliar até que todos se familiarizem com a dinâmica da 
brincadeira.
3. Certifique-se de que todos entendam que, quando a música parar, deverão 
suspender o acompanhamento.
4. Nesse instante, a criança que estiver com o objeto deverá fazer algo que o grupo 
acordar (dar um abraço no colega, falar uma frase de carinho para o grupo, buscar 
uma das cores da paleta do giz de cera).

Modos de brincar: 
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Caixa de som, um computador ou outro artefato que permita a reprodução de 
músicas, um objeto (anel, chapéu, bola) e um espaço amplo, que favoreça a 
disposição das crianças.

Materiais: 

Se optar por passar o anel, deve sugerir que as crianças fiquem com as mãos 
juntas e você mesmo(a) deverá passar o anel ou outro objeto pequeno entre as 
mãos das crianças. No momento da parada da cantiga, a criança que estiver com o 
anel fará algo que o grupo acordar.  Caso deseje, associe a brincadeira com os 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento contidos no Referencial Curricular 
do seu munícipio, inspirado na BNCC. Além disso, resgate as cantigas que 
representam a cultura regional, já que, sem você, é possível que as crianças jamais 
as conheçam. 

Sugestões para o adulto brincante: 



A Cobra-cega, assim como outras brincadeiras tradicionais, foi ensinada geração 
após geração e ainda hoje pode ser observada no cotidiano. Zatz (2006, p. 15) 
afirma que a Cobra-cega transita “de um país a outro, há centenas, milhares de 
anos”. Na França, recebe o nome de colin-maillard, em alusão a um lutador 
medieval chamado Colin, que ficou cego durante uma luta. Não necessariamente 
nomeada dessa forma, da China à Inglaterra, antes e depois de Cristo, a 
brincadeira sempre se fez presente. Logo, não demorou muito até chegar ao 
Brasil, trazida por crianças portuguesas, espanholas e/ou holandesas, a depender 
do fluxo e dos processos de colonização. A expressão 'cega', associada à cobra ou 
à cabra, dois dos termos mais comuns para designar a brincadeira, justifica-se 
porque um dos participantes fica vendado durante a brincadeira.

Cobra-cega04

Origem da brincadeira:
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A Cobra-cega está presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. 
Infelizmente, das brincadeiras mencionadas, essa é a menos frequente nos dias 
atuais, portanto você está convidado(a) a estimulá-la entre as crianças.

Lugares em que se brinca: 
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Crianças pequenas (de 4 anos a 5 anos e 11 meses), em idade pré-escolar. 

Faixas etárias: 

Em torno de cinco crianças.

Número de participantes: 

A Cobra-cega contribui para o equilibro, a organização espacial e o uso de vários 
sistemas sensoriais, destacadamente a audição e o tátil. Permite também o 
autocontrole, pois requer atenção, concentração e flexibilidade cognitiva, uma 
vez que a brincadeira demandará da criança a habilidade de adaptar-se à restrição 
de sentidos.

Contribuições da brincadeira para a 
aprendizagem e o desenvolvimento infantis:

Solicite que as crianças fiquem espalhadas em um espaço que permita a 
movimentação do grupo de forma controlada; caso contrário, será inviável para a 
criança vendada pegar uma das crianças ao seu redor. Quando estiverem bem 
distribuídas, explique as regras da brincadeira às crianças.

Regras:

1. Uma criança deverá ser sorteada para ficar com os olhos vendados.
2. Deve estar no centro do grupo e visualizar onde estão as demais crianças.
3. Após vendada, as demais crianças deverão se posicionar ao seu redor.
4. Em seguida, o adulto (ou outra criança) deverá girar a criança vendada três 
vezes.
5. Agora as crianças deverão falar algo (um poema, uma parlenda, um trava-
língua) ou entoar uma cantiga, para que a criança vendada se direcione até os 
falantes. Ainda que existam textos alusivos à brincadeira, devem ser selecionados 
portadores textuais ou cantigas da região daqueles que estão brincando.

Modos de brincar: 
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6. Enquanto isso, as crianças podem ficar se movimento ao redor daquela que está 
vendada. Isso torna a brincadeira mais divertida.
7. A brincadeira transcorre até que a criança vendada consiga pegar outra criança.
8. Se desejar tornar a brincadeira mais complexa, solicite que a criança descubra 
quem ela pegou.
9. A criança abraçada ocupa o lugar daquela que estava vendada.
10. A brincadeira continua até que o grupo canse ou deseje brincar com outra 
coisa.

Apenas uma venda.

Materiais: 

Como essa brincadeira demanda que uma criança fique vendada, certifique-se de 
que o grupo se sente confortável, as crianças compreenderam as normas e 
adotam postura respeitosa. O adulto é essencial para o desenvolvimento de 
atitudes saudáveis para a vida em comunidade.

Sugestões para o adulto brincante: 



Assim como outras brincadeiras frequentes na história do brincar brasileiro, o 
'Vivo ou morto', aqui chamado de Em cima e embaixo, para reforçar as 
características motoras da brincadeira, surge como resultado de influências 
indígenas, africanas e europeias. Ao longo do tempo, a brincadeira passou a ser 
musicada e experienciada em diferentes espaços. 'Vivo ou morto', 'dia e noite', 'sol 
e chuva', 'em cima e embaixo' são expressões usadas ao longo do tempo e em 
diferentes locais para designar o movimento de subir e descer ao som de duas 
palavras em circunstância surpreendente.  

Em cima e embaixo ou
'Vivo ou morto'

05
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Ao ler sobre sua origem, percebemos também que essa brincadeira está presente 
em todo o território nacional. Certamente, você já viu um grupo de crianças 
coordenadas subindo e descendo no mesmo local bem aí na sua cidade.

Lugares em que se brinca: 

Crianças bem pequenas (de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e crianças 
pequenas (de 4 anos a 5 anos e 11 meses), em idade de frequentar a creche e a 
pré-escola. Vale ressaltar que, no caso das crianças bem pequenas, 
possivelmente a correspondência entre as palavras 'em cima' e 'embaixo' e seus 
respectivos movimentos pode não ocorrer imediatamente. Respostas mais 
precisas são observadas em crianças a partir de 4 anos. 

Faixas etárias: 
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A partir de duas crianças, ainda que com apenas uma criança e um adulto a 
brincadeira seja viável.

Número de participantes: 

Em cima e embaixo é uma brincadeira que mobiliza a atenção, a diferenciação, a 
relação entre significante e movimento, entre outras habilidades. Requer das 
crianças autocontrole, pois elas precisam estar atentas, bem como flexibilidade 
cognitiva e memória de trabalho, para que associem diferentes recursos. Além das 
funções executivas expressas, as crianças brincarão umas com as outras e 
imitarão movimentos. Para o desenvolvimento psicomotor (agilidade, expressão 
corporal, motricidade, equilíbrio), a brincadeira pode ser usada com diversas 
faixas etárias. Dentre os campos de experiência presentes na BNCC, você 
certamente encontrará alguns objetivos de aprendizagem e desenvolvimento no 
campo “corpo, gestos e movimentos”.

Contribuições da brincadeira para a 
aprendizagem e o desenvolvimento infantis:

Peça para as crianças ficarem umas ao lado das outras e se ponha diante delas. 
Após brincarem algumas vezes, você pode revezar o lugar daquele que falará as 
expressões 'em cima' e 'embaixo'. Além disso, quando se sentirem confortáveis 
com a brincadeira, o que se manifesta quando a maioria já corresponde 
corretamente às expressões 'em cima' e 'embaixo', inverta a expressão e o 
movimento. Por exemplo: ao falar 'em cima', abaixe e vice-versa.

Regras:

1. As crianças deverão ficar enfileiradas, e em frente a elas se posicionará a 
pessoa (adulto ou criança) que falará 'em cima' ou 'embaixo', sucessivas vezes.
2. Ao ouvir a expressão, as crianças deverão fazer o movimento correspondente.
3. Aqueles que tiverem dificuldades em fazer o movimento correspondente à 
expressão devem ir para outra brincadeira ou atividade (tratamos um pouco mais 
sobre isso nas sugestões para o adulto brincante).
4. A brincadeira continua até que permaneça apenas uma criança ou quando o 
grupo decidir que é o momento de papar. 

Modos de brincar: 
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Apenas um espaço que possibilite o movimento.

Materiais: 

O brincar gera envolvimento permanente e deve ser inclusivo. Por essa razão, 
nesta e em outras brincadeiras, crie alternativas para que as crianças se 
envolvam, mesmo quando saírem da brincadeira proposta. Sugerimos um circuito 
em que a criança que sair da brincadeira Em cima e embaixo se dirija a outra 
atividade, em outro espaço.

Sugestões para o adulto brincante: 



Desde o século XX, em diferentes estados brasileiros, a brincadeira apresenta 
variantes quanto às canções, que são quase faladas. Essa é uma brincadeira 
tradicional, também chamada de parlenda, que faz parte do folclore brasileiro.   

Serra, serra, 
serrador

06
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Adultos e bebês, em o todo Brasil e, portanto, com diferentes sotaques, revezam 
emoções e movimentos quando brincam e falam, de forma quase musicada, 
'Serra, serra, serrador quantas tábuas já serrou?'. Nos estados da Bahia, de Minas 
Gerais e de São Paulo, as versões cantadas variam, mas em todos os estados elas 
têm sotaque próprio.

Lugares em que se brinca: 

Bebês (de 0 a 1 ano e 6 meses) em idade de frequentar a creche. 

Faixas etárias: 

Um adulto e uma criança.

Número de participantes: 
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Com a mão fechada, enquanto se movimenta e segura as mãos do adulto durante 
a brincadeira Serra, serra, serrador, a criança exercita o movimento de preensão, 
além de demonstrar equilíbrio, coordenação motora e concentração. No que diz 
respeito à sua formação socioafetiva e emocional, reveza sensações e manifesta 
diferentes emoções enquanto brinca.

Contribuições da brincadeira para a 
aprendizagem e o desenvolvimento infantis:

Sente-se ou deite-se confortavelmente no chão. Após isso, coloque o bebê em seu 
colo e, com movimentos ritmados, leve-o para frente e para trás, enquanto repete 
os versos cantados:
Serra, serra, serrador
Quantas tábuas já serrou?
Uma, duas, três!

Modos de brincar: 

Reserve um espaço confortável e seguro, que lhe permita movimentar a criança de 
forma ritmada.

Materiais: 

Durante a brincadeira, observe as emoções 
demonstradas pelo bebê e também expresse suas 
emoções. É importante você se atentar para a 
segurança do espaço e se certificar de que está 
empregando a força apropriada e executando 
movimentos ritmados. Essa não é uma brincadeira 
apropriada para o bebê que acabou de se alimentar. 
Aguarde um pouco até que ele esteja pronto e 
disposto para a brincadeira. Não se surpreenda se o 
bebê não se cansar e demostrar o mesmo interesse 
todas as vezes em que você brincar com ele de Serra, 
serra, serrador!

Sugestões para o adulto brincante: 



Friedmann (2004) nos conta que essa brincadeira tradicional, assim como outras, 
existe desde o início do século XX, ainda que sua origem não seja precisa. Do 
século passado até este século, foram criadas cantigas exclusivamente para ela, 
que atualmente estão difundidas por todo o território nacional.

Estátua07

Origem da brincadeira:
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Essa brincadeira tradicionalmente infantil foi passada de geração para geração e 
hoje está presente em todos os estados brasileiros e em países de todo o mundo.

Lugares em que se brinca: 

Crianças bem pequenas (de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e crianças 
pequenas (de 4 anos a 5 anos e 11 meses), em idade de frequentar a creche e a 
pré-escola. Vale ressaltar que, no caso das crianças bem pequenas, as regras 
devem ser flexíveis. A habilidade de permanecer no mesmo lugar por mais tempo é 
mais frequente entre crianças a partir dos 4 anos de idade. 

Faixas etárias: 

Preferencialmente a partir de três pessoas, dentre as quais pelo menos duas 
crianças.

Número de participantes: 
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Essa é uma brincadeira que favorece a interação entre as crianças, ainda que 
mediada por um adulto. Dentre as dimensões do desenvolvimento infantil, a mais 
privilegiada é a socioemocional, à medida que as crianças se identificam umas 
com as outras e compartilham imitações. Das brincadeiras mencionadas até aqui, 
a tradicional Estátua é a que mais estimula a criatividade, porquanto as crianças 
escolhem poses e evidenciam a expressão corporal. Finalmente, contribui 
também para a consolidação da coordenação motora global, a organização 
espacial, o equilíbrio e a concentração. 

Contribuições da brincadeira para a 
aprendizagem e o desenvolvimento infantis:

Distribua as crianças no espaço, certifique-se de que estão atentas e explique as 
regras.

Regras:

1. Quando a música parar, todas as crianças devem ficar paradas.
2. Conforme a faixa etária, defina: se podem mexer o ombro, coçar o nariz, dar uma 
risadinha, etc.
3. Quem se mexer sai da brincadeira e quem permanecer parado continua.

Modos de brincar: 

Caixa de som, computador ou outro artefato que permita a reprodução de 
músicas, além de espaço suficiente para que as crianças se movimentem.

Materiais: 

Ainda que existam músicas nacionalmente conhecidas para a brincadeira, que já 
incorporaram a expressão 'estátua', opte por diversificar as cantigas e utilize 
aquelas que fazem parte do folclore regional. Caso consiga alguém para o(a) 
auxiliar, deixe que essa pessoa controle a música e realize as paradas. Assim, você 
ficará mais disponível para falar 'estátua' e interagir com as crianças. 

Sugestões para o adulto brincante: 



As brincadeiras usando cordas foram deixadas para o final, dada a diversidade de 
possibilidades que comportam e sua relevância para os processos integrais de 
desenvolvimento infantil. A incorporação de cantigas e movimentos à brincadeira 
tradicional de pular corda não é algo recente, e sua versão mais recorrente 
intitula-se “o homem bateu em minha porta” (SILVA; GONÇALVES, 2010, p. 01). 
Ressaltamos que a origem das brincadeiras de pular corda variam; há indícios de 
que tenham surgido entre adultos, em algumas das sociedades orientais, e depois 
foram  incorporadas aos esportes nas sociedades greco-romanas. No Brasil, 
essas brincadeiras tradicionais estão presentes no cotidiano de crianças e 
adultos.

Pular corda 08

Origem da brincadeira:
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As brincadeiras tradicionais que associam músicas e/ou versos a movimentos, 
sobretudo ao pular, estão presentes nas mais diversas cidades brasileiras.

Lugares em que se brinca: 

Crianças pequenas (de 4 anos a 5 anos e 11 meses), em idade pré-escolar. 

Faixas etárias: 

Pelo menos três pessoas. Duas ficam nas extremidades e uma permanece no 
centro, pulando de modo ritmado.

Número de participantes: 
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Considerando os marcos do desenvolvimento infantil, as crianças que brincam de 
pular corda já pulam com um pé só e mantêm o equilíbrio, além de terem 
asseguradas as características de idades anteriores, nas dimensões cognitiva, 
linguística, motora e socioemocional. Para a coordenação motora, as crianças 
que pulam corda também saltam, cantam e coreografam enquanto brincam. 
Essas atividades permitem que a concentração, a agilidade, a flexibilidade e a 
mobilidade sejam trabalhadas concomitantemente.

Contribuições da brincadeira para a 
aprendizagem e o desenvolvimento infantis:

Organize as crianças em um espaço seguro (com boa aderência do piso, para que 
não escorreguem, e pé direito alto, quando o espaço for coberto), compartilhe 
músicas ou versos do folclore brasileiro próprios para pular corda e acorde com o 
grupo quais são as regras.

Modos de brincar: 

Só é necessária uma corda. Opte por cordas confeccionadas com materiais que 
preservem a mão das crianças e tenham o tamanho apropriado à altura e à faixa 
etária dos participantes.

Materiais: 

Brinque junto. É inspirador para as crianças quando o adulto participa do brincar. 
Conte suas experiências com a brincadeira de pular corda, apresente outros 
adultos que tenham participado de jogos oficiais de pular corda e, mais uma vez, 
comece brincando e cantando: “O homem bateu em minha porta, e eu abri / 
Senhoras e senhores, ponham a mão no chão / Senhoras e senhores, pulem com 
um pé só / Senhoras e senhores, deem uma rodadinha / e vão pro olho da rua” 
(SILVA, T.; SILVA, M., 2018).

Cansou de brincar? Não se canse, porque agora é hora de jogar! Na próxima parte, 
há sete jogos de tabuleiro e nós já estamos ansiosos para revelá-los.

Sugestões para o adulto brincante: 



Parte III
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JOGOS DE TABULEIRO E PEÇAS: DAQUI, DALI E DE LÁ

Pensar sobre os jogos de tabuleiro e de peças requer olho no retrovisor e para uma 
viagem até tempos longínquos. Tempos muito distantes, que remontam à 
antiguidade e se estendem até à contemporaneidade. Tempos centrados em 
plantar e colher, tempos de luta pela sobrevivência, na busca por vegetais para 
alimentar-se, quando se tem notícia das primeiras iniciativas brincantes com o 
uso das sementes.

Alecrim, 
alecrim dourado 
que nasceu no campo 
sem ser semeado!
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Jogos de tabuleiro e de peças: 
fundamentos, regras e histórias

O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de 
certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo 
regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, 
dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento 
de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da 
“vida quotidiana”. (HUIZINGA).

Para dar início à discussão, escolhemos a bolha de sabão como símbolo da 
imaginação e do quão longe podemos ir. Antes de entrar no jogo propriamente 
dito, no entanto, é importante voltarmos algumas casas seculares, para 
entendermos seus fundamentos e como tudo começou.
Kischimoto (1996) considera que a definição de jogos não é uma tarefa simples, 
pois existe uma infinidade de conceitos e distinções entre jogos, brinquedos e 
brincadeiras. Para a autora, os jogos em diferentes culturas assumem vários 
significados: 

Considerar que o jogo tem um sentido dentro de um contexto 
significa a emissão de uma hipótese, a aplicação de uma 
experiência ou de uma categoria fornecida pela sociedade, 
veiculada pela língua enquanto instrumento de cultura dessa 
sociedade. Toda denominação pressupõe um quadro sociocultural 
transmitido pela linguagem e aplicado ao real. Dessa forma, o fato 
social, o jogo assume a imagem, o sentido que cada sociedade lhe 
atribui. É este o aspecto que nos mostra por que, dependendo do 
lugar e da época, os jogos assumem significações distintas. Se o 
arco e flecha hoje aparecem como brinquedos, em certas culturas 
indígenas representavam instrumentos para a arte da caça e da 
pesca. Em tempos passados, o jogo era visto como inútil, como 
uma coisa não-séria. Já no tempo do Romantismo, o jogo aparece 
c o m o  a l g o  s é r i o  e  d e s t i n a d o  a  e d u c a r  a  c r i a n ç a . 
(KISCHIMOTO,1996, p. 16-17).    
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Os jogos e as brincadeiras trazem elementos das culturas dos povos e são 
perpetuados por gerações. Borba (2009, p. 70) descreve esses processos das 
relações entre brincar e o contexto cultural: 

Ao brincar, a criança não apenas expressa e comunica suas 
experiências, mas as reelabora, reconhecendo-se como sujeito 
pertencente a um grupo social e a um contexto cultural, 
aprendendo sobre si mesma e sobre as relações do homem no 
mundo, e sobre os significados culturais do meio ao qual está 
inserida. 

Nos jogos, não se pode perder de vista que as crianças vivenciam experiências 
com características muito particulares e estabelecem diversas relações nos 
grupos em que brincam. Santos (2001, p. 15) analisa a importância da 
compreensão desses aspectos da ludicidade: 

A educação pela via da ludicidade propõe-se a uma nova postura 
existencial, cujo paradigma é um novo sistema de aprender 
brincado inspirado numa concepção de educação para além da 
instrução. Neste sentido, reflexões sobre por que se joga? Onde se 
joga? Quando se joga? Como se joga? São questões que se 
encontram ainda hoje no itinerário escolar e são as molas 
propulsoras que motivam e inquietam os profissionais 
contemporâneos, pois a literatura mostra que é possível ensinar 
sem entediar e que o jogo é o método de aprendizagem mais eficaz 
para a construção de conhecimentos, independente da idade 
cronológica do aluno

Os jogos daqui, dali e de lá são sempre expressões culturais e continuam no 
tabuleiro. As fábricas de jogos mantêm-se firmes até hoje, ocupando uma fatia do 
mundo do trabalho e harmonizando jogos tradicionais e experimentais. Em razão 
de sua capacidade criativa, certamente continuarão a produzi-los por muitos e 
muitos anos. 

Antes mesmo de darmos início a essa história, vale sublinhar o que nos ensina 
sobre jogos o grande e atemporal pensador Johan Huizinga, autor da epígrafe 
deste capítulo do Guia. Para o filósofo, trata-se de uma atividade exercida em 
determinados limites de tempo e de espaço cuja experiência é um legado do 
contexto histórico em que foi criada.
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No nosso Guia, a definição de jogo nos ajuda com a caracterização geral de seus 
elementos e nos inspira, assim como as bolhas de sabão, a trilhar diferentes 
lugares e a seguir por distintos caminhos, a fim de que possamos nos movimentar 
e nos divertir. 

Os clássicos jogos de tabuleiro e de peças são aqueles jogados no quarto ou na 
sala de casa, nos quintais, nos playgrounds, nas varandas, com a família, ou até 
mesmo nas escolas, como passatempo entre amigos e colegas de diferentes 
classes. 

Para entender esses tempos, vamos 
botar as cartas na mesa, soprar as 
bolhas de sabão e entrar em campo 
com dois momentos: como era antes e 
como é e pode ser agora.

Como era antes

Do túnel do tempo, trazemos cinco exemplos de antigos jogos de tabuleiro: o 
Caos, o Mancala, o Jogo Real de Ur, o Jogo da Onça e o Senat (ou Senet). Nas 
linhas a seguir, discorremos sobre seu surgimento, suas características e um 
pouco do seu percurso.

No que diz respeito às primeiras atividades lúdicas, são dignas de nota as trilhas 
traçadas até chegar ao que atualmente nominamos de jogos de tabuleiro. Os 
primeiros jogos deste tipo são datados de 7.000 anos a.C., dentre os quais um dos 
mais antigos é o Mancala, praticado com sementes, que funciona como um 
sistema de contagem e de captura de sementes do jogador adversário. É um jogo 
longevo, jogado até os dias de hoje. Para Prado (2018), este jogo pode ser 
considerado o pai de todos os jogos de tabuleiro.

Ainda segundo Prado (2018), outros jogos de tabuleiro clássicos podem ser 
encontrados ao longo da história, a exemplo do Chaturanga, precursor do Xadrez, 
um jogo indiano criado no ano VI d.C., que podia ser jogado por duas ou quatro 
pessoas   
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No Brasil, notadamente na cultura indígena, o Jogo da Onça é um marco histórico 
bastante conhecido, dada sua circulação entre as tribos. Esse jogo foi encontrado 
entre os Bororo do Mato Grosso, do Acre e de Manchineri, bem como entre os 
Guarani de São Paulo (PRADO, 2018) e reflete a diversidade da cultura brasileira. 

De acordo com Alves (2007, p. 5), os jogos brasileiros são resultados de diferentes 
culturas e se modificam ao longo do tempo: 

Os jogos não permanecem exatamente os mesmos quando 
transpostos para outros cenários histórico-culturais. Enquanto 
manifestação espontânea da cultura popular, eles têm a função de 
perpetuar a cultura infantil, ou nos dizeres de Brougère (1995) 
'impregnar culturalmente a criança'. Os jogos tradicionais 
brasileiros carregam a marca de nossa miscigenação, a mistura do 
europeu (essencialmente o português), do negro e do índio fez 
surgir uma combinação genética e cultural influenciando a vida 
social do brasileiro.

O Caos é um jogo que conta com diferentes versões, das quais vamos descrever 
uma das mais populares. Os participantes dividem-se em quatro equipes, cada 
qual representada por uma cor. O tabuleiro é desenhado no chão, e suas casas são 
numeradas de 1 a 50. A movimentação dos pinos sobre o tabuleiro é feita de 
acordo com o resultado do dado. São dispostos sobre o solo 50 papéis, cada qual 
correspondente a uma casa e acompanhado de uma palavra (por exemplo: 
1/lápis, 2/gato, 3/escola, etc.). Cada equipe conta com um monitor, que 
permanece de posse de uma lista, na qual constam cada um dos 50 números e 
suas respectivas palavras (1/lápis, 2/gato). Na frente de cada uma dessas 
combinações, há uma atividade para a equipe realizar. 

Primeiramente, todas as equipes jogam o dado e posicionam seu pino sobre o 
tabuleiro. Logo em seguida, dá-se início ao jogo, e todas as equipes consultam o 
papel que corresponde ao número que seu pino ocupa no tabuleiro, no qual 
observam a palavra a ele relacionada (por exemplo: 6/carro). Uma vez conhecida a 
palavra, a equipe consulta um dos monitores, que lhe passa a tarefa 
correspondente. Depois de cumprida a tarefa, a equipe joga novamente o dado e 
movimenta-se pelo tabuleiro, caindo em outro número, relacionado a outra 
palavra, que, por sua vez, corresponde a outra tarefa. 
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A dinâmica do jogo prossegue dessa maneira até a prova final (nº 50). Para 
ganhar, a equipe deve chegar primeiro ao número 50, mas deve cair exatamente 
nesta casa. Ou seja, se a equipe estiver na casa 48 e tirar 5 no dado, deverá voltar 
para a casa 47, pois o 50 é alcançado por apenas duas unidades do dado; as três 
unidades restantes retrocedem na numeração, até a equipe chegar ao número 47. 
Neste caso, se o resultado dos dados fosse 2, a equipe venceria o jogo, pois as 
unidades coincidiriam com o número 50 (de 48 para 50).  

Material: tabuleiro gigante, com peças, senhas de números e palavras (de 1 a 50); 
listas de números, palavras e tarefas (para os monitores); dado gigante.

Outro jogo é o Mancala, originário da África do Sul, também conhecido por outros 
nomes, como Awari (Suriname) e Oware (Gana). Atualmente, graças ao avanço da 
tecnologia, é possível jogá-lo online.

Eis, em linhas gerais, suas regras e os materiais de que necessita:

Regras: 

cada jogador recebe um 
determinado número de peças 
para 'semear', tanto na própria 
casa quanto nas casas dos 
adversários. Os jogadores 
podem colher as peças no 
sentido horário ou anti-
horár io .  O  jogo termina 
q u a n d o  h o u v e r  p o u c a s 
sementes no tabuleiro ou 
apenas uma semente de cada 
lado. O triunfo será do jogador 
que tiver mais sementes.

Material:

as peças podem ser pedras ou 
sementes, assim como o 
tabuleiro (Figura 4) pode ser 
qualquer suporte que tenha 
buracos côncavos, como 
favas de feijão ou caixa de 
ovos.

Tabuleiro de Mancala
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Outra experiência em tabuleiro é o Jogo Real de Ur, originário da Suméria de Ur, 
atual Iraque. O jogo foi descoberto entre 1922 e 1934, pelo arqueólogo Leonard 
Woolley, que encontrou durante suas escavações várias joias, armas, tabuleiros, 
etc.

O tabuleiro tem 20 casas, e cada jogador recebe 7 peças. O jogo utiliza 6 dados 
tetraédricos, com marcações em 2 vértices, além de 21 bolas brancas. O Jogo 
Real de Ur é de percurso e tem por objetivo fazer com que as peças percorram por 
inteiro o tabuleiro, ao fim do qual são retiradas. O jogador que terminar essa 
operação será o vencedor.

Tabuleiro do Jogo Real de Ur

O Jogo da Onça tem a fauna brasileira como inspiração. O resgate de suas regras 
indica que os jogadores escolhem ou sorteiam quem será a onça e os 14 
cachorros. A peça da onça ocupa a casa localizada entre o vértice do triangulo e o 
quadrado do tabuleiro, e as demais ocupam as casas mais distantes do quadrado. 
Cada jogador pode se movimentar para qualquer casa vizinha que estiver vazia, 
uma casa por vez. Onça e cachorros se movimentam em tempos diferentes. A 
onça se movimenta uma vez, e um dos cachorros se movimenta em seguida. A 
onça ganha o jogo se conseguir capturar cinco cães, e os cães ganham se 
encurralarem a onça, ou seja, se a impossibilitarem de se locomover pelo 
tabuleiro. 

Desenho do Jogo da Onça
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Por fim, o Senat (ou Senet), também conhecido pela misteriosa alcunha de 'jogo 
de passagem da alma para outro mundo', foi criado no Egito, por volta de 5.500 
a.C., e é citado no Livro dos Mortos e em outros textos religiosos.

O tabuleiro é formado por três colunas, cada qual com 10 ou 11 casas, conhecidas 
como 'perus'. O objetivo do jogo é mover as peças pelas casas, cada qual com 
suas respectivas marcações e seus significados. Originalmente, quando jogado 
apenas por uma única pessoa, compreendia-se que o jogador enfrentava o seu 
próprio destino, representado pela imagem do deus dos mortos, Osíris. Caso fosse 
vitorioso, receberia a bênção da vida eterna.

Ao fechar este breve panorama histórico, gostaríamos de trazer mais uma vez o 
dizer de Huizinga (2012, p. 177), quando argumenta que, em diferentes 
linguagens artísticas, em suas entrelinhas históricas, o jogo tem gestos que vêm 
do sagrado: “Na história, na arte e na literatura, tudo aquilo que vemos sob a forma 
de um belo e nobre jogo começou por ser um jogo sagrado”. 

Os jogos de tabuleiro da antiguidade foram redescobertos, reinventados, 
reinterpretados e até digitalizados. Ao longo do tempo, foram ganhando 
significado mais amplo a cada quadra histórica e cultural, até chegarem aos dias 
de hoje, em que ocupam diferentes suportes, notadamente de forma remota, com 
força e vitalidade. 

Este breve panorama da gênese de alguns jogos de tabuleiro torna evidente sua 
transformação e o quanto andou muitas casas na história. 

 Como é ou pode ser hoje

Nosso Guia, após as 8 dicas de brincadeiras, sugere 
agora 7 jogos de tabuleiro e de peças, para 
conhecermos sua gênese, suas características, suas 
regras e começarmos a jogar. Um desafio saudável e 
prazeroso para toda família. Para facilitar o manuseio 
e acesso dos jogos, veja para quais faixas etárias os 
jogos de tabuleiro e de peças são indicados. É apenas 
um roteiro, pois, assim como nas brincadeiras, é a 
criança, seus amiguinhos e familiares que definem os 
jogos, suas variações e os modos de jogar.
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Faixa etária Brincadeira Página Número

01 A partir de 4 anos Dama

02 A partir de 4 anos e 6 meses Mini-xadrez

03 A partir de 4 anos Ludo

04 A partir de 3 anos Quebra-cabeça

05 A partir de 4 anos e 6 meses Resta Um

06 A partir de 3 anos e 6 meses Dominó de figuras

07 A partir de 3 anos Jogo da Memória

Vai, vai, vai começar a brincadeira, inspirada na canção Redescobrir, de autoria de 
Gonzaguinha: “Como se fora brincadeira de roda / Jogo do trabalho na dança das 
mãos / O suor dos corpos na canção da vida / O suor da vida no calor de irmãos”.

Vale lembrar de que todo jogo é formado por regras, uma série de normas que 
organizam e l imitam as ações dos jogadores, em um movimento 
consensualmente aceito pelos participantes. Nessa perspectiva, Huizinga (2012, 
p. 10) afirma que “[...] a primeira regra de qualquer jogo é oferecer total liberdade 
para o jogador adentrar e sair daquele mundo quando quiser”. 

No tabuleiro tem? Versões para jogar
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Há 4 mil anos, surgia um jogo de tabuleiro que acabou por se tornar um dos mais 
populares do Brasil, o jogo de Damas. Os Faraós do Egito jogaram este jogo por 
volta de 3,5 mil anos atrás. De acordo com o filósofo Platão, a Grécia emprestou os 
jogos de tabuleiros do Egito. No tabuleiro primitivo, o povo na África movia pedras 
ou conchas em linhas desenhadas na areia. O desafio até hoje continua sendo 
capturar as peças pulando sobre a peça adversária. Apesar da versão mais 
conhecida no mundo ser a do tabuleiro de 100 casa (10 por 10), a mais jogada é a 
de 64 casas (8 por 8).

Damas01

Origem da brincadeira:

50

Crianças a partir de 4 anos podem se divertir com as peças da Dama e ir tomando 
gosto pelo jogo. No entanto, o aprendizado sistemático do jogo, na maioria das 
experiências, ocorre a partir dos 4 anos e 6 meses.

Faixas etárias: 

Dois jogadores.

Número de participantes: 

O jogo contribui para o desenvolvimento motor e cognitivo, para o 
desenvolvimento de estratégias, para o raciocínio lógico, a coordenação motora 
fina e a concentração.

Contribuições da brincadeira para a aprendizagem 
e desenvolvimento infantis: 
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Trata-se de um jogo intergeracional, pois, além das crianças, cativa os jovens, os 
adultos e principalmente os idosos. Nas pequenas, médias e grandes cidades, é 
fácil notar jogadores de Damas de diferentes segmentos sociais, o que atesta 
grande adesão popular ao jogo. Para a realização do jogo, é necessário um 
tabuleiro quadriculado de 64 casas claras e escuras, alternadamente. São 
dispostas horizontalmente 12 peças de cores diferentes em cada lado do 
tabuleiro: em um dos lados, as peças claras, e no outro as escuras, ambas sobre as 
casas escuras. Antes do início do jogo, é realizado um sorteio, e o ganhador inicia 
o movimento de suas peças para frente, sempre em diagonal, ocupando as casas 
escuras. A captura das peças é feita sempre que houver um espaço vazio atrás da 
peça adversária, no sentido da diagonal. Para capturar as peças do adversário, no 
entanto, é possível se mover para frente ou para trás, mas sempre na diagonal. Ao 
atingir a oitava casa do oponente, uma peça se torna dama, sobre a qual se 
sobrepõe uma outra pedra da mesma cor, a fim de identificá-la. Ao contrário das 
demais peças, a dama pode se movimentar de forma ampla pelo tabuleiro, em 
qualquer diagonal e sentido, tantas casas quanto quiser. A captura é obrigatória 
durante o jogo e tem o mesmo valor para a dama e para as outras peças. É possível 
realizar várias capturas ao mesmo tempo se houver peças alternadas na diagonal, 
que em seguida serão retiradas. A peça não é promovida à dama se atingir a última 
casa do tabuleiro apenas para realizar uma captura e, ao final, repousar sobre 
outra. Ao jogador é proibido interromper o movimento ou mexer em várias peças 
para jogar; caso isso aconteça, o adversário deve dizer com qual peça pretende 
jogar. O desafio central do jogo é capturar o máximo de peças do adversário ou 
imobilizar sua jogada no tabuleiro. Vence o jogador que capturar todas as peças 
do adversário. 

Modos de brincar: 

O tabuleiro de Damas pode ser adquirido com as peças. Pode também ser 
confeccionado com materiais recicláveis. Um pedaço de madeira, tintas para 
pintar os quadrados e tampas de garrafas plásticas de cores diferentes são os 
materiais necessários para a produção artesanal do jogo de Damas.

Materiais: 



O Xadrez é ao mesmo tempo jogo e esporte, arte e ciência. Pode ser classificado 
como um jogo de tabuleiro de natureza recreativa ou competitiva, para dois 
jogadores. Surgiu na Índia, em torno do século VI, como uma variação do antigo 
Chaturanga. Após uma série de modificações em suas regras, em torno de 1500, 
tornou-se popular na Europa, e assim permanece até o momento atual. Também é 
conhecido como Xadrez Ocidental ou Xadrez Internacional, como forma de se 
distinguir de outras variantes da atualidade.

Mini-xadrez02

Origem da brincadeira:
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Os pequenos curiosos adoram brincar no tabuleiro de Xadrez. As crianças a partir 
de 4 anos e 6 meses podem se divertir com as peças e ir tomando gosto pelo jogo. 
No entanto, o aprendizado sistemático do jogo, na maioria das experiências, 
ocorre a partir dos 5 anos de idade.

Faixas etárias: 
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Inicialmente, é necessário um tabuleiro quadrado, com 64 casas claras e escuras, 
alternadamente. São colocadas 16 peças brancas de um lado do tabuleiro e 16 
peças pretas do outro, em duas fileiras. As peças têm formatos, características e 
movimentações distintas. O Xadrez é composto por um rei, uma dama, dois 
bispos, dois cavalos, duas torres e oito peões. O rei pode se mover em todas as 
direções, uma casa de cada vez, enquanto a dama pode se movimentar em 
qualquer direção e por quantas casas forem possíveis. Os bispos podem se 
movimentar apenas nas diagonais, mas em um único sentido a cada jogada. O 
cavalo faz o movimento em L: anda uma casa em linha reta, para qualquer direção, 
exceto para as diagonais; e em seguida, três casa para o lado, podendo pular 
qualquer peça que estiver no meio deste trajeto. A torre se movimenta horizontal e 
verticalmente, quantas casas quiser, porém em apenas uma direção a cada 
jogada. O peão é a única peça que não retrocede durante uma jogada, anda sempre 
para frente. 

Vence o jogador que conseguir capturar o rei adversário. Portanto, toda 
movimentação das peças, além de capturar as peças adversárias, consiste em 
evitar ou tirar o rei de uma situação de xeque, que acontece quando este está em 
iminência de ser capturado por uma peça adversária. Um xeque sem possibilidade 
de defesa é chamado de xeque mate.

Modos de brincar: 

O tabuleiro de Xadrez pode ser adquirido 
com todas as peças. Também pode ser 
confeccionado com materiais recicláveis, 
como pedaços de madeira, tinta para pintar 
os quadrados e peças artesanais.

Materiais: 

O Xadrez é um jogo complexo e instigante, que contribui para o desenvolvimento 
das crianças, com destaque para as dimensões cognitiva e motora. Ao estimular a 
prática do Xadrez, estamos aproximando as crianças de uma experiência para 
vida inteira.

Contribuições da brincadeira para a 
aprendizagem e o desenvolvimento infantis:



Foi criado na Índia, em torno do século XV, como uma variante do antigo Pachisi. 
Ao longo do tempo, suas regras foram sofrendo algumas modificações. O nome 
pelo qual o conhecemos, Ludo, foi criado no Reino Unido, em 1896. Também é 
conhecido como 'eu jogo' em latim. No Brasil, é popularmente conhecido como 
Furbica em algumas localidades.

Origem da brincadeira:
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Crianças a partir de 4 anos podem se divertir com o colorido das peças e aprender 
algumas noções básicas, estimuladas pelo dado. No entanto, o aprendizado 
sistemático do jogo, na maioria das experiências, ocorre a partir dos 4 anos e 6 
meses de idade.

Faixas etárias: 

De 2 a 4 jogadores.

Número de participantes: 

Ludo03



55

Para a realização do jogo, é necessário um tabuleiro (Figura 9), um dado e 16 
peças, de 4 cores diferentes (um grupo de 4 peças para cada jogador, cada grupo 
com uma cor diferente). A finalidade do jogo é levar todas as peças até o final do 
tabuleiro. A movimentação se dá de acordo com o número sorteado no dado. As 
peças ficam no quadrado inicial, onde está escrita a palavra start. O jogador só 
pode iniciar a partida quando conseguir tirar 6 no dado, caso contrário tem que dar 
a vez para outro jogador. Logo em seguida, cada jogador movimenta as suas 
peças de acordo com o resultado do dado. Quando tira 6, em vez de percorrer o 
tabuleiro, o jogador pode optar por mover uma peça do ponto de partida. Caso a 
peça do jogador caia na mesma casa que a de um adversário, esta deve ser 
capturada e retornar à zona de start. Depois de percorrer o tabuleiro, a peça deve 
parar exatamente no meio do tabuleiro, chamado de coroa, ingressando pela seta 
correspondente à sua cor. Se o dado não mostrar o número exato de casas que 
faltam para a peça atingir o centro do tabuleiro, o jogador deverá retroceder o 
número de casas excedente. O vencedor será aquele jogador que conseguir 
transportar todas as suas quatro peças para a coroa primeiro.

Modos de brincar: 

Com papelão, quatro cores diferentes de tinta, régua, lápis ou caneta, é possível 
construir um tabuleiro de Ludo artesanal.

Materiais: 

Trata-se de um jogo colorido, que permite a fixação dos nomes das cores e muito 
pode contribuir para estimular a tomada de decisão, o raciocínio lógico, a 
concentração e a formulação de estratégias de jogo.

Contribuições da brincadeira para a 
aprendizagem e o desenvolvimento infantis:



Mesmo não havendo consenso entre os historiadores acerca da gênese do jogo de 
Quebra-Cabeça, uma das hipóteses mais aceitas é a de que o cartógrafo inglês 
John Spilsbury inventou o brinquedo. Movido pelo objetivo de fazer seus alunos 
aprenderem geografia, em 1760, John criou um conjunto de peças com as partes 
do mundo. Juntas, elas formavam o mapa mundial. Usando placas de madeira e 
estiletes, Spilsbury proporcionou aos seus alunos divertimento, foco e 
aprendizagem.

Quebra-cabeça04

Origem da brincadeira:

56

A partir de 3 anos.

Faixas etárias: 

De dois a quatro jogadores, com a colaboração dos pais, dos professores, dentre 
outros adultos.

Número de participantes: 
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Inicialmente, é preciso ter todas as peças do jogo disponíveis na superfície. O 
primeiro jogador escolhe uma peça e coloca na mesa; em seguida, o próximo 
jogador escolhe outra peça e coloca junto à primeira. Assim, coletivamente, os 
jogadores vão percebendo o encaixe e a harmonia entre as peças. Caso não acerte 
a peça que se conecta à primeira, o jogador passa a vez para o próximo. O jogador 
que colocar a última das três peças do quebra-cabeça começa a nova jogada. 
Vence quem acabar primeiro as peças do jogo correspondentes à imagem 
buscada. Atualmente, os mais comuns são feitos de algum tipo de papel 
resistente e possuem as mais variadas imagens impressas, das quais as mais 
comuns são paisagens naturais (flora e fauna), reproduções de obras de artes 
famosas e construções arquitetônicas célebres. 

Modos de brincar: 

Com caixas de leite, papelão, cartolina, canetas, figuras e cola, é possível 
confeccionar as peças, que se complementam em um mosaico artesanal. A 
imagem é colada no papel e depois cortada de acordo com o formato das peças. 
Além dos quebra-cabeças de papel, atualmente também são comercializados os 
3D, que possuem ilusões óticas, além dos de dupla face.

Materiais: 

São distintas as aprendizagens possíveis, especialmente a percepção visual, a 
resolução de problemas, a coordenação motora fina e a concentração.

Contribuições da brincadeira para a 
aprendizagem e o desenvolvimento infantis:



Trata-se de um jogo de concentração que surgiu na França, ainda na Idade Média, 
e permanece despertando o interesse desde a tenra idade. Foi inspirado em um 
quebra-cabeça, pois isso é repleto de peças que vivem a saltar umas sobre as 
outras. Uma das versões mais difundidas sobre a origem do Resta Um diz que ele 
foi inventado por um prisioneiro encarcerado numa prisão da Bastilha, como alívio 
para o tédio e a solidão.

Resta Um05

Origem da brincadeira:
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As crianças a partir de 4 anos e 6 meses já podem ludicamente aprender sobre o 
jogo e seu saltitante desafio.

Faixas etárias: 

Trata-se de um jogo individual, que se aprende, em grande medida, por 
observação.

Número de participantes: 
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O objetivo central do jogo é deixar apenas uma peça no tabuleiro, desde que 
respeitados os movimentos previstos nas regras. O tabuleiro de Resta Um é 
bastante singular (Figura 10). No início, todas as 32 peças pecinhas devem estar 
dispostas no tabuleiro, com exceção da posição central, que permanece 
inicialmente vazia. O jogador ganha quando conseguir deixar apenas uma peça no 
tabuleiro. Para isso, precisa criar estratégias para se movimentar e poder capturar 
o máximo de peças possíveis, aproveitando os espaços vazios para saltar sobre as 
peças e assim retirá-las do tabuleiro e alcançar a vitória

Modos de brincar: 

O tabuleiro e as peças do Resta Um podem ser confeccionados com diversos 
materiais, como papelão, caneta e tampas de garrafa pet.

Materiais: 

São muitas as aprendizagens oferecidas, notadamente o raciocínio lógico, a 
elaboração de estratégias, o desenvolvimento da coordenação motora fina, a 
concentração, a percepção visual, etc.

Contribuições da brincadeira para a 
aprendizagem e o desenvolvimento infantis:



O nome Dominó é associado à expressão latina Domino Gratias (Graças a Deus), e 
a feição das peças remete às golas pretas e brancas dos sacerdotes. A versão 
mais aceita sobre sua origem é a que afirma que o jogo surgiu na China, inventado 
por um funcionário do imperador Hui Tsung. Nesse país, o jogo é conhecido como 
Kwatp'ai, que significa 'tabletes de osso', e suas peças são mais longas que as dos 
dominós do Ocidente, notadamente na Itália e na Inglaterra. No Brasil, o Dominó 
chegou com os portugueses e foi impulsionado como passatempo para os 
escravizados. As peças tradicionais eram de marfim e madeira, mas, para 
alcançar as crianças, hoje temos peças de plástico. 

Dominó 
De Figuras

06

Origem da brincadeira:
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Crianças a partir de 4 anos podem se divertir com as peças do Dominó e ir 
tomando gosto pelo jogo. No entanto, a variante com diferentes figuras é que dá 
sentido ao jogo, e antes dos 5 anos de idade as crianças já estão jogando 

Faixas etárias: 

Dois jogadores ou duas duplas.

Número de participantes: 
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O dominó, assim como sua variante com figuras, é um jogo intergeracional que 
estimula a memória e pode enlaçar crianças, adultos e idosos. Nas pequenas, 
médias e grandes cidades, é fácil notar jogadores de dominó de diferentes 
segmentos sociais, o que atesta o interesse popular pelo jogo e a grande adesão 
do público infantil quando a variante é com figuras.

Para a realização do jogo de dominó de figuras, são necessárias 30 peças com 
duas faces idênticas. O número de participantes pode variar de 2 a 4 jogadores.    

Antes de iniciar o jogo propriamente dito, é importante embaralhar bastante as 
peças. Depois, cada jogador ou dupla de jogadores pega suas peças, de modo que 
cada jogador ou dupla fique com a mesma quantidade de peças. Para decidir 
quem começa, pode-se recorrer à ajuda de um dado. Quem tirar o maior numero 
terá o direito de dar início à partida.

Em sentido horário, cada jogador deve encaixar uma peça com face idêntica à de 
uma das extremidades das peças já dispostas na mesa e, em seguida, passar a 
vez. Caso o jogador da vez não tenha peça com face idêntica, deve passar a vez. 
Será considerado ganhador o primeiro jogador ou dupla de jogadores que terminar 
todas as peças da mão.

Modos de brincar: 

O Dominó de Figuras pode ser adquirido com as peças e suas inúmeras figurinhas. 
Pode também ser confeccionado com materiais recicláveis. Para uma produção 
artesanal do jogo, é necessário cola, pequenos pedaços de madeira ou papelão, 
tintas coloridas para produção de diversificadas peças de dominó e imagens da 
flora e da fauna brasileiras, por exemplo.

Materiais: 

O jogo contribui para o desenvolvimento cognitivo e de noções de estratégias, 
para o raciocínio lógico, a coordenação motora fina e a concentração.

Contribuições da brincadeira para a 
aprendizagem e o desenvolvimento infantis:



Trata-se de um jogo clássico formado por peças que apresentam uma figura em 
um dos lados. Foi criado provavelmente no Egito ou na China no século XV e as 
primeiras referências registram que o jogo era formado por baralho de cartas 
ilustradas e duplicadas. Cada figura se repete em duas peças diferentes.

Jogo Da Memória07

Origem da brincadeira:
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A partir de 3 anos.

Faixas etárias: 

No mínimo dois jogadores.

Número de participantes: 
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A curiosidade de conhecer e o teste para lembrar formam os principais 
ingredientes para o crescente interesse das crianças pelo Jogo da Memória. Para 
jogar, é preciso de pelo menos dois jogadores e distintas peças (sempre duas 
iguais), dispostas numa superfície que garanta uma boa visibilidade. Cada 
jogador deverá virar duas cartas e mostrá-las a todos os jogadores. Se forem 
iguais, o jogador realiza outra jogada; se forem diferentes, o jogador coloca as 
peças no mesmo lugar e passa a vez para o próximo. Será considerado vencedor 
aquele que tiver o maior número de peças.

Modos de brincar: 

Com cartolina, papel de ofício, caneta, figuras e desenhos, é possível produzir 
Jogos de Memória artesanais alternativos.

Materiais: 

Além da diversão as aprendizagens adquiridas em um jogo de exercício de 
memória são: memória visual, atenção, concentração, raciocínio lógico e noção 
espaçial. Vale destacar que é crescente o interesse pelo Jogo da Memória on line.

Contribuições da brincadeira para a 
aprendizagem e o desenvolvimento infantis:
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Neste breve panorama sobre os jogos de tabuleiro e de peças, foi possível 
conhecer ou reconhecer diferentes jogos e seus distintos modos de jogar. Por meio 
dos jogos, as crianças podem se relacionar consigo mesmas, com o outro e com o 
meio ambiente, ampliando as funções do seu cérebro, como a imaginação, a 
percepção, a memória e a inteligência (SANTÍN, 2001). 

Os jogos também podem ajudar na afirmação identitária e no fortalecimento da 
autoestima e do espirito coletivo, bem como promover experiências pedagógicas 
de ensino e aprendizagem. Ao longo dos tempos, o jogo tem cumprido relevante 
papel de socialização e se mostrado uma extraordinária experiência de interação e 
comunicação entre seus participantes, notadamente entre as crianças.

É crescente o número de estudos e pesquisas 
que ressaltam a relevância familiar, 
comunitária e educativa dos jogos de 
tabuleiro e de peças para o desenvolvimento 
e a aprendizagem das crianças. Vale lembrar 
de que os jogos de tabuleiro para crianças 
podem desempenhar um papel essencial na 
ampliação do repertório cultural infantil. 
Trata-se de uma ótima opção coletiva de 
ocupação lúdica do tempo livre, que promove 
a sociabilidade, o raciocínio lógico, a 
coordenação, a quietude e o movimento, 
além de contribuir para a compreensão de 
regras e motivar atitudes de autoconfiança e 
autonomia, características importantes no 
desenvolvimento integral infanto-juvenil.
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O presente Guia se vale dos princípios contemporâneos da literacia familiar, 
indicando jogos e brincadeiras como práticas e experiências que, a um só tempo, 
estimulam a diversão em família e/ou em comunidade. Além disso, desenvolvem 
atividades relacionadas com a linguagem oral, a leitura e a escrita, por meio das 
quais crianças de diferentes segmentos sociais interagem com seus amigos e 
amigas, irmãos e irmãs, pais e mães, responsáveis temporários ou permanentes.

Falar e ouvir sobre a história e as características dos jogos e brincadeiras, assim 
como ler e (re)escrever suas regras, são boas estratégias para despertar o 
interesse pela diversão crítica e criativa, bem como para oferecer às crianças um 
jeito de brincar junto e jogar com, em lugar de jogar contra, como nos jogos 
competitivos, proporcionando-lhes mais cooperação, afetividade e 
desenvolvimento integral.

Por essas razões, no desejo de oferecer 
um potente suporte de aprendizagens 
prazerosas, enlaçando as crianças e 
seus familiares, amigos e colegas, o 
Guia se afirma como um conjunto de 
experiências educativas destinadas ao 
tempo l iv re  de  obr igações.  As 
brincadeiras e os jogos de tabuleiro e 
de peças são mais uma iniciativa que 
colabora com o desenvolvimento 
integral da criança, envolvendo 
diferentes campos do saber e da 
cultura lúdica.



Parte IV
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PARA CONTINUAR BRINCANDO

Páginas atrás, começamos nossos diálogos pela apresentação deste Guia. 
Destacamos expectativas e modos para manusear o material a partir das quatro 
partes que o compõem. Ainda no início, situamos esta produção como elemento 
constitutivo do Programa Conta pra Mim, da Secretaria de Alfabetização do 
Ministério da Educação. Concluímos a apresentação convidando-o para brincar, 
pois entendemos a ludicidade como elemento estruturante da vida.

Na primeira parte do Guia, intitulada A criança aprende enquanto brinca, 
discorremos sobre as abordagens que fundamentam o uso cotidiano das 
brincadeiras tradicionais e dos jogos de tabuleiro e peças. Caso tenha pulado essa 
parte inicial do Guia, volte algumas casas, para compreender as relações que se 
estabelecem entre o brincar, a aprendizagem e o desenvolvimento infantis. Em 
duas subseções, discutimos os marcos do desenvolvimento observáveis em 
crianças de 2 a 5 anos, em quatro dimensões: cognitiva, linguística, motora e 
socioemocional. 
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Esses conhecimentos são essenciais, na 
medida em que preservam a individualidade e, 
portanto, os ritmos que singularizam cada 
criança. Ao mesmo tempo, reconhecemos 
parâmetros já estabelecidos, para que, com 
b a s e  n e l e s ,  p o s s a m o s  s e l e c i o n a r  a s 
brincadeiras e os jogos mais apropriados para 
cada faixa etária, sem desconsiderar que a 
criança tem autonomia para escolher com o que 
vai brincar, dada a espontaneidade desse eixo 
de estruturação da infância. Ainda na primeira 
parte, retomamos as funções executivas 
c o r r e l a t a s  à s  c o m p e t ê n c i a s ,  a s s i m 
categorizadas: autocontrole, memória de 
trabalho e flexibilidade cognitiva.

As duas partes seguintes descrevem oito 
brincadeiras tradicionais e sete jogos de 
tabuleiro. São quinze opções para materializar a 
ludicidade. Em cada uma das brincadeiras 
tradicionais, são indicadas as faixas etárias 
mais apropriadas, de acordo com a lógica da 
BNCC, a origem do item, quais aspectos do 
desenvolvimento infantil são contemplados, os 
modos de mediar e os cuidados a serem 
observados pelo adulto brincante. As partes II e 
III, respectivamente intituladas Tic-tac, tic-tac... 
o tempo das brincadeiras tradicionais e Jogos 
daqui, dali e de lá, devem ser manuseadas 
livremente, sem a necessidade de adoção de 
uma ordem.
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Retorne a essas seções e familiarize-
se com as informações nelas contidas, 
para que sua memória as resgate com 
frequência, mas não se esqueça 
também de reservar um tempo para o 
brincar; caso contrário, ainda que 
essencial, ele será secundarizado.

Mais uma vez, leia, releia e após isso 
que tal brincar em outros parques? A 
seguir, inseriremos outras fontes de 
consulta, de modo a tecer outros 
diálogos e a jogar em outros tabuleiros. 
Para acessar os materiais, basta 
passar o cursor sobre cada uma das 
ilustrações em seu dispositivo móvel e 
clicar na figura.

Acabamos esta parte, e é agora que a brincadeira começa. Favorite o Guia de 
Brincadeiras Tradicionais e Jogos de Tabuleiro e acesse os outros materiais do 
Programa Conta pra Mim. Apesar de, por ora, concluirmos nossa conversa, 
reforçamos o convite para que brinque conosco. Como bolinhas de sabão que se 
esvaem na imensidão do horizonte, como a última casa da amarelinha ou o final do 
jogo no tabuleiro, despedimo-nos deste momento, mas a leitura e a escrita nos 
ligarão sempre que você decidir, mais uma vez, consultar este brinquedo chamado 
Guia.

A Transmissão 
da Cultura da 
Brincadeira:

Cadê o
brincar?

Tabuleiro 
Digital

A brincadeira e suas 
implicações nos processos 
de aprendizagem e de 
desenvolvimento

Efeitos de um jogo de 
tabuleiro educativo na 
aquisição de leitura e 
escrita
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