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Brincadeiras de origem africana 

Você sabia que boa parte das 

brincadeiras e jogos preferidos das 

crianças brasileiras têm origem na 

África? Algumas delas são: pega-

pega, escravos de jó e queimada. 

Outras, no entanto, ainda não são 

muito conhecidas por aqui, mas 

fazem muito sucesso entre crianças 

e adultos de muitos países africanos. Conheça algumas: 

▪ Terra-mar (país: Moçambique): Uma longa reta deve ser riscada 

no chão. De um lado se escreve “terra” do outro “mar”. No início todas as 

crianças podem ficar do lado da terra. Ao ouvirem “mar!”, todas devem pular 

para o lado do mar. Ao ouvirem “terra!”, pulam para o lado da terra. Quem pular 

para o lado errado sai.  O último a permanecer sem errar, vence. 

 

▪ Katopi (país: Uganda): Todos, menos o líder, sentam-se em uma 

linha reta ou em um círculo com suas pernas estendidas, e cantam. Enquanto 

estão cantando, o líder aponta para cada uma das pernas das crianças. Quando 

a música acaba, o líder está apontando para a perna de uma criança, esta deve 

dobrar a perna. Quando ambas as pernas de uma criança devem ser dobradas 

ela está fora. O último a ficar com uma perna estendida, ganha. 

 

1) Veja abaixo algumas sugestões de brincadeiras africanas que 

você pode fazer em casa, com seus pais: 

 



 

 

▪ Acompanhe meus pés (país: Republica Democrática do Congo): a 

brincadeira é uma ótima opção para trabalhar a memória. Para brincar, deve-se 

formar um círculo, enquanto o líder canta e bate palma. 

Em um determinado momento, ele para na frente de alguém da roda e 

faz um tipo de dança. Se ela conseguir imitar os passos, será o próximo líder. 

Se não, este escolherá outra pessoa. 

▪ Kudoda (país: Zimbábue): Os jogadores sentam em um círculo. 

Colocam 20 bolinhas dentro de uma tigela. O primeiro jogador tem uma bolinha 

e joga para o ar. Ele então tenta retirar quantas bolinhas puder de dentro da 

tigela antes de pegar a bolinha atirada. Os jogadores se revezam. Quando 

todas as bolinhas forem recolhidas, a pessoa que estiver com mais bolinhas é 

o vencedor. 

Sugestões de músicas para embalar as brincadeiras: 

https://www.youtube.com/watch?v=OYgnV8PegbE 

https://www.youtube.com/watch?v=Uw3pprp_btw&list=PLZbcm4OKOh5CubtHi

aqegZrIYe6UgHHh4 

https://www.youtube.com/watch?v=8tGzPmE51c&list=PLZbcm4OKOh5CubtHia

qegZrIYe6UgHHh4&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=OYgnV8PegbE
https://www.youtube.com/watch?v=Uw3pprp_btw&list=PLZbcm4OKOh5CubtHiaqegZrIYe6UgHHh4
https://www.youtube.com/watch?v=Uw3pprp_btw&list=PLZbcm4OKOh5CubtHiaqegZrIYe6UgHHh4
https://www.youtube.com/watch?v=8tGzPmE51c&list=PLZbcm4OKOh5CubtHiaqegZrIYe6UgHHh4&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8tGzPmE51c&list=PLZbcm4OKOh5CubtHiaqegZrIYe6UgHHh4&index=2


 

 

2) Localize e pinte, no mapa abaixo, os países de origem das 

brincadeiras mencionadas acima (Moçambique, Uganda, Rep. Democrática do 

Congo e Zimbábue): Obs: se você não tiver como imprimir a lição, apenas localize os países. 

a) Agora, identifique com qual país cada um deles faz fronteira: 

▪ Moçambique faz fronteira com: 

__________________________________________________________ 

▪ Uganda faz fronteira com: 

__________________________________________________________ 

▪ Rep. Democrática do Congo faz fronteira com: 

__________________________________________________________ 



 

 

▪ Zimbábue faz fronteira com: 

__________________________________________________________ 

 

b) Consulte o mapa, escolha mais 4 países e relacione com quem eles 

fazem fronteira: 

▪ _____________________________________________________

_______________________________________________________________ 

▪ _____________________________________________________

_______________________________________________________________ 

▪ _____________________________________________________

_______________________________________________________________ 

▪ _____________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


