PEGAR TANAJURA

 Local(is): Rio de Janeiro - Angra, Mangaratiba, Parati, Saquarema

 Desenvolvimento: 

  Cristalizou-se como brincadeira infantil o hábito indígena de caçar a rainha das saúvas para comê-la. Prática adulta usada em áreas sertanejas onde hoje, as tanajuras (fêmeas portadoras de ovos para formar novos formigueiros) são comidas. Frei Ivo d’ Eureux que esteve no Maranhão em 1914, ficou estarrecido quando viu uma tribo abalar-se a cata de formigas. Arrancavam as asas e pernas antes de serem comidas. É uso popular fritar as ovas de tais formigas. Na área de pesquisa não obtivemos cantigas infantis chamando-as. Em Minas até hoje se canta:
“Cai, cai Tanajura
Na panela da gordura”

  Câmara Cascudo trata longamente de tema (Dicionário de Folclore, págs. 323/324). As possibilidades da tanajura capturada na área em estudo são: combate forçado, encaixando os ferrões de duas coleções para ver quem consegue maior número, fazer um singular “papa-vento” espetando pequena vara na parte traseira do inseto, que desesperado põe-se a voar, preso à vara que a criança segura.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - PROGRAMA DA MANIF. CULT. NO EST. DO RIO DE JANEIRO, 1975












TURISTA

 Local: Rio de janeiro

 Desenvolvimento: 

  Pendura-se, com barbante, uma caixinha no pescoço. É a “máquina fotográfica”. Coloca-se chapéu e óculos escuros.
  A brincadeira consiste em ficar, caracterizado dessa maneira, passeando pelo mato entre as árvores, “fingindo que é a floresta Amazônica”

 Objetos ou brinquedos utilizados:
  Nome: “Máquina Fotográfica”
  Material: Caixinha e barbante. 

 Fonte - INST. EST. DO PATRIM. CULT. - Jogos e brincadeiras infantis no estado do Rio de Janeiro.

  Data de coleta: 1976 a 1978



















TROCAR JÓIA LOCAL

 Local: Rio de janeiro - Araruama

 Desenvolvimento: 

  Consiste num agrupamento onde cada criança tem a mão uma jóia (simbólica). Uma delas, frente às outras, observa e depois dá as costas enquanto as jóias são permutadas. Volta-se e deve reconhecer com quem estava cada objeto que lhe é perguntado. Caso erre, a brincadeira reinicia. Acertando será substituída.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesq. da Manif. Cult. No Est. Do Rio de Janeiro, 1975

























TRACA-TRACA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Brinquedo que é feito de seis pequenas placas de madeira, com um centímetro de espessura, presas umas às outras por duas fitas de cores diferentes e colocadas de tal forma que permitem o movimento alternado das placas. Mantendo o brinquedo na posição vertical, segurando a extremidade superior e unindo-se a primeira plaqueta à segunda, a colocação das fitas desencadeia um movimento semelhante nas demais placas, de tal forma que cada um bate na que lhe está imediatamente abaixo, produzindo um ruído que dá origem ao nome do brinquedo.

 Objetos ou brinquedos utilizados:
   Nome: traca-traca
   Material: “6 pequenas placas de madeira; 2 fitas de cores diferentes.”

 Fonte - Gov. do Est. do RJ. SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982

  Data de coleta: a partir de 1976















  
TASQUINHO OU RASPA TUDO (TRATO)

 Local: Rio de janeiro

 Desenvolvimento: 

  É brincadeira que obriga uma criança a dividir ou mesmo entregar a uma outra, qualquer coisa que estiver comendo. Ao pedido de licença, o possuidor da guloseima se livra de possíveis concorrentes. No entanto, se alguém disser tasquinho, deverá dar um pedaço a quem falou.
  Se a expressão usada for rapa-tudo, terá que dar tudo que estiver comendo.
  Há uma variante que tem as palavras “chave” e “cadeado” como códigos. O possuidor da chave poderá deixar de cumprir qualquer acordo. Inversamente, quem ficar com o cadeado sairá perdendo, pois no dizer das crianças, chave abre cadeado.

 Fonte - Gov. do Est. do RJ. SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982

  Data de coleta: a partir de 1976



















TASQUINHO, TASQUIM OU PAPA TUDO(TRATO)

 Local: Rio de janeiro

 Desenvolvimento: 

  A criança que estiver comendo alguma coisa tem que dizer rapidamente para os colegas: -Licença ! 
  Isso lhe dará o direto de comer sossegada. Se alguém lhe disser- Tasquinho ! 
antes de ele falar, terá que dar um pedaço a essa pessoa. Se alguém falar:
  - Papa-tudo! A criança terá que dar tudo que estiver comendo.

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cult. - Jogos e brincadeiras infantis no Estado do Rio de Janeiro.

  Data de coleta: 1976 a 1978






















UMA, DUAS ANGOLINHA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: As crianças sentam-se no chão, em duas filas, de frente uma para outra. Esticam as pernas, de modo a encostar as solas dos pés. Embora seja esta a disposição tradicional, usam igualmente sentar-se em círculo, juntando os pés no centro. O “mestre” senta-se também no meio das outras. Estendendo o braço, vai beliscando de leve e “contando”os pés, como num pique, ao passo que vai dizendo: 

Uma, duas, angolinha !
bota o pé na pampulhinha.
O rapaz que jogo fez ?
Foi o jogo do papão. . .
conta bem que vinte são,
vai dizê a Mané João
Que recolha esta perninha,
da conchinha do mamão

  A criança em cujo pé termina a contagem, retira-o encolhendo a perna, sobre a qual, geralmente, passa a sentar-se.
  Repete-se a contagem, e na medida em que os pés vão sendo libertados todas as pernas vão sendo encolhidas.
  O último pé que fica, é o pé de pilão:”, que recebe um tratamento especial. . .
  O “mestre” segura-o firmemente, beliscando a pele do dorso e o bate com ele no chão, de calcanhar, ritmando as palavras que vai dizendo:
  - Pé de Pilão !
  carne seca com feijão,
  e rabinho de porco,
  É muito bão . . .
  Há outro modo de terminar essa mesma brincadeira:
  Libertam-se todos os pés e as pernas são igualmente encolhidas, mas com a finalidade de serem esquentados.
  Terminada essa fase, o “mestre” conta até 100, ou então repete a “angolinha”. Em seguida, examina os pés e todo aquele que for encontrado frio é ”pé de pilão”, como tal sendo tratado.
  Esse final lembra o “Belilisco”, .
  Ambas as versões são correntes no Estado do Rio de Janeiro, sendo a primeira, porém, a mais antiga e tradicional.

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

  Data de coleta: 1955












































PALHINHA DE GUINÉ

 Local(is): Pernambuco, Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

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

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

 Fonte - Rodas, brincadeiras e costumes, 1984














RODRIGUINHO

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

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

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

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

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

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

  Data de coleta: 1955














TIRÁ VINTEM

 Local: Pernambuco, Rio de janeiro.

 Desenvolvimento: 

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

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

  Data de coleta: 1955

































DINDINHA LUA

·	Local(is): Rio de janeiro, Pernambuco

·	Desenvolvimento: 

  Antes da iluminação elétrica, as noites de luar eram esperadas com ansiedade e devidamente aproveitadas para brincadeiras e passeios, impossíveis de realizar quando somente o cintilar das estrelas ponteia a escuridão total.
  Ainda hoje, em geral pouco favorecidas pela iluminação pública, as populações do interior costumam expandir-se nas noites enluaradas, cantando, brincando de roda ou apenas apreciando a beleza do céu, sendo comum a expressão: “Sair para ver a luz”. . .
  As crianças, sempre mais esfuziantes e barulhentas do que os adultos, manifestavam entusiasticamente a sua satisfação, em altas vozes saudando-a de várias maneiras.
  Em Pernambuco, olhando para o céu, gritavam:

  A bênção, Dindinha Lua !
  Me dá pão com farinha,
  Pra dá a minha galinha
  Que está presa na cozinha . . . 
  Xô ! . . .galinha !
  Vai pra tua camarinha !
  No Estado do Rio de Janeiro a mesma saudação tomava essa forma:
  A Bênção, minha madrinha !
  Me dá leite na conchinha,
  Pra dá a minha galinha
  Que está presa na cozinha . . .
  Xô ! . . . galinha !
  Xô !

  Em toda parte, porém, ao dizer as palavras finais, saíam todos em correria, espantando galinhas imaginárias . . .

·	Fonte - Rodrigues, Anna Augusta

    Título: Rodas, brincadeiras e costumes

    Data da coleta: 1955

    Data da publicação: 1984


































MOSQUITO

·	Local(is): Pernambuco, Rio de Janeiro

·	Desenvolvimento: 

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

·	Objetos ou brinquedos utilizados:

    Nome: Fósforo.

·	Fonte - Rodrigues, Anna Augusta

    Título: Rodas, brincadeiras e costumes

    Data da coleta: 1955

    Data da publicação: 1984






TRATOS

·	Local(is): Pernambuco, Rio de Janeiro

·	Desenvolvimento: 

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

·	Fonte - Rodrigues, Anna Augusta

    Título: Rodas, brincadeiras e costumes

    Data da coleta: 1955

    Data da publicação: 1984
































BATATINHA-FRITA                          		Local(is): Al, SE, BA
BATATINHA-FRITA UM - DOIS - TRÊS                        MT, DF
ESTÁTUA                                                            PR, SP
ESTÁTUAS DE SAL                                                 PA, SP
MEIA, MEIA-LUA, UM - DOIS - TRÊS                          RS

·	Desenvolvimento: 

  Um grupo de crianças fica sobre a linha traçada no chão, e um outro participante se afasta mais ou menos 20 metros.
  A criança destacada, de costas para o grupo, conta rapidamente até um número menor que 10, enquanto as outras correm ou andam em sua direção com intuito de alcançá-la.
  Ao interromper inesperadamente a contagem e virar-se para o grupo, aquela que for vista em movimento deve retornar à linha traçada, de onde recomeçará. As demais continuam do ponto em que estavam paradas.
  O jogo terminará quando uma das crianças chegar àquela que fez a contagem, substituindo-a .

·	Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de

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

    Data da publicação: 1985





















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

·	Desenvolvimento: 

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

·	Fonte - Rodrigues, Anna Augusta

    Título: Rodas, brincadeiras e costumes

    Data da coleta: 1955

    Data da publicação: 1984












SERRA, SERRA

·	Local(is): Rio de Janeiro, Pernambuco

·	Desenvolvimento:

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

·	Fonte - Rodrigues, Anna Augusta

    Título: Rodas, brincadeiras e costumes

    Data da coleta: 1955

    Data da publicação: 1984
























GATO E RATO

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

·	Desenvolvimento:

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

·	Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de

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

    Data da coleta: Não consta

    Data da publicação: 1985



CHICOTINHO

·	Local(is): Rio de Janeiro, Pernambuco

·	Desenvolvimento:

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

·	Objetos ou brinquedos utilizados:

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

·	Fonte - Rodrigues, Anna Augusta

    Título: Rodas, brincadeiras e costumes

    Data da coleta: 1955

    Data da publicação: 1984




































POLÍCIA E LADRÃO

·	Local(is): Pará, Rio de Janeiro

·	Espaço: Ar livre

·	Desenvolvimento:

  Separam-se dois grupos de crianças. Um será polícia e outro ladrão.
  Iniciando o jogo, os ladrões dispersam-se e a polícia passa a perseguí-los, procurando localizar seus esconderijos.
  O ladrão deve ser agarrado pela polícia e quem for preso vai para um local denominado como “prisão”.
  Quem não for pego pode soltar os ladrões que voltam a fugir da polícia.
  O jogo terminará com a captura de todos os ladrões.

·	Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de

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

    Data da publicação: 1985

















PIQUE - BANDEIRA                         	 Local(is): DF
BANDEIRA                                                     PI
BANDEIRINHA                                                RN, RJ
BARRA - BANDEIRA                                          RN
PÉ - EM BANDEIRA                                          SE
ROUBA - BANDEIRA                                         AL

·	Desenvolvimento:

  Separa-se dois grupos de crianças de igual número, sendo admitido uma criança a mais em um dos grupos, no caso do total ser ímpar.
  Risca-se uma linha no chão, de forma que separe dois campos de jogo. Do centro desta linha a aproximadamente 10 metros para cada lado, põe-se uma linha a aproximadamente 10 metros para cada lado, põe-se uma “bandeira” (pedaço de pano, jornal, galho de árvore, etc).
  Dispostos na linha central, cada grupo no seu campo, devem tentar no momento oportuno, burlando a vigilância dos adversários, roubar a bandeira do grupo contrário e trazê-la para o seu campo. Quem invadir o campo do adversário e for tocado, deve ficar imóvel (“colado”) no lugar, só podendo sair dali se for “salvo”, isto é, se algum dos seus companheiros vier tocá-los. Se o jogador for “colado” quando estiver com a bandeira do outro time, esta deve voltar para o seu local de origem.
  Ganha o jogo, a equipe que primeiro trouxer a bandeira do grupo adversário para seu campo.
VARIANTE: Em Sergipe, o jogo chama-se pé - de - barra, mas não faz uso da bandeira. A criança tem que ir ao campo do adversário, tocar um local denominado de “manja” e voltar sem ser tocado. Nos demais aspectos o jogo é idêntico ao pique - bandeira.

·	Objetos ou brinquedos utilizados:
    Nome: “Bandeira”
    Material: Pedaço de pano, jornal ou galho de árvore.

·	Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de

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

    Data da publicação: 1985
CAI - NO - POÇO                          			Local(is): PI
PERA, UVA, MAÇA OU SALADA MISTA                         AL, RJ

·	Desenvolvimento:

  Uma criança é escolhida por sorteio e fica de costas para as demais. Dentre essas, uma coloca a mão sobre a cabeça de cada uma das crianças, e pergunta:
  _ É esta ?
  A criança de costas responderá SIM ou NÃO. N ocaso afirmativo, a criança que deu início ao diálogo pergunta:
  _ Pêra, uva, maça ou salada mista ?
  A outra criança indica uma das quatro alternativas, e de acordo com sua resposta, paga a seguinte prenda: (a) pêra - um aperto de mão, ( b) uva - um abraço, ( c) maçã - um beijo e (d) salada mista - um aperto de mão, um abraço e um beijo.
  A prenda selecionada deve ser dada ao colega indicando, que na próxima rodada ficará de costas para seus companheiros, reiniciando o jogo.
Variante: No Piauí o diálogo é assim desdobrado:
  _ Cai no poço - diz a primeira criança.
  _ Quem te tira meu bem ? É esta ? Este ? E prossegue tocando as crianças participantes.
  Quando a primeira criança responde “é”, a segunda pergunta:
  _ Pêra, uva, maçã ? Dependendo da resposta será paga a prenda como definida anteriormente.

·	Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de

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

    Data da publicação: 1985








MORTO E VIVO

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

·	Desenvolvimento:

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

·	Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de

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

    Data da publicação: 1985













MAMÃE POSSO IR ?                   		 Local(is): Rio de Janeiro
MAMÃE QUANTOS PASSOS ?                                  Mato Grosso

·	Desenvolvimento:

  Esse jogo é semelhante às “Passada de Gigante”. Os jogadores formam um lixeira, de pé. Destacado da fileira, a uma distância de aproximadamente 10 metros, um jogador fica de costas para o grupo e sentado no chão, fazendo o papel de “Mãe” do grupo.
  Cada criança deve, uma de cada vez, fazer as seguintes perguntas à mamãe:
  _ Mamãe posso ir ?
  _ Pode (responde a mãe)
  _ Quantos passos ?
  _ . . .passos (a mãe diz o número de passos que a criança irá executar)
  _ De que ? (pergunta a criança)
  _ De . . . (a mãe deve responder indicando o nome de algum animal)
  A criança deve então, imitando o bicho anunciado pela mãe, dar o número de passos determinado no diálogo.
  Quando todas as crianças já tiveram feito a série de perguntas, a primeira recomeçará.
  O jogo terminará quando um jogador conseguir chegar até a sua mãe. Esse jogador passará a ser a nova mãe na rodada seguinte.

·	Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de

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

    Data da publicação: 1985










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

·	Desenvolvimento:

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

·	Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de

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

    Data da publicação: 1985








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

Desenvolvimento:

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

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

·	Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de

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

    Data da publicação: 1985




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

PATA - CEGA                                   Amapá, Pará, Maranhão
                                                         Santa Catarina.

·	Desenvolvimento:

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

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

·	Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de

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

    Data da publicação: 1985









PINGUELINO OU MANÉ GOSTOSO

·	Local(is): Rio de Janeiro, Nordeste

·	Desenvolvimento:

  Boneco de madeira com braços e pernas móveis, preso a uma estrutura de madeira em forma de H através de um barbante que passa por orifícios existentes nas suas mãos e na extremidade superior de cada uma das hastes laterais. Quando se apertam as extremidades inferiores da estrutura, o barbante se distende, o que faz com que o boneco dê saltos, cambalhotas, piruetas, como um trapezista de circo.

·	Objetos ou brinquedos utilizados:
    Nome: Pinguelino ou Mané gosto
    Material: madeira/barbante

·	Fonte - Governador do Estado do Rio de Janeiro SEEC/INEPAC
     Título: Folclore Fluminense

    Data da coleta: a partir de 1976

    Data da publicação: 1982















SAPATO OU PÉ DE LATA

·	Local(is): Rio de Janeiro, São Paulo

·	Desenvolvimento:

  As crianças usam duas latas de leite em pó do mesmo tamanho, fazendo furos nos centros dos lados contrários aos que ficam as tampas, passam um cordão por cada um dos buracos, dão vários nós nas suas extremidades, deixando uma lata cada extremo.
  Cada criança sobe em cima das latas, com um pé sobre cada uma, passa o cordão entre dois dedos do mesmo pé, estica o cordão até suas mãos, e deslocam-se em equilíbrio. Agrupam-se num determinado ponto (junto a um poste, por exemplo), e a um sinal de “já” correm para ver quem atinge um segundo local em primeiro lugar.
  Variante: Usam-se também, as pernas - de - pau nesse jogo, mas essas demandam materiais menos acessíveis às crianças, como madeiras resistentes, pregos, etc. Nesse caso, o jogo é denominado “corrida - de - pau”.

·	Objetos ou brinquedos utilizados:
    Nome: Sapato alto ou pé - de - lata
    Material:2 latas do mesmo tamanho com 1 furo cada por onde passa o cordão.

·	Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de

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

    Data da publicação: 1985











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

CARNIÇA REPETIDA                    Maranhão, Bahia

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

UNHA NA MULA ( “MANAMULA” )                    São Paulo

·	Desenvolvimento:

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

·	Fonte - MELLO, Alexandre Moraes de

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

    Data da publicação: 1985





AMARELINHA - MARÉ - PÉ-PÉ

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento:

   Baseia-se em um traçado no chão que apresenta pequenas variações:
  A figura 1 mostra a forma mais simples do traçado da amarelinha, enriquecida nos demais exemplos com casa complementares. A figura 2 e 3 possuem o céu, onde os jogadores gozam de certas regalias. Na figura 3 e 4, os traçados explicitam os locais de onde se deve jogar a malha: do inferno (figura 4). Neste último caso há regras que determinam a posição do jogador em cada lance: de frente para todas as casa até o número 6; do lado esquerdo para a casa 7; do lado direito para casa oito.
  O desenvolvimento da brincadeira, embora sujeito a inúmeras variações, mantém o seguinte esquema: uma pequena malha improvisada - pedra, caco de telha, casca de banana - deve ser jogada sucessivamente em cada uma das casas; a criança a cada lance, vai e vem pulando em um pé só, casa por casa, com exclusão daquela que contém a malha. Esta geralmente é recolhida com a mão no percurso de volta, mas há também outra possibilidade, em que a criança, a cada jogada, depois de pular até a casa onde está a malha, volta a ponto de partida do mesmo modo, empurrando-a com o pé, casa por casa. No decorrer do jogo, algumas restrições devem ser observadas, sob pena de se perder a vez: a malha não pode cair fora da casa visada, nem sobre as linhas divisórias, nem na casa onde está malha, a não na segunda versão descrita no descrita no parágrafo anterior; não é permitido pisar em casa que tenha sido conquistada por um dos concorrentes, a não ser que o dono dê licença; não é permitido, ainda, colocar os dois pés no senão em condições especiais nem, evidentemente, perder o equilíbrio e cair.
  Algumas destas restrições são amenizadas por convenção da própria brincadeira. Nas casas duplas, por exemplo, pode-se pisar o chão com os dois pés, um em cada casa. Nas casas de descanso, também se pode colocar os dois pés no chão. Em algumas variantes, o céu é a casa de descanso, onde se retoma o fôlego para a volta. Em outras, tais casas são conquistadas durante o jogo e só o seu dono delas se aproveita. A conquista de uma casa de descanso se processa de diferentes maneiras em diferentes grupos: automaticamente, ao terminar-se uma etapa da partida ou jogando-se a malha, do céu, de costas, ou ainda de outra forma convencionada. Algumas vezes é fator determinante da vitória: ganha aquele que conseguir maior número de casas.
  O esquema básico pode repetir-se em etapas sucessivas, com tarefas adicionais que exijam maior destreza de percurso. É costume, por exemplo, depois de completada a série, andar ou pular com malha equilibrada em uma parte do corpo em movimentos chamados: pezinho, um dedinho, dois dedinhos, testinha, ombrinho, coxinha, mãozinha, bracinho.
  Algumas vezes, põe-se à prova a habilidade para lançar a malha em posições desfavoráveis. É o caso de outras variantes em que, terminado o percurso de ida, pergunta-se: _ Saio ou volto? Se a opção é pela saída, o jogador passa ao lugar correspondente ao céu, delimitado ou não, de onde se faz a pergunta: _ Alto ou baixo, fora ou dentro ? Recebida a instrução, a criança deve cumpri-la, jogando a pedra para dentro ou para fora do traçado, de costas, por cima dos ombros ou por entre as pernas.
  Enfim, sem perder aquelas características herdadas da mias antiga tradição, a amarelinha admite uma série de pequenas variações que configuram modos de brincar diversos de grupo para grupo.

 Fonte - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: a partir de 1976
















AMARELINHA 

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

 Desenvolvimento: 

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

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




























ABOBRINHA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Jogo dramatizado. Os personagens são a mãe, as filhas - abobrinhas - o ladrão, o cachorro, o vendedor. Escolhidos os papéis, inicia-se a ação.
  A mãe pergunta: _ Tem abobrinha para vender ?
  Responde o vendedor: _ Tem, pode escolher.
  Ela bate com os nós dos dedos na cabeça das abobrinhas em fila:
  _ Está verde, esta está de vez, esta está madura. A madura é escolhida.
  A Mãe diz então: _ Vou comprar cebolinha pra te preparar.
  Quando ela se retira, entra o ladrão e rouba a abobrinha madura.
  Ao voltar, a mãe pergunta: _ Roubaram minha abobrinha madura. Você viu ?
  _ Não.
  Repete-se todo o diálogo, outras são escolhidas e, a seguir, roubadas, até não ficar nenhuma. A cada roubo, o cachorro leva um repressão da mãe, que pensa ser ele o ladrão. Até que ele também é roubado. Procurando as abobrinhas, a mãe chega à casa do ladrão:
  _ Me dá um copo d’ água ?
  _ O copo está furado.
  _ Tem concha ?
  _ A concha está furada.
  _ Tem um prato para emprestar ?
  _ O prato quebrou.
  _ Me empresta uma folha ?
  _ A folha rasgou.
  _ E um tapete ?
  _ Está rasgado.
  _ Deixa eu ir ao banheiro ?
  Ela vai entrando e descobre as abobrinhas. Então avança dá uma surra no ladrão.

 Fonte - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: a partir de 1976
QUATRO CANTOS

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Acomodando-se melhor numa sala do que ao ar livre, era ideal para animar os longos dias de chuva, tão monótonos para as crianças e tão trabalhosos para as mães. . .
  Traçando previamente um arco limitando os ângulos, quatro crianças colocavam-se nos quatro cantos da sala, e uma outra ficava no meio, sobrando. . .No Rio de Janeiro a esse ingrato posto correspondia o apelido de “João Bobo”.
  De vez em quando, combinando-se com piscadelas e gestos disfarçados, duas das crianças trocavam de lugar, estendendo os braços como se pretendessem aperta-se as mãos. Se João Bobo, vigilante, conseguisse chegar primeiro e apoderar-se do canto vago, a nova desalojada ia então para o meio, cabendo-lhe também o apelido.
  A maior dificuldade da brincadeira consistia em fazer a troca na diagonal, cruzando a sala, em vez de correr ao longo das paredes.
  A isso chama-se “partir ou cortar o queijo”, podendo ser combinado em voz alta:
  _ Vamos partir o queijo ?
  Feita a proposta, as interessadas ficavam alerta, aguardando a oportunidade de um momento de distração por parte do João bobo, muitas vezes propiciada pelos movimentos das outras participantes.

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

 Data de coleta: 1955









PIRULETA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Cada criança, por turnos, joga a bola de encontro à parede, pegando-a de novo, quando volta. Se deixá-la cair, pára de jogar, cedendo a vez a uma outra, o mesmo acontecendo se erra na execução das várias fases da brincadeira.
  No turno seguinte, recomeçará do ponto em que tiver perdido.
  Antes de cada lançamento, a jogadora anuncia em voz alta o festo correspondente.
  _ Primeira !
  _ Seu lugar !. . . A bola deve ser apanhada sem que a criança se mova.
  _ Sem rir !
  _ Sem falar !
  _ Com a mão !. . .Nesta e na jogada seguinte, a bola deve ser lançada e recuperada com uma só mão.
  _ Com a outra !
  _ Com o pé . . . Antes de jogar, suspende-se um pé.
  _ Com o outro !. . . A mesma coisa, com o outro pé.
  _ Com o outro !. . . Assim como na vez seguinte, batem-se as palmas depois de jogada a bola.
  _ Duas palmas !
  _ Piruleta !. . . Enquanto a bola vai e volta, a criança rodopia.
  _ Descanso !. . . Com um pé à frente, flexionando um pouco a perna.
  _ Mão no chão !. . . Depois de jogar a bola, abaixa-se rapidamente tocando com a mão no chão.
  Em seguida, repetem-se todas as jogadas obedecendo à segunda ordem, isto é, sem sair do lugar. Depois faz-se a mesma coisa executando a terceira ordem, sem rir, e assim por diante, até se completarem todas as fases.

 Objetos ou brinquedos utilizados:
   Nome: Uma bola.

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

  Data de coleta: 1955
URUBU, PÉ, PÉ

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Muito semelhante ao “Pinica, urubu”, da qual, praticamente, difere apenas nas palavras.
  Beliscando a pele do dorso das mãos superpostas em coluna, as crianças gritam, acompanhando o ritmo das palavras com um balanço no sentido vertical 
  _ Urubu, pé, pé !
  Tira bicho do pé,
  Pra tomá café !
  Ao pronunciar a sílaba final, em gesto brusco, espalham as mãos em meio a grande algazarra, e saem rodopiando aos pulinhos.

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

  Data de coleta: 1955



















PERA OU MAÇÃ

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Duas crianças previamente escolhidas ficam frente à frente, e formam um arco, de mãos dadas e braços erguidos.
  De acordo com o que tenham secretamente combinado, uma é “Pêra” e a outra “Maça”.
  Entre as duas titulares desfilam as restantes, que repetem cadenciadamente e sem parar, o estribilho:
  _ Pêra, maçã !. . . Pêra, maçã !. . . Pêra maçã !. . .
  A cada passagem, o arco desce sobre a última criança da fila, prendendo-a pela cintura. Uma das titulares pergunta-lhe, então cochichando:
  _ Quer pêra ou maçã ?
  Conforme a resposta, que é também cochichada para que ninguém a ouça, cada criança vai para o lado de sua escolha.
  A cerimônia repete-se até que todas tenham se tornado pêra ou maçã, formando assim dois grupos.
  O grupo mais numeroso é declarado vencedor, e sua titular é aclamada.

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

 Data de coleta: 1955













PENSAMENTO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Trote infantil. Uma criança põe no chão um copo com água, defronte de uma porta, e explica à outra:
  _ Fulana, você fica de costas para a porta, se abaixa, mete um dedo dentro d’água e pensa numa coisa, com toda a força. . .Eu fico por trás da porta, e quando você me perguntar qual é seu pensamento eu vou adivinhar. Está  
bem ?
  Cumprindo o combinado, a vítima, em dado momento, grita:
  _ Qual é meu pensamento ?
  _ Dedo no copo, bunda pro vento !. . . responde a outra, zombeteira. . .

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

  Data de coleta: 1955



















BATATINHA FRITA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Variada brincadeira “de passar”.
  Uma das participantes é a “Mãe”, que início, ordena às outras, ou “filhas”:
  _ Vai dormi , crianças ! Passa já pra cama !
  Obedientes, sentadas ou pé, todas fingem dormir, descansando a cabeça nos braços, até serem chamadas, de uma em uma:
  _ Fulana, acorda pra lavá o rosto e tomá café !
  Novamente a ordem é cumprida, executando todas, a mímica correspondente a tais atos. A “mãe” fiscaliza esses preparativo, e quando as considera “prontas” acende ao pedido que lhe fazem:
  _ Mamãe, deixa nós ia em casa de vovó ?
  _ Vai, crianças, podem i. . .
  Assim que se afastam um pouco, ficando fora de seu alcance imediato, as “filhas”, zombeteiras, começam a correr e pular a sua volta. Para completar a provocação, cantarolam:
  ALLEGRO

  Mamãe peixe frito.
  Mamãe peixe frito !. . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Indignada, a “mãe” persegue-as dando-lhes palmadas ou tocando-as com um galho de mato, e assim procura fazê-las voltar à casa. Aí chegando, “escreve” qualquer coisa no chão, geralmente pouco amável, como, por exemplo:
  _ Funa é burra.
  Chama cada filha para “dar lição”, mandando ler a frase; a quem não o souber fazer, a mãe “dá uma surra” simulada e deixa “de castigo”, em pé, com as mãos para trás, até terminar a hora de estudo e com ela a brincadeira.

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

  Data de coleta: 1955

CONTRABANDO OU MUANBA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Enche-se um saco plástico com pedrinhas, papéis, retalhos, tampinhas, etc. Esconde-se o saco atrás de uma árvore.
  Algumas crianças são contrabandistas e outras, policiais.
  As primeiras tê que apanhar a “muamba” sem que os policiais vejam.

 Objetos ou brinquedos utilizados:
   Material: Saco plástico com pedrinhas, papéis, retalhos, tampinhas, etc.

 Fonte - Inst. Est. Do Patrim. Cult. - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do R. Janeiro, 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978




















BANDEIRINHA

 Local(is): Rio de Janeiro - Angra, Araruama, Mangaratuba, Parati, Saquarema

 Desenvolvimento: 

  Os participantes se dividem em dois grupos de igual número em campos separados por uma linha traçada no chão. Na parte de trás colocam um objeto qualquer servindo de bandeirinha.
  Os jogadores devem tomar este estandarte do adversário e levá-lo para o seu campo; quem o fizer primeiro ganha a partida.
  Os invasores são detidos por toque. Basta um toque para que o jogador fique “colado”, imóvel no campo adversário.
  Isto pode ocorrer mesmo quando a bandeira já foi alcançada, mas os companheiros da equipe, também por toque, podem libertar os companheiros “colados” no outro campo.
  Final: captura da bandeira do adversário.

 Objetos ou brinquedos utilizados:
   Nome: “bandeira”(galho, folha ou pedra)
   Material: Objeto acessível, em geral da própria natureza.

 Fonte - ALMEIDA, A. S. - Pesq. M. Cult. No Est. Do Rio de Janeiro, 1976.

  Data de Coleta: 1975













UM, PUM !


 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  A numeração rimada aparece aqui como brincadeira completa.
  Apropriada às crianças pequenas, na época em que começam à ter noção de números, era geralmente praticada por adultos ou crianças maiores empenhados em diverti-las.
  Mostrando a mão espalmadas, com os dedos em riste indicando os números, a começar pelo cinco, pergunta-se à criança:
  _ Que número é este ?
  _ Cinco. . .
  _ Pé de pinto !
  Em ordem decrescente, continua-se a perguntar:
  _ Que número é este ?
  _ Quatro . . .
  _ Pé de pato !
  _ Que número é este ?
  _ Três. . .
  _ Fala francês !
  _ Que número é este ?
  _ Dois . . .
  _ Come arroz !
  _ Que número é este ?
  _ Um. . .
  _ Pum !
  Acompanhando a rima final; imitativa de pancada, dá-se um “cocorote” 0
no alto da cabeça da criança, que toma um susto gostoso, caindo na risada. . .

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

  Data de coleta: 1955



TRÊS MARIAS-APOSTA

 Local: Rio de Janeiro

 Número de participante: Indeterminado

 Desenvolvimento: 

  Este jogo de aposta ainda hoje tem curso, quase sempre valendo dinheiro.
  Munidos de três pedrinhas, os parceiros, em número indeterminado, escondem nas costas a mão esquerda. Cada um transfere algumas para a direita, fecha-a e estende-a para frente, enunciando em alta voz o seu “palpite”, isto é, o suposto total de pedras apostadas. Após esses procedimento, faz-se a verificação, e vence  o parceiro cujo palpite coincida com o total apurado.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: 3 pedrinhas

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

  Data de coleta: 1955

















TREM

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Certas brincadeiras, por barulhentas e movimentadas, exercem sua atração sobre a infância de toda parte, e o “trem” e uma dessas. Toda criança gosta de se pôr em fila, apoiando as mãos nos ombros do companheiro da frente, para assim sair andando com maior ou menor velocidade, apitando e resfolegando para imitar um trem, ou mais exatamente, uma locomotiva.
  No Rio de Janeiro, provavelmente, devido à familiaridade com a usina de açúcar ali existente, o “trem” adaptou-se aos termos e costumes locais. Assim, embora seja basicamente a mesma brincadeira, essas influências acarretaram algumas modificações na sua prática, e sob essa forma mantém-se em vigor.
  O chefe da fila é a “máquina”, sendo as outras crianças as “grades”, nome dado aos vagões abertos próprios para o transporte de lenha e cana.
  Divergindo do “trem” comum, as crianças, ou melhor, “grades” encadeiam-se segurando com a mão direita a esquerda da precedente.
  Diminuindo a marcha somente quando vai parar, a “máquina” corre o tempo todo, fazendo curvas sobre curvas, bem apertadas. Sua finalidade é fazer “tombar” as acompanhantes, que não agüentando os trancos e puxões, vez por outra largam as mãos. São atiradas longe, chegando a cair realmente, em meio às vaias e risadas das mais resistentes.

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

  Data de coleta: 1955










MACAQUINHO MANDA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Jogo semelhante à “Boca de Forno”.
  Uma criança é escolhida para ser o macaquinho. Dá ordens que devem ser executadas pelos demais: “macaquinho manda pular, macaquinho manda correr, etc.” Quando é dada a ordem sem que se fale a palavra “macaquinho”, quem a executa sai da brincadeira.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesq. Da Manuf. Cult. No Est. Do Rio de Janeiro, 1976.

  Data de coleta: 1975






















CARRINHO E CARRINHO DE ROLIMÃ

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  As crianças ou adultos constróem carrinhos, usando madeira e/ou lata; rodas e eixos, aproveitando carretéis de linha, pedaços de pau, sandálias de borracha. São usados também para brincar carros industrializados de madeira, plástico e ferro. Freqüentemente constróem também estradas, pontes, túneis, garagens em tamanho pequeno com terra, carro, areia, onde fazem andar seus carrinhos.
  Os chamados carrinhos de mão servem para brincar e para transportar legumes, frutas e outras mercadorias das feiras livres. Para muitos meninos é a primeira oportunidade de trabalho. O carrinho é todo feito de pedaços de tábua. Uma tábua funciona como o eixo onde são presas rodinhas também de madeira ou rolimã. Ele é puxado por uma corda ou então guiado através de um pedaço de pau que se move.
  Carrinho de Rolimã - São construídos com a finalidade de descer ladeiras. Feitos pelas próprias crianças com uma tábua e rodinhas de bilha. Corta-se uma tábua e colocam-se duas ripas, uma na frente, outra atrás. Essas ripas são os eixos. O da frente tem que ter um furo no meio. Ele é o volante.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: 1) Carrinho; 2) Carrinho de rolimã.
   Manufatura: Feitos  pela própria criança.
   Material: 1) madeira, lata, carretéis de linha, pedaços de pau, sandálias de borracha; 2) tábua e rodinhas de bilha.

 Fonte - Inst. Est. Do Patrim. Cult. - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do R. Janeiro, 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978





CARRINHO DE ROLIMÃ OU TROLE

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Brinquedo essencialmente masculino, construído para se descer ladeiras em grande velocidade. Numa tábua pequena são pregadas duas ripas, uma maior, na frente, e outra menor, atrás. Estas ripas servem de varra de direção e de eixo e nelas são fixadas duas rodinhas de bilha ou rolimã, em cada uma. O menino senta de frente para a barra de direção e dirige o carro com os pés, um em cada extremidade dessa ripa. Algumas vezes, é preso ainda, nesse eixo, um pedaço de barbante que o condutor segura com as mãos para auxiliá-lo a dirigir o carro. Os donos costumam enfeitá-los pintando palavras, frases ou emblemas do clube predileto e também adicionando à sua estrutura bancos para encosto do piloto, volante e até aerofólios.
  Carrinhos de feira:
  No Rio de Janeiro, é comum a construção de carrinhos de feira, nos quais os garotos transportam, mediante pagamento, mantimentos comprados em feiras-livres. Em geral, maiores do que o utilizado como brinquedo, neles são fixadas quatro laterais confeccionadas com doze ripas - o aumento que vão servir para escorar a carga. O garoto empurra o carro segurando dias ripas de madeira - as mãos - ao mesmo tempo em que dá impulso com os pés, que se alternam velozmente no troca-pés . Para servir como freio são utilizados pedaços de pneu de automóvel ou caminhão, chuteiras ou chinelos de borracha ou ainda um pedaço de tábua.
  Caibros, sarrafos e tábuas de caixotes, cordas, parafusos, pregos e pedaços de ferro são ainda aproveitados na construção dos carrinhos.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Carrinho de rolimã.
   Material: 2 ripas; 2 tábua e rodinhas de bilha ou rolimã.

 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense.



CARRINHOS

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Por toda parte se encontram diversos tipos de “carrinhos”, confeccionados pelas próprias crianças para servir-lhes de brinquedos.
  Gozam eles de larga popularidade, e o obedecem em geral, a um dos modelos que se seguem.
  Sempre que  possível, utilizavam-se de preferência, como “rodas”, as bóias ou flutuadores de cortiça retirados de redes de pesca; não as havendo, fazem-se rodas de madeira.
  Numas ou noutras, porém colocam-se sempre, sobre o centro, um pedacinho de folhas ou flandres, para impedir que a cabeça do prego nelas se crave, impossibilitando-o de funcionar como eixo.
  De uma roda.
  É o mais simples de todos os modelos encontrados, estando sua fabricação ao alcance mesmo de crianças mais novas ou pouco habilidosas.
  Pode-se lançar mão de uma tabulinha estreita, mas é preferível um cabo de vassoura ou pau roliço, com mais ou menos sessenta ou setenta centímetros de comprimento.
  Na face de uma das extremidades prega-se a roda, deixando-a sempre desencostada da madeira, pois qualquer atrito impedi-la-ia de girar livremente.
  Este carro, é geralmente, empurrado pela criança; é possível, entretanto, usá-lo como montaria ou “cavalo”.
  Para adaptá-lo a tal finalidade, guarnece-se a outra extremidade com um cabo, ou travessa, na qual o cavaleiro, ao galopar, apoiará as mãos. . .

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Carrinho
   Material: Rodas: bóias ou flutuadores de cortiça retirados de redes de pesca; ou madeiras e flandres. Carro: madeira e pregos

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

  Data de coleta: 1955

CORRUPIO, DURO-DURO OU DURINHO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Alegria e vivacidade expressam-se nesta brincadeira violenta, com freqüência praticada antes da dispersão de crianças entretidas em outros folguedos mais pacatos, sendo popular em toda parte.
  Das duas crianças que dela participam, uma estende os braços com as mãos em concha voltadas para cima; a outra nelas coloca as suas, em sentido contrário. Pondo toda força nesse enlave o par rodopia, sempre mais rapidamente, músculos retesados e corpos inclinados para trás, até que a vertigem fá-las soltar as mãos e sair às tontas, muitas vezes caindo no chão, sob o riso das presentes.

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

  Data de coleta: 1955



















PÉ DE LATA OU PATA DE CAVALO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  As crianças constróem esse brinquedo, com duas latas vazias do mesmo tamanho e um pedaço de barbante que sai de um furo central feito em cada uma delas. O jogo consiste em andar ficando de pé. Para manter o equilíbrio, segura-se no barbante como se fosse rédea. O atrito das latas com o chão produz ruído semelhante a passadas de cavalo ferrado.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Pé de lata ou pata de cavalo
   Manufatura: a própria criança
   Material: 2 latas vazias do mesmo tamanho; 1 pedaço de barbante.

 Fonte - Inst. Est. Do Patrim. Cult. - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do R. Janeiro, 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978

















COMIDINHA OU CASINHA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Brincadeira de meninas, em pequenos fogões ou panelas, fazendo cardápios de imaginação. Surgem as mães, os maridos, os filhos e as comidinhas feitas em panelinhas de plástico, de lata, de barro e em tampinhas e os fogões de lata, de tijolos. Muitas vezes as meninas improvisam o fogão, as panelinhas e a mobília da casa com material apanhado no próprio local da brincadeira. Madeira, pedaços de telha e tijolo, papelão, latas usadas, caixotes, pedras, barro e palha são empregados, com muita criatividade, pelos menores na criação de ambiente que reproduza as cenas de sua vida doméstica.
  Faz-se bolo, pastel, carne de porco, usando terra, semente, flores, frutinhas, folhas, água.
  O dinheiro usado para comprar as coisas na vendinha é feito de pedacinhos de papel ou de folhas.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Casinha
   Material: Pequenos fogões (de lata, de tijolos): pequenas panelas (de barro, de lata).

 Fonte - Inst. Est. Do Patrim. Cult. - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do R. Janeiro, 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978










ESPADINHA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Brincadeira infantil cujos participantes se organizam conforme à hierarquia militar. O posto mais baixo é o soldado raso e o comando - a ordem - fica com o espadinha.
  O posto de espadinha é obtido por sorteio no zero - ou - um, cabendo a este distribuir as patentes entre as demais crianças que ficam sentadas à sua frente.
  A brincadeira consiste em responder acertadamente à palavra de ordem do espadinha, com risco de rebaixamento para soldado raso. Quando ocorre o rebaixamento de patente, todos abaixo dela são promovidos. Se o raso erra, leva bolo do espadinha. Este, se surpreendido em erro de ordem, é multado, perde o comando e passa a raso. Em seu lugar assume a mais alta patente abaixo dele.
  O jogo se desenrola no diálogo do espadinha com as demais patentes: _ “O espadinha passou por aqui e dei falta do . . .” (qualquer patente presente no jogo). Dito isto, o sargento, por exemplo, deve responder antes que o espadinha conte até três: _ “Sargento não falta !” O espadinha então pergunta: _ “Quem falta ?” O sargento deve então, indicar outro posto, com o qual o diálogo se reinicia, até alguém errar. Existem entretanto, particularidades e artifícios que tornam o jogo difícil. Por exemplo, é facultado ao espadinha chamar e atribuir ao raso diferentes analogias: _ “Espadinha passou por aqui e deu por falta do foguete”. O raso terá que responder: _ “Raso não falta, quem falta é fulano”. Em caso de distração, leva bolo. Ou ainda, como armadilha, o patente”: _ “Espadinha passou por aqui e deu por falta do João”. Se o João responder, passa a raso, pois o único que tem de responder a esta ordem é o raso, que pode ser chamado de qualquer coisa. O espadinha também pode falar rapidamente ou fazer trocadilhos para desatentos: _ “O espadinha passou por aqui e deu por falta do cabo de vassoura”. Se o cabo responder é rebaixado. E se o raso responder, leva bolo.
  O espadinha está sujeito a perder a patente no embrulho. Isto acontece quando, depois da palavra de ordem, o convocado responde: _ “Fulano não falta, embrulho e dou de volta”. Neste caso, o espadinha deve responder: _ “Embrulho e dou de volta não falta, quem falta ? Se nesta manobra o espadinha se enrolar e o remetente do embrulho contar até três antes da sua resposta, ele será destituído do posto por não saber dar continuidade à brincadeira.
  Existe uma variedade desta brincadeira em que os participantes são eliminados em caso de erro, não havendo inversão nos papéis. Será o vencedor aquele que chegar ao final.

 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: 1976.




























MAMÃE FEZ UM BOLO

 Local: Rio de Janeiro - Mangaratiba

 Desenvolvimento: 

  Uma menina faz o papel de mãe e as outras são filhas. A mãe faz um bolo, põe no armário, tranca e diz:
  _ Meninas, querem ir à igreja comigo ?
  _ Não, queremos brincar !
  A Mãe se despede, vai à missa, fica ajoelhada rezando com as mãos para trás e a chave do armário nas mãos. Uma delas vai até a igreja, pega a chave do armário nas mãos. Uma delas vai até a igreja, pega a chave, abre o armário nas mãos. Uma delas vai até a igreja, pega a chave, abre o armário e “come o bolo”. Fecha e leva novamente a chave de volta. A mãe chega, abre o armário, vê o “bolo” comigo e diz:
  _ Quem comeu o bolo ?
  _ Foi o gato !
  _ Cadê o gato ?
  _ Tá no telhado !
  _ Como vou subir lá ?
  _ Sobe no telhado pela escada.
  A mãe pega uma sandália e corre atrás das crianças. Quem ela for pegando vai saindo da brincadeira.

 Fonte - ALMEIDA, Antonio Soares - Pesq. Da Manif. Cult, do Est. Do Rio de Janeiro, 1976.

  Data de Coleta: 1975.









VARRE VARRE
BELILISCO

 Local: Rio de Janeiro, Pernambuco

 Desenvolvimento: 

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

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

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

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

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

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

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

  Data de coleta: 1955



























UPA, UPA !

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Brincadeira para divertir criança pequena, da qual existem versões diferentes por toda a parte.
  Põe-se a criança montada no joelho, e segura-se nas mãozinhas. Faz-se então um movimento imitando o galope de um cavalo, enquanto se diz, com ritmo marcado:
Upa, upá,
Meu cavalinho !
Vamos na cidade,
Comê pão, bebê vinho. . .


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

  Data de coleta: 1955


















MARE EM SI SIRI,
SIRI, MARRE-DE-SI OU
MARVEL OU MAREL EM SI

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Fila
  Vem cá, Siri, ! Vem cá Siriri !
  A moça te acha
  E você não qué vi !
  Solo
  Eu não vó não ! Eu não vó lá não
  Eu peço uma esmola
  E você não me dão !
  Fila
  Eu sô rica, rica, rica
  De maré, maré, maré.
  Eu sô rica, rica, rica, 
  De maré em si !
  Solo
  Eu sô pobre, pobre, pobre,
  De maré, maré, maré.
  Eu sô pobre, pobre, pobre,
  De maré em si !
  Fila
  O que é que vós quereis ?
  De maré, maré, maré.
  O que é que vós quereis ?
  De maré em si !
  Solo
  Quero uma de vossa filhas.
  De maré, maré, maré.
  Quero uma de vossa filhas.
  De maré em si !
  Fila
  Escolhei a que quereis,
  De maré, maré, maré.
  Escolhei a que quereis,
  De maré em si !
  Solo
  Quero uma de vermelho. . .
  De maré, maré, maré.
  Quero uma de vermelho. . .
  De maré em si !
  Fila
  Que ofício dás a ela ?
  De maré, maré, maré.
  Que ofício dás a ela ?
  De maré em si !
  Solo
  Dou ofício de bordadeira. . .
  De maré, maré, maré.
  Dou ofício de bordadeira. . .
  De maré em si !

  A mãe falando:
  Esse ofício te agrada ?
  A menina escolhida responde:
  _ Não agrada  !                                                     _ Agrada, sim !
  Fila                                                                      Fila
  Ela disse que não agrada,                                     Ela disse que muito agrada
  De maré, maré, maré.                                          De maré, maré, maré.
  Ela disse que não agrada,                                     Ela disse que muito agrada,
  De maré em si !                                                    De maré em si !

  Repete-se a quadra do ofício, até que um agrade, e então continua:
  Solo
  Então vem, minha menina !
  De maré, maré, maré
  Então vem minha menina,
  De maré em si !

  Recomeça-se quantas vezes forem necessárias, encerrado-se com:

  Siriri, em coro                                     A mãe, em solo
  Eu de pobre, fiquei rica                       Eu de rica, fiquei pobre,
  De maré, maré, maré                            De maré, maré, maré
  Eu de pobre, fiquei rica                       Eu de rica, fiquei pobre,
  De maré em si !                                    De maré em si !

  A menina que representa Siriri fica de longe, e ao começar o canto, vem se aproximando, até ficar defronte das outras, dispostas em fila, chefiada pela que representa a Mãe.
  Siriri a princípio canta sozinha, sendo depois acompanhadas, inclusive nos gestos e passos, pelas meninas que vão passando para seu lado. Exatamente ao contrário acontece com a mãe, que a princípio é acompanhada por todas as meninas e termina sozinha, cantando em solo a quadra final.
  A cada menina que passa para o lado de Siriri, a brincadeira repete-se desde o início, até que a Mãe fique só, quando então se encerra.

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

  Data de coleta: 1955



















JOÃO BOBO (c/bola)

 Local: Rio de Janeiro

 Número de participantes: 3 ou mais

 Desenvolvimento: 

  Este animado e divertido jogo de bola, baseia-se num elemento comum a várias outras brincadeiras muito queridas. Tal elemento é a sobra de um participante, alvo de galhofa e bem humorada zombaria dos outros.
  O “João Bobo” era e é ainda praticado de dois modos: o “corrido” e o “parado”.
  Os participantes são no mínimo três crianças, que neste caso dispõem-se obrigatoriamente em linha. Quando numerosos, porém podem dispor-se em círculo ou dividir-se em dois grupos ou times, ocupando as extremidades da linha.
  Em qualquer das hipóteses, o João Bobo, voluntário ou sorteado, fica no meio, enviando todos os esforços para interceptar a bola que os outros passam entre si.
  Quando o consegue permuta de posição com a criança que falhou na jogada, debaixo de vaias e risadas de todos.
  Na variedade “parado”, somente o João Bobo tem o direito de se movimentar livremente para pegar a bola, não podendo os outros sair de seus lugares.
  Na variedade “corrido” esse direito estende-se a todos os participantes. E sendo muito numerosos, em vez de apenas um, pode-se ter um grupo de crianças no papel de João Bobo.


 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Bola.

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

  Data de coleta: 1955




GATA PREMIADA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Animada, às vezes até violenta, esta brincadeira ainda tem curso na forma que se segue.
  Dispondo de um tronco de árvore ou banco comprido, as crianças filiam-se a dois partidos chefiados pelos mais vigorosos do grupo e sentam-se lado a lado. Os chefes, nas extremidades, sentam-se também mas em sentido perpendicular, apoiando as costas sobre o lado, isto é, braço e ombro, do vizinho imediato.
  Antes da disputa, usam uma “senha”. Por exemplo: Um, dois, três. . . Já ! Cada chefe começa então a fazer toda a força que pode, firmando as pernas e empurrando com as costas, em direção ao meio do banco, as crianças do meio, espremidas a ponto de não mais o suportarem, não tarda que estas comecem a “sobrar”, sendo expelidas do conjunto ao qual não podem voltar.
  O partido cujo chefe primeiro desista é derrotado; se a desistência é simultânea, o menos desfalcado é declarado vencedor. Mas no final, vitoriosos ou não, todos se irmanam no esfregar dos copos doloridos e entorpecidos pela refrega, que bem faz jus a sua significativa denominação. 

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

  Data de coleta: 1955












FLOR


 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Folguedo que foi muito popular, hoje em desuso. 
  Um número ímpar de crianças forma duplas sentadas em círculo, com um lugar vazio ao lado da que sobra; uma de cada dupla adota um nome de flor, comunicando-o às outras. A criança ímpar aponta e chama uma das “flores”, que obedece e vai fazer-lhe companhia. Suponhamos a “Violeta”:
  _ A flor Violeta que venha sentá !
  Seu par, que ficou só, faz a mesma coisa, chamando outra para seu lado. Assim sucessivamente todas as flores mudam de parceiro. Ao terminar esse rodízio, a criança solitária é o “bicho’, que tem sua pouca sorte coroada por uma vaia geral.

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

  Data de coleta: 1955

















ESCONDER OU CHICOTE QUEIMADO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Uma criança esconde um objeto qualquer para que os outros o procurem. Acompanha à busca e indica a maior ou menor proximidade:
  _ Tá esquentando ! . . . Tá quente ! . . . Tá pegando fogo ! . . .
  _ Tá esfriando ! . . .Tá frio ! . . . Tá gelado ! . . .
  E ao ser achado o objeto, quando então será substituído por outro “mestre”.
  _ Pegô fogo ! . . . ou Queimô ! . . .


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

  Data de coleta: 1955





















DEMI, C-O, CÓ !
(PIQUE)

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Esta é uma formas tradicionais das brincadeiras de “pegar”, em que , após escolhido o “pegador”, estabelece-se uma espécie de conversa, geralmente composta de frases arbitrárias e desconexas. Essas conversas culminam sempre, coincidindo seu fim com a saída do “pegador” em perseguição às outras crianças.
  Há uma infinidade de conversas desse tipo, em toda parte. É das mais antigas que se conhecem no local, remontando, segundo todos os testemunhos, ao século passado.
  O “pegador” fica no “pique” e grita, ao que os outros respondem:
  _ Pique será ?
  _ Demi, có, có. . .
  _ Laranja da china.
  Tabaco em pó !
  _ Peguei sua tia !
  _ Ficô sua avó ! . . .
  Ao dizer essa última frase, que em realidade desempenha o papel de senha, sai de seu posto correndo, procurando pegar qualquer dos outros que fogem a quantas pernas têm.

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

  Data de coleta: 1955









BATATINHA FRITA

 Local(is): Rio de Janeiro - Angra, Araruama, Mangaratiba, Parati, Saquarema

 Desenvolvimento: 

  A criança sorteada para o lugar da Batatinha Frita risca no chão, fazendo uma linha, põe-se de costas em relação às outras, fala “Batatinha Frita 1, 2, 3” e vira-se.
  As outras crianças que correram enquanto ela estava de costas, imobilizam-se. Quem se mover sai da brincadeira. 
  Quem mais perto estiver da linha será próxima no lugar da sorteada.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesq. Da Manif. Cult, do Est. Do Rio de Janeiro.

  Data de Coleta: 1975.





















BATATINHA FRITA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  A criança sorteada para o lugar de batatinha frita põe-se de costas em relação às outras, distante alguns metros e de rosto “tampado”.
  O objetivo do jogo é chegar à batata frita sem ser vista. Todos devem andar ou correr enquanto o companheiro está de costas, dizendo: _ Batatinha frita, um, dois, três ! Ao terminar a contagem, todos devem ficar imóveis para não serem vistos em movimento pelo colega que se volta rapidamente tentando flagrar os outros.
  Se o consegue, aquele que foi flagrado deve voltar a ponto de partida. Se não, mantém-se no lugar onde está, aproximando-se cada vez mais da batatinha frita. O primeiro a tocá-la será na vez seguinte a batatinha frita.

 Fonte - Inst. Est. Do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro.

  Data de Coleta: 1976 a 1978

















CATAVENTO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Brinquedos de papel ou de plástico coloridos, recortados em triângulos que são colados e presos ao centro a uma vara fina de bambu, que giram pela ação do vento. Costuma-se enfeitá-los com estrelas, luas ou figuras geométricas feitos de papel brilhante.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
  Nome: Cata-vento
  Material: papel ou plástico; vara fina de bambu.

 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: a partir de 1976.



















GOL-A-GOL

 Local: Rio de Janeiro

 Número de participantes: 2

 Desenvolvimento:  

  Jogo de bola que exige delimitação do campo e localização de dois gols. Deste jogo participam apenas dois elementos que são, simultaneamente, goleiro e atacante. Os jogadores se colocam um em cada gol e o jogo consiste em chutar-se a bola contra o gol adversário. Cada gol vale um ponto. Há as seguintes possibilidades:
  _ A bola vai para fora e então é a vez do adversário chutar;
  _ O adversário rebate a bola e tenta alcançá-la antes do meio do campo, para então chutá-la de mais perto;
  _ O goleiro simplesmente agarra a bola, chutando-a, em seguida, da área do seu próprio gol.
  A partida termina quando um dos participantes alcança o número de gols previamente combinado. No caso de haver mais crianças esperando a vez para brincar, entra no lugar do perdedor aquela que estiver em primeiro lugar na fila.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Bola

 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: a partir de 1976.








CARA OU CORÔA
(CARA OU CUNHO)

 Local: Rio de Janeiro

 Espaço: Nas esquinas; à sombra das árvores.

 Desenvolvimento: 

  Joga-se com um vintém ou um níquel. Fazendo girar rapidamente a moeda, o banqueiro, de repente, cobre-a com a mão e pergunta:
  _ Cara, ou coroa ?
  Então, os apostadores fazem as apostas, depositando seu dinheiro nas costas da mão do banqueiro. Este descobre a moeda e ganham aqueles que acertarem qual a face da moeda que está voltada para cima.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Moeda pequena

 Fonte - BARROSO, Gustavo - O sertão e o mundo, 1923.


















BATATINHA FRITA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Brincadeira infantil, que também designa a criança que nela desempenha papel de destaque. A brincadeira se inicia com um sorteio que indicará a batatinha frita. Esta risca uma linha no chão e, indicará a batatinha frita. Esta risca uma linha no chão e, de olhos tapados com as mãos, fica de costas para os companheiros, alinhados do lado oposto, a uns dez metros mais ou menos.
  Eles deverão, no decorrer da brincadeira, movimentar-se em direção à batatinha frita sem serem surpreendidos por ela, o que é feito enquanto ela fala:
                                       Batatinha frita
                                       Um, dois, três !

  Ditas estas palavras, ela vira-se rapidamente. Aquele que for surpreendido em movimento retoma a ponto de partida. Este procedimento se repete até que uma das crianças, consegue tocar na batatinha frita, e toma então o seu lugar.

 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: a partir de 1976.












BOCA-DE- FORNO
BENTE-QUE-BENTE-Ó-FRADE

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Transcorre da seguinte forma: uma criança - o mestre - postada à frente das demais, trava com estas, em voz alta, um diálogo:
  _ Bente que bente, ó frade !
  _ Frade
  _ Na boca do forno !
  _ Forno !
  _ Tirar um bolo !
  _ Bolo !
  _ Tudo que seu mestre mandar ! . . .
  _ Faremos todos !
  _ Levaremos bolo !
  _ O mestre, então, distribui tarefas que podem ser, entre outras coisas, apanhar frutas em árvores, apanhar flor, uma pedra. A dificuldade da tarefa vai depender da idade ou das possibilidades dos participantes.
  Quem não conseguir executar a ordem ou for o último a chegar, leva bolos - tapas na palma da mão. O número de bolos e a força dada aos mesmos é determinado pelo grupo. Estes podem ser de anjo (fracos), de mãe ( médios), de pai (fortes).

 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982.

 Data de Coleta: a partir de 1976.








GATINHA CEGA
(CABRA-CEGA)

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Tão acentuada é a semelhança que se pode considerá-la uma derivação da “Cabra cega”, cujo diálogo primitivo caiu em quase completo desuso. O termo “munado” significa “danado”, raivoso ou hidrófobo”, aplicando-se aos animais atacados de raiva, e por extensão, também às pessoas zangadas e exaltadas.
  As crianças escolhem a “gata”, vendam-na e “mexem” com ela, procurando irritá-la. A “gata” reage, tateando, mas sem se deslocar.
  Ao mais leve toque seu, a companheira atingida fica “munada” e toma-lhe o lugar.

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

  Data de coleta: 1955



















CABRA-CEGA
  (COBRA CEGA)	

 Local: Rio de Janeiro, Pernambuco

 Desenvolvimento: 

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

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

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

  Data de coleta: 1955







CABRA CEGA, 
COBRA-CEGA OU PATA-CEGA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Brincadeira de pegar. Brinca-se em espaço que permita à cabra-cega alcançar os demais participantes e dê a estes possibilidades de ação. Escolhida por sorteio, a cabra-cega amarra um pano ou lenço sobre os olhos, vedando-os. Os companheiros iniciam o diálogo:
  Inicia-se o diálogo como uma narrativa:
  _ Cabra Cega, de onde veio ?
  _ Do moinho.
  _ Pão e vinho.
  _ Me dá um pouquinho ?
  _É para meu gatinho.
  Roda-se a cabra-cega várias vezes em torno de si mesma e ela, a seguir, tenta pegar um dos companheiros e adivinhar quem é. Se acertar, o colega passa ao seu lugar e a brincadeira recomeça.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Venda (para tapar os olhos).
   Material: Pano ou lenço.

 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: a partir de 1976.









COBRA CEGA, PATA CEGA

 Local(is): Rio de Janeiro - Angra, Araruama, Mangaratiba, Parati, Saquarema

 Desenvolvimento: 

  Na área da pesquisa a Cabra-cega está reduzida a brincadeira de pegar, sem as perguntas iniciais.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Pano ou lenço.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesq. Da Manif. Cult, do Est. Do Rio de Janeiro.

  Data de Coleta: 1975.






















CABRA CEGA,
 COBRA CEGA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Uma criança, o pegador tem os olhos “tampados” com um pano ou lenço e deve pegar as que estão à sua volta, correndo.
  Outra maneira de brincar: os jogadores vendam os olhos de um companheiro e perguntam-lhe:
  _ Cabra-cega, de onde você veio ?
  _ Vim do moinho.
  _ Que foi que você trouxe.
  _ Pão e vinho.
  _ Me dá um pouquinho ?
  _ Não.
  Faz-se então com que a Cabra-cega rode varias vezes em torno de si mesma, para que não possa saber para que lado está virada. Deve ela, a seguir, tentar pegar um dos colegas e adivinhar quem é. Se a cabra-cega conseguir adivinhar, o lenço será retirado de seus olhos e o colega pegado passará a ser a nova cabra-cega. Em caso contrário, continua a ser ela mesma.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Corda

 Fonte - Inst. Est. Do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro.

  Data de Coleta: 1976 a 1978








PULAR CORDA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Duas crianças batem corda, que sobe e desce em movimento constante. As outras entram, uma a uma e põem-se a pular na cadência da corda e dos versos cantados ou declamados. Quando alguém erra, substitui-se um dos tocadores que, por sua vez, passa a pulador, é tradicional  acrescentarem frases ou versos de batidas - ou ainda suspender a corda.
  Há muitas variantes da brincadeira com suas respectivas fórmulas:
  Duas meninas dizem:
  -ra, re, ri, ro, rua.
  Se não errar, no final tem que pular foguinho.

  Uma menina que está pulando dialoga com outra, de fora:
  _ Pan, pan.
  _ Quem é ?
  _ É a comadre.
  _ Entra (ou “pode entrar”)
  Continuam pulando juntas enquanto dizem:
  _ Vamos passear ? Vamos à feira ?

  As duas correm e pulam, quando chegam a alguma distância, imitam o fazer compras. Voltam e diz:
  _ Já vou embora.
  Sai, então, da corda.
  Todas dizem alto enquanto uma criança pula:

  _ Um ,dois, três, pique
  _ Rabo pimenta,
  _ Sai fora.
  Se não sair, batem foguinho.

  _ Bateram na porta
  _ Eu abri
  _ Fui ver quem era
  _ Era uma velha torta
  _ Pula, pula, pula
  _ Dá a mão no chão
  _ E conte de um a dez
  _ 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

  Enquanto duas crianças batem a corda, as demais ficam em fila. A primeira da fila entra para pular enquanto todos dizem a fórmula. As indicações, “Pula, pula, pula”, a criança tem que mais rápido: em “dá uma rodada” e “põe a mão no chão”, executa essas movimentações. Depois do N.º10, a que está pulando sai e entra outra para pular.

  Pular altura: Duas pessoas seguram a corda nas extremidades e todos ficam em fila no sentido perpendicular à corda. Cada uma vai pulando a corda. A altura vai sendo aumentada aos poucos. Quem não consegue pular, sai do jogo.

  Pegando pedrinha
  Um, dois, três
  Pedrinha no chão
  Um, dois, três
  Pedrinha na mão.

  Enquanto duas crianças batem a corda, as demais falam a fórmula e, uma a uma, vão entrando para pular com uma pedrinha na mão. A indicação de “pedrinha no chão”, sempre pulando, a criança coloca a pedrinha no chão e na indicação “pedrinha na mão” se abaixa e pega novamente a pedra na mão.

Mamãe, com quantos anos eu posso namorar ?
  Todos ficam contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, . . .”até a pessoa agüentar”.

  Mamãe, onde eu vou morar ?
  Casa, apartamento, 
  Porão ou barracão ?

  Se a criança errar quando estiver falando barracão é porque vai morar num barracão: se cair no apartamento é porque vai pra um.

  E costume as meninas dizerem versinhos, marcando o ritmo pelos pulos:
  Rema, rema
  Remador
  Toca viola
  Do seu tambor

  Pra sobremesa
  Sola de sapato
  Pra terminar
  Pudim de carrapato

  Hoje a festa é boa
  Boa pra chuchu
  Tem arroz queimado
  E caroço de angu

  Uma criança, enquanto pula, vai executando o que a letra ordena, isto é, coloca três pedras no chão e depois as recolhe.
  Uma criança pula e outra, de fora dialoga com ela, finalizando por entrar também na corda.

  Um, dois, três
  Pedrinha no chão
  Um, dois, três
  Pedrinha na mão.

  Pam ,pam, pam
  _ Que é ?
  _ A comadre
  _ Tem cachorro ?
  _ Não.
  _ Olhe lá !

  Dê uma volta, menina 
  Toque no chão, menina
  Mostre o sapato, ó menina
  Pule pra fora, ó menina.

  A criança canta e deve ir fazendo o que a cantiga manda. Ao dizer o último “menina” pula pra fora e a menina seguinte entra no mesmo momento em que a primeira sai.

  Siga o chefe. Os puladores entram, um a um, e imitam o chefe. O primeiro a errar substitui um dos tocadores que vem para a fila.

  Quando só duas crianças estão brincando, ganha a que conseguir dar maior número de pulos, sem tropeçar ou errar. Pode-se tocar a corda para frente e para trás.

  Chamada. Cada jogador dá três pulos, dizendo: _ Pique, rabo, emenda. No quarto pulo, chama um de seus companheiros e sai. O que for chamado deve entrar na mesma hora em que o outro sair da corda.
  _ Pompom
  _ Quem é ?
  _ É o padeiro
  _ Espera aí que vou buscar o dinheiro.

  Alguém de fora diz “Pompom” e o que está pulando pergunta:
  _ Quem é ?
  O diálogo prossegue. Quando o que está dentro diz:
  _ Espera aí . . ., ela sai e entra outro.

  Queremos saber
  A cor do seu namorado
  Preto, branco
  Louro ou moreno.
  Quando a pessoa para ou erra, dizendo uma dessas cores, o seu namorado será dessa cor.

  A, b, c, d . . .s, z. Pula-se dizendo todas as letras do alfabeto na ordem.

  Cebolinha, cebolão
  Um ,dois, três
  Quem acertar, bate-se “foguinho”.

  Salada, saladinha, saladão
  Um .dois, três
  Pimentão.
  Bate-se a corda com força.

  Salada, saladinha
  Bem temperadinha
 Azeite, vinagre, sal
  1, 2, 3. . .100.
  Os dois puladores que alcançaremos menores números vão substituir os tocadores.

  Salada, saladinha
  Bem temperadinha
  Um .dois, três
  Passa fora japonês.

  Se não sair, bate-se foguinho.

  Um .dois, três.

  Pula-se contando até três. Depois o pulador se abaixa e os companheiros continuam a bater corda por cima dele. A brincadeira se repete até a criança errar.

  A criança pula, dizendo:
  _ Fé, esperança, caridade.
  Depois se abaixa, conta até três, enquanto a corda bate por sobre sua cabeça e depois sai fora.

  A criança pula e vai dizendo a Ave - Maria.

  A criança pula normalmente, e então os batedores dizem:
  _ Pimenta, pimentinha, foguinho. O ritmo é acelerado até que o pulador erre.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Corda

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro.

  Data de Coleta: 1976 a 1978


































PULAR CORDA

 Local(is): Rio de janeiro - Angra, Araruama, Mangaratiba, Parati, Saquarema; Minas Gerais - Zona da Mata

 Desenvolvimento: 

  Duas crianças batem a corda, que sobe e desce em movimento constante. As outras entram uma a uma e põem-se a pular na cadência da corda. E também tradicional acrescentarem frases que fazem os batedores aumentar, diminuir o ritmo das batidas ou suspender a corda. Na área da pesquisa é usual dizerem: “Fé, esperança, caridade”. Quando a corda sobe o pulante abaixa-se, e conta até três e escapa. Outra modalidade encontrada é a pimentinha - o jogo segue normal até que os batedores dizem: “Pimenta, pimentinha, foguinho (sal, pimenta, querosene, bota-fogo em Minas, zona da Mata)”. O ritmo das batidas é apressado até que o pulante erre. Em Sampaio Corrêa foram observadas crianças pulando e dizendo a Ave Maria.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesq. Da Manif. Cult, do Est. Do Rio de Janeiro.

  Data de Coleta: 1975
















CORDA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Brinquedos na corda.
  A corda de pular sempre foi um dos mais animados e queridos brinquedos infantis, permitindo inúmeras possibilidades de variação em sua prática. Há entretanto alguns modos de pular corda que merecem a preferência das crianças.

  Emenda:
  Forma-se uma roda em torno da corda batida por duas crianças. Cada componente “entra” na roda, e pula, gritando:
  _ Um ! . . .Dois ! . . .Três ! . . .
  Pique ! . . .Tabo ! . . .
  Emenda !

  Com esse grito final, que é sempre mais forte e agudo pula fora e entra a seguinte, que faz a mesma coisa.
  Quem errar, sai e vai para o último posto da roda.

  AI, AI !
  A criança que está pulando, suspira, e as que batem a corda respondem:
  _ Aim, ai !
  _ Que sentes ?
  _ Saudades . . .
  _ E quem ?
  _ Do cravo, da rosa,
  De fulana, meu bem, 
  E mais ninguém ! . . .

  Nessa última palavra, fortemente acentuada, ela sai, sendo substituída pela Fulana citada.

  PAM ! PAM !, PAM !
  A primeira criança entra na corda e começa a pular. Uma outra, de fora, bate palmas e inicia o diálogo, dizendo:
  _ Pam ! Pam ! Pam! . . .
  _ Quem está ?
  _ Sou eu !
  _ Pode entrá . . .

  Com o que a segunda entra também na corda apertado a mão da primeira, a quem diz:
  _ Como vai, comadre ?
  Eu vou bem. E a senhora ?
  _ Eu vou bem, obrigada.
  _ Vamos passear no jardim ?
  _ Vamos . . .

  Começam então as duas a passear, pulando ao longo da corda, em sentidos opostos, do meio até as extremidades e vice-versa. Quando cansam, saem juntas e são substituídas, repetindo-se toda a brincadeira.

  FOGUINHO
  No “Foguinho”, a corda é batida com força e o mais baixo possível para dar à batida a velocidade máxima.
  As crianças ficam em fila, esperando a vez. Entra a primeira, pula enquanto agüenta, ao sair é substituída pela seguinte.
  A que se deixa cansar demais em geral erra, pois perde a velocidade e a corda lhe bate nas pernas. Neste caso é vaiada, e volta à fila, ocupando o último lugar.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Corda

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

  Data de coleta: 1955




CORDA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Brincadeira em que duas crianças batem uma corda, que sobe e desce em movimento constante, enquanto as demais pulam na cadência marcada, muitas vezes, por versos cantados ou declamados.
  
Rema, rema
Remador
Toca viola
Do seu tambor
Pra sobremesa
Sola de sapato
Pra terminar
Pudim de carrapato.

  A alturinha: batida em que a corda se eleva do chão, e o foguinho: batidas em ritmo bastante acelerado - criam dificuldades que testam a habilidade e destreza das crianças. Este último é freqüentemente antecipado por pequenos versos:
  Salada, saladinha, saladão
  Um, dois, três
  Pimentão !
 
  Ou ainda:
              Cebolinha, cebolão
              Um, dois, três !

  E também a frase: _ Pimenta, pimentinha, foguinho.

  Há ainda alguns casos em que o foguinho castiga aquele que não obedece à instrução para sair da corda:

Salada, saladinha
Bem temperadinha
Um, dois, três
Passa fora japonês !

  Ou então:
Um, dois, três, pique !
Rabo, pimenta !
Sai fora !

  Ou ainda:
Ra, ré, ri, ró, rua !

  A complexidade maior dos movimento a serem executados em perfeita sincronia com ritmo das batidas é um traço comum a inúmeras formas que toma a brincadeira, como é o caso daquela em que a criança pula contando até três ou então dizendo: _ “Fé, esperança, caridade !” Depois se abaixa contando até três, enquanto a corda se movimenta por sobre sua cabeça.
  Em seguida, ou sai ou recomeça até errar.
  Algumas vezes são versos ou pequenas fórmulas rítmicas que indicam os movimentos que devem ser executados:
Bateram na porta
Eu abri
Fui ver quem era
Era uma velha torta
Pula, pula, pula !
Dá uma rodada
Põe a mão no chão
E conte até dez.

  Neste caso, após o número dez, a criança sai, sendo substituído pela primeira da fila de espera.
  Outra fórmula do mesmo tipo é seguinte, em a criança, com uma pedrinha na mão, executa as instruções, sem parar de pular:

Pegando pedrinha
Um, dois, três !
Pedrinha no chão
Um, dois, três !
Pedrinha na mão.

  Ou ainda:
  
Dê uma volta, menina !
Toque no chão, menina !
Mostre o sapato, ó menina !
Pule pra fora, ó menina !

  Fórmulas ingênuas são ditas, ao ritmo da corda, pela criança que pula ou pelas demais, para adivinhar a sorte:
  Queremos saber
  A cor do seu namorado
  Preto, branco
  Louro ou moreno.

  Ou então:
  _ Mamãe, onde vou morar ?
  Casa, apartamento
  Porão ou barracão ?

  Ou ainda:
  _ Mamãe, com quantos anos eu posso namorar ?
  _ 1, 2, 3, . . .
  Nesta modalidade, o que determina a solução ou a resposta é o momento do erro: vale o que se estiver dizendo se erra.

  São também muito comuns pequenos diálogos travados entre meninas enquanto pulam juntas:
  _ Pam ,pam !
  _ Quem é ?
  _ É a comadre.
  _ Pode entrar.
  Continuam pulando juntas, enquanto dizem:
  _ Vamos passear ?
  _ Já vou embora.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Corda

 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: a partir de 1976.

































PULAR CORDA

 Local(is): Rio de janeiro, São Paulo

 Desenvolvimento: 

  Duas crianças seguram as pontas de uma corda e começam a batê-la para dar uma ou mais crianças saltarem. Essas devem entrar com a corda em movimento, sem tocá-la, seguindo em alguns Estados, o diálogo abaixo:
  _ Qual é a cor do seu namorado? Preto, branco, loiro ou moreno?
  _ Qual a cor dos olhos dele(a)? Verde, azul, castanho ou preto?
  _ Quantos anos ele(a) tem?
  E é dado o início à contagem: 1, 2, 3, etc. até o jogador cometer um erro, isto é, tocar a corda em movimento.
  Se um jogador conseguir saltar a corda em movimento.
  Se um jogador conseguir saltar a corda executando toda a seqüência sem errar, pode recomeçar o jogo.

  Variante:
  (a) pular corda individualmente, usando uma corda menor.
  (b) criar formas diferentes de bater corda, por exemplo: batendo corda no sentido contrário, batendo “foguinho” (bem rápido), etc.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Uma corda de 5 m.

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










CARNIÇA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Jogo cujo nome designa também a criança que nele desempenha o papel central. Comportando inúmeras variações, este jogo apresenta um movimento básico, assim realizado: o carniça, previamente escolhido, fica curvado para frente com as mãos apoiadas nos joelhos ou nas coxas; os companheiros, apoiando as duas mãos sobre suas costas, pulam sobre ele. As variações a partir deste movimento, mais simples ou mais complexas, serão tantas quanto a permitir a imaginação dos jogadores. Eis algumas delas:
  a) A primeira criança a pular carniça coloca-se ao lado da que está curvada, imitando-lhe a posição. As demais vão reproduzindo o mesmo movimento até que todos se encontrem curvados. A série recomeça quando o primeiro carniça passa a pular sobre os outros.
  b) As crianças saltam imitando o modo de pular do chefe: apoiando - ou ainda sem apoiar - as mãos sobre a carniça, passando apenas uma das pernas sobre ele, etc. Neste caso, substitui o carniça aquele que comete erros na imitação.
  C) Em um terceira modalidade à um mestre ou chefe que encarregado de dar uma série de ordens que devem ser executadas por todos, algumas já conhecidas pelo grupo, outras inventadas na hora da brincadeira:
  * agulha: os participantes usam só o dedo indicador como se fosse um agulha e tocam no carniça.
  * assistencinha maluca: os participantes correm em fila e depois, cada um, separadamente, se joga contra o carniça. Quem não conseguir tirar o carniça do lugar o substitui. Se houver várias crianças nessa situação, faz-se o paredão para que seja escolhido uma.
  * avistar minhoca no fundo do mar: as crianças colocam as mãos fechadas em forma de concha em torno dos olhos como se fossem óculos e se deitam no chão. O carniça, que antes combina com o dedo o número a ser escolhido, pergunta a cada um quantas minhocas estão vendo. As crianças irão para o paredão em duas situações: quando dão um número e o chefe observa que não tem minhoca nenhuma ou quando o número não coincide com o previamente escolhido.
  Há uma variante desta ordem: cada participante, um a um, monta no carniça, que fica sentado sobre os joelhos, e realiza o mesmo movimento descrito parágrafo anterior, só que encostando “os óculos” na sua cabeça.
  * azueira: todos batem nas costas do carniça, dizendo: - tibum, tibum, tibum!
  * briga de galo: os participantes ficam pulando num pé só, chocando-se uns contra os outros. Quem não agüentar e colocar o pé no chão, fica sendo o carniça.
  * cada macaco no seu galho: o chefe corre para uma pilastra fazendo gestos de que vai subir. Todos o imitam, colocando-se de acordo com a hierarquia - segundo, terceiro, quarto . . . O chefe determina a que distância ficarão e pula por cima de cada um, indo colocar-se depois do último. Cada participante, por ordem, segue. Caso queira continuar a brincadeira, o chefe repete o movimento, seguido pelos outros, até que pára e grita: _ Cemitério pegando fogo ! Todos correm em direção a carniça. Quem chegar por último, ficará no seu lugar.
  * chefe dá, ninguém dá: só o chefe bate no carniça.
  * chefe dá, todo mundo dá: todos batem no carniça.
  * chinesinha mexendo angu: todos se sentam no chão com as pernas cruzadas, imitando o movimento de mexer uma panela.
  * colchão mole: todas as crianças, uma ao lado da outra, se curvam, apoiando as mãos no chão. Uma das crianças que fica de fora, se joga sobre o colchão.
  * correntinha ou trenzinho: o carniça agarra-se a uma pilastra e as outras crianças se seguram uma nas outras, formando uma corrente ou trenzinho. A criança que fica na outra extremidade puxa as demais para que a corrente se parta em algum ponto. Aquela que ceder primeiro, fazendo com que a corrente arrebente, será o carniça.
  * dar sem dar: todos fingem bater no carniça.
  * dar sem rir, dar sem falar: todos batem no carniça sem rir e sem falar.
  * depenar galinha: as crianças se colocam em volta do carniça e agem como se estivessem depenando uma galinha.
  * descascar bambu: todos os participantes têm que se balançar em movimento circular sem sair do lugar, como se fossem bambus, oscilando com o vento. Quem não souber fazer o movimento ou fizer errado, vai ser o carniça.
  * escrever carta - ou cartinha - para a namorada: o carniça fica agachado com as mão nos joelhos apoiadas no chão, servindo de mesa. Outro participante fica na mesma posição, sendo a cadeira onde outro se senta e finge escrever com um pauzinho. Quando quer botar tinta na caneta, bate no traseiro do carniça. Ou então: cada uma das crianças senta-se, por sua vez nas costas do carniça e escreve com os dedos.
  * espalha brasa: o carniça lança chutes e socos e o primeiro que for atingido tomará o seu lugar.
  * esperar malandrinho na esquina: está ordem é considerada barra-pesada pelas carniças. Forma-se duas filas de crianças, consideradas policiais. O carniça passa apanhando pelo meio das fileiras.
  * eu vou dar, eu vou dar, eu dou, ninguém dá: o chefe bate na cabeça do carniça, no que não deve ser acompanhado. Quem o imitar vai para o lugar do carniça.
  * ferro: o carniça fica em pé, dobra o corpo, colocando as mão nos joelhos e os demais pulam por cima dele.
  * folhinha verde: o chefe vai andando e, rapidamente apanha uma folhinha verde ao mesmo tempo dá a ordem para que todos apanhem também. Quem o fizer, será o carniça.
  * gavião: todos tocam no corpo do carniça com as mãos imitando garras de gavião.
  * índio fumando charuto: o chefe anda e de repente  pega algo no chão. Um palito de fósforo, por exemplo. Os outros participantes procuram o mesmo objeto. O chefe, perto do carniça, dá a ordem: - Índio fumando charuto! Imediatamente todos sentam no chão com os braços e pernas cruzadas, com o palito de fósforo na boca. Aos poucos o chefe vai se levantando e todos o imitam. De repente ele grita: - Urubu pulou fora da carniça! A esta ordem todos correm e batem no carniça. Quem chegar por último o substitui.
  * lambretinha: o carniça fica em pé, com um dos participantes montados em seus ombros. Outro participante se agacha e conduz o carniça pela cintura. Enquanto dão uma volta, o que está montado bate nos ouvidos do carniça.
  * metal: todos têm que segurar algo de metal, ficando como carniça quem não conseguir.
  * milagreira: mesmo procedimento de azueira.
  * ovo: as criança põem as mãos em losango.
  * ovo em cima do prato: todos estendem uma das mão com a palma voltada para cima e, com a outra, fazem um círculo com o polegar e o indicador sobre a primeiro. O que fizer errado ou o for o último a fazer, será o carniça.
  * paredão: quando se verifica um impasse sobre quem substituirá o carniça. A esta ordem todos os candidatos se colocam junto a uma parede e o carniça, de olhos tapados pelo chefe, escolhe o seu sucessor.
  * pegar bondinho andando: o chefe corre para uma pilastra ou árvore e indica por mímica que está pegando o bonde andando. Todos o imitam. De repente, sai correndo em direção ao carniça. O último a chegar será o próximo a substituí-lo.
  * piano: todos pisam no pé do carniça.
  * pular carniça: as crianças vão pulando em planos baixo, médio e alto. Neste ponto a brincadeira há uma seleção: o primeiro que tentar pular e não conseguir, será o carniça.
  * pular donde estiver: o chefe sai andando e os demais atrás dele. De repente grita: - Pular donde estiver! Todos saem correndo em direção ao carniça e têm que pular por cima dele. Quem não consegue deve substituí-lo. Ao carniça cabe apontar quem não cumpriu a ordem.
  * roubar manga no cemitério: todos pulam sobre o carniça com o braço para cima, como se estivessem apanhando algo. Quem não conseguir pular vai para o paredão, seguindo-se a escolha do novo carniça.
  * salada! Passar por jacaré: todos se deitam no chão imitando um jacaré. O último a deitar será o carniça.
  * simples: palavra de ordem inicial, significa que o mestre deve dar um tapa ou bater com os nós dos dedos na cabeça do carniça, sendo imitado por todos. Quem errar ou não bater, passa a ser o carniça.
  * soldadinho morto na guerra: o chefe dá esta ordem e explica: - Tem que ser surdo e mudo! Todos se deitam no chão e o carniça fica olhando. O primeiro que se mexer vai para o seu lugar.
  * telefone: todos batem com a palma das mãos nas orelhas do carniça.
  * tirar água da biquinha: os participantes chegam ao carniça e, um a um, torcem sua orelha. Cada vez que isso ocorre, ele é obrigado a cuspir.
  * tirar coco do coqueiro: cada um deve roçar o carniça.
  * três marcas de cigarro igual ao mestre: o chefe e o carniça escolhem entre eles três marcas de cigarro. As crianças, separadamente, tentam adivinhar. Quem não conseguir, substitui o carniça. Se várias crianças tiverem errado, vão para o paredão para que haja o desempate.
  * urubu fora da carniça: o mestre corre, do lugar onde estão brincando até o lado oposto e volta, seguido por todos. O último a chegar vira carniça.
  * urubu na carniça: todos beliscam o carniça ou batem nele. Geralmente ocorre quando alguma criança erra na execução das ordens e passa a ser o carniça.
  A função do carniça apresenta variações de acordo com a modalidade do jogo. Sendo sempre o participante para o qual convergem as ações dos jogadores ou ordens do chefe, ele pode assumir outras funções secundárias, como a de fiscalização da atuação dos companheiros e indicação das infrações às regras do jogo, que geram punições, entre as quais a de substituí-lo. O carniça, como se pode deduzir, ocupa a posição mais difícil e desconfortável do jogo. O mestre, ao contrário, fica em posição privilegiada que todos ambicionam. Ele tem autoridade reconhecida pelos demais jogadores, que obedecem sem contestação às suas ordens. Mas, assim como os companheiros, pode vir a ser o carniça se for surpreendido em erro.

 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: a partir de 1976.

























O VEADO

 Local(is): Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Uma roda de crianças de mãos dadas. No meio uma. A do meio irá pondo a mão, sucessivamente, em cada um dos braços dos da roda, e de cada vez perguntando:
  “Que pau é esse?”
  Os donos dos braços irão respondendo: Pau rosa, pau ferro, etc. , conforme os nomes de madeiras que quiserem dar a cada um dos próprios braços. (E uma lei do brinquedo: - nenhum nome de madeira pode ser escolhido duas vezes na mesma roda; portanto, cada braço deve ter o seu nome diferente do de todos.)
  Depois que o menino do meio, - o que vai ser veado, - tiver percorrido assim toda a roda, pondo a mão nos braços de todos e ouvindo de cada um dos nomes de madeiras, dá um salto para o centro e diz:
  “O veado quer fugir.”
  Responde a roda em coro:
  - Tem cerca p’ra cercar?
  O veado: “Si a cerca não cercar?”
  A roda - Tem cachorro p’ra pegar
  O veado: “Si o cachorro não pegar?”
  A Roda: - Tem espingarda p’ra matar
  O veado atira-se então , repetidas vezes, d’ encontro a cerca formada pelos braços dos roda: quando consegue arrebentá-la, saem a correr. A roda toda transforma-se de madeira que era, em cachorros . . . E os cachorros correm atras do Veado procurando o prende-lo. O que pegar o Veado irá para o meio substituí-lo. E o brinquedo recomeçará pela roda com um no meio a perguntar: “Que pau é esse?”
  Etc. , etc. , etc.
  Problema fácil:
  Como é que os meninos se transformam em cachorros?
  Nome das madeiras:

  jacarandá             	urucurana                             vinhatico
  pau-ferro             	peroba                                 gameleira
  pau-rosa               	violeta                                 pau-brasil
  cabiúna                		garapa                                  araribá
  ipê                      		brauna                                  tapinhoan
  canela                 		piuna                                    massaranduba
  pinho                   		sicupira                                bicuina
  piquiá                  		sapucaia                               canjerana
  arueira                		angelim                                genipapo
  quaribú               		cedro                                 laranjeira do mato
  virqueiro            		carvalho                               oticica
  carvalho              		crauba                                 ubitaran

  N.B. - As crianças decorarão facilmente esses nomes de madeiras dispondo-os em ordem alfabética e utilizando-se deles no brinquedo supra.
  O ideal seria que cada uma estivessem em casa o seu pequeno museu no qual existissem também pedacinhos de todas essas madeiras supra, cada qual com o seu nome bem escrito e colado em uma das extremidades.

 Fonte - PINTO, Alexina de Magalhães - Os nossos brinquedos, 1909.





















AMARELAS

 Local(is): Minas Gerais, Rio de Janeiro

 Desenvolvimento:

   Risca-se com um pauzinho sobre a terra ou sobre a areia, ou com giz ou carvão sobre o lageado, o traçado supra e, do lado de fora da 1º casa, põe no chão uma pedrinha. Equilibrando-se em um só dos pés e encolhendo o outro, a pessoa que quer brincar firma-se no lugar em que está o algarismo 2 (lado de fora da primeira casa á esquerda), e daí dando um salto impulsor, na ponta desse pé em que se apóia, atira a pedrinha chata, com a ponta desse mesmo pé e ao mesmo tempo em que dá o salto, par dentro da casa N.º1 .
  Salta para dentro dessa casa ainda em um só pé; e, da mesma maneira, atira a pedrinha ou caco de telha para espaço do lado de fora, em baixo, á esquerda, marcado com o algarismo 2.
  D’aí, sempre num só pé e com a ponta dele, atira a pedrinha chata a que chama malha, para a casa N.º3.
  D’aí, do N.º3 de novo para o espaço N.º2.
  D’aí do mesmo modo para a casa N.º5.
  D’aí para casa N.º3, e da N.º3 para a do N.º6.
  D’aí de novo para o espaço N.º2.
 D’aí para casa N.º1 e d’aí para a do N.º7, aonde canta vitória si aí consegue chegar sem haver pisado nos traços, nem perdido o equilíbrio.
  Os algarismos pequenos indicam o percurso da malha.
  Leis do brinquedo
  Cada comparsa deve:
  (a) assistir aos saltos do companheiro, alternadamente
  (b) esperar pacientemente a sua vez;
  (c ) salta sem em um pé só;
  (d) pousar nos dois pés só lugar ou nos lugares de descanso;
  (e) atirar a malha sempre dentro das casas e nunca  sobre os traços;
  (f) saltar sempre dentro das casas e nunca sobre os traços;
  Tem de ceder o lugar a outro quem quer que infringir qualquer dessas leis.
  Não só o equilíbrio, mas a condescendência e aplauso ao êxito alheio devem  ser cultivados neste brinquedo.
  Para que ele corra alegre e sem contendas subordinam-se essas leis todos que o brincam.

  OUTRAS AMARELLAS
  (Minas)
  (Rio e Minas)
  (Rio)
  Amarela de boca de onça
  Amarela de semana
  Amarela de garrafão 
  Amarela de barra
  Amarela de quadrado
  Amarela de caracol
  Estes traçados me foram fornecidos pelas crianças, com os nomes aí conservados fielmente.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: pedrinha

 Fonte - PINTO, Alexina de Magalhães - Os nossos brinquedos, 1909.




















CORRE-ATRÁS, MATA-MATA, CORRIDINHA

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

 Número de participante: 2

 Espaço: ar livre

 Desenvolvimento: 

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

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

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


PIÃO

 Local: Rio de Janeiro

 Espaço: chão de terra

 Desenvolvimento: 

  Brinquedo de madeira, piriforme, com uma ponta de ferro que gira impulsionando pelo cordão (fieira) enrolado no corpo do brinquedo e que é puxado com violência e destreza ao ser lançado no chão. Se o pião gira velozmente, pouco se deslocando, diz-se que “está dormindo”. Os piões podem ser feitos artesanalmente em madeira com um prego na extremidade mais fina (o prego deve ser lixado na ponta  para ficar bem fino). Fazem-se também “carrapetas”, com a parte de cima do cabo de vassoura, que é serrado e lixado. Enfia-se depois um prego (sem cabeça) e afina-se na ponta . quando são dois participantes, risca-se um círculo, com cerca de um metro de diâmetro, que funciona como baliza do jogo. Quem jogar o pião dentro do círculo ganha um ponto; quem joga fora, perde um. Na modalidade “rachar pião” as regras são as seguintes: traça-se no chão uma linha em círculo. Todos os jogadores tentam, um a um, “tirar o ponto”, isto é, colocar o seu pião o mais próximo possível da linha. Começam primeiro os que colocaram mais perto. O que jogou mais longe perde o ponto e seu pião é posto no centro do círculo, deitado e parado. Todos os outros vão para trás da linha riscada no campo e, deste local, pela ordem, cada um joga o seu pião tentando tirar o que está dentro da “cela”. Cada um joga só uma vez. Se não conseguí-lo, o jogador pode ir até o círculo apanhar o seu pião ainda rodando, colocá-lo na palma da mão e deixá-lo cair, sempre rodando, tentando expulsar do círculo o pião caído. Se consegue, deve ainda jogar três vezes tentando rachá-lo. Se isto acontecer o dono do pião só poderá continuar no jogo se puser um outro pião. Se o primeiro competidor não rachar o pião, os demais vão jogando pela ordem até alguém conseguir tirar e rachar o pião. Quando o pião é rachado, o jogo recomeça com todos os meninos tentando “tirar ponto da linha” como no início. Costuma-se fazer apostas, valendo o pião do adversário abatido. Ganha-se o direito a este quando se consegue, com uma só jogada, colocá-lo fora do círculo. A aposta pode ser feita por todos os competidores do grupo. Foram registradas algumas maneiras de se jogar pião:
  1) Machadinha: joga-se para trás “puxando a fieira” por cima do ombro direito.
  2) Puxa-se-tripa: Impulsiona-se a mão para baixo, para frente, depois para o lado direito e rapidamente para trás, dando efeito ao jogar o pião.
  3) Baianinha: com a mão no lado direito,  joga-se rápido o pião para o lado esquerdo e o pião sai de lado, começando a rodar.
  4) Jogo de pião no braço: para demonstrar habilidade, costuma-se fazer o jogo de pião no braço. Pega-se na palma da mão o pião que já está rodando e vem-se trazendo, com movimentos leves, até o pulso ou ante braço. É costume também fazer o pião rodar na unha. 

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: pião
   Manufatura: artesanal ou industrial
   Material: madeira

 Fonte - INSTITUTO ESYTADUAL DO PATRIMONIO CULTURAL - Jogos e brincadeiras infantis no Estado do Rio de Janeiro, 1978.

 Data de coleta: 1976 e 1978.




















PIÃO

 Local(is): Rio de Janeiro - Angra, Araruama, Mangaratiba, Parati, Saquarema

 Desenvolvimento: 

  “Pinhão”, brinquedo de madeira, piriforme, com um ponta de ferro, por onde gira pelo impulso do cordão enrolado na outra extremidade e puxado com violência e destreza. Se gira velozmente, pouco se deslocando, estará dormindo. Há várias formas de jogo (in Cascudo Dicionário, pág.601). Além da técnica de rodar, há jogos, disputas com piões: fazem-nos girara dentro de dois círculos riscados no chão. Quando alguém, por pouca habilidade, não conseguir que seu brinquedo funcione corretamente, deve deixá-lo dentro do círculo menor (a ticha); mesmo procedimento terá se depois de rodar o pião ficar neste mesmo círculo. Seu dono deve esperar até que algum companheiro arremeta outro pião contra aqueles depositados no centro do círculo menor do jogo. Havendo toque ficarão liberados. Há diferente regras para estas disputas. Além do pião existem as carrapetas, que são de construção caseira.

 Fonte -ALMEIDA, Antônio Soares de - Pesquisa da Manifestação Cultural no Estado do Rio de Janeiro, 1975.

















PIÃO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Em algumas regiões, seu maneio alcança requintes de habilidade demonstrados em partidas complexas, de várias fases. Traçam-se dois círculos concêntricos no chão, o interno com uns dez e o externo com uns cinqüenta centímetros de diâmetro. Neste cada criança atira seu pião, que rodopia, devendo porém dele retirar, atravessando a linha de fora, antes de parar. Caso tal não aconteça, vira “carniça” e é cravado na terra, dentro do círculo menor ou “cepa”; aí servirá de alvo aos outros, que muitas vezes o partem, atingindo-o com suas biqueiras de aço. Qualquer outro pião que inicia na mesma falta torna-se, por sua vez, carniça, substituindo e liberando o anterior.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Pião

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

  Data de coleta: 1955
















PETECA

 Local(is): Rio de Janeiro - Angra, Araruama, Mangaratiba, Parati, Saquarema

 Número de participante: dois ou mais

 Desenvolvimento: 

  Consiste em rebater o instrumento (peteca), atirando para um e outro jogador.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Peteca
   Origem: indígena
   Manufatura: artesanal ou industrial
   Material: artesanal: palha de milho e penas de aves: industrial: plástico e penas coloridas

 Fonte -ALMEIDA, Antônio Soares de - Pesquisa da Manifestação Cultural no Estado do Rio de Janeiro, 1975.

  Data de Coleta: 1976
















PETECA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Brinquedo constituído de uma base arredondada ou quadrada, guarnecida com penas, que deve ser lançado ao ar com a palma da mão. O fato de já ser fabricado industrialmente não fez desaparecer a produção artesanal para a qual são encontradas diferentes soluções, com aproveitamento dos materiais mais variados. A base, que deve ser mais pesada para manter a peteca sempre na mesma posição, costuma ser cheia com serragem, areia ou pedrinhas e depois forrada com palha de milho, couro ou pano atando-se o conjunto com barbante ou embira. Caixa de fósforo forrada, como também círculos ou quadrados de borracha de câmaras de ar colados em camadas podem servir como base, na qual se prendem as penas de pato, de galinha ou outra ave. O jogo é simples, com regras muito variadas. É jogado em dupla e grupo único ou em dois grupos, com o sistema de contagem de pontos ou imediata exclusão daquele que erra.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Peteca
   Manufatura: artesanal ou industrial, feito pela criança ou pelo adulto.
   Material: penas, serragens ou pedrinhas, palha de milho, couro ou pano. Variante: caixa de fósforo ou borracha.

 Fonte - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: a partir de 1976








GARRAFÃO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Desenha-se um garrafão no chão e dentro dele ficam as crianças. O pegador fica de fora esperando que alguém saia. Conseguindo alcança-lo, tem que bater nele até que retorne para dentro, o que só pode ser feito pela boca do garrafão. Em outra variante, o garrafão tem, desenhados no seu interior, quatro retângulos. As crianças, perseguidas pelo pegador, devem correr entre os retângulos, tentando não pisar nas linhas. Se falhar, deve fugir para uma linha marcada a certa dist6ancia, a fim de livrar-se dos tapas aplicados por todos. Pode-se também, quando o número de participantes é grande, dividi-lo em dois grupos: metade dentro do garrafão e metade fora. Correm todos, uns tentando entrar e outros tentando sair do garrafão. Quem for alcançado, apanha do adversário.

 Fonte - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL - Jogos e Brincadeiras Infantis no Estado do Rio de Janeiro, 1978.

  Data de coleta: 1976 a 1978
















GARRAFÃO

 Local: Rio de Janeiro - Angra, Araruama, Saquarema

 Desenvolvimento: 

  É desenhado um garrafão no chão que caiba todo o bando. O pegador fica de fora, esperando que alguém aventure uma saída. Conseguindo pegar alguém que sair, vai batendo nele até que retorne novamente para dentro do garrafão, o que só pode ser feito pela boca. Variante: neste caso o garrafão tem gomos inteiros formando corredores onde as crianças se movem tentando não ser alcançadas e nem pisar nas linhas. Falhando nos dois casos deve correr para a linha marcada a certa distância, a fim de livra-se dos tapas aplicados por todo o grupo.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesq. Da Manif. Cult, do Est. Do Rio de Janeiro, 1976.

  Data de Coleta: 1975



















O CAFÉ

 Local(is): São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

1º
  Nas encostas das montanhas
  O café vamos plantar
  Mas primeiro bem devemos 
  O terreno preparar.
  Lá lá lá lá, etc.

2º
  Si já está bem lavrado
  É só o buraco abrir, 
  Nele meter os grãozinhos
  E com terra os cobrir.
  Lá lá lá, etc.

3º
  Cinco anos se passaram,
  O cafeeiro cresceu,
  Vieram as lindas flores,
  E belas cerejas deu.
  Lá lá lá, etc.

4º
  As cestinhas estão prontas:
  Vamos o café colher;
  Tenhamos muito cuidado
  Para nem um só perder.
  Lá lá lá, etc.

5º
  As cestinhas para casa
  Já podemos carregar,
  No terreiro bem limpinho
  O café fique , a secar.
  Lá lá lá, etc.

6º
  O fruto bem seco está;
  É preciso descascar:
  A manchinha já e já
  Comecemos a tocar.
  Lá lá lá, etc.

7º
  Nossos ventiladores
  Suas pás já vão mover,
  Para o belo café
  Toda casquinha perder.
  Lá lá lá, etc.

8º
  Depois de tanto trabalho
  É muito justo repousar
  Juntos pelas roças
  Vamos um passeio dar.
  Lá lá lá, etc.
  Os alunos em duas turmas cantam a 1º quadra. Marchando em sentido contrário cantam o estribilho; Lá, lá, lá, aos lugares primitivos.
  Cantam a 2º e chegando ao lá, lá, lá executam os movimentos apropriados.
  Cantam a 3º e 4º partes e executam os movimentos.
  Cantam a 5º parte e marcham uns após outros, cantando lá, lá lá e imitando os carregadores até voltarem aos seus lugares
  Cantam 6º e reúnem-se, formando as duas turmas um grande círculo dentro do qual quatro alunos, dando as mãos, dois a dois, giram imitando os debulhadores.
  Abrem o círculo, voltam aos seus lugares e cantam a 7º parte.
  Divididos quatro a quatro representam os ventiladores, imitando com os braços o movimento das pás.
  Voltam aos seus lugares, cantam a 8º parte e, reunidos aos companheiros, cantam o lá, lá lá final.

 Fonte - PINTO, Alexina de Magalhães - Os nossos brinquedos, 1909.





































VARIEDADE DE FILEIRAS

 Local(is): São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro.

 Desenvolvimento:

  No interior do estado de São Paulo esses brinquedos de fileira obedecem algumas vezes, e não sempre, á ordem seguinte: - as crianças dispõem-se enfileiradas em paralelas afastadas assim:


  depois vão desfazendo as fileiras aos pares, a galope, e numa ;linha intermediária paralela ambas , assim


  e daí vão formar uma reta a que seu plano primitivo fique perpendicular, assim


  Chamemos a fileira á esquerda N.º1, a direta N.º2, a que vai ser formada com os pares a galope, e ficar como uma base em que, em pé, se assente o primitivo plano das fileiras, N.º3; as crianças denominam A, B, C, D, etc. até Z; e a disposição do quadro será a seguinte:


  As fileiras N.º 1 e 2 cantam de mãos dadas, avançando e recuando. Cantando assim uma quadra qualquer as duas crianças dos pontos fronteiros extremos - A, Z, avançando sós, se encontram no ponto intermediário P; daí vem juntas e a galope até o ponto Y 3, perpendicularmente ao plano das outras duas.
  Depois de haverem novamente cantado, avançado e recuado as fileiras N.º1 e 2, virão do mesmo modo galopando juntas as meninas dos pontos fronteiros extremos B e X, e, separando-se, se colocarão ao lado das duas primeiras (A e Z). E assim por diante.
  O brinquedo findará quando todas as meninas das fileiras 1 e 2 tiverem passado para a fileira N. º3.
  E em São Paulo qualquer cantiga das de roda é utilizada para esse brinquedo de fileiras, ou em fileiras, o que não se dá em Minas e no Rio.
  As vezes cantam lá estes versos:

  A baleia é um bicho grande
  Que produz a barbatana;
  Quem quiser comprar baleia
  Vá no campo de Sant’Anna;

  Naturalmente importados do Rio de Janeiro.
  As vezes estes:

  Cachorrinho está latindo
  Lá debaixo da figueira;
  Cala a boca cachorrinha
  E não seja candogueira.

  Tenho meu chapéu de palha
  Que custou mil e quinhentos; (I)
  Quando o ponho na cabeça
  Não me faltam casamentos.

  Tenho meu chapéu de palha
  De pano não posso ter;
  De pano custa dinheiro,
  De palha posso fazer.

  Eu plantei cebolinha
  No meu quintal,
  Nasceu mulatinha
  Do sirindal.

  Mulatinha, mulatinha
  Dos meus conselhos (2)
  Não beba d’ aguardente
  Que é muito feio.

  Domingos Fernandes
  Deu tal empurrão 
  Na rosa do Almeida
  Que a fez ir ao chão.

  Ferida na cóca
  Por queda brutal
  A pobre da Rosa
  Lá está no hospital.

  Enquanto  Fernandes,
  Pagando o que fez,
  Foi posto de molho
  No escuro xadrez.

  Nota (1) (2) Naturalmente para o poeta “conselhos” não tinha ainda 1h, e nem os pluraes os ss finaes.

 Fonte - PINTO, Alexina de Magalhães - Os nossos brinquedos, 1909.
























O LEÃO E A JAULA

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

 Desenvolvimento: 

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

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

















PIQUES (25 MODALIDADES)

 Local: Rio de Janeiro

 Número de participantes: grupos

 Desenvolvimento: 

  Brincadeira realizada por um grupo de crianças, que consiste basicamente em corridas e perseguições. De um  modo geral, possui os seguintes componentes: o perseguidor escolhido por sorteio, que corre atrás das outras crianças e o pique, que pode ser um objeto, um local, uma palavra ou um gesto, determinados pelas crianças, dependendo da combinação feita entre elas e que tem, geralmente, a função de colocá-las a salvo da perseguição, liberá-las para continuarem a correr. Pode também ser um prêmio a conquistar. A inserção de outros elementos nessa forma básica, faz com que a brincadeira adquira diversas modalidades, recebendo diferentes nomes:
  * pique-de-abaixar: também conhecido como pique-baixo. A dinâmica  da brincadeira é semelhante à do pique-tá, variando apenas na escolha do pique: a criança para se livrar da perseguição tem que se abaixar.
  * Pique-ajuda: também conhecido como pique-polícia e deus-me-ajude, O perseguidor corre atrás das crianças e aquela que for tocada passa a ajudar na tarefa de pegar as outras, colocando-se nas proximidades do pique, para evitar que algum participante se aproxime e se libere da perseguição. A brincadeira termina quando todos são tocados pelo perseguidor e seus ajudantes. O perseguidor na próxima rodada será o primeiro ou o último a ser tocado, dependendo de acordo prévio.
  * pique-alto: também conhecido como pique-escada, pique-altinho. A criança escolhida para ser o perseguidor esconde o rosto e inicia a contagem, enquanto as demais procuram lugares altos para se esconder. Aquela que não conseguir, está com o pique , passando a ser o perseguidor.
  * pique-bandeira: também conhecido como pique-bandeirinha. Formam-se dois grupos, compostos cada um de número igual de crianças. Risca-se uma linha no chão para dividir o campo. Cada grupo tem uma bandeira, simbolizada por pedaço de pau ou um galho de árvore ou qualquer outra coisa convencionada põe eles. Essa bandeira é colocada no fundo do campo ou então a uma distância de oitos passos a partir da linha do divisória. O objetivo da bandeira é tentar apanhar a bandeira do grupo oponente e correr de volta para o próprio campo ou por um percurso determinado. Para isso, invade-se, correndo, o campo inimigo. Os donos do campo invadido, devem perseguir os invasores e tentar colá-los, isto é, alcançá-los com as mão. Quando isto acontece, quem está colado só pode ser libertado por um companheiro que também tem de tocá-lo com a mão.
  * pique-barrilhe-um: também conhecido como pique-rabo e pique-salvo. Escolhe-se o perseguidor que esconde o rosto, contando até dez e sai à procura dos demais. Ao avistar um, grita: - Barrilhe-um! A criança que foi avistada tem que parar imediatamente. Ela só pode voltar a correr se for tocada por alguém que ainda não tenha sido visto, ficando, assim, salva. O primeiro a ser visto é o pegador da próxima vez.
  * pique-bola: semelhante à brincadeira chamada queimado. Nesse pique, a criança sorteada para perseguidor usa uma bola para atingir os companheiros. É muito usado por meninas.
  * pique-cola: escolhe-se, por sorteio, o pegador que corre, tentando tocar cada uma das crianças. Ao consegui-lo a criança fica imobilizada - colada - até o final da brincadeira, a não ser que seja salva por outra através de um toque. Não pode salvar quem está imobilizado o participante que já tenha sido colado anteriormente. A criança cola três vezes passa a ser o pegador na próxima rodada.
  * pique-esconde: também conhecido como pique—curu-e-ura e maria-esconde. A criança escolhida por sorteio para ser o pegador, esconde. A criança escolhida por sorteio para ser o pegador, esconde o rosto num lugar determinado para ser o pique e conta até o número convencionado. Enquanto isso, as demais vão se esconder. Quando termina a contagem, a criança que está no pique e conta até o número convencionado. Enquanto isso, as demais vão se esconder. Quando termina a contagem, a criança que está no pique diz: - Trinta e um de janeiro, lá ou eu! E tenta encontrar os que estão escondidos. Ao encontrar alguém, toca-o com a mão ou diz eu nome, fazendo com que saia da brincadeira. Para se colocarem a salvo da perseguição, as crianças tem que alcançar o pique sem serem vistas pelo perseguidor e gritar: - Um, dois, três, pique! Na rodada seguinte, o pegador continuará sendo o mesmo, caso todos tenham conseguido alcançar o pique: caso contrário será aquele que primeiro foi visto.
  * pique-estátua: escolhe-se o pegador que começa a correr atrás das outras crianças. Quando uma delas se vê quase alcançada, deve ficar imóvel como uma estátua. Se mexer, o pegador bate nele e passa-lhe o pique, isto é, passa-lhe sua função.
  * pique-fruta: a dinâmica deste pique é igual à do pique-tá. Porém,  para que a criança não seja apanhada tem que gritar o nome de uma fruta, não devendo, entretanto, repetir os que já foram ditos. Quem for alcançado e não atender a esta norma será o pegador da vez seguinte.
  * pique-lata: também conhecido como pique-lateiro ou chuí. Escolhido o perseguidor, ele conta até um número previamente convencionado e, em seguida, sai à procura dos companheiros que estão escolhidos. O primeiro a ser encontrado será o próximo pegador. Este pique apresenta a particularidade de exigir  de todos os participantes constante atenção para uma lata que desempenha importante papel: quem conseguir pegá-la, será o vencedor, quem a chutar durante a perseguição não só é alvo como também libera todos os que tenham sido eliminados, permitindo-lhes entrar novamente na brincadeira. Além disso, toda vez que o pegador acha um dos companheiros escondidos deve ir até a lata, segura-la, bater com ela três vezes no chão, dizendo o nome daquele que foi descoberto, ou então contando três vezes: - Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três!
  * pique-laterado: semelhante ao pique-lata. A diferença consiste em que o pegador grita a palavra laterado e diz o nome da criança assim que a vê. Se alguma criança chuta a lata, o pique recomeça.
pique-mãe-da-rua: também chamado de pique-baleia ou pique-calçadinha. Formam-se duas turmas e são sorteadas duas crianças, uma em cada grupo. Faz-se novo sorteio para se escolher qual das duas será a mãe-da-rua ficando a função com o perdedor. A mãe-da-rua fica no meio da rua, as demais crianças nas calçadas. Enquanto atravessam a rua de um lado para outro pulando num pé só, sem poder voltar, a mãe-da-rua deve tentar segurá-las. Quem for agarrado passa a ajudá-la nesta tarefa. Quem fica próximo ao meio-fio pode ser puxado para o bando da mãe-da-rua. Quando isso ocorre, os sus companheiros vêm em seu socorro, tentando, com energia, livrá-los do adversário.
  * pique-parede: a organização da brincadeira é semelhante à do pique-tá, porém as crianças para se salvarem escolhem como local do pique uma parede.
  * pique-pau: também conhecido como pique-folha. A organização é semelhante à do pique-tá, variando na escolha do pique, que será um pedaço de pau.
  * pique-pedra: nesta modalidade as crianças devem andar sobre pedras para se salvarem da perseguição.
  * pique-pé-na-lata: semelhante ao pique-lata e ao pique-laterado quanto à organização e dinâmica. A diferença está no final da contagem, quando o perseguidor grita: “Vinte e um de janeiro, cada um no seu poleiro!”
  * pique-pneu: semelhante ao pique-bola e ao queimado. A variação consiste na escolha, para a função do pegador, de duas crianças que durante à brincadeira devem jogar pneus na direção dos demais. Fica sendo o pegador, aquele que for atingido por um pneu.
  * pique-poste: também conhecido como pique-bóia. Forma de organização e dinâmica semelhante à do pique-tá, variando no local do pique. As crianças, para se livrarem da perseguição devem bater três vezes em um poste de iluminação.
  * pique-de-pular: se a criança perseguida for alcançada, deverá abaixar e deitar que o perseguidor pule por cima dela.
  * pique-quatro-cantos: também conhecido como pique-picolé. Os quatro cantos de uma sala, pátio, coreto ou um quadrado riscado no chão são disputados por cinco crianças. Para isso, coloca-se uma criança em cada canto e outra no meio. As que ficam no meio tenta ocupar um dos lugares deixados vagos, durante esses deslocamentos.  
  * pique-quietinho: formam-se dois grupos. Todas as crianças de um dos grupos devem tapar os olhos e tentar agarrar as do outro. Quando um dos perseguidores pressente que há alguém por perto, diz: “Quietinho!” Nesse caso, a criança deve ficar imóvel  e o pegador, tocando nela, deverá identificá-la.
  * pique-ronda: dois círculos são riscados no chão e sorteia-se uma criança para ser o pegador, que só abandonará o local do pique quando as demais estiverem escondidas. Ao localizar cada criança, o perseguidor faz uma marca entre os círculos. O último avistado será o pegador  na próxima rodada.
  * pique-seu-urso: dinâmica semelhante à do pique-tá. Escolhe-se uma criança como urso, que deverá ficar em um lugar determinado. Quando as outras crianças gritam “Corre, seu urso!” ele tenta pegá-las. Aquele que for apanhado torna-se seu ajudante.
  * pique-tá: também conhecido como pique-tapinha, pique-já e pique-mote. E forma mais simples de pique. Escolhe-se o pegador e determina-se o local do pique antes de ser apanhado. Se o salvo aquele que chegar ao pique antes de ser apanhado. Se o pegador não conseguir alcançar alguém, permanece na mesma função. Caso contrário, é imediatamente substituído por quem foi apanhado. Em algumas modalidades ele, depois de pegar o primeiro, que assumirá o seu papel, deve correr e tocar, isto é, dar tapinhas em todos os companheiros para que nova rodada se inicie.
 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: a partir de 1976.





































ESCONDE-ESCONDE

 Local(is): Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Amapá, Maranhão, Sergipe, Piauí, Bahia, Santa Catarina, Amazonas

 Desenvolvimento: 

  Forma-se dois grupos de crianças. Um dos grupos vira-se para uma parede ou simplesmente cobre o rosto com as mãos e começa a contar até 31, ou outro número estipulado e aceito por todas as crianças. Durante o intervalo da contagem, o segundo grupo deve esconder-se. O grupo que executou a contagem, o sai à procura dos integrantes do outro. Ao avistar cada um dos seus integrantes deve gritar “Acusado Fulano em tal lugar”. Se realmente o acusado estiver no lugar indicado deve sair em perseguição das crianças do grupo contrário que devem refugiar-se no “pique”. Caso não esteja, a criança supostamente acusada deve manter-se no seu esconderijo até que a descubram, acertando seu nome e local. Quando todas as crianças forem encontradas, inverte-se as funções dos grupos. Toda vez que uma criança acusada conseguir tocar em um  dos adversários, marca um ponto para seu grupo. Vencerá o grupo que depois de alternadas as posições houver marcado maior número de pontos. Variante: este jogo é também praticado com uma delas, gritará; “Acusado fulano em tal lugar” ou “Trinta e um fulano em tal lugar”(Paraná e Santa Catarina), ou ainda, “Trinta e um alerta, fulano em tal lugar”( Amazonas e Piauí).

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











TAPINHA (PIQUE)

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Tapinha é a forma mais simples das brincadeiras de pique. Por sorteio ou contagem alguém fica no pique. Deve correr e tocar (dar tapinhas) em todos os camaradas, para que uma nova rodada se inicie. O último  alcançado assume o papel de pegador. Na área de amostragem é comum a denominação de pique-té, mais usado por meninos. Em outra variante, o tapinha fica com a primeira pessoa alcançada. Esta sai ao encalço de outra, transmitindo-lhe o pique por toque.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesquisas da Manifestação Cultural no Estado do Rio de janeiro, 1975.






















PIQUES

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Há muitas modalidades dessa brincadeira de correrias e perseguições:
  1) pique-esconde, pique-curu, maria-esconde. Uma criança, o pegador, escondendo o rosto, conta até dez (ou trinta e um) e termina dizendo: “Trinta e um de janeiro, lá vou eu!” . Os outros fogem tentando esconder-se. Quando termina a contagem, a criança fogem tentado esconder-se. Quando termina a contagem, a criança que está no pique sai e tenta encontrar os outros. Se acha alguém o toca com a mão ou diz seu nome, este sai da brincadeira. Enquanto o pegador está à procura dos outros, todos tentam alcançar o “pique”: uma árvore, um poste, uma parede. Se o conseguem, batem três vezes dizendo: “ Um , dois, três vezes dizendo: “Um, dois, três, pique!” O pegador será, na vez seguinte, aquele que foi pego primeiro.
  2) pique-tá, pique-tapinha, pique-já, pique-morte. E a forma mais simples de pique. Quem for apanhado pelo pegador, torna-se imediatamente o pegador. Em alguns lugares, o pegador deve correr e tocar (dar tapinhas) em todos os companheiros, para que nova rodada se inicie. O último alcançado assume o papel de pegador.
  3) pique-polícia, pique-ajuda ou pique-Deus-me-ajude. O pegador corre procurando alcançar os outros. Cada um que é pego passa a ajudar na perseguição. Quando termina a brincadeira, vai para o pique o que foi alcançado primeiro ou por último, conforme o combinado. No pique-Deus-me-ajude o pagador ao tocar em alguém deve dizer: “Deus-me-ajude!”.
  4) pique-ronda. As crianças riscam dois círculos no chão. Quem foi sorteado para o pique só abandona o local do pique depois que todos se escondem. Para cada criança localizada, o pegador faz uma marca entre os círculos. O último avistado será o pegador na jogada seguinte.
  5) pique-picolé ou quatro cantos. Cinco crianças disputam quatro cantos de uma sala, pátio, coreto ou quadrado riscado no chão. Quatro ficam nos cantos e trocam de posição com rapidez, enquanto o quinto fica tentando ocupar um dos lugares vagos durante os deslocamentos.
  6) pique-bandeira. Risca-se uma linha no chão para dividir o campo. De cada lado ficam cinco ou mais jogadores. Cada grupo tem a sua bandeira que, em geral, é um galho de árvore ou pedaço de pau. O jogo consiste em tentar apanhar a bandeira do grupo adversário e correr para seu campo. Para isso, invade-se correndo o campo inimigo. Os donos do campo invadido devem perseguí-lo e tentar “colar” o invasor, isto é, alcança-lo com a mão. Quando isso acontece, quem está colado só pode ser libertado por um companheiro, que tem de tocá-lo com a mão.
  7) pique-de-pular. Quem está no pique tenta alcançar um dos participantes da brincadeira. Quando consegue, a criança apanhada tem que abaixar-se e deixar o pegador pular por cima.
  8) pique-estátua. Ao ver quase alcançada, a criança deve ficar imóvel como estátua. Se não conseguir, o pegador bate nela e passa-lhe o pique.
  9) pique-lateiro, pique-lata ou chuí. Joga-se uma lata e os componentes do jogo dispersam-se, procurando esconder-se. O pegador sai a procura deles, retornando sempre até onde ficou a lata (ou pique). Quando avistar alguém, deve correr e bater a lata no chão três vezes: um, dois, três . . . um, dois, três . . . um, dois, três . . . ou então dizer o nome daquele que foi visto, bater a lata três vezes no chão e dizer: “Pique-lata!”. Pode-se salvar as crianças que forma vistas chutando a lata. Nesse caso o pegador continuará o mesmo. Quando todos são descobertos sem assalto à lata, o pegador é aquele que foi descoberto primeiro.
  10) pique-alto ou de abaixar. Quando está sendo perseguida, quase alcançada, a criança abaixa-se e livra-se do perseguidor.
  11) pique-alto ou pique-escada. Para ser agarrada, a criança tem que arranjar um lugar alto para subir. Se não conseguir, está com o pique. O último alcançado vai para o pique. Mais usado por meninas.
  12) pique-pau ou pique-folha. Para não ser pega, a criança deve segurar um pedaço de pau ou uma folha.
  13) pique-cola. Cada criança alcançada pelo pegador fica imobilizada ( colada ao solo) até o final do jogo, a não ser que um dos companheiros a salve, tocando-a com as mãos.
  14) pique-fruta. Para livrar-se do pegador, a criança se abaixa e diz o nome de uma fruta. Não vale repetir. Quem for alcançado e não disser o nome da fruta vai para o pique.
15) 	pique-parede. Para se salvar, a criança põe a mão na parede.
  16) pique-poste ou pique-bóia. Para não se deixar colar, deve-se bater três vezes num poste de iluminação.
  17) pique-quietinho. Assemelha-se à “cabra-cega”: o grupo deve ser dividido - metade fica com os olhos vendados e deve agarrar os outros. Quando um dos pegadores pressente que há alguém por perto diz: “Quietinho!”. Este deve ficar parado no lugar que estiver e o pegador, tocando nele, deverá identificá-lo.
  18) pique-bola. Espécie de queimado: a criança sorteada para o pique usa uma bola. Espécie de queimado: a criança sorteada para o pique usa uma bola para atingir os companheiros. Muito usado por meninas.
19) 	pique-pedra. As crianças escapam à perseguição andando sobre pedras.
  20) pique-baleia, mãe-da-rua ou pique-calçadinha. Forma-se dois partidos por sorteio e alguém é indicado para ser a mãe-da-rua. Este fica  no meio da rua e os demais nas calçadas. Devem atravessar a rua de um lado para o outro pulando num pé só, sem poder voltar. A mãe da rua compete segurar as crianças. Quem é agarrado passa a ajudá-la na tarefa de reter as demais. Quem fica próximo ao meio-fio pode ser puxado para o bando da mãe. Nessa hora, uns batem nos outros, porque o garoto puxado é ajudado pelos companheiros.
  21) pique-pneu. Duas crianças, cada uma com um pneu, são os pegadores. Devem jogar os pneus em direção aos outros. Se um deles pegar alguém, este fica com o pneu e será o próximo pegador.
  22) pé-na-lata. Coloca-se uma lata num local qualquer. O pegador, cobrindo o rosto com as mãos, conta até vinte, enquanto os outros se escondem. O pegador então grita: “Vinte e um de janeiro, cada um no seu poleiro!” e sai a procurar os mais que tentam sorrateiramente chutar a lata e marcar ponto.
  23) pique-rabo ou barrilhe-um. O escolhido como perseguidor conta até dez e sai à procura dos demais. Quando vê alguém grita: “Barrilhe um!”. Quem for visto tem que parar imediatamente, só voltando a correr se for alcançado por alguém que ainda não foi visto, que o salvará. O primeiro a ser visto é o pegador na próxima vez.

 Fonte - INSTITUTO ESTADFUAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL - Jogos e brincadeiras infantis no Estado do Rio de Janeiro.

  Data de Coleta: 1976 a 1978







PIQUES

 Local(is): Rio de Janeiro -  Angra, Araruama, Mangaratiba, Parati, Saquarema

 Desenvolvimento: 

  São as modalidades, relacionadas a seguir:
  pique-ajuda variante em que, ao toque do pegador, todos passam ajudá-lo na tarefa de alcançar os não-tocados. O primeiro ou último, dependendo da combinação, irá para o pique.
  pique-altinho ou pique-escada: nesta brincadeira o pegador é, como sempre, escolhido por sorteio. Parado em certo ponto (o pique), conta enquanto os companheiros procuram locais altos. O toque eliminador só é possível quando os participantes descem ao chão, provocando-o. O último alcançado vai para o pique. Mais usado por meninas.
  pique-baixo: jogo simples, em que o pegador é sorteado e os demais escapam de serem alcançados tomando posições de cócoras. Encontrados nos cinco municípios.
  pique-bóia ou pique-poste: quando o pegador encontra uma criança escondida, esta não poderá ficar no pique se conseguir chegar até o ponto e bater três vezes.
  pique-bola: a criança sorteada para o pique usa uma bola para atingir seus companheiros, fazendo assim à eliminação. Mais usado por meninas.
  pique-cola: neste pique, cada criança alcançada pelo pegador fica imobilizada (colada ao solo) até o final do jogo, a não ser que um dos companheiros burle quem os procura, liberando os colados por toque. Registrado nos cinco municípios.
  pique-esconde (de esconder, Curu e Ura, Maria Esconde em Araruama): a criança sorteada para ficar no pique faz uma contagem, mantendo os olhos tapados pelas mãos. Em seguida, põe-se a procurar, dizendo os nomes de quem descobre e contando um, dois, três (dando três pulos). As crianças localizadas agrupam-se em torno do pique e, caso alguém chegue até eles sem ser percebido, todos se salvam, procurando a seguir novos esconderijos. E similar ao Barrile Um.
  pique-fruta: entre as crianças, a que for sorteada para pegar observa que nomes de frutas são ditos. Para evitar serem pegas, as crianças abaixam-se e dizem um nome de fruta. Quem for alcançada ou repetir nomes, vai para o pique.
  pique-já: o mesmo que tapinha.,
  pique-lata, pique-lateiro,  chuí, ou pé de lata: o garoto sorteado para o pique joga uma lata a certa distância, enquanto os demais se escondem. Sai à procura, retornando sempre até onde ficou a lata ( ou pique), quando localiza alguém. Bate no objeto e diz o nome. Caso alguém, durante a procura, conseguir correr para a lata, chutando-a, quem havia sido eliminado esconde-se novamente. Quando todos são descoberto sem assalto à lata, o pegador será o primeiro descoberto sem assalto à lata, o pegador será o primeiro descoberto. Há o pique-lateiro, onde o pegador sorteado roda a lata no chão, de costas para as outras crianças, que se escondem. Como sinal para o início da procura, dá um chute na lata. Se permitir que cheguem até ela, perde os descobertos. Deve descobrir a todos, para que a nova jogada seja iniciada tendo como pegador o primeiro localizado.
  pique-morte: o mesmo que tapinha.
  pique-pedras: variante do jogo tradicional, próximo ao chamado de “altinho”. As crianças escapam à perseguição andando sobre pedras. Encontrado em Angra.
  pique-picolé: ver quatro-cantos.
  pique-poste: o poste é o próprio pique. As crianças escondidas devem correr e alcança-lo para ficarem isentas de serem pegas.
  pique-ronda: as crianças riscam dois círculos no chão. Quem foi sorteado para o pique só o abandona depois que todos se esconderam. A cada criança localizada o pegador faz uma marca entre os círculos. O último tocado será o pegador da jogada seguinte.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesq. Da Manif. Cult, do Est. Do Rio de Janeiro, 1975.











ADIVINHAR UM PROVÉRBIO 
OU UMA SENTENÇA, OU UMA MÁXIMA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  O número de pessoas para a brincadeira aumenta ou diminui, de acordo com o número de palavras do provérbio, ou sentença, ou máxima, mais uma pessoa que é a que descobrirá o que o grupo escolheu.
  Exemplo: escolheu-se “Casa de ferreiro, espeto de pau”. São 6 palavras, cada uma para uma pessoa. Aquela que vai descobrir ficou distante do grupo, enquanto se escolhia. Em seguida, volta ao grupo e faz, a cada pessoa, uma pergunta qualquer. Na resposta deve encontrar-se a palavra que coube a cada um dos participantes. Exemplo:
  - Você gosta de doce?
  - Sim, mas só gosto dos doces feitos em casa.
  Ao segundo participante:
  Qual é o seu nome?
  Nome de batismo, Lúcia.
  Ao terceiro participante: . . .
  - Quantos anos você tem?
  - Tenho a idade do ferreiro de minha rua: 30 anos.
  Ao quarto:
  - O que mais aprecia na vida?
  - Além da beleza da natureza, das crianças, da música, aprecio muito, quando estou com fome, carne ou espeto.
  Ao quinto:
  - Onde você mora?
  - Na rua tal, perto de uma sorveteria.
  - Ao sexto:
  - Você gosta de festas?
  - Gosto demais, principalmente de festas de largo, quando há um pau de sebo para a criançada brincar.
  - SE a pessoa que está perguntando identificar o provérbio etc., antes de terminar a rodada, o próximo candidato será aquele que lhe deu a chance, ou então qualquer voluntário. Se a pessoa não descobrir, faz-se á outra rodada ou ela paga uma prenda.
  É uma brincadeira que requer atenção.

 Fonte -  KRUSCHEWSKY, Beatriz Al-Chediak Kauark - Colcha de retalhos, 1982.


































AMIGO OU AMIGA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Pessoas em círculo meio aberto, ou em semi-círculo. Uma vai para longe, enquanto as outras escolhem um palavra (substantivo comum concreto), para que consiga descobrir, depois de algumas perguntas. É bom que se escolha uma palavra que tenha diferentes utilidades ou represente coisas diferentes. Exemplo: botão - pode ser de roupa, pode ser de rosa, pode ser de várias coisas; manga - é fruta, é parte do vestuário, é de carneiro, é pasto para gado; linha- de costurar, de telefone, de trem.
  Bem, depois da palavra selecionada e aceita por todos, chama-se a pessoa que vai descobri-la. Esta pessoa à primeira do círculo ou semi-círculo:
  É masculino ou feminino? (Ou pode perguntar: é amigo ou amiga?)
  A resposta tem que ser adequada. Depois:
  - Quantas sílabas tem?
  - Tantas sílabas.
  - Em seguida, pergunta ainda à mesma pessoa e faz a mesma pergunta às demais:
  - Como gosta?
  Cada uma vai responder como gosta, com o cuidado de não facilitar a descoberta. Se na primeira rodada, não descobriu, continua perguntando sendo que, na segunda rodada, a pergunta que se faz a cada pessoa é:
  - Como quer?
  Na terceira rodada, se não tiver descoberto ainda, a pergunta é:
  - Para que serve?
  Se conseguir descobrir antes da terceira, ou mesmo da segunda pergunta, muito bem. Se não descobrir de maneira alguma, voltará a conseguir descobrir outra palavra ou, então paga prenda. Se acertar, a pessoa que irá para seu lugar, em seguida, é aquela que lhe deu à oportunidade de vencer a brincadeira.

 Fonte -   KRUSCHEWSKY, Beatriz Al-Chediak Kauark - Colcha de retalhos, 1982.



BELISQUE, MAS NÃO RIA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Pessoas sentadas em círculo. Recomenda-se muita seriedade. Cada um belisca, por sua vez de leve, o rosto do companheiro, dizendo: - “Belisque, mas não ria”.
  Entre os participantes, um estar com dedos melados de batom, de talco, de fuligem (ou carvão), a fim de manchar o rosto do vizinho, sem que este perceba. Deve ter o cuidado de não beliscar o nariz para que não perceba.
  Quando estiver bem pintado, faz-se uma rodada com um espelho a fim de que todos se vejam e o “palhaço” se surpreenda.
  Deve ser escolhida, para “palhaço”, uma pessoa descontraída, que não se irrite com a brincadeira.
  A gargalhada, é geral durante o jogo, embora se peça para não rir.

 Fonte - KRUSCHEWSKY, Beatriz Al-Chediak Kauark - Colcha de retalhos, 1982.



















DO GUARDA-CHUVA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  É uma brincadeira feita em círculo. As pessoas podem estar sentadas ou em pé. Quem começa deve ter um guarda-chuva na mão e dizer para alguém do grupo:
  - Quero ver se é capaz de fazer um triângulo bem feito como o meu.
  Com a ponta do guarda-chuva, esmerando-se, faz um triângulo no chão.
  Disfarçadamente, passa o guarda-chuva para outra mão, entregando-o a quem se dirigiu, para que faça o mesmo.
  O truque é fazer o triângulo com uma mão e entregar o guarda-chuva com a outra mão. Quem recebe pode esmerar-se ao máximo ao fazer o desenho no chão mas, se não trocar o guarda-chuva de mão, ao passá-lo, “fez o triângulo errado”. Os que já conhecem, ou descobriram, dizem: “está errado” ou “está certo”.
  As pessoas ficam encabuladas mas continuarão a fazer “errado”, se não descobrirem que o truque é trocar o guarda-chuva de mão.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Guarda-chuva

 Fonte - KRUSCHEWSKY, Beatriz Al-Chediak Kauark - Colcha de retalhos, 1982.












O BULE QUE BOLE BOLE

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Faz-se um círculo de várias pessoas sentadas em cadeiras. Uma delas pergunta à vizinha da esquerda:
  - Você tem um bule para emprestar?
  A vizinha: - Que bule?
  A primeira: - O bule que bole-bole.
  Ao dizer isto, começa a mover a mão direita, de um lado para outro.
  As perguntas e respostas se sucedem, bem como os movimentos, até fechar o círculo.
  Na segunda rodada, depois das perguntas e respostas, que são as mesmas, mexe-se a mão esquerda sem entretanto, parar de mexer a mão direita.
  Na terceira rodada, mexe-se o pé direito, sempre fazendo-se as mesmas perguntas.
  Na quarta rodada o pé esquerdo.
  Na quinta rodada, a cabeça.
  Por fim, o corpo inteiro.

 Fonte - KRUSCHEWSKY, Beatriz Al-Chediak Kauark - Colcha de retalhos, 1982.














PAU VAI INDO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Esta brincadeira necessita de um parceiro para a pessoa que comanda, que esteja de acordo com as regras do jogo e que identifique a voz de todos os participantes. O parceiro deve ir para um lugar reservado, ou ficar de costas, sem ver os demais, prestando atenção às vozes, a fim de reconhecer quem está falando. Quando sai para o lugar reservado, o “comandante” lhe diz: - concentre-se e medite, antes de responder.
  Voltando-se para os demais, diz: - Silêncio . . . Silêncio profundo . . .
  Aproveita o momento que alguém fala alguma coisa, para perguntar ao parceiro: - Entendeu?
  Se, realmente, entendeu, isto é, se reconheceu a voz, responde:
  - Entendi.
  Se não reconheceu, diz que não é, mais uma vez, fica atento às vozes e à pergunta do companheiro, se entendeu. Caso afirmativo, o “comandante” continua a brincadeira, apontando para uma pessoa de cada vez e perguntando:
  - Pau vai indo?
  O parceiro responde: - Vai!
  Pergunta quantas vezes achar conveniente. Quando apontar para a pessoa cuja voz foi reconhecida pelo parceiro, pergunta:
  - Pau parou?
  - A resposta do parceiro deve ser: - Parou em fulano . . . É uma brincadeira que, sendo bem feita, pode encabular muita gente.

 Fonte - KRUSCHEWSKY, Beatriz Al-Chediak Kauark - Colcha de retalhos, 1982.








PRENDAS

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Em um círculo, cada participante dá um objeto seu (uma prenda) ao animador, que vai colocando em uma caixa ou um saco. Depois de recolher de todos, pergunta a um deles:
  - O que deve fazer o dono desta prenda?
  - Deve cantar.
  O animador mostra a prenda e o seu dono deve ir para o centro do círculo, cantar.
  Em seguida, o animador pergunta ao que cantou:
  - O que deve fazer o dono desta prenda?
  - Deve engatinhar pelo salão.
  E, assim por diante.
  Muitas situações pode ser solicitadas; dançar, recitar, chorar, abraçar ou beijar alguém, etc.

 Fonte - KRUSCHEWSKY, Beatriz Al-Chediak Kauark - Colcha de retalhos, 1982.
















A FACA QUE VEIO DA ROÇA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento:

   Em um círculo de várias pessoas sentadas, uma delas, que deve ter uma faca na mão, diz à vizinha, com muita seriedade:
  - Tome aqui esta faca que da roça veio. A vizinha pergunta: - Tem  ponta?
  A primeira responde: - Ponta tem.
  E, assim, de pessoa para pessoa, a faca vai passando, com as mesmas palavras, todos muito sérios.
  Na segunda rodada, tudo será igual, porém, todos devem fazer a pergunta e respondê-la, rindo bastante.
  Na terceira rodada, tudo será igual, porém, todos devem fingir, perguntando e respondendo, que estão chorando.
  Na quarta e última rodada, todos gaguejando.
  Cada um ri, chora e gagueja à medida que vai recebendo a faca. E todos continuam rindo, chorando e gaguejando, até completar cada rodada.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Uma faca.

 Fonte - KRUSCHEWSKY, Beatriz Al-Chediak Kauark - Colcha de retalhos, 1982.













ADIVINHAR O QUE ALGUÉM GOSTARIA DE COMER

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Duas pessoas combinam adivinhar o que outras gostariam de comer. O código é o seguinte: dizer o nome do alimento escolhido, depois de um que tenha a relação com espinha ou espinho. Por ex: O alimento escolhido foi feijoada.
  O parceiro vai para longe, a fim de não ouvir o que a pessoa inquirida gostaria de comer. Depois de dizer o que, a pessoa que perguntou chama o parceiro e começa:
  - É arroz
  - Não.
  - É macarronada?
  - Não.
  - É moqueca de peixe?
  - É feijoada?
  - É.
  Foi, justamente, o que a pessoa escolheu. Moqueca de peixe tem relação com espinha, pelo peixe.
  Ou, então:
  - É canja de galinha?
  - Não.
  - É batata frita?
  - Não.
  - É limonada?
  - Não.
  - É omelete?
  - É.
  Foi, justamente, o que a pessoa escolheu. Limonada tem relação com espinho, pelo limoeiro.
  Muitas vezes as pessoas julgam que o código é o número de alimentos que se diz, antes de acertar. Nesse caso, é bom que se mencione, inicialmente , o alimento relacionado com espinha ou espinho. O segundo, então, será o escolhido.

 Fonte - KRUSCHEWSKY, Beatriz Al-Chediak Kauark - Colcha de retalhos, 1982.




































DA TESOURINHA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Um círculo de pessoas sentadas. A que começa a brincadeira, abrindo e fechando, virando para um lado e para outro a tesourinha que tem na mão, entrega-a à vizinha da esquerda, dizendo:
  - Recebi cruzada e lhe dou descruzada.
  Ou, então, assim:
  - Recebi descruzada e lhe dou descruzada.
  Ou, assim . . .
  - Recebi cruzada e lhe dou cruzada
  Ou, ainda . . .
  - Recebi descruzada e lhe dou cruzada.
  A pessoa que recebe a tesourinha deve passá-la adiante, dizendo, também, como recebeu e como está dando. Geralmente, erra, quando diz a maneira que recebeu e que está dando, pois, na verdade, a tesourinha não tem nada a ver com o caso. O que cruzar e descruzar as pernas (ou os pés, para quem não conseguir cruzar e descruzar as pernas) da pessoa que está com a tesourinha na mão. Se recebe com as pernas cruzadas, diz: “recebi cruzada”. Se quer dar descruzada deve descruzar as pernas, disfarçadamente, para não ser notada. Ou, vice-versa.
  As pessoas que sabem a brincadeira, devem dizer se os participantes estão errando ou acertando. Quem é atento, descobrirá o truque, sem demora. Caso haja algumas pessoas com dificuldade de descobrir, quem já entendeu, ou quem já conhece, deve, então, dar oportunidade aos demais, acentuando o movimento das pernas, para que a brincadeira não se alongue demais, tornando-se desinteressante.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Uma tesoura.

 Fonte - KRUSCHEWSKY, Beatriz Al-Chediak Kauark - Colcha de retalhos, 1982.





ADIVINHAR UM PROVÉRBIO,
 OU UMA SENTENÇA OU UMA MÁXIMA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  O número de pessoas para a brincadeira aumenta ou diminui, de acordo com o número de palavras do provérbio, ou sentença, ou máxima, mais uma pessoa que é a que descobrirá o que o grupo escolheu.
  Exemplo: escolheu-se “Casa de ferreiro, espeto de pau”. São 6 palavras, cada uma para uma pessoa. Aquela que vai descobrir, ficou distante do grupo, enquanto se escolhia. Em seguida, volta ao grupo e faz, a cada pessoa, uma pergunta qualquer. Na resposta deve encontrar-se a palavra que coube a cada um dos participantes. Exemplo:
  - Você gosta de doce?
  - Sim, mas só gosto dos doces feitos em casa.
  Ao segundo participante:
  - Qual é o seu nome?
  - Meu nome de batismo, Lúcia,
  Ao terceiro participante:
  - Quantos anos você tem?
  Tenho a idade do ferreiro de minha rua: 30 anos.
  Ao quarto:
  - O que mais aprecia na vida?
  - Além da beleza da natureza, das crianças, da música, aprecio muito, quando estou com fome, carne no espeto.
  Ao quinto:
  - Onde você mora?
  - Na rua tal, perto de uma sorveteria.
  Ao sexto:
  - Você gosta de festas?
  - Gosto demais, principalmente de festas de largo, quando há um pau de sebo para as criançada subir.
  Se a pessoa que está perguntando identificar o provérbio etc. antes de terminar a rodada, o próximo candidato será aquele que lhe deu a chance, ou, então qualquer voluntário. Se a pessoa não descobrir, far-se-á outra rodada ou ela paga uma prenda.
  É uma brincadeira que requer a atenção.

 Fonte - kruschewsky, Beatriz Al-Chediack Kauart - Colcha de retalhos, 1982.
















































SALTAR ELÁSTICO OU
ELÁSTICO


 Local(is): Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina

 Desenvolvimento: 

  Para a realização do jogo é necessário um elástico de aproximadamente 2 metros, com as pontas unidas.
  O jogo é disputado no mínimo por três crianças: duas prendem o elástico, enquanto as demais, uma por vez, saltam o elástico, cumprindo a seguinte seqüência.
  (a) A criança salta o elástico, que no início do jogo é preso na altura dos calcanhares das duas crianças, sempre caindo (batendo) com os pés ao mesmo tempo e cumprindo a seguinte série de saltos:
  - para dentro do elástico esticado;
  - em cima do elástico;
  - afastando um quarto de voltas, cruzando o elástico na altura dos seus calcanhares e saltando para fora do elástico;
  (b) Cavalgada: a mesma série acima, só que a batida dos pés sobre o elástico deve ser alternada ( primeiro um pé, e após um curto intervalo de tempo o outro);
  (c) Num pé só: a mesma série, de olhos fechados.
  (d) Ceguinho: a mesma série, de olhos fechados.
  Após essa seqüência, o elástico passa da altura dos calcanhares à dos joelhos e cintura, até chegar as axilas. Vencerá quem chegar a um grau de maior dificuldade.
  As crianças que errarem substituirão aquelas que estiverem mantendo o elástico esticado.

 Objetos ou brinquedos utilizados:
   Nome: Elástico
   Material: Elástico de aproximadamente 2 metros

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



























































SETA, ATIRADEIRA
BADOQUE OU ESTILINGUE

 Local(is): Rio de Janeiro, Pernambuco

 Desenvolvimento: 

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

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

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

  Data de coleta: 1955
















































BONECO

 Local(is): Rio de Janeiro - Araruama, Angra, Parati, Mangaratiba, Saquarema

 Desenvolvimento: 

  Duas crianças são separadas por uma terceira, que fica ao meio, rija, imóvel, pés grudados no chão, sendo jogada de um lado para outro, caindo ou deslocando-se do centro deixa de ser o boneco.

 Fonte -ALMEIDA, Antônio Soares - Pesquisa da Manif. Cult. No Estado do Rio de Janeiro, 1976.

  Data de Coleta: 1975























BOLA À PAREDE

 Local(is): Rio de Janeiro - Araruama, Angra, Parati, Mangaratiba, Saquarema

 Desenvolvimento: 

  Consiste em atirar uma bola à parede, colhendo-a e jogando-a de volta, assumindo posições com o corpo, braços, enquanto vai falando:
  “Primeiro, seu lugar, sem rir, sem falar (apenas atira a bola), um pé, o outro, uma mão, a outra, bate palmas , trás pra diante, cruzada, mãos nas costas, tic-tac”.

 Fonte -ALMEIDA, Antônio Soares - Pesquisa da Manif. Cult. No Estado do Rio de Janeiro, 1976.

  Data de Coleta: 1975





















PASSA RAIO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Duas crianças frente-a frente, mãos dadas e braços elevados acima da cabeça, formam um arco. As demais, formam-se em coluna, uma apoiando-se no ombro da colega à frente, com a primeira puxando todo o grupo.
  As crianças integrantes do arco, identificam-se entre si, com uma fruta, sem que as demais saibam. Uma, por exemplo, pode ser “banana” e a outra “laranja”.
  As demais participantes que estão em coluna, dão uma volta no espaço disponível, cantando: “Passaraio, passaraio, que me deixe eu passar, senão for a da frente, há de ser a de trás, trás, trás, trás, . . .” . E vão passando por baixo do arco.
  As crianças do arco enlaçam a última criança, e baixinho, no seu ouvido, perguntam: banana ou laranja? Indicada a fruta, a criança que foi interrogada irá para trás do componente do arco que corresponde àquela fruta. Enquanto isso, a coluna continua deslocando-se e cantando. Volta a passar pelo arco, e fica retida novamente, a última criança.
  Vão sendo formadas duas colunas atrás dos componentes do arco até chegar à última criança. Vencerá o lado que tiver maior número de integrantes.
  Observação: A identificação das crianças do arco pode variar de acordo com sua criatividade: cores (preto e branco), objetos (garfo e faca), animais (boi e vaca), etc.

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








BASTÃO MORTÍFERO

 Local: Rio de Janeiro 

 Desenvolvimento: 

  As crianças ficam em círculo, e um deles, com o bastão na mão, fica no meio. Este deve jogar o bastão para os outros que têm que apanhá-lo sem deixar cair no chão. Se cair, a criança que errou, sai da roda.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Bastão

 Fonte - INSTITUTO EST. DO PATRIM. CULTURAL - Jogos e brincadeiras infantis no Estado de Rio de janeiro, 1978.

  Data de coleta: 1976 à 1978





















BENTE-QUE-BENTE
O FRADE ou BOCA-DE-FORNO

 Local: Rio de Janeiro 

 Desenvolvimento: 

  Uma criança, o líder, trava o diálogo com os companheiros:
  Líder - Bente que bente ó frade!
  Todos - Frade!
  Líder - Na boca do forno!
  Todos - Forno! 
  Líder - Tirar um bolo!
  Todos - Bolo!
  Líder - Tudo o que seu mestre mandar . . .
  Todos - Faremos todos!
  Líder - Se não fizer . . .
  Todos - Levaremos bolo!
  O “mestre” distribui, tarefas aos demais: apanhar uma pedra, uma flor, um palito de fósforo, caroço ou casca de manga, uma fruta, uma folha. A complexidade da tarefa vai depender da idade dos participantes. Quem não conseguir executar a ordem, ou for o último a chegar, leva bolos (tapas na palma da mão). O castigo é determinado pelo grupo: o número de bolos e a força dada aos mesmo. Estes podem ser de anjo (fraco), de pai (forte) ou de mãe (médio).

 Fonte - INSTITUTO EST. DO PATRIM. CULTURAL - Jogos e brincadeiras infantis no Estado de Rio de janeiro, 1978.

  Data de coleta: 1976 à 1978








GALINHA E RAPOSA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  São traçadas no chão, duas linhas paralelas, distantes entre si aproximadamente 15 metros. Atrás de uma das linhas fica um grupo de crianças em fileira. São os pintinhos. Na linha oposta permanece uma criança previamente escolhida, que será a galinha. Entre as duas linhas, num ponto lateral da área do jogo, fica outra criança sentada - a raposa.
  O jogo começa com a galinha chamando os pintinhos.
  - Meus pintinhos venham cá!
  - Tenho medo da raposa - respondem.
  A galinha repete por três vezes o chamado e os pintinhos respondem a mesma coisa. Então a galinha diz:
  - A raposa está dormindo. Tenho milho pra lhes dar.
  Nesse momento, todos os pintinhos correm em direção à galinha, ao mesmo tempo em que a raposa tenta tocar o maior número possível de pintinhos. Os pintinhos tocados passam a ajudar a raposa a pegar os demais.
  Vencerá o jogo, o pintinho que for o último a ser pego.

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














BALANÇOS EM ÁRVORES

 Local(is): Rio de janeiro - Araruama

 Espaço: Ar livre

 Desenvolvimento: 

  Divertimento para as crianças. Mantidos geralmente por iniciativa adulta. Na roça, onde há matas, as crianças valem-se de cipós para os balanços.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesq. Da Manif. Cult, do Est. Do Rio de Janeiro 1976.

  Data de Coleta: 1975.























ABOBRINHA

 Local(is): Rio de Janeiro - Araruama, Angra, Parati, Mangaratiba, Saquarema

 Desenvolvimento: (Versão de Parati).
  Uma criança é compradora, outra é ladrão.
  Outra criança é vendedora, e as demais são abobrinhas.
  C: Tem abobrinha pra vender
  V: Tem, pode colher
  A criança compradora bate então na cabeça das outras que estão na fila, dizendo: “Está madura” (a escolhida).
  A abobrinha madura sai da fila e o comprador diz: Vou comprar cebolinha, pimenta, tudo pra te preparar”
  Quando ela sai, outra, que é o ladrão, rouba a escolhida.
  O comprador volta: “Roubaram a minha abobrinha, você viu?”
  - Não.
  Outra é escolhida e novamente roubada e assim por diante até não sobrar nenhuma.
  O comprador vai procurar, acha a casa do ladrão, pede água, comida e, quando pede para ir ao banheiro encontra lá as abobrinhas.
  Final: elas correm, e a que ele conseguir pegar vai ser o comprador na próxima vez.
  (Versão de Mangaratiba):
  Personagens: mãe, ladrão, cachorro que guarda as abobrinhas.
  A cada roubo a mãe ralha com o cachorro pensando que ele comeu a abóbora, até que no fim ele é roubado. A mãe vai à casa do ladrão e diz:
  - Moço, me dá água!
  - O copo está furado.
  - Tem concha?
  - A concha tá furada.
  - Me dá na folha?
  - A folha tá rasgada
  - me deixa eu ir no banheiro.
  Ela vai entrando e descobre todas as abobrinhas.
  A que for pega será a mãe.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesq. Da Manif. Cult, do Est. Do Rio de Janeiro 1976.

Data de Coleta: 1975.

ABC

 Local(is): Rio de Janeiro - Araruama, Mangaratiba

 Número de participantes: Dois

 Desenvolvimento: 

  Consiste em dizer as letras do alfabeto acompanhada de palmas, um menina defronte a outra, ao se pronunciar a primeira letra, levantam a perna esquerda batendo palma sob a coxa. Retornam à posição normal, cruzam palmas (mão direita de uma com a esquerda de outra) durante três letras. Ao se dizer a quarta repete-se a posição das pernas.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesq. Da Manif. Cult, do Est. Do Rio de Janeiro 1976.

  Data de Coleta: 1975.




















ABOBRINHA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Os personagens são: a mãe, as filhas, o ladrão o cachorro, o vendedor. A menina para ser a mãe, pergunta:
  - Tem abobrinha para vender?
  O vendedor responde:
  - Tem pode colher.
  A mãe bate na cabeça das que estão na fila, dizendo:
  - Essa tá verde, essa tá de vez, essa tá madura (é a escolhida).
  A mãe diz:
  - Vou comprar cebolinha, etc. pra te preparar.
  Quando ela sai, outra, que é o ladrão rouba a escolhida. Quando ela volta, pergunta:
  - Roubaram minha abobrinha, você viu?
  - Não.
  Outra é escolhida e novamente roubada e assim por diante até não sobrar nenhuma. A compradora vai procurar então as abobrinhas (filhas). Acha a casa do ladrão, pede água, comida. Trava-se então um diálogo.
  Mãe - me dá um copo d’água? (ou caneca)
  Ladrão - O copo está furado.  
  Mãe - Tem concha?
  Ladrão - A concha tá furada.
  Mãe - Tem um prato pra emprestar?
  Ladrão - O prato quebrou.
  Mãe - Me empresta uma folha?
  Ladrão - A folha rasgou.
  Mãe - E um tapete?
  Ladrão - Está rasgado.
  Mãe - Deixa eu ir ao banheiro?
  Ela vai entrando e descobre todas as abobrinhas. Avança e “mete o pau” no ladrão.
  Algumas vezes há um cachorro que guarda as abobrinhas. A cada roubo a mãe ralha com o cachorro pensando que é ele o ladrão, até que no fim ele também é roubado. A mãe então entra na casa do ladrão e dá-lhe uma surra.

 Fonte - INSTITUTO EST. DO PATRIM. CULTURAL - Jogos e brincadeiras infantis no Estado de Rio de janeiro, 1978.

  Data de coleta: 1976 à 1978

































PANELINHA OU VIOLINHA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Esta brincadeira, é uma espécie de concurso de “sisudez”.
  As crianças dispõem-se à vontade, e uma, que é o “mestre”, cantarola:
       Fon-fin, fon-fá,
       Panelinha, panelá!
       Quem ri e falá,
       Com tudo quanto há . . .
       Fechou a rosca.
  Com isso ficam em silêncio, e procurando fazer as caras mais sérias do mundo, até que uma das crianças, não se agüentando mais, fala ou cai na risada. O “mestre” aponta-lhe um dedo acusador e grita:
  - Comeu!
  A criança apontada retira-se do brinquedo, que se repete desde o início, e assim sucessivamente.
  A última a se retirar, portanto a que mais tempo se mantém silenciosa, é aclamada vencedora, e será o “mestre”, no caso da repetição.

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

  Data de coleta: 1955












PAI JOÃO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Brincadeira tradicional e muito antiga.
 “Pai João fica de cócoras, encostado a uma parede, e os companheiros formam um arco a sua volta, protegendo-o e escondendo-o.
  Uma criança que fica por fora, isolada, vem andando e o ao chegar perto do grupo pergunta:
  - Pai João está?
  Responde o grupo.
  - Tá tomando banho . . .
  A criança afasta-se alguns passos, e ao voltar, repete-se a mesma cena:
  - Pai João está?
  - Tá enxugando . . .
  Assim sucessivamente, cada pergunta lhe vão descrevendo a minuciosa toalete de Pai João, que só termina quando este “bota o chapéu’.
Depois disso, entra a brincadeira na fase final:
  - Pai João está?
  - Está pra sair . . . Assim que as crianças dão as costas para a última “voltinha”, o Pai João sai do esconderijo e afasta-se, à espera. Retorna aquela e pergunta de novo:
  - Pai João está?
  - Já saiu!
  - Então vamos pegar o pai João! . . .
  Saem todos a correr, gritando:
  - Pega o pai João! . . .
  Pai João corre também, procurando livrar-se da perseguição, mas acaba sendo alcançado.
  A criança que pegar, substituí-lo-á na repetição.

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

  Data de coleta: 1955

MELANCIA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  São previamente escolhidas três crianças, que desempenharão os papéis de “dona”, “ladrão” e “cachorro”, sendo este, às vezes, batizado com um nome qualquer.
  O “ladrão” fica afastado, num ponto qualquer que representa a sua casa.
  As crianças restantes ficam sentadas em fila, na “casa” da “dona”, e são as “melancias”.
  A “dona” examina as “melancias”, dando cascudos em cada cabeça, para verificar se estão maduras.
  - Esta aqui está dura.
  - Esta já está de vez . . .
  - Hum! Esta está madurinha, boa para comer agorinha mesmo . . .
  - Cachorro! Fique tomando conta de minhas melancias, que eu vou ali amolar a faca, para abrir estazinha que está madura . . .
  Enquanto fala, assim, separa a “melancia” madura, retirando-a da fila e deixando-a isolada.
  Em seguida, vai andando e se afasta um pouco de sua “casa”.
  O “ladrão”, então se aproxima, e aproveitando-se da ausência da “dona”, rouba a “melancia” separada e leva-a para seu ponto, dizendo:
  - Que beleza de melancia! Vou levar pra mim e esconder para comer mais tarde . . .
  - Quando a “dona” volta, examina as melancias e percebe que foi roubada. Interpela, então, e ralha com o “cachorro”:
  - Cachorro!
  - Onde está a melancia que eu deixei aqui?
  - O ladrão apanhou . . .
  - Mas você deixou? Você não ficou tomando conta?
  Você  não serve é para nada . . .
  Após examinar de novo as “melancias”, escolhe outra que ache madurinha, separa-a de novo, e sai para amolar a faca, renovando ao “cachorro” as recomendações de cuidado.
  O “ladrão” reaparece, repetindo a cena do roubo.
  E assim vão continuamente recomeçando, até que todas as “melancias” tenham sido levadas e escondidas pelo “ladrão”.
  Na última vez, a “dona”, aborrecida, castiga e bate no “cachorro”.
  Este corre, perseguido por ela, procurando livrar-se dos tapas.
  Por fim, ela diz:
  - Você não saia daqui, está ouvindo, seu cachorro?
  Eu agora vou visitar meu compadre, que mora ali adiante . . .
  Chegando a casa  do compadre, que é o mesmo “ladrão”, ela bate palmas e conversa:
  - Como vai, compadre?
  - Vou bem, e a senhora, minha comadre?
  - Eu estou muito aborrecida! Imagine que um ladrão foi lá em casa, entrou na minha horta e roubou todas minhas melancias . . .
  - Que desaforo, comadre?
  - Pois é . . . E o meu cachorro não fez nada . . .
  Mas agora que conversei com o senhor, já me distrai em pouco e vou voltar para casa. Até logo, compadre!
  - Até logo, comadre!
  Assim que a “dona” volta, o “ladrão”, por sua vez, arruma as “melancias” em fila e sai andando com elas, gritando:
  - Olha a melancia! Olha a melancia!
  Chegando à casa da “dona”, bate palmas, e ao ser atendido:
  - A senhora pode me dar um copo d’ água ?
  A “dona” faz de conta que apanha e dá o que ele pede. E ele continua:
  - A senhora não quer comprar uma melancia?
  - De onde são?
  - Do meu sítio . . .
  A “dona” examina as melancias, e reconhecendo-as, grita:
  - Essas melancias são as minhas! Você roubou as minhas melancias!
  Pega cachorro! Pega, cachorro!
  O “cachorro” obedece à ordem e sai correndo e fazendo:
  - Au!     Au!        Au! . . . , perseguindo o ladrão que foge, deixando as “melancias” de volta, em casa da “dona”.

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

  Data de coleta: 1955













BARRILE UM

 Local(is): Rio de Janeiro - Araruama, Mangaratiba, Saquarema

 Desenvolvimento: 

  Várias crianças sorteiam qual delas ficará no pique, escolhida por par ou ímpar.
  A sorteada conta até dez (variável) saindo em seguida a buscar as demais.
  Quando vê alguém, grita: “Barrile um!”
  Quem for visto para imediatamente, só voltando a correr se for alcançado por alguém ainda não visto, alguém que o salve (daí o nome “pique-salvo”).
  A primeira criança a ser vista pelo pegador toma seu lugar na rodada seguinte.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesq. Da Manif. Cult, do Est. Do Rio de Janeiro 1976.

  Data de Coleta: 1975.



















CARNIÇA

 Local(is): Rio de Janeiro - Araruama, Mangaratiba, Saquarema

 Desenvolvimento: 

  Consiste num alinhamento de crianças, em rápido deslocamento, pulando sobre o dorso dos companheiros parados, curvados, apoiando as mãos nas coxas. Pulada a última carniça, o jogador corre e pára adiante, esperando que os demais saltem sobre ele.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesq. Da Manif. Cult, do Est. Do Rio de Janeiro 1976.

  Data de Coleta: 1975.























CARNIÇA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento:

  Começa-se pulando sobre as costas de um companheiro curvado que apoia as mãos nas coxas. O primeiro a pulá-lo abaixa-se a seguir, e todos devem pular sobre os dois. O número de carniça vai assim aumentando até que todos ficam curvados. O que foi a primeira carniça levanta-se então e passa a pular sobre os outros, recomeçando assim a outra série.
  Variante: Um jogador é o “carniça”. Todos os outros participantes devem pular por cima dele, um a um, imitando a maneira de saltar de um líder. Pode-se pular apoiando as duas mãos no carniça: pular passando só uma das pernas; pular sem apoiar as mãos. Os movimentos vão depender da criatividade do líder. O “carniça” é substituído por aquele que cometer erro na imitação.

 Fonte - INSTITUTO EST. DO PATRIM. CULTURAL - Jogos e brincadeiras infantis no Estado de Rio de janeiro, 1978.

  Data de coleta: 1976 à 1978

















FITA OU COMPRAR FITA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Consiste na escolha de uma criança para ser a vendedora das fitas e outra para ser a compradora. A vendedora combina, às escondidas, com as demais que representarão. A compradora se aproxima e diz à vendedora:
  - Quero um metro de fita.
  - Qual a cor?
  - Rosa.
  Se não existir nenhuma menina que tenha escolhido essa cor, a vendedora responde:
  - Não tem.
  A compradora torna a pedir:
  - Quero dois metros de fita.
  - Qual a cor?
  - Verde.
  Se houver alguma criança com essa cor, a vendedora responde:
  - Tem!
  Ela, então gira a criança que representa a cor verde tantas vezes forem os metros pedidos pela compradora. A brincadeira termina quando todas as crianças tiverem passado para o lado da compradora.

 Fonte - GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEIRO - SEEC/INEPAC - Folclore fluminense, 1982.

  Data de Coleta: a partir de 1976









JOGO DO TACO

 Local: Rio de Janeiro

 Número de participantes: 4

 Desenvolvimento: 

  Forma-se duas duplas: batedores e buscadores. Uma bola é atirada contra um tripé ( de madeira ou latas superpostas) que é defendido a todo custo pelos tacos (pedaços de madeira ou cabo de vassoura). Quando o tripé é acertado, os jogadores trocam os tacos e as posições: quem estava com o taco passa a buscar as bolas perdidas.
  Variantes: 
1. 	Fazem-se duas casinhas, uma para cada time. Com tacos e bola, tenta-se colocar a bola na casa do adversário.
  2. Um joga a bola para o outro que está com o taco. Se este acerta a bola, ganha um ponto.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Jogo de taco
   Material: Tripé de madeira ou de lata: 1 bola; tacos de madeira ou de cabo de vassoura.

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978










PULAR CORDA

 Local(is): Rio de janeiro - Angra, Araruama, Parati, Mangaratiba,  Saquarema 

 Desenvolvimento: 

  Duas duplas são formadas por batedores e buscadores de bola. Esta é atirada contra um tripé, defendido a todo custo pelos tacos. Quando ele é acertado os jogadores trocam o campo e as posições: que retinha o taco passa buscar as bolas perdidas. Os tacos são de madeira, geralmente cabos de machado. Muitas vezes, os tripés também de madeira, são substituídos por latas.
  Sorteio de Tacos: No jogo de taco, sorteia-se quais parceiros devem ficar como rebatedores e como arremessadores. Usam para isso um dos tacos do jogo, do seguinte modo:
  “Ficam  a certa dist6ancia, frente a frente. Um deles segura o taco pela ponta e a outra extremidade é segurada rapidamente pelo opositor. Começa propriamente a disputa. Um menino coloca a mão que lhe ficou livre ajustada à do opositor; em movimentos rápidos e alternados palmeiam toda extensão do taco, até que só caiba a mão de um dos dois. Este será o ganhador, a não ser que outro desloque o taco”. 

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesq. Da Manif. Cult, do Est. Do Rio de Janeiro 1976.

  Data de Coleta: 1975











PEGAR LENÇO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  O material para essa brincadeira é um lenço, em que, previamente, se dá um nó numa das pontas. 
  Os participantes dispõem-se à vontade.
  O “mestre” segura o lenço como uma trouxinha, pegando-o pelas quatro pontas, que devem ficar escondidas em sua mão fechada.
  Aproxima-se então quatro crianças e simultaneamente cada uma segura e puxa uma das pontas do lenço.
  Aquela para quem sair o nó terá que dizer um “verso”, e assumirá o papel de “mestre”.
  Repete-se a brincadeira quantas vezes se desejar.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
  Nome: Um lenço

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

  Data de coleta: 1955














PAUZINHOS

 Local: Rio de Janeiro

 Número de participantes: 2

 Desenvolvimento: 

  Ainda praticado, utiliza três fósforos, dos quais um deve ter a ponta aparada e aguçada.
  Dispõem-se dois pauzinhos paralelos, a uns dez centímetros de distância, numa superfície lisa. Cada parceiro, alternadamente, com o fósforo aguçado procura impelir um da mesa e fazê-lo cair atravessado sobre o outro, não importando o ângulo que forme. Cada cruzamento vale um e as partidas terão quantos pontos se combine. Quem primeiro realizar o número fixado será o vencedor. 

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
  Nome: 3 palitos de fósforo

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

  Data de coleta: 1955














JOGO DA VELHA

 Local: Rio de janeiro

 Número de participantes: 2

 Desenvolvimento: 

  Jogo de dois participantes, que se desenvolve sobre um traçado básico, formado por dois pares de linhas paralelas que se cortam, criando nove casas.
  Os adversários, que alternam nas jogadas, tentam ocupar três casas sucessivas em qualquer um dos sentidos. Ganha aquele que primeiro atingir o objetivo. Diz-se que deu velha quando há empate. As casas são assinaladas com O ou X ou então marcadas com pedrinhas, caroços de milho e feijão

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
  Nome: Pedrinhas, caroço de milho ou feijão

 Fonte - GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEIRO - SEEC/INEPAC - Folclore fluminense, 1982.

  Data de Coleta: À partir de 1976.
















JOGO DA VELHA,
PÉ DE GALINHA OU 
QUEBRA CABEÇA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  É o conhecido Jogo da Velha, agora riscado a giz no chão de cimento ou com um graveto, se o piso for de terra. Cada jogador, usando três pedrinhas, milho ou feijão deve colocá-los seguidamente nas casas riscadas, formando uma linha reta, no que é dificultado pelo adversário que possui também três pedrinhas. Esse adversário, enquanto impede o jogo do outro, procura formar a seqüência das três casas. Ganha quem fizer mais seqüências.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
  Nome: Jogo da Velha

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978


































QUEIMADO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Jogo de bola. Dois líderes sorteiam para ver quem escolhe os jogadores primeiro. Todos são então agrupados em duas equipes. Riscam-se os campos, grandes o suficiente para corridas rápidas. Sorteiam-se ainda os campos e quem inicia o jogo. A bola deve ser jogada contra os adversários que, caso consigam pegá-la com as mãos, estão “queimados”. Devem então abandonar seu campo e ficar atrás do campo inimigo. O grupo que eliminar primeiro todos os adversários é o vencedor.
    Variante: todos os componentes do jogo devem fazer no chão um buraco pequeno. Cada um faz o seu. Depois alguém pega a bolinha e joga para acertar dentro dos buracos. O dono do buraco no qual ela cair deve apanhá-la com rapidez e correr para alcançar os outros que saem fugindo. Aquele que ele conseguir queimar tem que colocar uma pedrinha em seu buraco. Se alguém é queimado quatro vezes, vai para o paredão, isto é, fica de frente para a parede enquanto os outros jogam algumas pedras procurando acertá-lo. 

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
  Nome: Bola
  Material: Em geral feitas de meia velha ou trapos.

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978









SEU LOBO TAÍ?

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Alguém é colocado para ser o lobo. Afasta-se do grupo, esconde-se e trava o diálogo com os outros:
  - Seu lobo taí?
  - Tá fazendo a barba!
  - Seu lobo taí?
  - Tá lavando roupa! Tá vendo novela!
  Depois que o lobo diz que está fazendo alguma coisa, a roda gira e todos cantam:
  - Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem!
  Em dado momento, o lobo responde que vai sair: sai de seu esconderijo e tenta pegar alguém, que passa a ser lobo.
  Há uma variante onde a figura do lobo é substituída pelo ratinho, que se coloca dentro de uma roda. Fora da roda fica o gato, que vai perguntando à medida que anda em torno do círculo:
  - Seu gato esta aí?
  - Tá!
  - Que horas são?
  - Uma hora.
  - Que horas são?
  - Duas horas . . .(até doze horas).
  O rato sai da roda e o gato tenta pegá-lo.

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978






VENHAM CÁ.MEUS
PINTINHOS

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 
  
  Os personagens são: a galinha, os pintinhos e raposa.
  A mãe fica num ponto, os pintinhos no lado oposto, bem afastados, e a raposa no meio. A galinha grita:
  - Venham cá, meus pintinhos.
  Os pintinhos - Tenho medo da raposa.
  O diálogo é dito três vezes. Na última a mãe diz ainda:
  - Venham cá, que está chovendo!
  Os pintinhos correm então em direção à mãe e a raposa vai atrás.
  O primeiro agarrado será a raposa na próxima vez. A brincadeira termina quando todos são apanhados.

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978
















MACAQUINHO DE MOLA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Brinquedo movimento por um elástico que traz pendurado na ponta um macaquinho de barro pintado. Braços, pernas e rabo do macaquinho são de molas, feitas artesanalmente com arame, que dão um movimento engraçado à figura. O artesão coloca nas extremidades das molas uma bolinha de barro e pinta, no peito do macaco, escudos de clubes de futebol.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
  Nome: Macaquinho de Mola
  Material: Barro pintado, molas de arame e elásticos

 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: À partir de 1976.


















JOGO DO PREGO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Num retângulo de madeira de vinte ou trinta centímetros, que reproduz um campo e futebol, são presos, estrategicamente, vinte e dois pregos - os jogadores. O lugar dos pregos - onze de cada lado - varia conforme as diversas arrumações táticas do futebol de campo, sendo que há obrigatoriedade de arrumação idêntica para os dois lados. Após a escolha, por sorteio, de quem iniciará o jogo e de quanto será a partida, a bola - uma moeda de vinte ou cinqüenta centavos - é colocada no centro do campo. O jogo consiste em se impulsionar a moeda com o objetivo de fazer gols, alternando-se as jogadas. Vence a partida quem primeiro atingir o número de gols previamente combinado.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
  Nome: Campo de futebol
  Material: Retângulo de madeira de 20 ou 30 cms; 22 pregos (simbolizando os jogadores): moeda (bola)

 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: À partir de 1976.












JOGO DE MÃO

 Local: Rio de Janeiro

 Número de participante: 2 a 4

 Desenvolvimento: 

  Brincadeira em que as crianças - duas a duas, com um máximo de quatro - marcam o ritmo batendo as mãos espalmadas, ora com uma, ora com outra, em movimentação variada, enquanto falam ou cantam versinhos:

  a)        Pandela, pondepi
             Tapitaperonge
             Pandeleta, pondepi
             Tapitapenge

  b)       Fui morar numa casinha rica
            Encharcada de cupim
            Apareceu uma lagartixa
            Olhou pra mim 
            E fez assim: - tibum!

  Com quatro participantes:
  c)       Eu com as quatro
            Eu com ela
            Eu por cima
            Eu por baixo
            Eu com as quatro.

d)         Pombinha branca
            O que está fazendo?
            Lavando roupa
           Pro casamento.
            Passou um homem
            De chapéu do lado
            De paletó branco
            Era meu namorado.
            Bateu na porta
            Mandei entrar
            Pediu cadeira
            Mandei sentar.
            Pediu cigarro
            Mandei fumar
            Cuspiu no chão
            Mandei limpar
            Bota fora
            Porcalhão
           Sem educação.

  e)      Eu vi um sapo
           Dô li lô
           Na beira do rio
           Dô li lô
           De camisa verde
           Dô li lô
           Sentindo frio.
           A mulher do sapo
           Dô li lô
           Que o marido dela
           Era professor
           E acabou.

f)        Cê cê cê cecê cecê
           Uma árvore pra você
           Uma de banana
           Uma de uva
           Uma de pêra . . .

as crianças vão falando de frutas até errar.

 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: À partir de 1976.

IOIÔ (ARTESANAL)

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Brinquedo muito popular, que apresenta duas versões distintas. O primeiro tipo, embora ainda seja feito artesanalmente em madeira, encontra-se bastante difundido em material plástico industrializado. É constituído de dois discos que, ao se juntarem, formam um pequeno eixo ao qual é preso um cordão. O movimento básico do ioiô é de subir e descer, enrolando-se e desenrolando-se no cordão, seguindo impulsos da mão que o comanda. Mas verdadeiros malabarismos chegam a ser feitos por jogadores hábeis que inventam novos movimentos ao sabor de sua imaginação. O segundo tipo, mais simples, é constituído de uma bola de serragem e papel comum recoberta com papel brilhante, tendo como arremate uma pequena rodela de plástico. Para afirmar o conjunto, contorna-se a bola com barbante em diagonal, formando gomos. No cruzamento do barbante é preso um comprido elástico que permite a projeção do ioiô em direções variadas.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
  Nome: Ioiô
  Manufatura: 1º tipo: madeira (artesanalmente), plástico (industrializado).
                     2º Tipo: Bola de serragem.
  Material: 1º tipo: 2 discos que, ao se juntarem, formam um pequeno eixo ao qual é preso um cordão.
  2º tipo; bola de serragem recoberta com papel brilhante, tendo como arremate um pequena rodela de plástico.
  Contorna-se a bola com barbante em diagonal, formando gomos.
  No cruzamento do barbante é preso um comprido elástico.
  Material: vidro

 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: À partir de 1976.






GAFANHOTO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Pequeno brinquedo de madeira pintada imitando um gafanhoto e que dá grandes saltos. O bichinho tem quatro pernas compridas e na parte inferior do corpo - a barriga - uma rodela de borracha, que funciona como uma ventosa. Pressionando-se a parte superior do corpo do gafanhoto contra uma superfície lisa e dura, ele fica grudado com suas pernas esticadas. Cessada a pressão, a borracha se distende e o bichinho pula, impulsionando também as pernas.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
  Nome: Gafanhoto
  Material: Madeira e borracha

 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: À partir de 1976.
















FUZILAMENTO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Jogo de bola que exige agilidade e boa pontaria. Os participantes formam uma fila, dá início ao jogo atirando para o alto a bola que está em seu poder e chamando, pelo nome, um dos jogadores. Este terá que apanhar a bola, enquanto os demais se escondem. Quanto mais rápido pegar a bola, menos tempo os outros terão para se esconder. Alcançada a bola, passa a procurar os companheiros e, ao ver um deles, grita-lhe o nome. Imediatamente o jogador surpreendido  pára e o que está com a bola tenta atingi-lo. Se não o conseguir, o jogo recomeça da forma anteriormente descrita. Caso o acerte, condena-o ao paredão, onde será fuzilado: junto a um muro, parede ou algo semelhante, ele se coloca de costas para o arremessador que, novamente, tenta alvejá-lo até acertar.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Bola

 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: À partir de 1976.













FINCA, FITO OU
TRIÂNGULO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Também chamado triângulo, o jogo de finca exige a utilização de instrumento pontiagudo - faca, chave de fenda, pedaço de vergalhão - de mais ou menos trinta centímetros. A brincadeira se desenvolve em chão de terra, onde se riscam triângulos, tantos quantos são o número de participantes. Cada triângulo, chamado então de casa, distará um do outro cerca de quatro metros. A escolha de quem jogará primeiro é feita tirando o ponto: cada jogador atirará seu instrumento em direção a uma linha reta traçada no chão. Aquele que acertar mais próximo dessa linha, iniciará o jogo. A brincadeira consiste em riscar uma linha que, saindo da casa do jogador, passe por detrás das outras casas e retorne ao ponto inicial. O traçado dessa linha é feito da seguinte maneira: arremessa-se o instrumento no chão, tentando fincá-lo de pé. Desse ponto sairá um risco ou linha que se ligará ao término do traçado anterior. Cada jogador tem o direito de arremessar por três vezes consecutivas. Se não consegue fincar seu instrumento ou atinge uma das linhas de algum triângulo, perde a vez, “e importante que cada jogador, ao traçar sua linha, o faça de modo a dificultar o traçado do adversário. Como não é permitido que as linhas se cruzem, o traçado pode atrapalhar ou mesmo barrar o do outro, impedindo ou dificultando a rota dos demais jogadores.
    Quando um jogador tem sua linha barrada, ele pode tentar o subterrâneo, que consiste em arremessar seu instrumento de modo que ele fique enviezadamente no chão, passando por baixo do traçado do adversário. Para saber se houve uma ultrapassagem, mede-se a parte enterrada, verificando se será suficiente para transpor a linha. O jogo prossegue até que alguém complete o círculo e fique seu instrumento, por três vezes seguidas, dentro da própria casa.
  Variante: Usando objeto pontiagudo, os jogadores tentam alcançar um alvo determinado pelo grupo. Jogando o instrumento no chão de modo a fincá-lo na terra, as linhas traçadas seguirão em direção ao alvo, vencendo aquele que chegar primeiro. Nesta variante, não há casa para os participantes.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
  Nome: Instrumento pontiagudo
  Material: Faca ou chave de fenda ou pedaço de vergalhão
 
 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: À partir de 1976.




FANTOCHE

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Boneco que se faz mover ou gesticular, usando como brinquedo ou como personagem de peças de teatro infantil. A cabeça do boneco é feita em madeira, isopor, barro modelado ou em forma de gesso, usando-se nesse caso como material para modelagem papel, água e cola. A primeira camada de papel é colocada molhada na forma; nas outras, passa-se cola de farinha de trigo para aderência das várias camadas. As orelhas são confeccionadas com papel de supermercado. A cabeça, depois de seca, é pintada com tinta a óleo fosca. Pregam-se os cabelos e barbas - sisal ou bucha - no final.
  Prende-se no pescoço do boneco um camisola, em geral de chita estampada, com mangas. As mãos são feitas com massa de papel higiênico misturada à cola de farinha de trigo bem dura, vinagre e lisofórmio, tornando-as bem resistentes. A instrumentação do boneco é feita introduzindo-se um dedo em cada braço do boneco e, com os outros três, segura-se uma haste de madeira que fica presa à cabeça. Por vezes, há movimentação de olhos e boca do boneco, o que se consegue com auxílio de arames e molas.


 Objetos ou brinquedos utilizados: 
  Nome: fantoche
  Material: Madeira ou isopor ou barro modelado ou gesso (para a cabeça); papel, água e cola (para a modelagem); tinta a óleo fosca (para a pintura); sisal ou bucha ( para cabelos e barbas); chita (para a roupa); massa de papel (para as mãos).

 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: À partir de 1976.




CHICOTINHO QUEIMADO

 Local : Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  A brincadeira infantil que se desenvolve da seguinte maneira: sorteia-se uma criança para se esconder um objeto, denominado chicotinho. Essa criança se retira do campo de visão das outras ou as outras se afastam do local, aguardando que, após esconder o chicotinho, a criança escolhida grite: chicotinho-queimado! A esse grito todos começam a procurar o objeto. Esta procura é orientada por exclamações de quem escondeu: - Fulano tá frio!” o que significa que as criança está longe do chicote; - “Beltrano tá morno!” mais próximo do que o primeiro; - “Sicrano tá quente!” Neste momento, todos convergem para o ponto indicado como quente, intensificando as buscas, com as crianças que escondeu sempre falando: - “Fulano tá pegando fogo!” - “Sicrano gelou!”
  Quem encontrar o chicotinho será o próximo a escondê-lo.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
  Nome: Chicotinho
  Material: Qualquer objeto

 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: À partir de 1976.













BITÚ

 Local(is): Minas Gerais, Rio de Janeiro

 Desenvolvimento:

                             Vem cá, Bitú!
                             Vem cá, Bitú
                             Vem cá, vem cá, vem cá!
                             Não vou lá,
                             Não vou lá,
                             Não vou lá,
                             Tenho medo
                             De apanhar . . . (*)

   (*) Apanhar popular, apanhá.

 Fonte - PINTO, Alexina de Magalhães - Os nossos brinquedos, 1909.



















PÉ DE PILÃO

 Local(is): Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

 Desenvolvimento:  

                             Pé de pilão
                             Carne seca com feijão;
                             Milho debulhado,
                             Arroz com camarão

                             Pé de pilão, etc.
                             Etc . . .

  Em minas as amas e as mães cantarolam esses versos batendo, de leve, com o calcanhar da criancinha sobre  a mesa em que a assentam, ou, rodeada de travesseiros, ou, amparada em torno por um dos braços da própria pessoa que ela brinca.

 Fonte - PINTO, Alexina de Magalhães - Os nossos brinquedos, 1909.




	GARRAFÃO

 Local : Rio de Janeiro

Desenvolvimento:  Consiste em uma sucessão de corridas em que todos podem vir a desempenhar, a qualquer momento, o papel de perseguidores. Seu ritmo rápido e vigoroso exige dos jogadores boa dose de agilidade e resistência. Admite inúmeras variações, mas desenvolve-se sempre a partir de um traçado básico, o garrafão, pode ter uma ou duas bocas e deve ser suficientemente amplo para conter todos os participantes. Em algumas variantes, tem gomos internos, que formam corredores pelos quais as crianças circulam, tentando não ser apanhadas e não pisar nas linhas .
  A função do garrafão é delimitar espaços na brincadeira: o espaço da perseguição e o espaço neutro. A determinação desses espaços, segundo os registros, varia de um grupo para outro: ora o espaço interior do garrafão protege  do pegador os demais participantes que nele se refugiam, ora se abre os demais participantes que nele se refugiam, ora se abre para a perseguição, que se neutraliza apenas no exterior.
  As linhas traçadas e a boca do garrafão dão origem a inúmeras restrições que, em combinações variadas, complicam o esquema básico da brincadeira, gerando infrações mais freqüentes. Por exemplo: não se pode pensar na linha, não se pode ultrapassá-la ao fugir do pescador, ao qual se impõe passar pela boca do garrafão, etc.
  Quanto mais freqüentes as infrações, tanto mais movimentado será o jogo, uma vez que a violação das regras estabelecidas é imediatamente punida com tapas e cascudos, desfechados com força e disposição sobre o infrator, que foge, buscando perseguição dos companheiros.
  Em algumas variantes, além do espaço neutro delimitado pelo garrafão, há um pique a certa distância que, em dados momentos, torna-se ponto de convergência dos jogadores que perseguem o companheiro que infringiu uma das regras ou se deixou pegar. Em outros casos é uma linha traçada no chão, ultrapassando encerra-se a perseguição.
  O pegador, escolhido por sorteio no início do jogo, passa a sua função àquele que conseguir alcançar até que consiga refugiar-se no lugar convencionado. É comum, sem ser regra geral, a participação de todos os jogadores nesta fase da brincadeira que investe o novo pegador. Este, por sua vez, passa a persegui-lo desencadeando nova etapa da brincadeira que continua  ininterruptamente, com excepcional mobilidade.

Fonte: Gov. Est. do R. J. SEEC/INEPAC - “Folclore Fluminense”, 1982

  Data de coleta: a partir de 1976

















































CURRUPICHO OU CORRUPIO

 Local : Rio de Janeiro e Pernambuco

Desenvolvimento:
BOTÃO
Este objeto tão corriqueiro presta-se a toda uma série de aplicações em vários divertimentos infantis, dos quais alguns são relativamente recentes e continuam em plena voga.
Assim o futebol de botões que, encontrado no comércio, já prescinde da paciência de colecioná-los como inicialmente se fazia.
Outras brincadeiras há, porém, que conservam suas tradicionais características  de engenhosa rusticidade.
Vejamos algumas:

CURRUPICHO
Assim designada no Rio de Janeiro e como “Corrupio” em Pernambuco e outras regiões do país.
Nos dois furos de um botão médio ou grande enfia-se um cordão e amarram-se as pontas que se torcem entre as cabeças dos dedos, uma para cada lado, quando o fio bem torcido começa a querer enroscar, está pronto o brinquedo para funcionar. Seguram-se firmemente as extremidades ou nelas se enlaça um dedo de cada mão. Distende-se bruscamente o cordão que como uma mola volta a encolher-se e faz o botão girar com incrível velocidade, produzindo um zumbido característico. Em lugar de um botão também se pode utilizar uma tampinha de cerveja na qual se façam dois furinhos.

JOGO
No chão ou na mesa dispõem-se dois pauzinhos paralelos distantes uns quinze centímetros, e entre eles coloca-se um botão que um parceiro se encarrega de mover com a mão, para defender e impedir o “gol” assim armado. A cerca de um palmo fica o botão - jogador. Os outros dois parceiros se alternam para impulsioná-lo, calcando-lhe fortemente a borda como botão - palheta, e a cada lance procuram fazê-lo passar entre os pauzinhos. Quando o conseguem, o gol assim feito vale um ponto, sendo previamente combinado o total da partida.

Fonte: RODRIGUES, Anna Augusta- “Rodas, brincadeiras e costumes”, 1984
 Data de coleta: 1955


QUEBRA CABEÇA

Local : Rio de Janeiro.

Desenvolvimento:
Quebra Cabeça
  Apesar da sua mais acentuada rusticidade, esta brincadeira muito se assemelha ao “JOGO DA VELHA” (continua em curso, fazendo parte dos passatempos atualmente utilizados pelas crianças). 
  O traçado é riscado no chão e os dois parceiros mune-se, cada um, com três pedrinhas que se distingam facilmente pela cor. Por exemplo: um arranja três pedacinhos de carvão e o outro escolhe os seus de tijolo.
  As pedrinhas são dispostas sobre o traçado e a cada lance deslocam-se sobre as linhas, de uma para outra interseção, em qualquer sentido.
  Jogando alternadamente, os parceiros vão movendo suas pedras, visando colocar as três sobre a mesma reta ou diâmetro, como se vê no segundo desenho.
  O primeiro a realizar essa finalidade vence o jogo, que comumente é disputado em partidas de quatro, seis, oito, ou dez jogos.

Objetos ou brinquedos utilizados:
  Material: 6 tentos (3 de cada tipo) podem ser: pedrinhas, pedacinhos de carvão ou tijolo.

Fonte: RODRIGUES, Anna Augusta – “Rodas, brincadeiras e costumes”, 1984

  Data de coleta: 1955











PUXA LAGARTA, VARRE - VARRE, BELILISCO

 Local : Rio de Janeiro.

Desenvolvimento: Temos uma brincadeira, muito antiga cujos principais elementos são as mãos.
  Os participantes espalham ambas as mãos no chão ou na mesa. O “mestre” faz o mesmo com apenas uma; a mão fica livre vai beliscando-as levemente e “contando-as”, ao ritmo das palavras:

Maria Catimbeira
Do tempo da areia,
Vivia na poeira,
Puxa lagarta
Na ponta da oreia

  A mão em que termina a contagem é libertada e vai agarrar a ponta da orelha da criança vizinha, aí permanecendo. O “mestre” repete a contagem e a cada vez procede-se do mesmo modo, até que todas as mãos estejam assim colocadas.
  Sem se desprender, numa confusão de braços entrelaçados, o grupo todo sai andando, aos trancos e barrancos. E é fácil imaginar a algazarra de gritos e risadas provocadas e pelos fortes puxões que a cada passo recebem as orelhas. 

Fonte: RODRIGUES, Anna Augusta – “Rodas, brincadeiras e costumes”, 1984

  Data de coleta: 1955











PINGO D’ÁGUA OU PÉ DE GALINHA

 Local : Rio de Janeiro.

Desenvolvimento: Envolve dois participantes. Cada um deles dispõe de três pedras que devem ser deslocadas sobre as linhas.
  Cada ponto de interseção das linhas cria uma casa. As pedras dos adversários são colocadas inicialmente em posições opostas, nas três casas sucessivas de cada lado maior do retângulo. Decide-se por sorteio quem deverá começar. A partida desenrola-se em jogadas alternadas com a movimentação de uma das perdas de cada jogador, para uma das casas contíguas que esteja vaga. Vence o jogo aquele que, em primeiro lugar, ocupar três casas sucessivas em qualquer uma das linhas.

Objetos ou brinquedos utilizados: 
  6 pedrinhas (3 de cada tipo)

Fonte: Gov. Est. do R. J. SEEC/INEPAC – “Folclore Fluminense”, 1982

  Data de coleta: a partir 1976


















PIMENTA

 Local : Rio de Janeiro.

Desenvolvimento: Antiga brincadeira de “pegar”.
  Formando a pimenteira, as crianças ficam com os braços levantados encostados a uma parede. A “mãe” coloca-se num ponto qualquer de onde não possa ver nem ser vista.
  A “Comadre” procura-a, de longe a interpela: 
- Comadre, posso apanhá uma pimentinha ?
- Pode, mas não quebra galho !. . . 
  A comadre dirige-se à pimenteira, e tão depressa quanto pode vai quebrando os galhos, isto é, abaixando os braços das pimentas.
  Após alguns momentos a Mãe, por sua vez, vem correr as “pimenteiras”, para verificar-lhes o estado.
  Desesperada com os estragos feitos, sacode as pimenteiras quebradas, que se espalham, assim como a Comadre malfeitora.
  A mãe persegue-as em correria, e a que “pegar” tomar-lhe-á o posto, para continuar a brincadeira.

Fonte: RODRIGUES, Anna Augusta – “Rodas, brincadeiras e costumes”, 1984

  Data de coleta: 1955















TABUFO ( TRATO )

 Local : Rio de Janeiro.

Números de participantes: 2

Desenvolvimento: Jogo desenvolvido entre duas crianças, que consiste em bater na mão do adversário que distraído, deixa cair ao chão o objeto cobiçado. Para a consecução do jogo, estabelece-se uma hierarquia a partir das expressões “estou com o cadeado” e “estou com a chave”. Quem falar a primeira, será o dono do jogo, podendo concluí-lo quando quiser; o que disser a segunda, ficará na dependência do outro à continuidade da brincadeira.

Fonte: Gov. Est. do R. J. SEEC/INEPAC – “Folclore Fluminense”, 1982

  Data de coleta: a partir 1976























TÁBUA

 Local : Rio de Janeiro.

Números de participantes: grupo

Desenvolvimento: Brinquedo extremamente simples, utilizado por grupos de meninos para escorregar em ladeiras íngremes, em sucessivas partidas. É constituído de apenas uma tábua, lubrificada em uma das faces com sabão puro ou misturado com água, o que permite que desenvolva altas velocidades. A brincadeira exige muito equilíbrio e perícia do corredor que, para controlar a tábua. Conta apenas com o jogo do corpo e com as mãos, eventualmente apoiadas no chão para evitar capotagens e outros acidentes. A cada largada renova-se a lubrificação, para não haver perda de rendimento.
  Versão rural da mesma brincadeira: a utilização de cascas de palmeiras real ou coqueiro para deslizar em morros íngremes de vegetação rasteira.

 Objetos ou brinquedos utilizados: Tábua
  Manufatura: Artesanal, feito pela criança
  Material: Uma tábua lubrificada em uma das faces com sabão puro ou   misturado com água.

 Fonte: Gov. Est. do R. J. SEEC/INEPAC – “Folclore Fluminense”, 1982

  Data de coleta: a partir 1976












“SEU PAI FOI A CAÇA”

 Local : Est. Rio de Janeiro.

Desenvolvimento: Uma criança, previamente escolhida, dirige-se a cada uma das outras , sentadas à vontade, e pergunta: 
  - Seu pai foi à caça ? 
  - Foi. . .
  - Que é que ele caçou ? 
  A criança interrogada pode dizer o nome de qualquer animal que lhe ocorra.
  Geralmente há preferência pelos animais ferozes. Por ex. :
  - Uma onça!
  - Teve medo ?
  - Não. . .
  Deixa eu ver se não teve mesmo ?
  Ou então :
  Deixe eu ver se você está mentindo ! . . .
  Com essa frase, formando um “V” com os dedos médios e indicador, em riste, finge que vai metê-los no olhos da criança.
  Se esta piscar, quer dizer que teve medo e leva uma vaia.
  Mesmo que a resposta seja afirmativa, procede-se da mesma maneira, com os mesmos resultados :
  - Tive medo, sim !
  Se a criança não piscar, recebe vivas e palmas.
  Esta é a forma geralmente usada no Estado do Rio de Janeiro. Há, porém, outro modo de verificar o medo e terminar a brincadeira :
  - teve medo ? 
  Não . . .
  Então olhe para mim !
  Sopra-se, em seguida. Na direção dos olhos da criança. Se esta piscar, como geralmente acontece, leva um tapa na mão para deixar de ser medrosa.

 Fonte: RODRIGUES, Anna Augusta – “Rodas, brincadeiras e costumes, 1984

  Data de coleta: 1955



ROÍ - ROÍ OU CIGARRA

 Local : Rio de Janeiro.

 Desenvolvimento: O roí - roí girado e a fricção produz um som que dá origem ao nome do brinquedo.

  Manufatura: Roí - Roí. Brinquedo sonoro. Consta de uma caixinha cilíndrica, pequena altura, forrada com papel ou tecido e fechada numa das extremidades com papelão, onde se fixa um barbante encerado, preso com breu a um pequeno pedaço de madeira. A fricção do barbante ou corda de sisal no breu, em movimento giratórios. Provoca um som que ressoa na caixa fazendo-a funcionar como amplificador. O som produzido dá origem ao nome do brinquedo.

  Material: Papel, papelão, tecido, barbante encerado, breu e um pequeno pedaço de madeira.

 Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEES/INEPAC “Folclore Fluminense”, 1982

  Data de coleta: a partir 1976


























ADEDANHA

Local : Rio de Janeiro

Desenvolvimento: Brincadeira infantil muito difundida, que consiste em um jogo de palavras assim desenvolvido: ao ser pronunciada a palavra adedanha, todos indicam rapidamente, com os dedos, valores numéricos que, somados, darão um determinado número, imediatamente convertido em uma letra da seqüência do alfabeto. Feito isso, deverão todos citar nomes de país, animal, planta, marca de carro, etc. de acordo com a convenção do grupo, que tenham esta letra como inicial. Quem não conseguir fazê-lo ou então repetir palavras já ditas, leva um tapinha de cada um dos participantes e sai do jogo.
  Será vencedor aquele que ficar por último.

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEES/INEPAC
 “Folclore Fluminense”, 1982

  Data de coleta: a partir 1976





















AGOSTINHO

Local : Rio de Janeiro, Campos, São João da Barra

Números de participantes: grupo

Desenvolvimento: AGOSTINHO é JOGO MUITO ANTIGO. Forma-se a roda, ficando uma criança no meio e outra por fora, que são, respectivamente, “Agostinho: e o Sinhô” e dialogam:

  - Agostinho, cadê meu gado ?
  - Tá no campo do Sinhô . . .
  - Num falta um boi maiado !
  - Olha que eu te pego, Agostinho !

  Ao dizer isso o “Sinhô” começa a tentar romper a roda, que entretanto não lhe permite a entrada, sem interromper a conversa :

  - Num pega num sinhô. . .
guntando, que eu digo direitinho. . .
  - Num pega num sinhô . . .

  Finalmente a roda se abre soltando as mãos. O “Sinhô” entra, perseguindo “Agostinho” que foge pelo outro lado.
  Depois de correr um bocado, Agostinho tenta voltar à roda; se esta acha que ele merece proteção, deixa-o entrar e salva-o fechando-se de novo. Caso, porém, não consiga alcançar esse refúgio, o “Sinhô”, ao pegá-lo, dá-lhe um tapinha.

Fonte: RODRIGUES, Anna Augusta - “Rodas, brincadeiras e costumes”, 1984

  Data de coleta: 1955






BÃO ! BA-LA-LÃO

 Local : Rio de Janeiro

 Desenvolvimento:  Geralmente praticada entre duas crianças de peso e altura equivalentes, para facilitar o equilíbrio.
Juntando as costas, as duas crianças enlaçam firmemente os braços, dobrando-os para trás.
  Uma de cada vez, acentuando e alongando a primeira sílaba, diz:
- BÃO ! BA-LA-LÃO !
  E flexiona o corpo para frente, tanto quanto possa, assim suspendendo a outra que continua apoiada sobre as suas costas.
  A sílaba “Bão” prolonga-se durante todo o movimento ascendente, enquanto o “ba- la- lão” acompanha a descida, voltando os corpos posição inicial.
  Quando bem coordenada, a brincadeira toma o aspecto de um balaço regular, bem ritmado.
  Muitas vezes, em lugar de apenas repetir o estribilho, aplicava-se completa, a essa brincadeira, a cantiguinha tão usada em todo o Brasil para balançar e distrair criancinhas.
Bão ! Ba- la- lão !
Senhor Capitão !
Espada na cinta,
Sineta na mão ! . . .

Fonte: RODRIGUES, Anna Augusta – “Rodas, brincadeiras e costumes”, 1984

  Data de coleta: 1955











BARATINHA

 Local : Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: Para esta brincadeira, as crianças, aos pares, dispõem-se à vontade, em circulo ou fila. Previamente escolhido, o “mestre” grita e cada criança citada deve ser defendida por seu par :
  - A baratinha vôo, vôo !
  Foi na boca de Fulana, e sentô ! . . .

  O par de Fulana responde imediatamente :

  - Na boca de Fulana, não !
  Na boca de Beltrana. . .

  O par de Beltrana faz o mesmo, citando uma outra, e assim por diante. De vez em quando, alguém distraído, se defende:

  - Na minha não ! . . . ou qualquer outra frase no mesmo sentido.
  
Quando isso acontece, todos vaiam, gritando :

  - Engoliu a baratinha ! Engoliu a baratinha !. . .

Fonte: RODRIGUES, Anna Augusta – “Rodas, brincadeiras e costumes”, 1984

  Data de coleta: 1950











BOI QUEIMADO

 Local : Rio de Janeiro, Araruama

Desenvolvimento: As crianças agrupadas lado a lado, se entrepassam a partir das extremidades, cruzando os braços até o último.

Fonte: ALMEIDA, Antônio Soares – “Pesquisa da Manifestação Cultural no Estado do Rio de Janeiro”, s/d

  Data de coleta: 1975



























BOLHAS DE PINÃO

 Local : Rio de Janeiro

Desenvolvimento: O “pinão” é um arbusto silvestre encontrado comumente na região de Campos. Quando ferido, de escorre um “leite” bastante cáustico que, em contato com a pele provoca “ardume”; graças, entretanto, a sua consistência viscosa e elástica, era largamente utilizado para fazer bolhas semelhantes e menos frágeis que as de sabão.

  Quebram-se alguns ramos do pino e aparava-se o “leite” numa folha de “baga” (mamona), que por sua conformação e largura a isso bem se prestava.

  Fazia-se um anel com um capim “rabo de carneiro”, de haste flexível e roliça, e torciam-se as pontas para servir-lhe de cabo.

  Um mergulho no leite recobria-o de fina película, que cuidadosamente soprada produzia bolhas um tanto opacas, porém bastante satisfatórias.

  A esse material adaptava-se também o processo do talo de mamão ou bambu, com as mesmas vantagens anteriormente citadas, além da maior segurança contra a causticidade do leite.

* Manufatura: Feito pela criança 
  Material: Arbusto do “pinão’’, Capim “rabo de carneiro” ou Talo de mamão ou bambu.

 Fonte: RODRIGUES, Anna Augusta – “Rodas, brincadeiras e costumes”, 1984

  Data de coleta: 1955








BOMBINHA

 Local : Rio de Janeiro - Parati

 Desenvolvimento: Num grupo de crianças, sentadas uma ao lado da outra, as que estão nas pontas fazem pressão, forçando as que se encontram ao seu lado. A força vai aumentando até que uma duas pontas sai fora do banco.

Fonte: ALMEIDA, Antônio Soares – “Pesquisa da Manifestação Cultural no Estado do Rio de Janeiro”, s/d

  Data de coleta: 1975


























BOTAR RABICHO

 Local : Rio de Janeiro

Desenvolvimento: Não há lugar do interior, no Brasil, onde não se conheça o “carrapicho”, plantadinha de cachos espinhentos, que arranham a pele e se pegam à roupa de quem lhes passa por perto. Pela facilidade em colocá-los, seus galhos eram o “rabo” ideal e as crianças deles se serviam para irritar e implicar com os companheiros.

  No Estado do Rio de Janeiro, costumavam também, brandindo-os como chicote, perseguir-se em correria, gritando:

  Lá no alto daquele morro,
  Tem um pé de carrapicho !
  Eu já te botei o areio,
  Só falta botá o rabicho ! . . .

Fonte: RODRIGUES, Anna Augusta – “Rodas, brincadeiras e costumes”, 1984

  Data de coleta: 1955

























BRUXINHA DE PANO

 Local : Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: Brinquedo predileto das meninas, é boneca confeccionada artesanalmente, toda de pano. Para o enchimento da bruxinha aproveita-se o algodão ou tirinhas de pano. De retalhos estampados e alegres são feitos em geral roupas e sapatinhos. Para os cabelos são usados fios de lã de todas as cores. Olhos, sobrancelhas e boca pintados ou bordados com linha colorida, quase sempre vermelha e preta. O nariz é montado em alto relevo, com pano. Para os enfeites dos chapéus utilizam-se rendas e fitinhas. Para os colares, brincos e pulseiras, miçangas de diversas cores.
  Começa-se, em geral, a confecção pelas pernas; depois de cortado e costurado o tecido, enchem-se pernas e pés juntos.
  Em seguida, pelo mesmo processo, é feito o tronco da boneca.
  Cabeça e braços - confeccionados isoladamente - e pernas são, então, unidos ao tronco. Os complementos - chapéus, enfeites - são colocados no final.

  Os modelos variam: mulheres vestidas e penteadas de maneira diferentes, de chapéus e turbantes; homens, quase sempre de bonés ou chapéus; casais de noivos; velhos; mães - de - santo.

 Objetos ou brinquedos utilizados:
  Nome: “Bruxinha de pano”
  Material: Retalhos de pano, Algodão, Fios de Lã, Linha, Rendas e fitinhas, Miçangas.

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEES/INEPAC
“Folclore Fluminense, 1982

  Data de coleta: a partir 1976







CAÍ NO FUNDÃO

 Local : Rio de Janeiro

Desenvolvimento: Brincadeira infantil, muito antiga.
  Uma criança, previamente escolhida, representa o papel de mãe, empunhando como símbolo de autoridade um “chicote”, que é geralmente um galho de mato.
 As outras dispõem-se em fila, e de uma em uma, aproxima-se da Mãe, perguntado:
 
 - Mamãe, deixa eu ir na casa de vovó ?
 
 Ao que a Mãe responde:
  - Vai, mas não cai no fundão. . .

  Cada criança que recebe a permissão se afasta e quando todas fizeram o mesmo, gritam juntas, de longe, aos pulos, repetindo cinco vezes o estribilho:
  - Cai no Fundão !
  Peguei camarão. . .

  Em meio a essa algazarra, a Mãe corre-lhes atrás, brandindo o “chicote” e tocando-as de volta para “Casa”, de onde se dispõem mais ou menos em arco.

  A Mãe, novamente sentada em eu posto, chama uma das crianças e pergunta:

  - Fulana, quem quebrou essa xícara ?
Ao que ela se destaca e responde:

  - Não fui eu, não ! Foi Beltrana. . .

  Beltrana, por sua vez, destaca-se e diz:
Não fui eu, não ! Foi Sicrana . . .

  E assim por diante, uma vai passando para outra a acusação, até que última confessa:

  - Fui eu, sim ! 

  Nessa voz, saem todas correndo, perseguidas pela Mãe que lhes dá lambadas com o “chicote”, até conseguir “pegar” uma criança.

  Na repetição, esta última passará a ser a Mãe.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
Material: galho de árvore - ramo de mato

Fonte: RODRIGUES, Anna Augusta – “Rodas, brincadeiras e costumes”, 1984

  Data de coleta: 1955



























CARRO DE ASSALTO

 Local : Rio de Janeiro

Desenvolvimento: Este brinquedo já gozou de grade popularidade, atualmente, entretanto, poucas crianças o conhecem ou a ele ainda recorrem.

  O material necessário é mínimo e facílimo de se conseguir: um carretel vazio, um palito e mais um pedacinho, uma rodelinha de sabão e um elástico ou borrachinha, dessas que se utilizam nos escritórios.

  Com um canivete ou gilete, denteam-se as bordas do carretel. No orifício central enfia-se a borrachinha, dobrada ao meio, sobre um pedacinho de palito. Do outro lado, coincidindo com as bordas do orifício, de modo a deixá-lo livre, cola-se a rodelinha de sabão que isola a madeira e evita o atrito. Passa-se o palito inteiro sob as cabeças do elástico, terminando aí a fabricação do brinquedo.

  Para fazê-lo funcionar, girar-se o palito, como uma manivela, assim retorcendo o elástico até atingir um grau de tensão suficiente, e solta o “carro” no chão.

  Funcionando como uma mola, o elástico se distorce fazendo girar o palito e assim impulsionando o perigoso veículo. . .

 Objetos ou brinquedos utilizados
  Material: um carretel vazio, um palito, um pedacinho de sabão, um elástico.

Fonte: RODRIGUES, Anna Augusta – “Rodas, brincadeiras e costumes”, 1984

  Data de coleta: 1955








CARROSSEL

 Local : Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: Brinquedo de empurrar, feito de pedaço de madeira de caixote e latas vazias. Consta de um haste comprida fixada a uma base retangular com duas rodinhas, tudo confeccionado em madeira. Dois carrosséis são presos à parte superior da base, construídos em madeira, o seu corpo, e com lata, a cobertura. Da cobertura pendem algumas chapinhas de lata. O movimento do carrossel é transmitido por arames que ligam a cobertura às rodinhas. A criança empurra a haste, fazendo girar os carrosséis. Com o movimento, as chapinhas se agitam e produzem um som característico. É comum pintar-se a madeira com anilina. 

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
  Material: pedaço de madeira de caixote e latas vazias

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEES/INEPAC
“Folclore Fluminense”, 1982

  Data de coleta: a partir 1976

















CÉU OU INFERNO

 Local : Rio de Janeiro

Desenvolvimento:  Brincadeira tradicional até hoje praticada.
  Duas crianças davam-se as mãos, frente a frente, e com os braços esticados formavam a “balança”.
  Uma fila formada pelas outras aproximava-se, e cada criança, interrogada pela “balança”, respondia como preferisse:
- Céu ou Inferno ?
  Quem preferisse o inferno afastava-se para um lado, formando um grupo.
  Quem preferisse o céu submetia-se à pesagem, para determinar se tinha ou não merecimento. . .
  Para isto, deitavam-se como podiam sobre os braços da “balança”. As posições ridículas e a dificuldade em manter o equilíbrio faziam com que quase todas estourassem na gargalhada, condenando-se, assim, ao inferno, apesar das boas intenções.
  Somente as que conseguiam atravessar a pesagem sem rir conquistavam o céu, e agrupava-se defronte do “inferno”.
  Finalmente, as bem-aventuradas davam uma boa vaia nas condenadas ao fogo eterno. . . 

Fonte: RODRIGUES, Anna Augusta – “Rodas, brincadeiras e costumes”, 1984

  Data de coleta: 1955













CONTRABANDO OU MUAMBA

 Local : Rio de Janeiro

Desenvolvimento: Brincadeira infantil também conhecida como muamba. Enche-se um saco plástico com materiais diversos - é a muamba - que deverá ficar escondida. As crianças se agrupam em contrabandistas e policiais, tendo os primeiros que apanhar a muamba sem serem vistos pelos últimos.

Objetos ou brinquedos utilizados: 
  Material: saco plástico com materiais diversos

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEES/INEPAC
“Folclore Fluminense”, 1982

  Data de coleta: a partir 1976






















FLANDINHO

 Local : Rio de Janeiro

Desenvolvimento: Não é muita coisa para fabricar este brinquedo. Enfia-se um pauzinho, de mais ou menos um palmo, num carretel vazio em que se enrola uma “fieira”, tal qual um pião, sobre ele coloca-se o “flandinho”, isto é, uma tira de flandres de uns dois por dez centímetros.
  Segura-se o pauzinho na mão esquerda, mantendo-se o carretel no alto, e puxa-se fieira com decisão. O impulso assim criado expele o carretel, que cai imediatamente e deixa o flandinho girando e pairando no ar durante alguns momentos, para depois por sua vez, chegar ao chão.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
  Material: pau, carretel vazio, flandres, “Fieira”(linha)

Fonte: RODRIGUES, Anna Augusta – “Rodas, brincadeiras e costumes”, 1984

  Data de coleta: 1955



















GATO MIA

 Local : Rio de Janeiro

 Espaço: Dentro de casa.

Desenvolvimento: Esta brincadeira é realizada dentro de casa, em local escuro. Uma criança é sorteada par ser o pegador, ficando afastada do lugar onde as outras se esconderão. Avisando pelos companheiros que já podem se esconderão. Avisado pelos companheiros que já podem procurá-los, o pegador começa a busca. Ao encontrar alguém, deve dizer: - “Gato mia ! ”. E o outro responderá: - “Miau ! ”.
Se o pegador conseguir identificar o companheiro, este ocupa o seu lugar. No caso de errar, continuará no seu posto e a brincadeira recomeça.

Objetos ou brinquedos utilizados: 
  Material: saco com materiais diversos

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEES/INEPAC
“Folclore Fluminense”, 1982

  Data de coleta: a partir 1976
















GULE, GULE ? ( CURRI, CURRI)

 Local : Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: A mesma brincadeira que se faz em Pernambuco, sob a denominação de “curri, curri” com grãos de milho assado, é encontrada no estado do Rio de Janeiro, aplicada a caroços de laranja. Aqui, entretanto, é feita desinteressadamente, apenas pelo prazer de acertar. A forma das palavras, por estranha que seja, é arraigada, e ninguém as pronuncia de outro modo.
Guardando na boca os caroços de laranja que se está chupando, pergunta-se a qualquer pessoa que esteja por perto:
- Gule gule ?
- Quantos são ?
  A interpelada alvitra o número que lhe pareça mais provável, conforme corresponda a uma laranja inteira ou um pedaço. Por exemplo:
- São oito.
Contam-se então os caroços, cuspindo-os de um em um. Se o palpite der certo, a pessoa “ganha” a adivinhação e, às vezes, um pedaço de laranja como recompensa.

 Fonte: RODRIGUES, Anna Augusta – “Rodas, brincadeiras e costumes”, 1984

  Data de coleta: 1955














JOGO DAS FICHAS OU JOGO DA PISTA

 Local : Rio de Janeiro

 Números de participantes: 2 A 6

 Desenvolvimento:  Este jogo exige a construção de uma pista com cerca de dez centímetros de largura, projetada em terreno arenoso. A pista deve apresentar um traçado bem sinuoso e extenso e alcança, às vezes, mais de trinta metros. Nela são colocados diversos obstáculos, tais como curvas fechadas, cruzamentos perigosos, aclives, declives, interrupção de pista, precipícios e poças d’ água. A pista leva a um pequeno quadrado, riscado no chão, distante uns três palmos do final do circuito. Joga-se com fichas ou chapinhas de garrafa.
  As fichas são alinhadas no início da pista e vão sendo impulsionadas por petelecos. Cada participante tem direito a dar três petelecos de cada vez, sempre de modo a não saírem as fichas da pista, o que torna obrigatório o retorno a ponto de partida. Além disso deve superar toda a série d obstáculos que a pista contenha: arremessar a ficha por cima da poça d’ água e fazê-la cair do outro lado; arremesá-la sobre cruzamentos; fazê-la executar curvas fechadas. Quando não consegue suplantar o obstáculo, a ficha fica presa no local até que consiga superá-lo. É declarado vencedor aquele que primeiro chegar com a ficha dentro do quadrado do fim da pista.

 Objetos ou brinquedos utilizados
Fichas ou tampinhas de garrafa.

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEES/INEPAC
“Folclore Fluminense”, 1982

  Data de coleta: a partir 1976







JOGO DOS DEDOS

 Local : Rio de Janeiro

Desenvolvimento: Gruda-se, com saliva, um pedacinho de papel nos dedos indicadores. Põem-se os dois sobre uma superfície qualquer, levantando-os alternadamente e falando:

  Tinha dois passarinhos                                                    Voa Pinho
  No meio do portão                                                          Voa Pão
  Um chamava Pinho                                                          Aparece Pinho
  Outro chamava Pão                                                        Aparece Pão

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
  Material: 2 pedacinhos de papel

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEES/INEPAC
 “Folclore Fluminense”, 1982

  Data de coleta: a partir 1976


















MACAQUINHO GOSTA (TRATO)

 Local : Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: Brincadeira que consiste num acordo firmado entre as crianças com o objetivo de não serem importunadas quando comem alguma coisa. Rapidez e esperteza fazem parte do jogo. Assim, que estiver comendo deverá dizer:
-	Não dou ferro, dá licença ! 
Isto lhe dará o direito de comer sossegado. Se esquecer de falar e alguém for mais rápido e disser dando-lhe um tapa na mão 
-	Macaquinho gosta ! 
terá que deixar cair ou entregar ao outro o que estiver comendo.

 Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEES/INEPAC
  “Folclore Fluminense, 1982

  Data de coleta: a partir 1976




















MAMÃO PODRE

 Local : Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: Brincadeira em que as crianças ficam sentadas em roda e uma delas, escolhida previamente para adivinhar, permanece no centro com os olhos cobertos e os ouvidos tampados com algodão. Cada criança escolhe um nome de fruta. O líder chama uma criança pelo nome da fruta e esta deve então bater no adivinhador, correr e tornar a sentar. O líder pergunta quem bateu e se a do centro não acertar, todas a chamam de mamão podre. Se acertar, deve indicar alguém para ser o novo adivinhador.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
  Material: Pano ( para tampar os olhos), Algodão ( para tampar os ouvidos)

 Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEES/INEPAC
  “Folclore Fluminense”, 1982

  Data de coleta: a partir 1976



















MANDRAKE (TRATO)

 Local : Rio de Janeiro

 Números de participantes: 2

 Desenvolvimento: Brincadeira infantil que tem começo quando duas crianças, após as combinações iniciais, entrelaçam os dedos mínimos para firmar o trato. A partir daí, devem estar sempre em guarda. pois quando se encontram o mais rápido diz : 
-	“Mandrake aí, licença ! ”. 
O outro tem que ficar imóvel até que o companheiro o libere dizendo: 
-	“Pode sair ! ”. 
Conforme o trato inicial, depois de rendida um certo número de vezes, a criança é levada a pagar uma prenda.

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEES/INEPAC
  “Folclore Fluminense”, 1982

  Data de coleta: a partir 1976


















PARAR

 Local : Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: “Para”. Esse termo significa “equilibrar” ou “aparar”; encontra aplicação obrigatória em ginásticas e em diversas formas de malabarismo infantil que, transformadas em brincadeira, tomam o inevitável aspecto de concurso ou aposta.
  De acordo com esse caráter é vencedor o parceiro que mais longamente mantenha o equilíbrio, sendo o “tempo” ou duração da exibição avaliado, habitualmente, por contagem numérica.
  Em diversas posições ou estilos, o equilíbrio  de uma vara, cabo de vassoura ou flecha é corretamente praticado nessas competições.
  De mão - É em geral um cabo de vassoura, colocado perpendicularmente, que a criança “pára” com a palma da mão aberta.
  De dedão - sobre o dorso da mão, a vara é equilibrada na base de polegar. Nesta modalidade de “parada”, usa-se de preferência uma flecha, por ser mais leve.
  De unha - Quase sempre a “parada” é feita sobre a unha do polegar, sendo as outras pequenas demais para tal feito.
  De queixo - A pequena depressão do queixo, logo abaixo do lábio, é o suporte para uma vara leve e curta, que aí se equilibra.
  De pé - Sem dúvida é esta a mais difícil das modalidades da “parada”, pois a criança, sobre um pé, pula, enquanto com o outro mantém equilibrada a vara, nesse caso, em geral, um cabo de vassoura com todo o seu comprimento.
  Seja uma ou outra destas formas de malabarismo a adotada, o equilíbrio da vara é mantido com ajuda de todo o corpo, que pende de um lado para outro, curva-se, anda para frente e para trás, a fim de compensar as sua oscilações.
  É evidente que somente a prática constante desenvolve esta habilidade, que importa em ajustar às necessidades do momento, deslocando, o próprio centro de gravidade.

Objetos ou brinquedos utilizados:
  Vara ou cabo de vassoura

Fonte: RODRIGUES, Anna Augusta – “Rodas, brincadeiras e costumes”, 1984

  Data de coleta: 1955
PÃOZINHO QUENTE

 Local : Rio de Janeiro (Angra, Mangaratiba, Paraty e Saquarema)

 Desenvolvimento: Consiste na formação de diferentes rodas. Uma criança é sorteada para ir procurar o pãozinho quente. Sai de sua roda, dirigindo-se à próxima. Enquanto pergunta se tem pãozinho as crianças trocam às posições nos círculos. A criança sorteada no início deve aproveitar uma brecha, reassumindo uma posição em qualquer um dos círculos. Quando isso acontecer, quem perdeu o lugar deixa o círculo, saindo em busca do pão. Cada roda tem um garoto no centro.

Fonte: ALMEIDA, Antônio Soares - “Pesq. Da Manif. Cult. No Estado do RJ.”, s/d.

  Data de coleta: 1975






















NÓS SOMOS MARINHEIROS

 Local : Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: São duas de crianças. Uma fila diz cantando:
- Nós somos marinheiros que viemos de longe, de longe.
  O outro lado pergunta:
- Que vieram fazer ?
- Muitas coisas.
- Exemplo
  O pessoal da primeira fila faz um gesto qualquer para a outra adivinhar. Quando se percebe que foi adivinhado tal gesto, elas correm e a outra tenta pegar alguém para o seu lado. Se conseguirem antes que se chegue à linha riscada atrás, essa pessoa passa para o lado oposto. O que ficar com o maior número de crianças ganhará o jogo.

Fonte: ALMEIDA, Antônio Soares – “Pesq. Da Manif. Cult. No Estado do RJ.”, s/d

  Data de coleta: 1975


















QUEBRA DE POTE

 Local : Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: Coloca-se um pote ou moringa pendurado. Cada participante, um de cada vez, deve, de olhos vendados, e com um pau na mão, tentar quebrar o pote. Para desorientar os jogadores, depois de vendar seus olhos, deve-se rodar a pessoa várias vezes.

 Objetos ou brinquedos utilizados:
  Nome: Pote ou Moringa
 Material: Pote de cerâmica, corda, venda e pau.

Fonte: Inst. Est. do Patrim. Cult. – “Jogos e Brincadeiras Infantis do Est. do RJ.”, s/d

  Data de coleta: 1976 a 1978





















ESPADINHA - DÓ

 Local : Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: As crianças dispõem-se uma ao lado da outra de pé. Em seguida, o menino que comanda a brincadeira cochida no ouvido do seu vizinho, que é o segundo da direita:
 - O Rei vem.
  O companheiro que recebe a advertência, passa-a ao terceiro da filha, este ao quarto, assim até o último companheiro, que volta com uma pergunta:
- Prá que ?
  A pergunta é também retransmitida, de ouvido em ouvido, até chegar no primeiro novamente. E volta a resposta:
- Prá nos matar !
  Faz-se nova retransmitida, de ouvido em ouvido, até chegar no primeiro novamente. E volta a resposta:
- Com quê ?
  Ao receber esta mensagem o líder grita:
- Espadinha dó !
  E todos, com exceção do dirigente, repetem a frase, ao mesmo tempo em que se deitam no chão, de costas, fazendo de mesmo tempo em que se deitam no chão, de costas, fazendo de conta que se acham mortos, para que enrijecem os músculos de todo o corpo. O líder então, posta-se atrás da cabeça do primeiro companheiro da fila, toma - o pela nuca e ergue-o têso, para colocá-lo de pé, assim fazendo todos pela ordem.
  Enquanto ergue a múmia vai dizendo:
- Es. . pa. . dinha - dá !

Fonte: Ferrara, Maria Amorim – “Como brincam as crianças mineiras - Pesq. Folcl.”, s/d

  Data de coleta: 1962







QUEIMADA OU BALEADO,
BARRA BOLA, BOLA QUEIMADA,
CAÇADOR, CAMBIO, CEMITÉRIO,
MATA-MATA, QUEIMADO

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

 Desenvolvimento: 

  São traçadas três linhas paralelas, distantes mais ou menos 10 metros uma da outra. A linha do meio representa a fronteira entre os grupos.
  Dois grupos de igual número de crianças colocam-se de frente para linha central, ligeiramente à frente das linhas do fundo. Por um critério estabelecido pelos participantes, é definido o grupo que inicia o jogo. Este grupo seleciona um de seus componentes, o qual deve, de posse da bola, correr até a linha central e arremessá-la contra inimigo. Violentamente, procurando atingir seus componentes e ao “queimar” seus adversários.
  Se algum elemento do grupo inimigo pegar a bola no ar ou após ter tocado no chão, deve correr até a linha central e arremessá-la com o mesmo objetivo.
  Quando algum elemento é queimado, deve passar imediatamente para trás da terceira linha no campo inimigo, entregando a bola ao grupo contrário, e só retorna ao seu campo de origem se conseguir queimar um de seus adversários.
  Vencerá o jogo o grupo que conseguir trazer o maior número de jogadores para o fundo de seu próprio campo.
  Observações: Os jogadores não devem pisar nas linhas enquanto a bola estiver em jogo. Se isto acontecer, perdem o direito à posse de bola, caso tenham.

  Objetos ou brinquedos utilizados:
    Nome: Uma bola

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







TELEFONE

 Local: Rio de Janeiro

 Número de participantes: 2

 Desenvolvimento: 

  O telefone é feito com duas latas vazia, copinhos plásticos ou pequenas caixas furadas e unidas por um longo fio (barbante é mais usado). Duas crianças seguram as latas nas extremidades; e conversam animadamente, dando recados, contando fatos.
 
 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Telefone
   Manufatura: Própria criança
   Material: 2 latas ou  2 copos plásticos ou 2 caixas.
                 1 longo fio de barbante

 Fonte - INSTITUTO EST. PATRIM.CULTURAL - Jogos e brincadeiras infantis no Estado do Rio de Janeiro, 1978.

Data de coleta: 1976 à 1978















TELEFONE

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Brinquedo muito difundido entre as crianças, que utilizavam em sua construção caixas de fósforos, copinhos de iogurte ou latinhas e um pedaço de barbante. As extremidades do barbante são presas em pequenos orifícios feitos no fundo do objeto escolhido. Esticando-se o barbante, duas crianças seguram as latas e conversam, dando recados, contando fatos.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Telefone
   Material: Caixas de fósforo, copinhos de iogurte ou latinhas, pedaço de barbante

 Fonte - GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEIRO - SEEC/INEPAC - Folclore fluminense, 1982.

Data de coleta: a partir de 1976



















TELEFONES DE LATA

 Local(is): Rio de Janeiro - Angra, Mangaratiba, Parati, Araruama, Saquarema

 Desenvolvimento: 

  Quem não os viu? De latas ou em caixas de fósforo, os fio bem esticados, transmitindo por “magia” recados e conversas. Observou-se também telefones construídos com recipientes de iogurte.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesquisa de Manif. Cultural do Est. do Rio de Janeiro, 1976.

  Data de Coleta: 1975























TELEFONE DE LATA


 Desenvolvimento: 

  Passatempo divertido, que se dá asas à imaginação infantil em conversas improvisadas ao sabor das circunstâncias.
  Faz-se um furo no fundo de duas latinhas vazias, neles passando-se um cordão bem longo, com um nó ou pauzinho nas pontas a fim de não se desprender. Cada criança usa o “telefone” assim preparado, alternadamente, para falar e ouvir o que a outra lhe transmite pelo mesmo rústico processo de telecomunicação.

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

  Data de coleta: 1955























ATIRADEIRA, BODOQUE,
BALADEIRA, ESTILINGUE
OU SETRA

 Local: Rio de Janeiro 

 Desenvolvimento: 

  Arma de caça infantil usada para “tecar” passarinhos ou para brincadeira de guerra. Usa-se um arco de madeira ou galho de árvore em forma de Y. Prende-se nas extremidades, com barbantes, duas tiras de borracha (serve câmara de bicicleta), que, por sua vez, são unidas por um pedaço de couro. O projétil é, em geral, uma pedra (usa-se também bolas de barro), que é colocada no pedaço de couro e lançada com estiramento total das tiras de borracha.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Atiradeiras, bodoque, baladeira, estilingue ou setra
   Manufatura: Feita pela criança
   Material: Galho de árvore em forma de Y; tiras de borracha; couro e barbante

 Fonte - INSTITUTO DO PATRIM. CULTURAL - Jogos e brincadeiras infantis no Estado do Rio de janeiro, 1978.

  Data de Coleta: 1976 à 1978

















ESTILINGUE
ATIRADEIRA,
BALADEIRA

 Local(is): Rio de Janeiro - Angra, Mangaratiba, Parati, Saquarema


 Desenvolvimento: 

  Arma de caça infantil, formada pelo “gancho”, um Y de madeira comumente obtido do arbusto chamado Esperta, ou qualquer outra árvore, duas tiras de goma elástica de correias de bicicleta e uma peça posterior de couro.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesquisa de Manif. Cultural do Est. do Rio de Janeiro, 1976.

  Data de Coleta: 1975





















BODOQUE

 Local(is): Rio de Janeiro - Angra, Mangaratiba, Parati, Saquarema

 Espaço: Nas cidades já não é usado.

 Desenvolvimento: 

  Arco de caça de herança indígena ainda encontrado entre crianças na roça. Ao contrário da atiradeira, que usa como projétil simples pedras catadas no chão, nos leitos das enxurradas, o Bodoque  usa uma bola de barro feita pelos caçadores e cozida no forno.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesquisa de Manif. Cultural do Est. do Rio de Janeiro, 1976.

  Data de Coleta: 1975






























PETECA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  A peteca pode ser feita de palhas de milho sobrepostas em “forma de cruz” de modo a envolver um pequeno peso (pedrinha ou madeira). As pontas são amarradas com barbante ou embira, de modo a ficarem bem juntos. Penas de galinha ou de patos enfiadas no ponto de ajuste das pontas completam o brinquedo. Costuma-se a usar também couro ou borracha (câmara de ar) em substituição a palha de milho. O jogo, que consiste em dar impulsos com a mão para o alto, não deixando a peteca ir ao chão, pode ser desenvolvido num grupo único (quem erra, vai saindo) ou em dois grupos, havendo assim a contagem de pontos.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Peteca
   Manufatura: Feito pela criança ou adulto
   Material: Palhas de milho, penas e peso ( pedrinhas ou madeira).

 Fonte - INSTITUTO EST. DO PATRIM. CULTURAL - Jogos e brincadeiras infantis no Estado de Rio de janeiro, 1978.

  Data de coleta: 1976 à 1978








POLÍCIA E LADRÃO ou
SOLDADO E LADRÃO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento:

   Os participantes se dividem em  dois grupos: uns são polícias e os outros ladrões. Os primeiros contam até cinqüenta enquanto os outros se escondem. Ao final da contagem, os policiais  saem atrás dos ladrões. Quando estes são presos, os grupos se revezam. Combinam com antecedência quantas vezes vão revezar. A brincadeira consiste em um grupo tentar prender ou matar os membros do outro grupo. Para isto é necessário surpreender o adversário, isto é, chegar próximo sem ser visto ou ver primeiro atirar. Normalmente os participantes usam objetos representando armas, revólveres de brinquedo ou  o próprio dedo com os quais podem render ou atirar no inimigo. Algumas vezes há uma delegacia para onde são levados os ladrões presos, que podem ser salvos pelos parceiros, aproveitando descuido dos policiais . Não existe sorteio para quem vai ser polícia ou ladrão. A escolha é livre. Vence o grupo que conseguir prender ou matar todo os adversários.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Revólver (ou qualquer objeto que o represente)
 
 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: À partir de 1976.









MOCINHO E BANDIDO

 Local(is): Rio de Janeiro - Angra, Parati, Araruama, Saquarema

 Desenvolvimento: 

  Deve-se considerar popular brincadeira de mocinho e bandido, um termo novo, extraído obviamente dos filmes de faroeste. Se o nome do jogo não fosse  esclarecedor, bastaria que se observasse o instrumental usado: mocinho e bandido travam luta com revólveres de brinquedo, de procedência industrial ou artesanal, havendo capturas, fugas, lutas simuladas, prisões, tiroteio, cavalos de cabo de vassoura, etc. Tudo ao sabor da imaginação e inventivo infantil. A brincadeira, embora de origem recente tem termos próprios, roubados dos filmes: mocinhos, mocinhas, cara-páilda, bandido, bandidão, xerife, monsoalto (mãos para o alto), camoneboy, etc.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Revólver e cabo de vassoura (cavalo)

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesquisas da Manifestação Cultural no Estado do Rio de janeiro, 1976.

  Data de coleta: 1975















SOLDADO E LADRÃO ou
POLÍCIA E LADRÃO 

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Jogo muito difundido entre meninos. Dividem-se em dois bandos. Os ladrões vão se esconder enquanto os policiais contam (geralmente até 50). Quem for eliminado da jogada ou levado para uma “delegacia” onde pode ser salvo pelos parceiros. Ao terminar a captura de todos os ladrões, o jogo continua com a inversão  de posições. Pode ser considerado uma variação do Pique Esconde e do Mocinho e Bandido.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesquisas da Manifestação Cultural no Estado do Rio de janeiro, 1976.

  Data de coleta: 1975




















MOCINHO E BANDIDO ou
BANG-BANG

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Mocinhos e bandidos de posse de revólveres de brinquedo, “cavalos” de cabo de vassoura, lutam, fogem. Há capturas, prisões, tiroteios, tubo ao sabor de imaginação infantil. Usam termos próprios na brincadeira: Mocinho, mocinha, cara-pálida, bandido, xerife, “mansoalto” (mãos ao alto), “camoneboy” (come on boy), etc.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Revólveres; cavalos de cabo de vassoura

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978


















BOMBINHA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  As crianças sentam-se lado a lado, bem juntas, num banco. As que estão nas pontas empurram com força as outras, tentando deslocá-las. A força vai aumentando até que uma das crianças caia do banco.

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978












BOMBINHA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Brincadeira infantil que se inicia com as crianças sentadas num banco, uma ao lado da outra. As que estão nas pontas começam a empurrar as que se encontram ao seu lado, tentando deslocá-las, aumentando a força até que uma das crianças seja expulsa do banco.

 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: À partir de 1976.























BOLA NA PAREDE

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Consiste em atirar uma bola à parede, ritmicamente, apanhando-a e sempre jogando-a de volta. Vai-se falando e executando o que se diz:

     Primeiro 
     Seu lugar
     Sem rir
     Sem falar
     Um pé
     O outro
     Cruzada
     Mãos nas costas
     Tic-tac

  Ao se dizer um pé, levanta-se um dos pés. Depois o outro. Quando se diz “uma mão” é para  segurar a bola só com uma das mãos. As outras ordens são executadas enquanto a bola está no ar.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Uma bola

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978








BOLA NA PAREDE

 Local: Rio de Janeiro

 Número de participantes: individual ou grupo

 Desenvolvimento: 

  Em grupo das crianças sozinho enquanto as outras aguardam sua vez de jogar. A troca ocorre quando as outras aguardam sua vez de jogar. A troca ocorre quando o jogador erra um dos movimentos. A brincadeira consiste em atira-se uma bola na parede, ritmicamente, apanhando-a e sempre jogando-a de volta enquanto vai-se falando e executando movimentos, de acordo com a letra:
  - Primeiro, seu lugar, sem rir, sem falar, um pé, o outro, uma mão, a outra...
  Estas ordens variam muito, sendo suprimidas umas ou acrescentadas outras, ao sabor da imaginação infantil.
  Variante da Seqüência: primeiro, seu lugar, sem rir, sem falar, um pé, o outro, uma mão, a outra, bate palma, trás pra diante, cruzada, mãos nas costas, tic-tac.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Uma bola

 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: À partir de 1976.










SEU LOBO TAÍ? Ou
SEU MANOEL DA HORA
(VARIANTE)

 Local(is): Rio de Janeiro - Angra, Mangaratiba, Parati, Saquarema

 Desenvolvimento: 

  Alguém é escolhido para ser o lobo. Distancia-se do grupo, saindo do raio de visão e sendo questionado responde:
  - Seu lobo taí?
  - Tá fazendo barba!
  - Seu lobo taí?
  - Tá lavando roupa!
  - Seu lobo taí?
  - Tá vendo novela (etc.)
  Em dado momento responde que sim, sai do seu esconderijo e tenta pegar alguém que será o próximo lobo.
  Variante: Seu Manoel da Hora a figura do lobo é substituída pelo ratinho, assim descrita: várias crianças formam uma roda, uma fica dentro e outra fora dela. O de dentro é o “rato” e o de fora o “gato”, que vai perguntando à medida que anda em torno do círculo:
  - quantas horas São?
  - Uma hora (todos respondem )
  - Quantas horas São
  - Duas horas (etc.)
  - Seu ratinho tá em casa?
  - Tá tomando banho!
  Continua perguntando as horas e o que faz seu ratinho. Quando dizem 24 horas, o rato sai e o gato tenta pegá-lo.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesquisas da Manifestação Cultural no Estado do Rio de janeiro, 1976.

  Data de coleta: 1975


FUTEBOL COM MOEDA
ou JOGO DO PREGO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento:

   Num grande retângulo de madeira que reproduz um campo de futebol são presos estrategicamente alguns pregos - são os jogadores. A bola é um níquel que é impulsionado com o dedo ou palheta. O jogo consiste em fazer gols, o que ocorre quando a moeda avança o local demarcado como tal.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: jogo do prego ou futebol com moeda
   Material: Madeira (campo); pregos (jogadores); uma moeda (bola)

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978


















FUTEBOL COM MOEDA
JOGO DE PREGO

 Local(is): Rio de janeiro - Parati, Mangaratiba

 Desenvolvimento: Trata-se de uma reprodução em madeira dos campos de futebol. Pregos dispostos estrategicamente fazem a vez de jogadores. Um níquel funciona como bola, sendo arremetido com o dedo indicador ou palheta.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesquisas da Manifestação Cultural no Estado do Rio de janeiro, 1976.

  Data de coleta: 1975

























MAMÃE POSSO IR?

 Local(is): Rio de Janeiro - Angra, Mangaratiba, Parati, Araruama, Saquarema

 Desenvolvimento:

   Uma criança é escolhida para ser a mãe e as outras serão filhas. De uma distância é estabelecido o seguinte diálogo:
  - Mamãe, posso ir?
  - Pode.
  - Quantos passos?
  - Três de elefante.
  Dá três grandes passos em direção à mãe. Outra criança repete.
  - Mamãe, posso ir?
  - Pode.
  - Quantos passos?
  - Dois de cabrito.
  Dá dois passos médios à mãe. 
  - Mamãe, posso ir?
  - Pode.
  - Quantos passos?
  - Quatro de formiga.
  Quatro passos diminuídos à frente.
  A primeira das filhas que atingir a mãe assume o posto.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesquisas da Manifestação Cultural no Estado do Rio de janeiro, 1976.

  Data de coleta: 1975








MAMÃE POSSO IR?

 Local: Rio de Janeiro 

 Desenvolvimento: 

  Um grupo de crianças, “os filhos”, fica de frente, a uma certa distância da outra que vai ser a “mãe”. A primeira criança pergunta à mãe:
  - Mamãe, posso ir?
  - Pode.
  - Quantos passos?
  - Dez.
  - De que?
  - De canguru, caranguejo, elefante, cachorro, cabrito, formiga e outros.
  A primeira deve ir então em direção a mãe pulando ou andando como o bicho determinado pela “mãe”. O jogo prossegue até que alguém chegue até a “mãe”. Essa criança será a nova “mãe” e tudo recomeça. É um jogo muito popular entre as crianças e garotos pequenos.

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978















MORTO-VIVO

 Local: Rio de Janeiro 

 Desenvolvimento: 

  Crianças em roda, de pé, ficando somente um sentado.
  O que está sentado grita:
  - Morto! Todos devem rapidamente abaixar-se. O jogo prossegue com o cumprimento das ordens dadas pelo líder. O que não errar nem uma vez, ganha o jogo.
  Outra variante: um grupo fica encostado na parede e uma criança de longe grita bem alto: “Morto” para todos se abaixarem e “Vivo!” para se levantarem. Quem errar, sai da brincadeira.
  O vencedor é aquele que consegue acertar até o final.

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978


















ALERTA

 Local: Rio de Janeiro

 Número de participantes: Indeterminado

 Desenvolvimento: 

  Jogo com bola.
  Os jogadores colocam-se m círculo e, por sorteio, escolhem aquele que dará início à brincadeira. A bola é passada por ele ao jogador que está ao seu lado, este passa ao seguinte e assim sucessivamente, sem que o sentido se altere. Quando alguém deixa a bola cair, grita-se: - Alerta! Aquele que errou vai para o centro do círculo e arremessa a bola em um dos companheiros, tentando acertá-lo. Este deve esquiva-se sem sair do círculo, pois se a bola o atingir, sairá da brincadeira. O círculo diminui à medida que os participantes vão saindo e termina quando resta apenas um: o último atirador bem sucedido ou o último jogador não alvejado.
  Variante: Os participantes, em círculo, jogam a bola uns para os outros, alterando sempre a direção com o objetivo de surpreender os companheiros. Quando um dos jogadores deixa a bola cair, deve correr imediatamente para apanhá-la, enquanto os demais também correm em outras direções. De posse da bola, que a deixou cair, grita:
  _ Alerta aí! Imediatamente todos param de correr. O jogador que está com a bola, dá três passos e tenta a tingir o companheiro mais próximo. Se obtiver sucesso, o companheiro atingido sairá da brincadeira. Caso contrário, quem deverá sair é ele. Com o círculo diminuindo a cada exclusão, a brincadeira prossegue até que reste apenas um, que será o vencedor.


 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Bola

 Fonte - Gov. do Est. Do Rio de Janeiro. - SEEC/INEPAC - Folclore Fluminense, 1982.

  Data de Coleta: À partir de 1976.

MÃE CANGUEIRA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

“Mãe cangueira
No bico da chaleira.”

  Assim cantam os “filhos” correndo da “mãe” que os seguem com uma vara. A primeira criança a ser alcançada será a “mãe cangueira” na vez seguinte. Quem for apanhado, deve ficar na posição que estiver. Não pode mais correr, até que os outros, que continuam fugindo, sejam apanhados.


 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Uma vara

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978
















BOLA DE MEIA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Enche-se uma meia de homem com papel e costura-se para fechar. Joga-se futebol, queimadas e outras brincadeiras.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Bola de meia
   Manufatura: Feito pela própria criança
   Material: Meia e papel

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978




















BONECAS
(DE PANO)

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  As meninas são as mães, as bonecas, as filhas. Além das bonecas industrializadas, é costume encontrarem-se bonecas feitas à mão, de pano, de sabugo de milho, de barro, de bombril, de isopor, de casca de melancia. Os cabelos são feitos de linha, de fiapos de espiga de milho; os olhinhos de botão ou bordados; o nariz e a boca, de linha ou pintados. Roupinhas, sapatos e enfeites são improvisados com graça e muita criatividade.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Boneco de pano
   Manufatura: Feito pela própria criança
   Material: Pano: sabugo de milho; barro; palha de aço; isopor; casca de melancia; linha; fiapos de espiga de milho; botões.

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978














CABRITINHO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Uma das crianças, o cabritinho, fica agachado, afastado dos demais. O grupo vai lhe oferecendo coisas: - Cabritinho, quer arroz? (quer leite? Quer terra? Quer côco?) - Bé-é-é!
  Se o oferecido agrada o cabritinho, este avança e diz: - Bé éé éé!
  Quando alguém lhe oferece algo ruim, ele volta a ponto de partida de costas. Se isto não acontecer, ele vence e irá para o seu lugar o último a lhe oferecer algo.

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978




















CASCUDINHO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Um garoto vai para o gol - semelhante ao de futebol - por sorteio. Cada jogador tem que fazer um certo número de gols previamente combinados. O último a conseguir fazê-los ganha cascudos dos demais e vai então para o gol.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Bola

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978





















CAVALO DE PAU

 Local: Rio de Janeiro

 Espaço: Vielas e ruas dos bairros

 Desenvolvimento: 

  Feitos com cabo de vassoura e barbante (cabresto) esses “cavalos de pau” são montados por meninos que costumam apostar corrida por entre as vielas e ruas dos bairros.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Cavalo de pau
   Manufatura: Feito pela criança
   Material: Cabo de vassoura e barbante.

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978

















CHICOTINHO-QUEIMADO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento:

Chicotinho queimado
É muito bom
quem olhar pra trás
Leva um beliscão

  As crianças ficam em círculo. Uma outra, anteriormente sorteada, foca do lado de fora da roda. Com uma varinha (o chicotinho) na mão. Enquanto as crianças da roda, paradas, cantam a quadra, a de fora corre em círculos e coloca a varinha no chão, atrás de alguém. Enquanto cantam, não se pode olhar para trás. A que olhar leva um beliscão. Aquela que teve a varinha colocada atrás de si, pega-a e corre atrás da que deixou cair o chicotinho, que deve fugir, procurando ocupar o lugar deixado vago na roda.
  Se esta for alcançada, pode levar uma varada.
  Outra versão: uma criança é sorteada para esconder o chicote. Retira-se para um lugar de onde não possa ser vista e esconde o “chicote”. Depois de escondê-lo, grita para os outros: - Chicotinho-queimado! Todos se põem a procurá-lo orientados pelas exclamações de quem escondeu - Fulano está gelado, está frio, morno, quente, fervendo ou pegando fogo, conforme se aproxima ou se afasta do esconderijo. Quem achar o chicote vai escondê-lo então.

  Objetos ou brinquedos utilizados: 
    Nome: Varinha

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978




COMPRAR FITAS

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Escolhem-se uma vendedora e uma compradora. As demais crianças combinam com a vendedora que cores irão representar. A compradora vem e estabelece um diálogo:
  - Quero um metro de fita.
  - Que cor?
  - Rosa.
  - Não tem (caso ninguém tenha escolhido essa cor).
  Quando a compradora acerta a cor, deve-se então rodar (representando o desenrolar do novelo) a criança que escolher tantas vezes forem o número de metros desejados.
  A brincadeira prossegue até que todas as crianças tenham sido compradas.

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978
















TAMPINHA DE GARRAFA

 Local(is): Rio de Janeiro - Araruama

 Desenvolvimento: 

  Colecionadas às vezes, jogadas com regras de bola de gude.
  Há também a disputa de tampas de certos refrigerantes que trazem desenhos no verso, sola e cortiça. O primeiro jogador vira uma tampa, mostrando o desenho. Se a mostrada pelo jogador tiver o mesmo desenho, ganhará a partida. Continua virando toda uma série, ganhando por semelhante até que surjam duas com desenhos diferentes. Será a vez de outro tentar as coincidências. Ao final, quem tiver maior número delas será o vencedor.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Tampas de garrafa

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesquisas da Manifestação Cultural no Estado do Rio de janeiro, 1976.

  Data de coleta: 1975

















IOIÔ 
(Artesanal)

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Faz-se uma bola com serragem enrolada em papel comum. Depois, forra-se toda com barbante. Prende-se então um elástico comprido. A brincadeira consiste em segurar e projetá-lo pra frente, pra baixo, etc.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Io-Iô
   Manufatura: Feito pela própria criança
   Material: Serragem; papel comum; papel laminado e elástico

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. Do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978


















JOGO DA VERDADE

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Meninos e meninas sentados em roda, uma garrafa no meio. Alguém fica no centro e roda a garrafa deitada. Quando a garrafa pára de rodar, aquele que está no centro faz uma pergunta àquela que ficou bem em frente à boca da garrafa. A pessoa é obrigada a responder com a verdade.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Uma garrafa

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978




















JOGO DE LATA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Colocam-se enfileiradas, várias latas que devem ser derrubadas por bolas de pano. É uma espécie de boliche.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Latas e 1 bola de pano

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 a 1978






















JOGOS DE RITMOS
MARCADOS COM PALHAS

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  1. Zum, zum, zum
     Iscatum bará
     Iscatum balaetê
     Iscatum batimba
     Auê, salamê, abá
     Iscatum
     Iscatum balaetê
     Iscatum batimba.

  2. Pandeleta, pondepi
      Tapitaperonge
      Pandeleta, pondepi.
      Tapitapenze

3. 	Fui morar numa casinha rica
      Encharcada de cupim
      Apareceu uma lagartixa
      Olhou pra mim
      E fez assim: tibum!

  4. Pirulito que bate, bate
      Pirulito que já bateu
      Tem dinheiro, você gasta
      Na Delfim eu guardo o meu.

5. 	Com as quatro participantes:
      Eu com as quatro
      Eu com ela
      Eu com ela
      Eu por cima
      Eu por baixo
      Eu com as quatro.

  6. Pombinha branca
      O que está fazendo
      Lavando roupa
      Pro casamento
      Passou um homem
      De chapéu do lado
      De paletó branco
      Era meu namorado
      Bateu na porta
      Mandei entrar
      Pediu cigarro
      Mandei sentar
      Pediu cigarro
      Mandei fumar
      Cuspiu no chão
      Mandei limpar
      Bota fora, bota fora
      Porcalhão
      Sem educação.

7. 	Eu vi um sapo
      Dô li lô
      Na beira do rio
      Dô li lô
      De camisa verde
      Dô li lô
      Sentindo frio
      Eu vi um sapo
      Na beira do rio
      Lavando roupa
      Pro meu casamento

8. 	Passou um homem
      De terno branco
      Chapéu de lado
      Seu manequim
      Pediu cigarros
      Mandei entrar
      Puxei cadeira
      Para sentar
      Cuspiu no chão
      Sai daí seu porcalhão
      Vai comer feijão
       Dentro do seu barraco
      Passa fora
      Cachorrinho
      Que não tem educação
      A mulher do sapo
      Dô li lô
      Foi quem falou
      Dô li lô
      Que o marido dela
      Era professor 
      E acabou

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 à 1978















BANDO

 Local(is): Rio de Janeiro - Parati

 Desenvolvimento: 

  Duas crianças fazem ponte levantando o braço. As outras, em fila, passam por baixo, cantando:

     “O bando que vive o bando
      Não deixa o bando passar
      Nem pela porta do mar, do mar, do mar.
      Não passarei, nem hei de passar
      O bando que vive em bando,
      Nem pela porta do mar”.

  As duas prendem a última a passar e perguntam: “garfo ou colher?” e “Pêra ou maçã”?
  De acordo com o que pediu a criança vai para o lado correspondente.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesquisas da Manifestação Cultural no Estado do Rio de janeiro, 1976.

  Data de coleta: 1975














GALINHA ARREPIADA

 Local(is): Rio de Janeiro - Araruama, Saquarema

 Desenvolvimento: 

  Descrito da seguinte forma:

     “Passa, passa galinha arrepiada
      Deixa eu passar
      Se não for o rei da frente
      Vai ser o de trás, trás, trás”

  Duas crianças, uma à frente da outra forma um arco com os braços levantados e as demais, formadas em fila, passam sob ele à medida que cantam. Pegam a última e perguntam:
  - Garfo ou colher?
  Se for garfo vai para um lado, se for colher vai para outro lado. Uma criança que ficou fora da brincadeira é a mãe. Depois de todos terem escolhido o seu lado, ela dá o voto de Minerva, após ter passado oito vezes sob o arco. A turma que tiver mais pessoas ganha.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesquisas da Manifestação Cultural no Estado do Rio de janeiro, 1976.

  Data de coleta: 1975












LAÇOS OU PEGA-LEÃO

 Local(is): Rio de Janeiro - Angra, Parati, Araruama, Mangaratiba, Saquarema

 Desenvolvimento: 

  Consiste na utilização de um laço de corda (como o de vaqueiros) que uma criança previamente escolhida arma para pegar leões, que são as pessoas laçadas.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesquisas da Manifestação Cultural no Estado do Rio de janeiro, 1976.

  Data de coleta: 1975























MÃE DA RUA ou
PIQUE BALEIA

 Local(is): Rio de Janeiro - Angra, Parati, Araruama, Mangaratiba, Saquarema

 Desenvolvimento: 

  Jogo atlético.
  Formam-se dois partidos por sorteio (par ou ímpar) e alguém é indicado por sorteio para ser a “mãe da rua”. Estas, por sua vez voltam ao sorteio e o perdedor será a mãe, que posta-se no centro da rua e os demais nas calçadas. Passam de um lado para outro em uma só perna, sem poderem retornar. A mãe da rua compete segurar, deter as outras crianças. Quem é agarrado passa a ajudá-la na tarefa de reter as demais. Quem fica próximo ao meio fio pode ser puxado para o bando da mãe. Nessa investida troca-se tapas, porque o garoto puxado é ajudado pelos companheiros. Ao ser capturado o último, procede-se novo sorteio.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesquisas da Manifestação Cultural no Estado do Rio de janeiro, 1976.

  Data de coleta: 1975















QUATRO CANTOS

 Local(is): Rio de Janeiro - Angra, Parati, Araruama, Mangaratiba, Saquarema

 Desenvolvimento: 

  Cinco crianças disputam quatro vértices de uma sala, pátio, coreto ou um quadrado no chão. Quatro delas param nos vértices e trocam de posições com rapidez, enquanto o quinto tenta ocupar um dos lugares vagos durante os deslocamentos.

 Fonte - ALMEIDA, Antônio Soares - Pesquisas da Manifestação Cultural no Estado do Rio de janeiro, 1976.

  Data de coleta: 1975






















ARCO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Brinquedo conhecido também com o nome de rodilha, constituído de um aro feito de arame ou vergalhão e uma haste do mesmo material, com um gancho modelado na ponta. É também comum a utilização de aros de bicicleta ou velocípede. A brincadeira consiste em se empurrar o aro com auxílio da haste, que mantém o equilíbrio e a direção. No município do Rio de Janeiro os meninos costumam usar pneus velhos de automóvel, obtidos em borracharias, que são empurradas com as mãos.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Aro ou rodinha
   Material: 1. Aro de arames ou vergalhão ou aro de bicicleta ou velocípede ou pneus velhos.

 Fonte - GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEIRO - SEEC/INEPAC - Folclore fluminense, 1982.

  Data de coleta: À partir de 1976















BORBOLETA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Brinquedo que consiste numa haste longa de madeira, que tem na extremidade inferior duas rodas que fazem bater as asas de uma borboleta. Esta é pintada com cores vivas. Com as mãos na parte superior da haste, impulsiona-se o brinquedo.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Borboleta
   Manufatura: Artesanal: haste longa de madeira que tem na extremidade inferior duas rodas que fazem bater as asas de uma borboleta.
   Material: Madeira; pedaço de couro; tachinhas; pregos; arame; anilina (para pintura)

 Fonte - GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEIRO - SEEC/INEPAC - Folclore fluminense, 1982.

  Data de coleta: À partir de 1976
















PERNA-DE-PAU

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Brinquedo tradicional, geralmente fabricado pelas próprias crianças. Consiste em duas hastes de madeira que têm, cada uma, um pequeno degrau fixado a uma certa altura - vinte a quarenta centímetros da extremidade inferior. Com os pés apoiados nos degraus, e as mãos segurando firmemente na parte superior da perna-de-pau, as crianças andam pelo espaço disponível, procurando equilibrar-se.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Perna-de-pau
   Material: Madeira

 Fonte - GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEIRO - SEEC/INEPAC - Folclore fluminense, 1982.

  Data de coleta: À partir de 1976

















PATINETE

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Duas tábuas de caixote, pregos, uma dobradiça e rodas de bilha são o suficiente para a construção desse brinquedo. Uma tábua fica na vertical a outra na horizontal, ligadas por uma dobradiça. Um pedaço de madeira, geralmente de cabo de vassoura, serve de guidão. Uma bilha é colocada na tábua horizontal e a outra na junção em ângulo reto das duas tábuas. Esta é fixada de tal forma que permita a articulação do brinquedo, direcionado pelo condutor através do guidão. A criança coloca-se ereta, com um dos pés na tábua horizontal, segura o guidão com as mãos e dá os impulsos com o outro pé.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Patinete
   Material: Duas tábuas de caixote, pregos, dobradiça e rodas de bilha.

 Fonte - GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEIRO - SEEC/INEPAC - Folclore fluminense, 1982.

  Data de coleta: À partir de 1976.














PATA-DE-CAVALO,
PÉ-DE-LATA OU SAPATO-ALTO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento:

   É um brinquedo construído com duas latas vazias do mesmo tamanho e um pedaço de barbante que sai de um furo central, feito em cada uma delas. A brincadeira consiste em andar com os pés sobre as latas. Para manter o equilíbrio segura-se no barbante como se fosse uma rédea. O choque das latas com o chão produz um ruído semelhante às passadas de cavalo ferrado.

 Objetos ou brinquedos utilizados: 
   Nome: Pata-de-cavalo, pé-de-lata ou sapato-alto
   Material: 2 latas e 1 pedaço de barbante

 Fonte - GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEIRO - SEEC/INEPAC - Folclore fluminense, 1982.

  Data de coleta: À partir de 1976.

















PERA, UVA, MAÇÃ OU
SALADA COMPLETA OU
SALADA MISTA

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  As crianças ficam enfileiradas ou em círculo. Duas delas, previamente escolhidas por sorteio, destaca-se das demais. A primeira ficará de costas ou de olhos vendados; a segunda - a animadora - dará início a brincadeira apontando uma a uma as companheiras e perguntando: - “E essa?” Quando a criança de olhos vendados concorda, a animadora indaga se prefere pêra, uva, maçã ou salada mista, o que significa que a primeira deve dar respectivamente, um abraço, um beijo no rosto, um aperto de mão ou um beijo na boca da criança apontada.

 Fonte - GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEIRO - SEEC/INEPAC - Folclore fluminense, 1982.

  Data de coleta: À partir de 1976.

















MORTO-VIVO

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Jogo que apresenta duas variantes. Na primeira, as crianças, de pé, formam uma roda com apenas uma criança sentada. Esta grita: -“morto!” Todos devem rapidamente abaixar-se; quem não o fizer deverá sair do jogo. O líder continua a dar as ordens, saindo vencedor aquele que ficar por último sem errar.
  Na segunda variante, as crianças ficam encostadas numa parede, enquanto uma está afastada do grupo. À ordem de “morto” todos devem abaixar-se; à ordem de “vivo”, levantar-se. Quem errar, sai do jogo. Será vencedora a criança que não errar nenhuma vez.

 Fonte - GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEIRO - SEEC/INEPAC - Folclore fluminense, 1982.

  Data de coleta: À partir de 1976.
























MANDRAKE (TRATO)

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  Duas crianças combinam brincar, formalizando o trato ao entrelaçar os dedos mínimos. Devem ficar sempre em guarda depois disso. Quando se encontram, deve-se dizer rapidamente:
  - Mandrake aí, licença! O outro deve ficar imóvel até que seja liberado pelo companheiro que diz:
  Pode sair!

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 à 1978
















NÓS SOMOS
MARINHEIROS

 Local: Rio de Janeiro

 Desenvolvimento: 

  As crianças dispostas em duas filas. Os grupos cantam, em diálogo:
  - Nós somos marinheiros que viemos de longe, de longe.
  - Que vieram fazer?
  - Muitas coisas.
  - Exemplo.
  Faz-se então um gesto, uma mímica indicando o que veio fazer. O outro grupo deve adivinhar. Quando isso é conseguido, as crianças do primeiro grupo devem sair correndo, perseguidas pelo outro grupo. As que são alcançadas devem passar para o outro lado. O grupo que terminar com o maior número de elementos, ganha o jogo.

 Fonte - Inst. Est. do Patrim. Cultural - Jogos e brincadeiras infantis no Est. do Rio de Janeiro 1978.

  Data de Coleta: 1976 à 1978























































































































BAM-BA-LA-LÃO

 Local(is): Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

 Desenvolvimento: 

                            Bam-ba-la-lão.
                            Senhor capitão
                            Espada na cinta
                            Ginete na mão.
                            Bão!
                            Bão!
                            Bam-ba-la-lão. Etc.

 Fonte - PINTO, Alexina de Magalhães - Os nossos brinquedos, 1909.




























































































































































