
a) Brincos 
         Chamamos brincos os primeiros agradinhos infantis feitos pelos pais para              
         enterter o bebê. Eis alguns que conhecemos em nossa comunidade. 
 
a.1) A mãe ou pai segura a 
Criança pela cintura, aproxima 
A sua cabeça da dela e imita a 
Marrada do carneirinho, dizendo: 
Carneirinho, carneirinho (BIS) 
Carneirinho mé é...é 
 
a.2) Coloca-se o bebê montado numa 
das pernas e imita-se o galope 
do cavalo, dizendo: 
cavalim, cavalim (cavalim) 
to toc to toc (BIS) 
cavalim, cavalim 
to toc to toc 
 
a.3) Para fazer o bebê bater palmas 
temos o “palminhas de guiné”  (BIS) 
palminhas de guiné 
pra quando o papai vier 
 
a.4) Para fazer “cosquinhas” (cócegas) no neném 
brinca-se assim: pega-se a mãozinha dele 
e diz-se, apontando os dedos do auricular 
para o polegar: 
dedo mindinho 
seu vizinho 
maior de todos 
fura bolo, 
cata piolho. 
 
Aponta-se para a palma da mão do neném e pergunta-se: 
Cadê o bolinho que estava aqui? 
O gato comeu (responde-se) 
Então foi por aqui, foi por ali, foi por aqui...foi por ali (sai procurando o ratinho 
com os dedos pelo corpo da criança e ao chegar na axila, diz-se: ta aqui ele, 
faz-se cosquinhas na axila do bebê). 
 
b) Brincadeiras 
 
Na brincadeira não existe o espírito acirrado da competição, brinca-se por 
brincar, por prazer. 
 
b.1) Brincadeira do grilo 
Forma-se uma fila com meninos e meninas, todos, um atrás do outro, uma 
outra criança fica fora da fila com um cipó na mão. Então esta grita: 
“Cadê o grilo?” 



 A turma que fica na fila responde: 
“Está lá atrás” 
Após isto a última pessoa tem que correr para a frente da fila, pois a menina 
que fica com o cipó corre para pegá-la se conseguir pegar, bate-lhe com o cipó 
e esta criança será a que irá gritar “cadê o grilo?”. 
 
 
b.2) Brincadeira do anel 
É feita com uma roda de crianças sentadas e com as mãos juntas, outra 
criança fica no meio com o anel nas mãos. Esta passa a sua mão pelas outras 
das crianças e deixa o anel cair em uma delas. 
Em seguida, ela pergunta onde está o anel para uma das crianças sentadas. 
Se esta acerta passaria pro lugar daquela que perguntou e se errar terá que 
pagar uma prenda. 
 
Cobra cega 
Uma criança fica com os olhos vendados e tenta agarrar uma das meninas que 
ficam ao redor. Quando pegar alguém, este (a) ficará no seu lugar. 
 
b.3) Esconde, esconde  
Consiste em: uma criança fecha os olhos contando de um n° estabelecido 
antes pelo grupo de crianças, enquanto o restante do grupo se esconde, 
quando chega no n° combinado a mesma vai procurá-los o 1° a ser encontrado 
é o que ficará para procurar na próxima vez. Este mesmo brinquedo é 
chamado de 21 e de Jô sendo que no Jô, as crianças se escondem ficando 
uma para procurar, quando todos estão escondidos uma criança grita: é o Jô, 
então esta sai para procurar conforme combinado, a 1° a ser encontrada é 
quem irá procurar. 
 
b.4) Estátua 
Um grupo de crianças se reúnem, uma fica encarregada de dar um 
empurrãozinho em cada criança quando esta cai permanece na posição que 
está, quando todas estiverem assim imóvel, a criança que empurrou começa a 
fazer careta macaquices, pra tentar fazer sorrir os que estão imóveis, os que 
sorrirem irão saindo e terão que pagar um castigo, o primeiro a sorrir será o 
próximo a empurrar os garotos. 
 
b.5) Cola 
Um grupo de crianças, uma vai ser o “cola”, todas correm para lados diferentes 
a que for pegue pelo “cola” ficará parado no lugar até que um dos meninos 
venha salvá-lo. 
 
b.6) Guisado 
Guisado é uma brincadeira em que as meninas fazem tudo o que se faz numa 
casa numa família adulta. Aqui ela usa a sua imaginação o máximo possível. 
Uma será a mãe e a outra será o pai, as bonecas os filhos ou então as crianças 
mesmo farão o papel dos filhos. O que existe de mais interessante no guisado 
é a comida que elas procuram fazer tudo igual a vida real, cozinham de 
verdade, fazem compras, tudo como manda o figurino. O dia do guisado 
geralmente é escolhido um dia de feriado ou domingo. 



 
b.7) Budega 
  A budega representa para os meninos o que o guisado representa para as 
meninas. Nas cidades de baixa renda que tinha a agricultura como principal 
meio de sobrevivência, era o comércio a melhor profissão, por isso os garotos 
tinham essa brincadeira chamada “budega” que alimentava seu sonho de 
quando crescerem ter uma boa posição econômica. Era seguinte maneira: os 
garotos pegam as mais diversas bugingangas sem utilização e colocam tudo 
num cantinho que eles anteriormente combinaram ser ali a budega, um vai ser 
o vendedor e os outros irão comprar: areia (que é arroz), açúcar, feijão(que são 
pedrinhas), e assim por diante. Muitas vezes eles fazem esta brincadeira junto 
com o guisado das meninas, neste caso a budega é o local de compras das 
senhoras “dona de casa”. 
 
b.8) Durim pan- pan 
Duas crianças pegam nos braços uma da outra segurando firmemente e 
começam a rodar firmando-se num pé e vai girando. 
 
b.9) Chicote queimado 
É uma brincadeira popular infantil e que é levada muito a sério pela garotada, 
quando está brincando. É assim: a criança junta-se toda em função de 
descobrir o movimento de torcida, de esperança, de conquista. Enquanto o 
objeto (qualquer coisa ou pessoa) está na iminência de ser descoberto, os 
brincantes vão torcendo: “tá quente, esfriou..”.até que a busca seja consumada. 
É também chamado de “passarinho no ninho”. A única diferença é que quando 
é feita com passarinho no ninho uma criança sai para esconder o objeto e 
quando esconde grita: “passarinho no ninho, cobra no buraco” então o resto se 
procede como descrevi acima. 
 
 


