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APRESENTAÇÃO

Durante o ano de 2018, eu, Cora, minha filha, e George, meu companheiro, 
percorremos estradas de terra, estradas de asfalto, passamos por trilhos de trem, 
subimos e descemos grandes ladeiras, vimos paisagens verdinhas pela chuva, 
paisagens amarronzadas pela seca, andamos por um pedaço desse sertão 
profundo cearense. Crato, Potengi, Juazeiro do Norte. Eu buscava realizar desejo 
profundo, também, de conhecer os brincares daqui. Queria encontrar os quintais 
com pé de seriguela, com balançador em árvore, com bicho, galinha, gato, 
cachorro, com resto de brinquedo espalhado pelo chão, vestígios de infância. 
Queria encontrar menino pé no chão correndo, senhora sentada em frente de 
casa no fim de tarde, só esperando ouvido para contar uma história, menina 
construindo morada em canto de terreiro. 

encontrei, claro! nem precisa procurar muito, não, porque brincadeira grita em 
rosto, alegria! É só a gente arregalar olhos, atentar escuta, abrir braços, mãos e pés. 

Está vendo, bem ali? Tem uma criança brincando de fazer cidade para formiga! 
outras ali, jogando bila. e outra ali, quietinha, sonhando mundo!

Aqui, neste livro, tem vontade de compartilhar esse tanto de coisa vivida em corpo-
coração. É só um pouquinho do que há por aí, para ser descoberto, para ser 
brincado! Às crianças, mestras dos saberes daqui, mais uma vez e sempre, obrigada!
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O CORPO-PALAVRA DO BRINCAR

Quando a gente espia por uma fresta de mundo – porta, porteira ou portão – ,  
é por dentro da gente que acaba por olhar. então a gente vai descobrir algo logo ali 
– longe, perto ou pertinho –, e é a gente mesmo que se encontra no caminho.  
a gente revira um assunto e acaba é revirado por ele. a gente sobe morro e desce 
ribanceira para conhecer mais da infância, e é na nossa própria meninice em que 
se desembarca de vez, outra vez.

Foi um pouco essa a sensação ao ler os registros afetuosos de Letícia Graciano, uma 
menina crescida que bem cultiva no corpo e na alma a semente do brincar-viver. 
Como ela mesma disse em algumas das linhas deste livro, percorreu com sua filha 
e seu companheiro “estradas de terra, estradas de asfalto”, “trilhos de trem”, subindo 
e descendo “ladeiras”, adentrando “paisagens verdinhas pela chuva, paisagens 
amarronzadas pela seca” para conhecer o brincar dos cabinhas (meninas e meninos 
do Cariri). No entanto, nesse vai-e-vem cheio de descobertas, acabou mesmo foi 
por abrir atalhos no sertão, aquele que bem nos margeia por dentro.

nas trilhas dos brincares que essa brincante brincou, há brincos de carneirinhos e 
besourinhos para as crianças de colo, cantigas de roda de viuvinhas, amarelinhas 
que nos “levam ao céu e ao infinito”, jogos de mãos cheios de narrativas de 
aranhas faceiras, pegas de escalar árvores e muros. Tem ainda balançador, pipa  
de sacolinha, bonecas de “arrmeninas”, bila, trancelim e xibiu, com algumas palavras 
que desvendam todo um sotaque bem particular do brincar do cariri cearense. 

São muitas as brincadeiras que aprendeu em varandas, nos fundos das casas,  
no recreio de uma escola, debaixo de árvores, numa tardinha alaranjada, num 
encontro fortuito ou quando recebeu uma visita para sua filha então recém-
nascida. sim, era preciso estar com olhos e ouvidos, mais o coração, atentos a 
toda e qualquer manifestação do brincar, esse verbo-ação que, mais uma vez, 
mostra que não habita um território único, delimitado, mas se dilui em muitas 
fronteiras das infâncias brasileiras.



15

aqui, cada passo, cada gesto ou cada jogada é explicado com o cuidado de quem 
sabe que o brincar passa pelo corpo antes de se corporificar em palavra (escrita). 
Pois não é missão simples nem fácil explicar num só texto tudo o que é vibrado 
corporalmente durante uma brincadeira. É mais do que necessário ter sensibilidade 
aguçada para descrever sem aprisionar. E ouvir de pertinho o que pulsa fortemente 
no coração brincante para traduzir o brincar no corpo-palavra. 

Assim, frases que colheu em suas andanças são marcadas com singela beleza, 
como a presenteada por Dona Luzanira, “menina senhora que brinca”, e contou 
“que o bom de jogar xibiu é ouvir o som dos bilros estalando nas mãos!”. Esses 
estalinhos ficam ecoando em nós, leitores-brincantes, que, antes, durante ou 
depois da leitura, somos certamente convidados a adentrar nosso próprio quintal 
de infância, de ontem ou de hoje, para enfim (e sem fim) brincar, brincar e brincar…

Gabriela Romeu é jornalista, escritora e documentarista.  
É uma das idealizadoras do projeto Infâncias  

(www.projetoinfancias.com.br), autora de Terra de Cabinha  
(editora Peirópolis), livro sobre a infância no Cariri cearense,  

e diretora do documentário Meninos e Reis,  
que traz a relação das crianças e o reisado na região.
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CRIANÇA

Não foi fácil pensar sobre o que somos, porque somos muita coisa.

Mas a gente se esforçou e vamos aqui contar pra vocês o que é ser criança na 
nossa visão.

Ser criança é um ser que ri para vida e que tem a luz da criatividade sempre acesa, 
por isso sempre brinca. este ser está sempre querendo o bem dos outros para não 
ver ninguém triste porque as crianças sabem que a alegria deixa a vida mais colorida.

no meio de muita estripulia, gosta muito de beijar e abraçar. Mas o que mais 
gosta mesmo de fazer é brincar, afinal, ficamos muito felizes quando brincamos. 
Só que nem sempre somos felizes. Por exemplo, sentimos dor quando caímos, 
sentimos raiva quando brigam com a gente, sentimos medo quando experimen-
tamos algo novo e vergonha às vezes.  Mas é importante dizer que uma criança 
nunca para de tentar e que ama muito a sua família.

Diferença entre adulto e criança? Claro que tem!  O tamanho e o trabalho.

aqui com a gente, brincar é coisa muito legal! adoramos brincar de muitas coisas 
e sempre tem mais… mas dividimos aqui com vocês as nossas preferidas que são: 
jogos, aventura na floresta, bonecas, imaginação, poderes mágicos e de teatro!

Quando brincamos, sentimos poesia, alegria e verdade. É como se fossemos 
mesmo aquela figura que estamos fantasiadas! E pra brincar pode ser com 
qualquer pessoa. amigos reais e imaginários, irmã, primo, mãe, pai, com quem 
quiser a gente gosta. E quando não tem ninguém brincamos sozinhas, porque 
brincar é tão bom, tão bom, que sempre vale a pena.  

E vocês, o que acham que nós somos? E o que é brincar pra vocês?

Violeta Nunes Isaza, 11 anos e Helena Nunes Isaza, 8 anos.
Sertão, outubro de 2018.
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Por onde andamos no ceará!





brincadeiras com os bebês

As brincadeiras, os gracejos, sons e barulhos que fazemos com os bebês bem 
pequeninos, tentando conseguir os sorrisos e olhares mais deliciosos!



carneirinHo

Carneirinho, carneirinho, carneirinho, bééééé!

Essa brincadeira eu aprendi com Lorena e Dona Estela, quando Helinho (filho de 
Lorena) era um bebê, na cidade de Crato, Ceará. 

Para brincarmos, o bebê pode estar deitado (quando forem bem pequenos); no colo 
( já maiores, quando sustentam melhor a cabecinha); sendo segurado pelo corpo para 
que a pessoa possa levantar o bebê até a altura da cabeça; ou ainda sentadinho  
no colo, olhando para a pessoa que estiver brincando.

Enquanto dizemos “carneirinho, carneirinho…”, as cabeças da pessoa e do bebê vão 
se aproximando, até as testas tocarem-se no “bééé”!!!

20
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besourinHo

Olha o besourinho! 

rrrrrr! tse! 

Conheci essa brincadeira quando uma amiga, Dane de Jade, veio visitar minha filha 
que tinha acabado de nascer! Dane pegou Cora nos braços e começou a brincar com 
ela. Isso foi no Sítio Bebida Nova de Cima, em Crato, Ceará.

Para essa brincadeira, o bebê deve estar deitado ou no colo. A pessoa que estiver brincando 
deve dizer: “Olha o besourinho!” e fazer sons diversos com a boca, olhando para o bebê. 





cantigas de ninar

 Para embalar o sono dos pequenos.
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dorme neném

Dorme neném,
Que eu tenho o que fazer.
Lavar, engomar camisinha pra você.
Aaaaa.
Nenê quer angu.
Aaaaa.
Neném quer apanhar.
Dorme neném,
Que papai vai “vier”, ou Que eu tenho que fazer.
Mamãe da maminha,
Papai com o cipó,
No santinho,
Rabicó.

Essa cantiga de ninar aprendi com Dona Luzanira, no bairro Rosto, em Crato, Ceará. 
Luza, sempre terminava a canção com uma gostosa risada. Ela acha graça da parte 
em que o santinho ganha um rabicó! 
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dorme neném

Dorme neném,
Que eu tenho que fazer.
Vou bater, vou engomar,
Camisinha pra você.
Aaaaaaa.
Aaaaaaa.

Essa cantiga aprendi com Mestra Zulene Galdino, no bairro Vila Novo Horizonte, em 
Crato, Ceará. Todos os anos, ela mantém viva as brincadeiras da tradição junto com 
as crianças do bairro. Quadrilha, maneiro pau, cintura-fina, lapinha e tantas outras são 
encenadas pela meninada e Mestra Zulene gosta de brincar assim, com as crianças! 
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mÃeZinHa

Mãezinha do céu,
Eu não sei rezar,
Eu só sei dizer,
Eu quero te amar.
Azul é teu manto,
Branco é teu véu.
Eu quero ser tua mãezinha no céu.
Eu quero ser tua mãezinha no céu.
Mãezinha do céu,
Quando eu morrer,
Eu quero ficar,
Pertinho de você.
Azul é teu manto,
Branco é teu véu.
Eu quero ser tua mãezinha no céu.

Mais uma linda cantiga de ninar que aprendi com Dona Luzanira!
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cantigas de roda

aprendi algumas brincadeiras de roda durante as andanças pelas terras de cá.  
Em algumas só giramos, em outras há coreografias ou uma crianças fica no meio 
da roda, ou ainda temos que dizer versinhos! Muitos jeitos de rodar! 
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esPelHo

Tinha um espelho,
Meu espelho fala.
Boto na sala
para mamãe ver.
Adeus campo de ternura, 
Que eu brinquei com alegria!
Ai quem me dera
Eu ser feliz um dia!
Ai quem me dera
Eu ser feliz um dia!
Tinha um jardim,
fui apanhar sucena.
A cor que brilha, 
É a cor morena.
Adeus campo de ternura,
Que eu brinquei com alegria!
Ai quem me dera,
Eu ser feliz um dia!
Ai quem me dera
Eu ser feliz um dia!
Tinha uma cesta, 
Uma cesta preciosa.
Eu ofereço essa linda rosa.
Adeus campo de ternura,
Que eu brinquei com alegria!

Ai quem me dera
Eu ser feliz um dia!
Ai quem me dera
Eu ser feliz um dia!

Essa cantiga eu aprendi com Dona 
Luzanira, no Sítio Rosto, em Crato, Ceará! 
Um dia cheguei na casa dela e, como ela 
sabe que gosto de brincadeiras, tinha 
anotado essa canção em um papelzinho, 
pra não se esquecer! Ela me disse que 
pra brincar devemos dar as mãos, e rodar 
para uma mesma direção, enquanto 
cantamos a música.
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laVandeira

Meu lencinho branco, 
Lavandeira tem.
Meu lencinho branco, 
Lavandeira tem.
Da pontinha roxa, 
Que lhe deu meu bem.
Da pontinha roxa, 
Que lhe deu meu bem.
Olha lavandeira, 
Onde vai lavar?
Olha lavandeira, 
Onde vai lavar?
É na beira do rio, 
É nas ondas do mar.
É na beira do rio, 
É nas ondas do mar.

Essa brincadeira de roda eu aprendi com 
Mestra Zulene Galdino, no bairro Vila Novo 
Horizonte, em Crato, Ceará. Quando 
criança, ela me contou que gostava das 
brincadeiras de roda! Brincava quando a lua 
era cheia, bem clara, nos terreiros! Meninos 
e meninas brincando!

Para essa brincadeira, as crianças devem,  
de mãos dadas, rodar em uma mesma 
direção, enquanto cantam a música.
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caranguejo 

Caranguejo não é peixe,
Caranguejo peixe é,
Caranguejo só é peixe na enchente de “amaré”.
Pé, pé, pé.
Palma, palma, palma.
Cavaleiro tire dama, e rode ela se quiser.
Caranguejo diz que dorme numa cama de “croché”.
Jacaré diz que é mentira que ele dorme é no chão.
Pé, pé, pé.
Palma, palma, palma.
Cavalheiro tire dama, rode ela se quiser.

Essa brincadeira eu aprendi com Dona Maria Índia,  
no bairro Rosto, em Crato, Ceará, e fazemos assim:

Em roda, com as mãos dadas e cantando a música,  
as crianças giram no mesmo sentido.

Quando cantamos “pé, pé, pé” todos batem os pés 
no chão. 

Quando cantamos “palma, palma, palma” todos 
batem palmas.

Dona Maria Índia me disse que também podemos 
ninar bebês com essa música!
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caranguejo 

Fui na Espanha buscar meu chapéu.
Azul e branco da cor daquele céu.
Olha palma, palma, palma.
Olha pé, pé, pé.
Olha roda, roda, roda. 
Caranguejo peixe é.
Carangueijo não é peixe, 
Caranguejo peixe é.
Caranguejo só é peixe, 
Na enchente da maré.
Samba crioula, que vem da Bahia. 
Pega a criança e joga na bacia. 
A bacia é de ouro areada com sabão.
E depois de areada, enxugar no seu roupão.

Essa brincadeira de roda eu aprendi com Dona Luzanira. Cantando a canção,  
as crianças devem, de mãos dadas, rodar em uma mesma direção.
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oH, maria

Você gosta de mim, oh Maria.
Eu também de você, oh Maria.
Vou pedir a seu pai, oh Maria.
Para casar com você, oh Maria.
Se ele disser que sim, oh Maria.
Tratarei dos “papel”, oh Maria.
Se ele disser que não, oh Maria.
Morrerei de paixão, oh Maria.

Essa brincadeira também aprendi com Dona Luzanira!

as crianças, em roda e de mãos dadas, devem girar no mesmo sentido, cantando 
a canção.
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os cabelos de maria 

Os cabelos de Maria
É loiro e é cacheado.
Quando ela coloca o pente,
Abala toda cidade.
No meio de tantas flores,
Não sei qual escolherei.
Aquela que for mais bela,
Com ela me abraçarei.

essa cantiga também aprendi com Dona 
Luzanira, ela é dessas senhoras meninas que 
cultivam a infância viva e pulsante dentro  
de si! Para essa cantiga brincamos assim: 

Uma criança fica no centro, enquanto as outras, 
em roda, giram no mesmo sentido, cantando a 
cantiga. Na frase final: “Com ela me abraçarei”, 
a criança do centro escolhe alguém da roda 
para abraçar. A criança escolhida deve ficar no 
centro da roda e a brincadeira recomeça. 
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ViuVinHa 

Viuvinha, por que chora?
Seu marido já morreu.
Só por causa de um carinho,
Se “alevante” e abrace alguém,
Se quiser também!

essa brincadeira de roda eu aprendi com 
as meninas mais novas do quilombo 
carcará, na cidade de Potengi, ceará. 

Brincamos assim:

Uma criança fica no meio da roda, 
agachada, com as mãos no rosto, como se 
estivesse chorando. enquanto isso, as 
crianças em volta e de mão dadas rodam 
e cantam a música. Quando cantamos:  
“se alevante…”, as crianças vão se 
aproximando daquela que está ao centro 
e terminam a música gritando (bem alto 
mesmo!) para que a viuvinha se levante!  
a criança do centro da roda escolhe e 
abraça outra para que fique em seu lugar.
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toré

Em cima daquela serra,
“Curumé” carneiro.
Dos cabelos cacheados,
“Curumé” carneiro.
Também passa mulatinha,
“Curumé” carneiro.
Dos cabelos cacheados,
“Curumé” carneiro.
“Imbalança” o coco, “curumé” carneiro.
“Imbalança” o coco, “curumé” carneiro.

a brincadeira do toré eu aprendi com as meninas Luna, Maria clara, Laisa e analu, 
no quilombo carcará em Potengi, ceará. elas aprenderam a brincadeira com 
Bizunga, mãe de Laisa e Avó de Maria Clara. Bizunga (nome de um beija flor 
pequenino) é quem mantém viva a tradição do toré naquelas terras, brincadeira 
que foi ensinada a ela por tia Joana. Sinto-me muito honrada em fazer parte 
dessa teia de aprendizados!

Brincamos essa cantiga do toré assim:

em roda, todos giram em um mesmo sentido, no ritmo da cantiga. Quando 
cantamos “E balança o coco…”, aceleramos um pouco a passada da roda, 
acompanhando o ritmo da cantiga que também fica mais acelerada.
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outro toré!

Oi tchitchiriririri.
Oi tchatchararárará.
“Arreda” do caminho, 
que touro de ouro quer passar.
“Eu plantei e semeei,
Carrapicho no vestido.
Coisa feia eu achar,
Homem casado inchirido.”
Oi tchitchiriririri.
Oi tchatchararárará.
“Arreda” do caminho, 
Que touro de ouro quer passar.
“Você diz que é meu amigo, 
Meu amigo você não é.
Meu namorado anda de branco,
E você anda como quer!”
Oi tchitchiriririri.
Oi tchatchararárará.
“Arreda” do caminho, 
Que touro de ouro quer passar.
(verso)

nessa cantiga do toré, brincamos em 
roda, de mãos dadas, girando em um 
mesmo sentido, no ritmo da canção. essa 
cantiga é composta por refrão e versos. 
assim, enquanto rodamos, todos cantam 
o refrão, e entre eles, cada um da roda, 
diz um versinho no ritmo da cantiga.
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trancelim

elástico, aqui no cariri, chama trancelim! nas andanças pelos quintais, encontrei 
meninas que pulam alturas incríveis! Brincadeira que pode ter música, mas 
também, etapas a serem vencidas. E a cada uma delas os pulos vão ficando cada 
vez mais desafiadores!
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PisadinHa 

Essa brincadeira eu aprendi na varanda da casa das meninas Eloá, Gabi, Grazi, 
Anahara e Vitória no sítio Bebida Nova em Crato, Ceará. Para brincar, precisaremos 
de pelo menos 3 participantes, mas, se improvisarmos com cadeiras, o número de 
crianças pode ser menor; precisaremos também de mais ou menos 3 metros  
de elástico que terá as pontas unidas e amarradas.

Duas crianças devem se posicionar uma em frente da outra, a uma distância de 
mais ou menos 3 metros. Assim, elas vão segurar o trancelim de diferentes formas: 
com os tornozelos, joelhos, cintura, braços, mãos, conforme as etapas da 
brincadeira, enquanto uma outra criança irá pular no elástico. 

Se a criança que está pulando errar uma etapa, deve ceder a vez a outra. Quando 
for sua vez novamente, ela começará a pular na etapa que errou. No dia em que 
aprendi a brincadeira com as meninas, anahara era a mais nova e ainda não sabia 
pular tão bem o trancelim, então, ela tinha mais chances de pular, mesmo se 
errasse a pisada. Gabi e Grazi, que estavam segurando o trancelim, ficaram 
ajoelhadas nas fases onde o elástico ficava mais alto, para que Anahara também 
pulasse com mais facilidade.

Na pisadinha, a criança que vai pular começa a brincar fora do elástico. Só na 
sétima etapa é que ela começa a brincar dentro do elástico. 

Vamos lá?!
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na primeira etapa, com o trancelim na altura do 
tornozelo, a criança que está pulando deve pisar 
com os dois pés no primeiro elástico e depois, 
pisar com os dois pés no segundo elástico.

na segunda etapa, com o trancelim atrás do 
joelho, a criança que está pulando deve pisar com 
os dois pés no primeiro elástico e, depois, pisar 
com os dois pés no segundo elástico. 

na terceira etapa, com o trancelim na altura da 
cintura, a criança que está pulando deve pisar com 
os dois pés no primeiro elástico e, depois, pisar 
com os dois pés no segundo elástico. 
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na quarta etapa ainda mantemos o trancelim na 
altura da cintura, porém as crianças que estão 
segurando juntam os dois elásticos com a mão,  
na frente do umbigo, tornando-o um só, para que 
a outra criança pule três vezes por cima dele, com 
os pés unidos. essa parte da brincadeira também  
é conhecida como “umbiguinho”. 

na quinta etapa, as crianças que estão segurando o 
elástico continuam fazendo o “umbiguinho”, mas a 
criança que está pulando deve agora saltar apenas 
duas vezes por cima do elástico, com os pés unidos. 

na sexta etapa, com o trancelim embaixo das axilas,  
as crianças que estão segurando, juntam os dois elásticos 
com a mão, tornando-o um só, para que a outra criança 
pule uma vez por cima dele, com os pés unidos.
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na sétima etapa, as crianças seguram o 
trancelim com as mãos, acima da cabeça. 
a criança que está pulando se posiciona 
no centro do elástico e coloca os braços 
acima do trancelim, deixando-o nas axilas. 
A cada pulo, a criança ficará em frente de 
uma das crianças que está segurando o 
elástico e deve levantar e abaixar os braços 
(sempre acima do elástico), ao fazer o giro. 
Ela deve fazer essa movimentação enquanto 
diz os dias da semana: segunda, terça, quarta, 
quinta, sexta, sábado, domingo e feriado.

antes da criança que está pulando chegar no 
“feriado”, ela deve enrolar cada pedaço do 
trancelim nos braços, separadamente, e quando 
disser: feriado, ela bate duas palmas e desenrola 
o elástico.
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salada, saladinHa

As meninas também me ensinaram a brincar no trancelim a “Salada, saladinha”. 
Enquanto uma das crianças pula, as outras vão cantando essa música bem ritmada:

“Salada, saladinha,
Bem temperadinha.
Com sal, sem sal,
Pimenta, colorau.
Pula dentro, pula fora,
Pega a trança e vai-se embora”

Brincamos assim:

A criança que vai pular, antes da música começar, 
se posiciona em uma das laterais do trancelim, 
com o corpo virado para frente de uma das 
crianças que está segurando o elástico nos 
tornozelos (ela deve manter essa posição do 
corpo por toda a música). Quando a música 
começa, ela deve seguir os passos referentes a 
cada parte da canção: 

SAlAdA – A criança deve pular com as pernas 
abertas, deixando uma das partes do elástico 
entre elas. 
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SAlAdINhA – A criança deve pular com as pernas 
abertas, em direção à outra parte do elástico, 
deixando-o também entre as pernas. 

Bem – A criança deve pular com as pernas abertas, 
em direção à outra parte do elástico, deixando-o 
também entre as pernas. 

TemPeRAdINhA – A criança deve pular com as 
pernas abertas, em direção à outra parte do elástico, 
deixando-o também entre as pernas.

Com SAl – A criança deve pular com as pernas 
abertas, em direção à outra parte do elástico, 
deixando-o também entre as pernas.
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Sem SAl – A criança deve pular com as pernas abertas, 
em direção à outra parte do elástico, deixando-o 
também entre as pernas.

PImeNTA – A criança deve pular com as pernas 
abertas, em direção à outra parte do elástico, 
deixando-o também entre as pernas.

ColoRAu – A criança deve pular com as pernas 
abertas, em direção à outra parte do elástico, 
deixando-o também entre as pernas.

PulA deNTRo – A criança deve pular, com as pernas 
unidas, para dentro do trancelim.
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PulA foRA - A criança deve pular deixando os dois 
pedaços do elástico entre as pernas.

PegA A TRANÇA – Como as pernas da criança estão 
levemente abertas, separadas pelos dois pedaços do 
elástico, ela deve manter uma das pernas parada, 
enquanto a outra deve se aproximar, trazendo consigo 
o pedaço do trancelim. os pedaços do elástico e as 
pernas estão unidas agora.

e VAI-Se emBoRA – A criança deve sair do 
trancelim, enroscando um dos pés.

repete os passos com o elástico atrás do joelho, 
atrás do bumbum (nessa hora, para pequenas ou 
para quem está aprendendo, as meninas se 
ajoelham, pra ficar mais fácil) e na cintura.

Quando o trancelim estiver na cintura, a criança deve pular a canção “salada, 
saladinha” e depois deve seguir os próximos passos para finalizar a brincadeira:
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com o trancelim na altura da cintura, as crianças que 
estão segurando juntam os dois elásticos com a mão, 
na frente do umbigo, tornando-o um só, para que a 
outra criança pule três vezes por cima dele, com os 
pés unidos. essa parte da brincadeira também é 
conhecida como “umbiguinho”.

com o trancelim ainda na altura da cintura, as crianças 
que estão segurando o elástico continuam fazendo o 
“umbiguinho”, mas a criança que está pulando deve 
agora saltar apenas duas vezes por cima do elástico, 
com os pés unidos.

com o trancelim embaixo das axilas, as crianças que 
estão segurando juntam os dois elásticos com a mão, 
tornando-o um só, para que a outra criança pule uma 
vez por cima dele, com os pés unidos.
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com as crianças segurando o trancelim com as 
mãos, acima da cabeça, a criança que está 
pulando se posiciona no centro do elástico e 
coloca os braços acima do trancelim, deixando-o 
nas axilas. A cada pulo, a criança ficará em frente 
de uma das crianças que está segurando o 
elástico e deve levantar e abaixar os braços 
(sempre acima do elástico), ao fazer o giro. Ela 
deve fazer essa movimentação enquanto diz os 
dias da semana: segunda, terça, quarta, quinta, 
sexta, sábado, domingo e feriado.

antes da criança que está pulando chegar no 
“feriado”, ela deve enrolar cada pedaço do 
trancelim nos braços, separadamente, e 
quando disser “feriado” ela bate duas palmas 
e desenrola o elástico.
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outro jeito de brincar 

esse jeito de pular trancelim eu aprendi com as meninas Luna, Maria clara, 
erivania, Laisa, analu e tantas outras do quilombo carcará, em Potengi, ceará. 
Como na “pisadinha”, para brincar precisaremos de pelo menos 3 participantes, 
mas, se improvisarmos com cadeiras, o número de crianças pode ser menor; 
precisaremos também de mais ou menos 3 metros de elástico, que terá as pontas 
unidas e amarradas.

Duas crianças devem se posicionar uma em frente da outra, a uma distância de 
mais ou menos 3 metros e vão segurar o trancelim de diferentes formas: com os 
tornozelos, joelhos, cintura, braços, mãos, conforme as etapas da brincadeira, 
enquanto uma outra criança irá pular no elástico. 

Se a criança que está pulando errar uma etapa, deve ceder a vez a outra. Quando 
for sua vez novamente, ela começará a pular na etapa que errou. 

Com o trancelim na altura do tornozelo, a criança que está pulando deve começar 
do lado de fora do elástico. Nessa altura ela deve executar as seguintes etapas:
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“TIm, TIm” – A criança deve pular em cima de uma 
das partes do elástico, deixando-o no meio das pernas 
(durante o pulo, ela deve dizer “tim”). Com outro pulo, 
ela deve ir para a outra parte do elástico, também o 
deixando no meio das pernas (durante o pulo, ela 
deve dizer “tim”). Depois, deve sair do elástico.

“10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100” – Com 
a mesma movimentação do “tim, tim”, a criança 
deve, a cada pulo, contar os números “10, 20, 30…” 
até o 100. Depois, deve sair do elástico.

“deNTRo, foRA.” – A criança deve pular para 
dentro do elástico e depois pular para fora.
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“A-BA-CA-xI” – Para essa etapa, a criança que vai pular deve se posicionar em 
frente do trancelim e colocar uma das partes do elástico entre os pés. Essa 
preparação é o “a” do abacaxi. Depois, ela deve pular dando um pequeno giro em 
direção ao outro pedaço do elástico encaixando-o entre os pés. Ela continua em 
frente do trancelim, mas do outro lado. Essa etapa é o “ba” do abacaxi. Ela deve 
então fazer a mesma movimentação em direção ao outro pedaço do elástico, 
sendo o “ca” do abacaxi. No “xi”, a criança deve sair do elástico dessa forma: como 
ela está posicionada em frente ao trancelim, com os pés enroscados em uma das 
partes do elástico, com um pulo, ela deve passar por cima do pedaço de elástico 
oposto ao que ela estava. E assim termina a etapa “a-ba-ca-xi”. É importante dizer 
que, enquanto a criança pula, vamos dizendo as sílabas em voz alta, mostrando 
em qual parte da etapa ela está.
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“PISA de duAS” – Como no “pisa de uma”, 
para começar essa etapa a criança deve se 
posicionar em frente ao trancelim, com os pés 
em cima de um dos pedaços do elástico. então, 
ela deve pular em direção ao outro pedaço do 
elástico, fazendo um leve giro que a manterá 
de frente para o trancelim, ficando com os pés 
sobre o novo pedaço do elástico. Depois disso, 
pode sair e se preparar pra próxima etapa.

“PISA de umA” – Para essa etapa, a criança 
deve se posicionar em frente ao trancelim, com 
os pés em cima de um dos pedaços do elástico. 
então, deve pular passando por cima do outro 
pedaço do elástico, finalizando essa etapa.
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“VA-SSo-RINhA” – Para essa etapa, a criança 
deve começar fora do elástico. Quando dizemos 
“va”, ela deve pular na lateral mais próxima do 
trancelim, ainda fora dele, posicionada como se 
estivesse olhando para uma das crianças que 
está segurando o elástico. assim que os pés 
tocarem o chão, ela deve jogar o corpo para 
trás, mantendo os pés levemente encostados 
no chão. O objetivo é fazer um barulho com os 
pés, parecido com o barulho de uma vassoura 
varrendo. Quando dizemos “sso”, a criança deve 
pular para dentro do trancelim, mantendo a sua 
posição (olhando para uma das meninas que 
está segurando o elástico), e produzir o mesmo 
som de vassoura com o corpo. Quando dizemos 
“rinha”, ela pula para outra lateral do elástico e 
faz o mesmo movimento e som com o corpo. 
Finalizando essa etapa.
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“mo-RAN-guINho” – Para essa 
etapa, a criança deve se posicionar fora 
do elástico. Quando dizemos “mo”, ela 
pula para dentro do trancelim, ficando 
em frente de uma das crianças que está 
segurando o elástico. Quando dizemos 
“ran”, a criança, mantendo a posição, 
pula colocando um pé em cada pedaço 
do trancelim. Quando dizemos “guinho”, 
a criança , com um pulo, tira os pés do 
elástico e se posiciona novamente dentro 
do trancelim. em seguida, ela pula para 
fora do trancelim, finalizando essa etapa.
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“Pe-xI-Nho” – Para essa etapa a 
criança deve se posicionar dentro do 
trancelim cruzado (o elástico fica 
parecendo um peixinho mesmo!), 
ficando em frente de uma das crianças 
que está segurando o elástico. Dizemos, 
então, “pe”. Quando dizemos “xi”, a 
criança com um pulo, na mesma 
posição, cai com as pernas abertas, 
colocando os pés para fora do trancelim.
Quando dizemos “nho”, a criança, 
mantendo a posição, pula para dentro 
do trancelim e com um outro salto, vai 
para fora, finalizando essa etapa.

essas etapas devem ser repetidas com 
o trancelim nas alturas do tornozelo, 
joelho, cintura, axilas e pescoço.



70

salada saladinHa 

essa brincadeira eu aprendi com as crianças da escola Municipal artemise Linhares, 
no sítio Lopes, em crato, ceará. isaac, Gabriel, natália, nataly e tantas outras 
brincaram comigo na hora do intervalo e pulamos da mesma forma que as 
meninas do sítio Bebida nova ensinaram!

Salada, saladinha,
Bem temperadinha.
Com sal, sem sal,
Pimenta, colorau.
Pula dentro, pula fora,
Pegue o trance e joga fora!

Brincamos assim:

A criança que vai pular, antes da música 
começar, se posiciona em uma das 
laterais do trancelim, com o corpo 
virado para frente de uma das crianças 
que está segurando o elástico (ela deve 
manter essa posição do corpo por toda 
a música). Quando a música começa, 
ela deve seguir os passos referentes a 
cada parte da canção: 

SAlAdA – A criança deve pular com as 
pernas abertas, deixando uma das 
partes do elástico entre elas.
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SAlAdINhA – A criança deve pular com as pernas 
abertas, em direção à outra parte do elástico, 
deixando-o também entre as pernas.

Bem – A criança deve pular com as pernas abertas, 
em direção à outra parte do elástico, deixando-o 
também entre as pernas.

TemPeRAdINhA – A criança deve pular com as 
pernas abertas, em direção à outra parte do 
elástico, deixando-o também entre as pernas.

Com SAl – A criança deve pular com as pernas 
abertas, em direção à outra parte do elástico, 
deixando-o também entre as pernas.
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Sem SAl – A criança deve pular com as pernas 
abertas, em direção à outra parte do elástico, 
deixando-o também entre as pernas.

PImeNTA – A criança deve pular com as pernas 
abertas, em direção à outra parte do elástico, 
deixando-o também entre as pernas.

ColoRAu – A criança deve pular com as pernas 
abertas, em direção à outra parte do elástico, 
deixando-o também entre as pernas. 

PulA deNTRo – A criança deve pular, com as pernas 
unidas, para dentro do trancelim.
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PulA foRA - A criança deve pular deixando os 
dois pedaços do elástico entre as pernas.

Pegue o TRANCe – Como as pernas da criança 
estão levemente abertas, separadas pelos dois 
pedaços do elástico, ela deve manter uma das 
pernas parada, enquanto a outra deve se aproximar, 
trazendo consigo o pedaço do trancelim. Os pedaços 
do elástico e as pernas estão unidas agora.

e jogA foRA – A criança deve sair do trancelim, 
enroscando um dos pés no mesmo.

repete os passos com o elástico atrás do joelho, na 
cintura e embaixo das axilas. Diferente da brincadeira 
das meninas do sítio Bebida nova, na escola, a 
gente só brincava com a canção e as regras são as 
mesmas, se a criança errar, quando for sua vez 
novamente, ela começa a pular da etapa que parou. 
Quem conseguir pular até a altura das axilas 
completa a brincadeira!
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dentro, fora! 

essa brincadeira eu aprendi com Karol, aluna da escola Municipal artemise 
Linhares, no sítio Lopes, em crato, ceará. ela me disse que aprendeu com a mãe 
dela e devemos dizer as palavras de forma bem ritmada. Os passos devem ser 
executados com o trancelim na altura do tornozelo, joelho, cintura, axila e pescoço. 
De novo, se a criança errar, quando for sua vez novamente, ela começa a pular da 
etapa que parou. Quem conseguir pular até a altura do pescoço, completa a 
brincadeira!

“Dentro, dentro.
Fora, fora.
Pega o zig zag, zig zag, 
E joga fora!” 

Com o trancelim na altura do tornozelo, a criança que está pulando deve se 
posicionar ao lado do elástico, quando dizemos:

deNTRo – A criança deve colocar um pé dentro 
do trancelim.

deNTRo – A criança deve colocar o outro pé 
dentro do elástico, ficando, assim, com o corpo 
totalmente dentro do elástico.



75

foRA – A criança deve colocar um pé vai pra 
fora do trancelim.

foRA – A criança deve colocar o outro pé vai pra 
fora do trancelim, ficando, assim, com o corpo 
totalmente fora do elástico.

PegA o zIg zAg, zIg zAg  – A criança, 
posicionada ao lado do trancelim, deve colocar 
o pé embaixo do primeiro pedaço do trancelim 
e em seguida colocar o mesmo pé em cima do 
segundo pedaço do trancelim. nessa posição 
ela deve, durante o “zig zag, zig zag”, passar o 
mesmo pé sobre o segundo elástico, de um 
lado para o outro (mantendo-se “enroscada”  
ao primeiro pedaço do elástico).

e jogA foRA – A criança que está pulando 
deve, então, retirar os pés do elástico.





corda  

Brinquei muito de pular corda com os alunos da escola Municipal artemise Linhares, 
durante o recreio. 

As crianças formam uma fila enquanto duas crianças batem a corda. Quando chega 
a vez da criança pular, escolhe qual a canção quer brincar.
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salada, saladinHa

Salada, saladinha,
Bem temperadinha.
Com sal, sem sal,
Pimenta, colorau.
Fogo, foguinho, fogão.

A música é bem ritmada e as crianças batem a corda seguindo esse ritmo. Depois 
que cantarem “fogo, foguinho, fogão”, a corda deve acelerar. Se a criança que está 
pulando errar, a próxima da fila deve seguir na brincadeira.
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um Homem 

Um homem bateu em minha porta,
E eu abri.
Senhoras e senhores,
Põe a mão no chão.
Senhoras e senhores,
Pule de um pé só.
Senhoras e senhores,
Dê uma viradinha. 
E vá pro olho da rua!

A música dessa brincadeira também é bem ritmada. E a criança que está pulando 
deve obedecer os comandos da canção:

Põe A mão No Chão – a criança que 
está pulando deve encostar a mão no chão.

Pule de um PÉ Só – a criança que 
está pulando deve pular de um pé só.
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dê umA VIRAdINhA – a criança que 
está pulando deve girar em torno de si.

e Vá PRo olho dA RuA! – a criança 
que está pulando deve sair da corda. 
se ela não sair, aceleramos o ritmo  
da corda.
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números

nesse jeito de brincar, as crianças que 
estão segurando a corda devem contar 
os pulos: 1, 2, 3, 4, 5… O desafio é pular 
o máximo de vezes que conseguir.

com quantos anos 

Com quantos anos você, 
Pretende se casar.
Com 1, com 2, com 3…

A música dessa brincadeira também é 
bem ritmada. a criança deve ir pulando 
e quando errar descobrirá com quantos 
anos vai se casar!
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amarelinHa 

as crianças clarisse, José Marcio e Marlon, da 
escola Municipal artemise Linhares, em crato, me 

contaram que as amarelinhas podem levar ao céu ou ao 
“ifinito”! Para brincar precisamos de um giz, carvão ou algo que 
marque o chão. Quadrados de 1 a 10, e no fim da amarelinha, 
podemos escrever céu ou “ifinito”, como mostram os desenhos 
das crianças. Precisaremos também de uma pedrinha! 

A criança que vai brincar joga a pedrinha no número 1 e começa a pular a partir 
dos números 2 e 3. O quadrado em que a pedrinha estiver não pode ser pisado! 
A criança deve seguir pulando até o fim da amarelinha e voltar pulando até o 
começo. Porém, na volta ela deve pegar a pedrinha do chão. a mesma criança, 
se acertou o primeiro percurso, deve jogar a pedrinha no quadrado com o número 
2 e deve seguir todo o trajeto riscado no chão, sem pisar no quadrado que está 
com a pedrinha. Assim, ela deve passar por todos os números. Se acertar todo  
o percurso, até o número 10, ela chega ao céu/”ifinito”. Se ela errar, deve passar a 
vez para outra criança e, quando tiver a chance de pular novamente, ela começará 
do número em que parou. 

É importante saber que na amarelinha não podemos 
encostar o pé nas linhas que formam os quadrados. 
também não podemos colocar as mãos no chão para 
tentarmos nos equilibrar. os pulos devem seguir as 
casas da amarelinha: se estiver desenhado no chão um 
quadrado, a criança deve pular com um pé só,  
e quando tivermos dois quadrados, um do lado do outro, 
cada pé ficará em um quadrado diferente.



83





brincadeiras de Palmas

Mãos unidas, duas crianças (ou quatro, ou mais!), música e agilidade! Brincar de 
bater palmas precisa de parceria! Só quando as crianças fazem os movimentos 
juntos é que a brincadeira dá certo! 
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batom

essas brincadeiras de palmas eu aprendi 
com rudmila, no bairro rosto, em 
crato, ceará.

a canção é ritmada e cada parte 
acompanha o tempo da movimentação. 
cantamos assim:

Batom, batom.
Tira o bá e deixa o tom.
É masculino,
É feminino.
Quem bater palma,
beija um menino.
a movimentação é a seguinte:

Duas crianças, uma em frente da outra.

BATom – uma criança ficará com palma da mão direita virada para cima e a 
palma da mão esquerda para baixo. A outra criança ficará com a palma da mão 
direita virada para baixo e a palma da mão esquerda virada para cima. nessa 
posição as crianças batem as mãos. em seguida, com as palmas das mãos 
apontadas para frente, as crianças batem as mãos novamente. Então, cada criança 
bate palmas 3 vezes.

BATom – repete a movimentação.

TIRA o BA – repete a movimentação.
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e deIxA o Tom – repete a movimentação.

É mASCulINo – repete a movimentação.

É femININo – repete a movimentação.

Quem BATeR PAlmA – repete a movimentação.

BeIjA um meNINo – Nessa parte, as crianças repetem a movimentação feita. 
Porém, quem bater palma 3 vezes, no final da canção, beija um menino!
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aranHa

rudmila também me ensinou a brincadeira da aranha. a canção é bem ritmada, 
começa mais lenta e a partir do trecho “levei ao médico (…)” ela acelera um pouco. 
Parte da movimentação é parecida com a brincadeira do batom. cantamos assim:

A aranha, caranguejeira.
A bicha é feia, mas é faceira.
Levei ao médico para consultar,
O médico disse que era bom matar.
Não mate não que é de criação.
Levei à escola pra aprender o be-a-bá,
A danada professora só ensina a namorar.
7 e 7 são 14, com mais 7, 21.
Tenho 7 namorados mas não gosto de nenhum.
Todo dia na escola dou um beijo em cada um. 
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a movimentação é a seguinte:

A ARANhA – uma criança ficará com 
palma da mão direita virada para cima 
e a palma da mão esquerda para baixo. 
A outra criança ficará com a palma da 
mão direita virada para baixo e a palma 
da mão esquerda virada para cima. 
nessa posição, as crianças batem as 
mãos. em seguida, com as palmas das 
mãos apontadas para frente, as crianças 
batem as mãos novamente. então, cada 
criança bate palmas 3 vezes.

CARANguejeIRA – repete a 
movimentação.

A BIChA É feIA – repete a 
movimentação.

mAS É fACeIRA – repete a movimentação. 

leVeI Ao mÉdICo PARA CoNSulTAR – uma criança ficará com palma da mão 
direita virada para cima e a palma da mão esquerda para baixo. a outra criança 
ficará com a palma da mão direita virada para baixo e a palma da mão esquerda 
virada para cima. nessa posição, as crianças batem as mãos. em seguida, com as 
palmas das mãos apontadas para frente, as crianças batem as mãos novamente. 
Então, cada criança bate palma 1 vez. Nesta frase, a criança consegue fazer toda 
essa movimentação 3 vezes.

o mÉdICo dISSe Que eRA Bom mATAR – repete a movimentação.

Não mATe Não Que É de CRIAÇão – repete a movimentação.
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leVeI A eSColA PRA APReNdeR o 
Be-A-Bá – repete a movimentação.

A dANAdA PRofeSSoRA Só eNSINA 
A NAmoRAR – repete a movimentação.

7 e 7 São 14, Com mAIS 7, 21 – 
repete a movimentação.

TeNho 7 NAmoRAdoS mAS Não 
goSTo de NeNhum – repete a 
movimentação.

Todo dIA NA eSColA dou um BeIjo em CAdA um – repete a movi-
mentação 2 vezes, sendo que na terceira uma criança ficará com palma da mão 
direita virada para cima e a palma da mão esquerda para baixo. a outra criança 
ficará com a palma da mão direita virada para baixo e a palma da mão esquerda 
virada para cima. nessa posição, as crianças batem as mãos. em seguida, com as 
palmas das mãos apontadas para frente, as crianças batem as mãos novamente. 
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tricilomelo

Rudmila, por último, me ensinou a brincar de tricilomelo.

Tricilomelo,
Ai uan to celo.
Tricilomelo é assim.
Trici, trici.
Tricilomelo.

A movimentação deve ser feita assim:

TRICIlomelo – uma criança ficará 
com palma da mão direita virada para 
cima e a palma da mão esquerda para 
baixo. A outra criança ficará com a 
palma da mão direita virada para baixo 
e a palma da mão esquerda virada para 
cima. nessa posição, as crianças batem 
as mãos. em seguida, com as palmas 
das mãos apontadas para frente, as crianças batem as mãos novamente. Então, 
cada criança bate palma 1 vez. Daí, a mão direita de uma criança bate na mão 
direita da outra criança. Batem palma 1 vez e, então, a mão esquerda de uma 
criança bate na mão esquerda da outra criança. Por fim, as crianças batem palma 
duas vezes.

cada batida de mão será dada em cada sílaba da palavra, porém as duas palmas 
finais são dadas depois que a palavra terminou, estabelecendo o ritmo da brincadeira.
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AI uAN To Celo – repete a movimentação.

TRICIlomelo É ASSIm – repete a movimentação. 

TRICI – uma criança ficará com palma da mão direita virada para cima e a palma 
da mão esquerda para baixo. A outra criança ficará com a palma da mão direita 
virada para baixo e a palma da mão esquerda virada para cima. nessa posição, as 
crianças batem as mãos. em seguida, com as palmas das mãos apontadas para 
frente, as crianças batem as mãos novamente. Então, cada criança bate palma  
2 vezes (depois de dizer a palavra).

TRICI – repete a movimentação.
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TRICIlomelo – Na parte final, dizendo as sílabas da palavra vagarosamente, 
uma criança ficará com palma da mão direita virada para cima e a palma da mão 
esquerda para baixo. A outra criança ficará com a palma da mão direita virada 
para baixo e a palma da mão esquerda virada para cima. nessa posição, as crianças 
batem as mãos. Em seguida, com as palmas das mãos apontadas para frente, as 
crianças batem as mãos novamente. Então, cada criança bate palma 1 vez. Daí, a 
mão direita de uma criança bate na mão direita da outra criança. Batem palma 1 
vez e então, a mão esquerda de uma criança bate na mão esquerda da outra criança. 





brincadeiras de rua

Rudmila também me ensinou algumas brincadeiras de rua! As crianças se reúnem 
no finzinho do dia, quando o calor do sol fica menos intenso.
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cHicote queimado 

Para essa brincadeira, precisamos apenas de 
um graveto e muitas crianças! 

Enquanto todos fecham os olhos, uma criança 
esconde o graveto em algum lugar. todos tem 
que procurar e quem encontrar será o próximo 
a esconder o pedacinho de pau.

arara Pé no cHÃo

Para brincar de arara pé no chão, é preciso estar 
em um lugar onde existam elementos em que 
as crianças possam subir: troncos, cadeiras, 
árvores etc. 

uma criança é o pegador e as outras devem 
correr e, para se proteger, devem subir em algo. 
Assim, o pegador só pode pegar as crianças 
que estão com os pés no chão! Se ele encostar-se 
a uma criança ela se tornará a próxima pegadora.

As crianças não podem ficar muito tempo nos 
lugares altos e o pegador também não pode 
ficar esperando a criança descer.
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PolÍcia e ladrÃo

Para essa brincadeira de pega-pega, Rudmila 
me explicou que é preciso dividir as crianças em 
dois times: uns serão policiais e outros serão 
ladrões. as crianças que são da polícia devem 
prender, em um cantinho escolhido, as crianças 
que são ladras. Cada ladrão pode fugir duas 
vezes do cantinho em que está preso.  
a brincadeira termina quando todos os ladrões 
estão presos ou quando as crianças cansarem!

7 cacos

Muitas crianças podem jogar essa brincadeira. 
Precisaremos de 7 cacos de telha, uma bola, e 
podemos brincar em um campo aberto, na rua 
ou numa quadra.

No meio do campo, colocam-se os 7 cacos de 
telha empilhados, e todos os participantes 
ficam em volta, a uma distância de 4 a 5 passos. 
as crianças devem tentar derrubar os cacos 
com a bola. a criança que acertar os cacos deve pegar a bola e tentar acertar os 
outros jogadores. Quem é pego pela bola deve sair da brincadeira. enquanto isso, 
as crianças que estão fugindo da bola devem tentar empilhar os cacos novamente 
e, se conseguirem, a criança que está com a bola é quem sai da brincadeira.
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melancia

Em um fim de tarde bonito, lá no quilombo 
carcará, em Potengi, ceará, depois de conversar 
com Bizunga sobre a história dela, do quilombo 
e do toré, já quase indo embora, ela resolve me 
encantar com as inúmeras brincadeiras de sua 
infância. Me conta tantas que só dei conta de 
aprender uma, tamanha rapidez das palavras! 
acredito que precisaremos de muitas visitas 
para aprender tantas brincadeiras e conto aqui 
a da melancia, só pra gente ficar com vontade 
de conhecer mais!

Nesta brincadeira, as crianças ficam deitadas no 
chão, de barriga pra cima, uma ao lado da outra. 
elas serão as melancias! outra criança, o dono 
da plantação, chega e dá leves batidinhas na 
barriga das crianças para conferir se as melancias 
estão boas. o dono da plantação sai e chega  
à criança que será o ladrão. ele pega as melancias 
e as esconde antes que o dono da plantação 
retorne. Quando o dono chega e vê que sua 
plantação foi roubada, sai procurando suas 
melancias gritando: “Oh, melancia!”. Ao ouvir o 
chamado as melancias-crianças assoviam, 
indicando para o dono da plantação onde 
estão. ao achar todas, a brincadeira recomeça e 
as crianças se alternam nos papéis que irão 
representar.
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esconde-esconde

aqui, nos quintais do cariri, as crianças também 
brincam de esconde-esconde! É bom brincar 
com muitas crianças!

uma criança deve tapar os olhos e contar 
vagarosamente até 30 (ou um número que 
combinarem), na frente de um lugar que será o 
piques. Pode ser uma árvore, uma parede etc. 
enquanto conta, as outras crianças devem se 
esconder. Ao fim da contagem, a criança deve 
avisar que está indo procurar os escondidos e, 
quando achar, deve ir até o piques e dizer o 
nome da criança encontrada. as crianças 
escondidas precisam tentar chegar ao piques 
sem serem descobertas pelo cabinha que está 
procurando. Só assim elas estarão salvas.  
A última criança que for encontrada por quem 
está procurando será o próximo a contar e ir 
atrás dos escondidos!
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Pega-Pega
uma criança é o pegador, enquanto as outras 
devem fugir dele. Se o pegador conseguir tocar 
em um dos fujões, esta criança será a nova 
pegadora. assim, a brincadeira segue até se 
cansarem!

Pega-gelo 
nesse jeito de brincar, também temos um 
pegador e as outras crianças devem fugir dele, 
porém, se ele tocar em alguém, essa pessoa 
deve ficar paralisada, com as pernas abertas. 
Para salvar a criança que está congelada, um 
dos outros fugitivos deve passar por baixo das 
pernas do amigo. Se a criança for pega 3 vezes, 
sai da brincadeira. O pegador não pode “guardar 
caixão”, que é quando ele fica esperando muito 
perto, a criança congelada ser salva, para poder 
pegá-la de novo. 

Pegar
São muitos os jeitos de brincar de pega-pega. E quanto mais crianças brincarem, 
melhor! aqui no cariri, tanto nas escolas como nos sítios visitados, encontramos 
algumas variantes da brincadeira.
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corrida de tamPa

Essa brincadeira eu aprendi com Pedro Henrique, de 9 anos. Ele me contou que 
brinca com o primo Alexandre, na casa da avó deles! 

Para brincar vamos precisar de:

- tampinhas de garrafa pet.

- giz de cera ou giz de lousa.

- gravetos.

- água.

- chão liso ou chão de terra.

as crianças devem desenhar no chão uma pista, nem muito grande, nem muito 
pequena. ela pode ter curvas para tornar a brincadeira mais emocionante!  
No trajeto da pista, as crianças devem escolher 3 pontos distantes entre si que 
serão referência caso as tampinhas saiam da pista. É preciso colocar obstáculos, 
também! Podem ser tampinhas de garrafa empilhadas, formando um muro, 
gravetos espalhados e poças d’água. Determinamos também o início e a chegada. 

Pista pronta, agora é começar a corrida!

as crianças decidem quem deve iniciar o trajeto e, dando petelecos na tampinha, 
o jogador deve guiá-la dentro da pista e passar pelos obstáculos. Cada criança de 
uma vez. Ganha quem chegar primeiro ao fim! 



se a tampinha sair da pista, outro jogador deve começar a brincadeira. Lembra 
daqueles 3 pontos de referência que marcamos na pista?! Eles são usados como 
pontos de partida, caso a tampinha tenha passado por eles antes de sair da pista, 
a criança deve voltar a jogar, quando for sua vez, a partir do ponto mais próximo. 
assim, ela não precisa começar a jogar do início, caso tenha perdido a tampinha 
no meio do percurso.
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carrinHo

as crianças do cariri também brincam de 
carrinho! são caminhões e carros de plástico, 
madeira e até papelão! ismael, lá do sitio sassaré, 
em Potengi, Ceará, me contou que faz até 
“paredão” (aqueles alto-falantes gigantes que as 
pessoas carregam enganchados no carro, 
tocando música alta) para colocar no carro de 
brinquedo! carrinhos que levam bonecos, 
bichinhos ou só a imaginação mesmo. Os diversos 
terrenos: terra, grama, cimento, azulejo, são 
incríveis estradas para os carrinhos e seus 
motoristas!
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bola 

os meninos, em especial, de todos os lugares que visitei gostam muito de jogar bola! 
Principalmente futebol!
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bicicleta 

Que criança não gosta de andar de bicicleta? 

na escola artemise Linhares, muitos dos alunos 
me disseram que gostam de andar de bicicleta. 
se não tiver a bike, pode ser emprestada 
mesmo, só para dar uma voltinha! Grande ou 
pequena, vale também colocar uns adereços, 
como uma garrafinha de plástico na roda pra 
fazer zoada de moto! Para isso, os meninos do 
sítio rosto, em crato, ceará, me disseram que é 
só pegar uma garrafa de plástico de 600ml, 
amassar e colocar entre a roda traseira e o aro 
da bicicleta, logo abaixo do banco. Vrummmm!!!

VÍdeo-game

crianças dos sítios e das cidades me disseram que 
gostam de jogar video-game! No computador, 
celular ou com um aparelho conectado à tV,  
a meninada se diverte com os jogos eletrônicos.
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PiÃo 

esse jeito de brincar de pião, o boi, eu aprendi com o menino já grande, Preto, no 
Sítio Sassaré, em Potengi-CE. A brincadeira acontece em um terreno de areia, para 
que as crianças possam desenhar um círculo e, no centro, cavar um buraquinho 
onde será colocado o pião. “Colocamos o pião no boi”, me disse Preto. Para fora 
desse buraco, fica um pedacinho do pião: são as costelas! Em volta deste círculo, as 
crianças tentam acertar o “boi” usando cada uma o seu pião. Quem tirar o pião do 
centro, ganha o brinquedo. Caso o pião que a criança está jogando fique dentro  
do círculo, ela estará fora da brincadeira e perderá o brinquedo.



balanÇador 

aqui no cariri, o balançador é a brincadeira de 
se balançar na árvore, no brinquedo do parquinho, 
ou onde tiver uma corda amarrada e uma estrutura 
em que possamos sentar, como uma madeira 
ou pneu. Sentir o vento no rosto, o frio na 
barriga, o vai e vem do quase voar!
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PiPa 

tempo de vento é tempo de pipa aqui no cariri! tempo de ver meninada brincando 
na rua, correndo atrás de pipa que foi “torada” e está perdida por aí! Tem até menino 
em telhado de casa, buscando o vento mais forte, buscando a vontade de voar junto. 
O céu do sertão fica mais bonito em tempo de pipa!
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PiPa de sacolinHa 
assim que cheguei em crato, ceará, conheci dois cabinhas, anderson e Luan,  
no bairro do rosto. Vi eles brincando na rua, levando uma sacolinha de plástico 
como pipa. achei bonito demais! os meninos correndo e a sacolinha voando atrás! 

Para fazer essa pipa a gente só vai precisar de uma sacolinha plástica, linha para 
pipa e, claro, uma ajudinha do vento!

A criança deve unir as alças da sacolinha e amarrar uma ponta da linha. Daí, é só 
segurar a outra ponta da linha e sair correndo!



111

caPucHe 

Esse tipo de pipa, feita com folha de papel sulfite, eu vi pela primeira vez nas 
mãos de um cabinha pequenino, no Horto, em Juazeiro do Norte. Mas foi Pedro 
Igor, cabinha um pouco mais velho, que me ensinou a fazer todas as dobras da 
capuche. Ele também me disse que as crianças costumam fazer essa pipa quando 
são pequenas e ainda não sabem muito bem soltar a pipa comum, ou quando os 
cabinhas estão sem pipa (ou sem material para fazê-la!) para brincar.

Para fazer uma capuche, vamos precisar de: 

- 1 folha sulfite ou folha de caderno.

- Régua ou algum objeto reto para medirmos. (Pedro usou uma caneta para medir!)

- Linha 10 de pipa.

A folha de papel deve estar na horizontal 
e precisamos fazer duas dobras. A partir 
da lateral direita, medimos aproximada-
mente 1,5 cm e fazemos a primeira 
dobra. a partir da lateral esquerda, 
medimos aproximadamente 1,5 cm e 
fazemos a segunda dobra. Depois de 
vincarmos o papel e marcamos as 
medidas, desfazemos. Para o próximo 
passo, manteremos o papel na horizontal, 
mas precisamos virá-lo. 
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Faremos então, mais duas dobras.  
a partir da lateral direita, medimos 
aproximadamente 8 cm e fazemos a 
primeira dobra. a partir da lateral 
esquerda, medimos aproximadamente 
8 cm e fazemos a segunda dobra.  
o importante é que as laterais do papel 
fiquem do mesmo tamanho. Para a 
próxima etapa, deixamos o papel com 
todas as 4 dobras feitas. 

Deixamos que a parte lisa da capuche 
(sem dobras ou abertura) fique em 
frente da criança. Faremos um vinco 
leve no papel, distante a aproximada-
mente 4 cm da extremidade de baixo, 
como mostra o desenho. esse vinco é 
importante para que a capuche tenha 
mais estabilidade durante o voo.

Viramos novamente o papel, ficando 
com as dobras e aberturas para cima. 
Faremos, então, dois pequenos furos 
nas dobras mais externas do papel. 
Esses furos ficam a distância de 7 cm 
da extremidade de baixo do capuche.  
É importante que esses furos fiquem 
próximos do vinco que fizemos na 
etapa anterior. observe o desenho para 
entender melhor!
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cortamos um pedaço de linha de pipa 
de aproximadamente 22 cm. Amarra-
mos as extremidades nos furos e damos 
um nó no centro da linha, deixando 
uma pequena argola de fora.

Dentro dessa argola de linha, amarra-
mos a linha maior, que usaremos para 
puxar a capuche.

Pronto! Agora é só correr e torcer para o vento levar para o céu, capuche e sonhos 
de menino!





bila 

aqui no cariri cearense, bolinha de gude é bila, e pra brincar também tem tempo. 
não é a qualquer hora do ano que se joga, não! 

Uma vez, conversando com cabinha Anderson, perguntei quando era o tempo de 
bila.  ele me disse que não sabia, mas que ninguém jogava agora (era mês de maio 
na época de nossa conversa). Que mistério maravilhoso esse! Diz que até tem pra 
vender, mas nas bodegas (tipo uma vendinha) aqui perto eles ainda não têm. 

não tem bila na bodega porque ninguém compra, já que não é tempo de bila,  
ou por não ser tempo de bila, ninguém compra, e o dono da bodega resolve não 
vender agora?!

Não sei, só sei que naquele dia, pedi pro Anderson me avisar quando fosse tempo 
de bila…
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jeito 1

“Eu não bilo ninguém para ninguém me bilar!”

na brincadeira de bila, todos jogam para ver quem sai com mais bolinhas! este 
jeito de jogar eu aprendi com os meninos ronaldo, noel, Dedê, Pedro, robson, 
David, Davi, Eduardo e tantos outros no bairro Horto, em Juazeiro do Norte.  
Eu fiquei encantada com a gritaria, a movimentação e o jeito dos meninos 
brincarem. Tem que ficar esperto para entender a dinâmica do jogo que passa  
em um instante!

Para começar a brincadeira, é necessário definir a ordem em que cada criança vai 
jogar. Essa escolha é feita no grito, e é melhor ser o “derra”, o último, pois se ele 
acertar as bilas leva todas! Depois do “derra” vem o “encosta”, que seria o 
penúltimo e o “recosta”, que seria o antepenúltimo, e a partir dessa definição 
seguem até encontrar o primeiro jogador.  
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Definida a ordem, é preciso riscar o chão com 
um círculo e uma linha e para isso a criançada 
tem que decidir se vão jogar na linha de 5 ou na 
linha de 10. se optarem pela linha de 5, todas as 
crianças devem colocar 5 bilas dentro do círculo 
e a linha que determina de onde devem jogar, 
tem que estar aproximadamente a 5 passos de 
distância das bilas. Se o jogo for da linha de 10, 
as crianças devem colocar 10 bilas no círculo e 
a distância da linha deve ser maior do que a 
definida na linha de 5. No Horto, a criançada 
brincou em um chão de areia, assim, era só 
riscar com o dedo a linha e o círculo. a cada 
jogada tinha menino reforçando a linha do 
círculo que ia apagando conforme as bilas iam 
passando! 

Bilas dentro do círculo, agora é começar a jogar! 

o objetivo é tirar as bilas de dentro do círculo. a bila que sair pertence ao jogador 
que a tirou. Depois dessa primeira rodada, em que todos jogaram, se o “derra” 
não tiver acertado as bilas do círculo, as crianças podem “bilar” os jogadores 
(acertar a bila que a criança está usando para jogar e ficar com ela) e tirá-los da 
disputa. Como disse, se o “derra” acertar as bilas do círculo, ele ganha todas e o 
jogo recomeça com novas bolinhas sendo colocadas no círculo e uma nova ordem 
de jogares sendo definida.

Há também o “viúvo”. Quando a criança já não tem mais bilas para colocar no 
círculo, ele terá uma chance de jogar se gritar “viúvo”! Assim, todos entendem 
que ele vai jogar pra tentar conseguir algumas bilas e permanecer na brincadeira. 
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jeito 2

esse jeito de jogar bila eu aprendi com Pedro e ismael, caretinhas do reisado de 
caretas do sítio sassaré em Potengi, ceará. além das brincadeiras que as crianças 
costumam fazer, eles fazem parte do Reisado de mestre Antônio Luiz, são caretas, 
mas também botam figuras como a burrinha. Sabem a pisada, o jeito de bater  
os bastões e garantem, assim, que os ensinamentos do mestre continuem vivos  
e pulsantes!

Para brincar de bila, eles fazem assim:

Após decidirem a ordem dos jogadores, no chão, desenhamos um triângulo, 
onde cada criança deve colocar a quantidade de bilas combinada. A uma distância 
de mais ou menos 5 passos do triângulo, desenhamos uma linha onde os 
jogadores ficarão para lançar as bilas. Como no bairro do Horto em Juazeiro do 
Norte, o objetivo é retirar as bilas do triângulo para ficar com elas e se a bila que 
a criança estiver jogando ficar dentro do triângulo ele perde a chance de jogar. 
No sítio Sassaré, também é possível acertar, ou melhor, “bissar” a bila do outro 
jogador, assim, a criança ganha a bila e retira a outra criança da jogada.
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jeito 3

ismael e Pedro também me ensinaram outro jeito de brincar com a bila:

no chão, desenhamos uma linha de onde todas as crianças irão lançar as bilas. 
Decidimos, então, a ordem em que cada uma irá jogar.

na primeira rodada, cada criança, posicionada atrás da linha, deve jogar a bila no 
terreiro. 

a partir da segunda rodada, posicionadas no lugar em que sua bolinha parou,  
as crianças poderão “bissar” a bila dos outros jogadores. Se acertarem, poderão 
ficar com a bila e a criança sai da brincadeira. Se a distância entre as bilas for 
pequena, a criança deve medir com o palmo da mão, partindo do lugar em que 
sua bila parou, para poder acertar a outra bolinha. o jogo deve seguir até  
que reste somente uma criança.

Pedro me disse que eles usam a bila mais bonita para jogar e acertar as outras!
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jeito 4

No bairro do Gesso, em Crato, Ceará, as ruas de terra são ótimas para brincar de 
bila. Henrique, Vinícius, Marquinhos, tayson, Vicente, Pedro e Lucas me ensinaram 
um outro jeito de jogar.

Primeiro, decidimos a ordem dos jogadores, depois, traçamos uma linha no chão 
de terra, para começar a jogar. Muito parecido com um dos jogos que aprendi 
com ismael e Pedro, em Potengi, na primeira rodada, em ordem e atrás da linha, 
todos jogam as bilas de uma forma aleatória. A partir da segunda rodada,  
o objetivo é acertar a bila das outras crianças, retirando-as da jogada e ganhando 
as bilas, até que reste um jogador. na comunidade do Gesso, quando as bilas 
estiverem a mais ou menos um palmo de distância, a criança deve acertar três 
vezes a bolinha para conquistá-la e conseguir tirar o amigo da jogada.

no começo da brincadeira, os meninos jogam a bila de um jeito muito curioso!

Posicionados atrás da linha, em pé, eles se equilibram em uma perna, enquanto a 
outra fica dobrada, com o joelho na altura da cintura. Então, eles apoiam uma 
mão em cima do joelho, com os dedos mínimos e polegar levantados e, em cima 
dessa mão, colocam a mão que está segurando a bolinha. somente depois dessa 
preparação é que lançam a bila!
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buras 

O “buras”, um outro jeito de brincar de bila, eu aprendi com dois meninos já 
grandes, Bob e Preto, lá no quintal de Mestre Antônio Luiz e de Dona Rosa,  
no sítio sassaré, em Potengi, ceará. Jogo emocionante!

Para brincar precisamos que o terreno seja de terra. Cavamos, então, 3 buracos 
rasos, em linha reta, a uma distância de 2 passos entre eles. Para definir a ordem 
dos jogadores, todas as crianças se posicionam no primeiro buraco e jogam as 
bilas em direção ao último. Quem ficar bem perto do último buraco, começa  
a jogar. O segundo será aquele com a segunda bolinha mais próxima do buraco,  
e assim sucessivamente. as crianças também devem decidir quantas bilas vão ser 
entregues caso a criança saia da brincadeira.

O objetivo do “buras” é acertar a bila dos jogadores e ficar com as bolinhas deles. 
Para isso, a criança deve jogar a bila nos buracos, em direção ao último e depois, 
em direção ao primeiro. ela se posiciona no primeiro buraco e deve acertar  
o segundo, quando acertar, deve ir pro terceiro. acertando o terceiro buraco,  
ela deve voltar e acertar o segundo, e então acertar o primeiro buraco. 
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Só depois de cumprir esse trajeto é que a 
criança pode começar a acertar as bolinhas dos 
outros jogadores, conquistando suas bilas e 
retirando-os da brincadeira.

Enquanto a criança for acertando os buracos, 
ela continua jogando, porém, se ela errar, será  
a vez de outra criança. O jogador sempre lança  
a bolinha do lugar em que ela parou. 

algumas regras curiosas:

Caso queira, a criança pode pular buracos, isso deve ser feito durante o percurso, 
quando a criança conseguir acertar a bila de outro jogador. Quem acertou a bila 
pode seguir para o outro buraco, e quem foi acertado continua a jogar. 

Quando o jogador estiver no segundo buraco, já voltando para o primeiro,  
ele estará em “meio-mata”. Isso quer dizer que ele está a um buraco de poder 
acertar as bilas das outras crianças e assim tirá-las da jogada. 

Se a criança disser “limpa”, ela poderá limpar o terreno em volta da bila que quer 
acertar, facilitando assim, sua jogada.

Se a criança disser “dodenada”, ninguém pode dizer o “limpa” e limpar o terreno 
em volta de sua bila. É como uma proteção, já que obstáculos como pedrinhas  
ou um mato em volta da bila podem atrapalhar a tentativa de outros jogadores 
em acertá-la.



127



128

Xibiu

Conheci o jogo do Xibiu com Dona Luzanira, no Sítio Rosto, em Crato, Ceará.  
em alguns lugares, essa brincadeira se chama 5 marias, ou 5 pedrinhas. Por aqui, 
é xibiu mesmo! Para brincar, precisamos de 5 sementes de macaúba, o bilro, como 
é chamado. Na zona rural do Crato, a gente encontra os bilros pelo chão, onde 
passam as vacas, pois elas comem a macaúba e o que sobra, depois de fazerem 
cocô, é justamente a semente! O cocô se desfaz e o chão fica cheinho de bilros 
para gente brincar! Dona Luzanira costuma polir eles, esfregando em chão de 
asfalto ou cimento, para que fiquem lisinhos.

caso não tenha bilros para brincar, a gente pode usar pedrinhas!

o jogo tem algumas etapas, e na maioria delas, sempre jogamos um bilro pra 
cima, e pegamos os outros bilros do chão, antes que o lançado caia. toda essa 
movimentação é feita com a mesma mão! 
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Brincamos assim:

Primeiro passo – A criança deve lançar os bilros no chão e escolher um para 
jogar para o alto. com a mesma mão, a criança deve jogar o bilro para cima e 
pegar um outro no chão em tempo de agarrar o bilro que está na trajetória de 
descida. Ficando com dois bilros na mão. Deve fazer esse movimento até pegar 
todos os bilros do chão, um de cada vez.

Segundo passo – A criança fará a mesma movimentação do primeiro passo, porém, 
ao invés de pegar um bilro no chão a cada jogada, deverá pegar dois. assim, com 
a mesma mão, a criança deve jogar o bilro para cima e pegar dois bilros no chão 
em tempo de agarrar o bilro que está na trajetória de descida, ficando com três 
bilros na mão.
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Terceiro passo – A criança fará a mesma movimentação dos passos anteriores, 
porém, deverá pegar três bilros no chão em uma jogada e, na outra jogada, pegar 
um bilro do chão.

Quarto passo – A criança fará a mesma movimentação dos passos anteriores, 
porém, deverá pegar em uma única jogada os quatro bilros do chão. Assim, com 
a mesma mão, a criança deve jogar o bilro para cima e pegar, de uma só vez,  
os quatro bilros no chão em tempo de agarrar o bilro que está na trajetória de 
descida, ficando com os cinco bilros na mão.
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Passeio – A criança deve lançar os bilros no chão e escolher um para jogar para 
o alto. Uma das mãos deverá formar um túnel próximo aos bilros e a outra mão 
deverá lançar o bilro para o alto e empurrar, um a um, os bilros do chão em tempo 
de pegar o bilro que está na trajetória de descida. Cada vez que lançar o bilro 
para o alto pode dar um empurrãozinho no bilro do chão, em direção ao túnel, 
até atravessá-lo. Não há número limite de empurrões por bilro.

Depois que todos os bilros tiverem atravessado o túnel, para finalizar o passeio,  
a criança deve, com a mesma mão, jogar um bilro para o alto e pegar, de uma  
só vez, os quatro do chão em tempo de agarrar o bilro que está na trajetória  
de descida.
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Pinga pinga – Nessa etapa, a criança deve ficar com os quatro bilros na palma da 
mão (com a mão fechada) e o escolhido para ser jogado deve ficar na ponta dos 
dedos polegar e indicador. Dona Luzanira diz que é mais fácil se enfileirarmos os 
bilros na palma da mão. o objetivo dessa etapa é que a cada lançamento do bilro 
devemos deixar no chão, um bilro da palma da mão. assim, com a mão cheia,  
a criança deve jogar o bilro para cima e soltar um bilro no chão em tempo de 
agarrar o bilro que está na trajetória de descida. Essa movimentação é feita até 
que os quatro bilros da mão estejam no chão.

Para finalizar, como na etapa anterior, a criança deve, com a mesma mão, jogar 
um bilro para o alto e pegar, de uma só vez, os quatro do chão em tempo  
de agarrar o bilro que está na trajetória de descida.
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Italiano – Dona Luzanira acha essa etapa muito difícil! Eu também! Ainda não 
consegui fazê-la! 

A criança deve deixar os quatro bilros enfileirados no chão, com uma distância de, 
mais ou menos, dois dedos entre eles. Quando lançar o bilro para cima, deve 
lançar, em seguida, um bilro do chão também para cima em tempo de agarrar  
o primeiro bilro que está na trajetória de descida e depois pegar o segundo bilro 
que também estará caindo. Assim, ficando com dois bilros na mão. Essa 
movimentação deve ser feita com um bilro do chão de cada vez.

Como nas outras etapas, para finalizar, a criança deve, com a mesma mão, jogar 
um bilro para o alto e pegar, de uma só vez, os quatro do chão em tempo  
de agarrar o bilro que está na trajetória de descida.
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A prova – Nesta etapa, a criança deve segurar os cinco bilros com as duas mãos 
unidas em formato de concha. Deve lançar para o alto e agarrar os cinco bilros 
com as costas das mãos unidas. Depois, deve-se lançar novamente os bilros para 
o alto e agarrá-los com as palmas das mãos unidas. O objetivo é não derrubar 
nenhum bilro durante esses 3 lançamentos. Se derrubar, perde! É a prova!

Dona Luzanira, menina senhora que brinca, me disse que o bom de jogar xibiu  
é ouvir o som dos bilros estalando nas mãos! Quanto mais barulho, melhor se 
está jogando!



imaginaÇÃo

Cabeça de menino é terreno fértil do imaginar! Inventam tanta coisa com tão 
pouco! Um simples boneco de plástico vira herói, desbravador de florestas, vilão 
dos mais terríveis, luta, dança, fala, é vivo! Caixa de papelão é outra pequeneza 
incrível nas mãos de criança: casa, foguete, carro, fogão, caixinha de guardar 
preciosidades! em qualquer lugar, em qualquer hora, cabeça de menino é terreno 
fértil do imaginar!
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cidade de formiga

conheci carlos Henrique na escola Municipal artemise Linhares, em crato, ceará. 
Menino falante, cheio de ideias, resolveu me contar que sua brincadeira preferida 
era fazer cidades para formigas. No desenho que fez da cidade, havia carros, 
prédios, árvores, rua. Fiquei curiosa e fui conhecer essa cidade de formiga no 
quintal de Henrique. Descobri que o quintal do cabinha é o mundo! cabe árvore 
que dá fruta, árvore que dá sombra, cabe horta, cabe muitos bichos, cachorro, 
gato, galinha, cabe mãe Toinha, pai Francisco e irmãos, cabe até poço fundo! E foi 
perto do poço que construímos casas, ruas, lagos para as formigas morarem!  
E como deve ser bom ser formiga em quintal de Carlos Henrique! Elas ganham 
mel, açúcar e iogurte para se sentirem bem nas casas novas! 
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Para fazer a cidade, precisamos de um lugar que tenha terra e água. Cavamos um 
buraco e dentro dele misturamos água e terra, para produzirmos a lama, que dará 
forma às casas das formigas. No lugar escolhido, devemos enfiar dois gravetos no 
chão, inclinados, formando um triângulo, dando suporte para a lama que virá em 
seguida. Devemos então, fazer um morro envolvendo os gravetos e fazer um 
pequeno buraco no topo. Pronto! Uma perfeita casa de formiga! Agora é só 
colocar açúcar em cima e esperar os insetos chegarem! 

Podemos fazer algumas casas de formiga, e entre elas, formamos as ruas com um 
cepo, que é um bloco de madeira de superfícies retas. Devemos passar 3 vezes o 
cepo no chão, formando as ruas. Elas ficam bem lisinhas! Podemos fazer um lago 
também! Carlos Henrique me disse que as formigas podem ficar com sede, depois 
de comer tanto mel e açúcar, assim, elas precisam de um lugar para beber água. 
É simples fazer um lago. Precisamos apenas cavar um buraco perto das casas  
e ruas da cidade e colocar água nele. também podemos colocar carrinhos de 
brinquedo para as formigas passearem, plantas ao redor, casinhas de diferentes 
formas e tantos outros elementos que a imaginação pedir!
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boneca

“Arrmeninas” dos lugares que visitei também me disseram que gostam muito de 
brincar de boneca. São companheiras fiéis da brincadeira de casinha! Fazem 
dormir, dão comidinha, banham, enchem de carinho e afeto esse brinquedo tão 
querido. Podem ser de pano, de plástico, até de sabugo de milho, como me 
contou Mestra Zulene! 

Ela disse que suas bonecas eram feitas de sabugo e retalhos de tecido, pois só 
crianças com dinheiro é que tinham bonecas de pano. Uma vez, ela me contou 
que quando pequena se atrapalhou! ela passou na casa do patrão de seu pai que 
era em sítio que ela morava, e lá tinha um monte de bonecas. tinha uma grandona, 
loura, de cabelo de algodão. Mestra Zulene pegou essa boneca e passou meio dia 
brincando com ela! “No braço, eu e aquela boneca!” Quando ela chegou em casa, 
sua mãe disse:
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– Zulene?!

– Senhora, mamãe! - porque tinha que dizer senhora!

– Quem lhe deu essa boneca?

– Ah, ora, quem me deu, fui eu quem roubei!

– Roubou de quem?!

– Da filha de seu Bezerra, do patrão de papai!

– Pois você vai voltar pra lá, vai entregar essa boneca e dizer: olha, essa boneca 
aqui, é de Liduína, fui eu que roubei!

– Não, mamãe, dizer isso aí é feio demais! Eu não vou dizer, não!

– Vai dizer, sim!

Mestra Zulene, então foi devolver a boneca e, com tanta vergonha, disse rápido 
“Oh, eu roubei a boneca!” e saiu correndo!

Imagine só, a vontade da menina Zulene em brincar! “A gente não possuía as 
bonecas! As roupas eram só mulambo que a gente caçava por aí e vestia o sabugo.” 

Hoje, ela tem um monte de bonecas na casa dela!



142

casinHa 

As crianças no Cariri brincam muito de casinha! Constroem dentro e fora de casa. 
no bairro rosto, em crato, vi as crianças construírem uma casinha em um terreno 
sem dono, com os arbustos que existiam por ali. Levaram algumas almofadas e 
pronto! uma casinha aconchegante nascia ali. na escola Municipal artemise 
Linhares, muitas crianças me disseram que adoram brincar de casinha. Verdadeiras 
construções surgiram em seus desenhos.

Dona Rosa, esposa de Mestre Antônio Luiz, do 
sítio sassaré, em Potengi, ceará, me contou que, 
quando pequena, buscava madeira de forquilha, 
junto da irmã, para montar a casinha. elas 
colocavam folhagens no teto para cobrir e quando 
chovia, gostavam de entrar na casinha pra ver se a 
água passava pelos buraquinhos. cabia todo 
mundo dentro da casinha! Brincava também com 
boneca de pano, boneca de plástico e fazia 
bonecas de sabugo de milho.
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comidinHa 

Dona Rosa, do Sítio Sassaré, em Potengi, Ceará, também me disse que cozinhava 
para as bonecas à noite, na chama pequena do lampião. A mãe dela ficava brava 
com o barulho das meninas!
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laPinHa ViVa da  
mestra Zulene galdino

Em uma manhã, dessas quentes, que só tem nos meses de setembro, outubro, 
novembro e dezembro no Cariri, sentei pra conversar com mestra Zulene Galdino. 
Ela, com 69 anos, parece menina de 8! Energia e vitalidade que agradece a Deus! 
Mestra das brincadeiras da cultura popular, todo ano, junto da criançada do bairro 
Vila Novo Horizonte, em Crato, Ceará, faz quadrilha, maneiro pau, cintura fina, 
bumba meu boi, malha o Judas na semana santa e ainda encena a lapinha! Lapinha 
Viva da Mestra Zulene Galdino! E ela faz tudo isso só com crianças! “Criança dá 
menos trabalho”, ela diz! “Adulto dá trabalho demais.” Ela faz tudo com as crianças 
e para as crianças! “As crianças vão pra frente, nós, com essa idade, já estamos 
indo pra trás! Cada vez mais eu estou diminuindo! Cada vez que a gente dorme, 
amanhece o dia menor!”.

Mestra me disse que quando tinha 26 anos, pediu à mãe que ensinasse a lapinha, 
pois ela tinha muita vontade de fazer. A Mãe de mestra Zulene ensinou e disse a 
ela que fazer lapinha é uma missão, uma devoção! Tamanha a importância que 
todo ano precisa acontecer. E ela fazia a lapinha do jeito que dava! No começo, 
como não tinha dinheiro pra comprar tecido para fazer as roupas das crianças, ela 
ia de casa em casa pedindo lençóis emprestados, fazendo assim, as vestes das 
personagens. Só depois de uma apresentação em que João do Crato, artista da 
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região, ajudou a organizar é que ela conseguiu dinheiro pra comprar um tecido 
bem baratinho, chamado volta ao mundo, para fazer as roupas da lapinha.

A lapinha conta a história do nascimento do menino Jesus com cantigas e versos. 
Maria e José recebem o menino Deus e o anjo Gabriel anuncia a sua chegada: 
“Bate asa, canto o galo, quando o salvador nasceu!”

Então, todos vêm conhecer e presentear o menino, os 3 reis magos, o sol, a lua e 
a estrela, o beija-flor, a borboleta, a Diana, a pastora perdida, a ciganinha, os 
caboclinhos, e tantas outras figuras. Mestra Zulene me disse que vem daí  
a tradição de visitar todo recém-nascido. “É assim desde o começo do mundo!”.

As figuras são representadas pelas crianças fantasiadas. Até Jesus é um bebê de 
verdade! “Tudo é vivo! já tem menino pra esse ano!”, ela diz. Há também um 
narrador que vai nos conduzindo por essa bela história. 

É costume encenar a lapinha por todo o mês de dezembro, mas o momento mais 
especial acontece no dia 6 de janeiro, quando o ciclo natalino se encerra e 
acontece a queima da lapinha. Mestra me disse que as pessoas perguntam se ela 
vai queimar as crianças, as roupas, veja só! Ela explica que as palhas, flores, tudo 
que enfeitou a manjedoura é que vai ser queimado. As crianças, em roda, com  
a palha no meio, cantam:

“Adeus, Maria, adeus, meu amor. Até para o ano, se nós vivo for!
Adeus, São José, adeus, meu amor. Até para o ano, se nós vivo for!
Adeus, menino Deus, adeus, meu amor. Até para o ano, se nós vivo for!
Adeus, _________________, adeus meu amor. Até para o ano, se nós vivo for!”
Elas dizem os nomes de todas as figuras que aparecem na lapinha. E então, 
todos ficam ajoelhados, coloca-se fogo na palha e cantam:
“Ai, ai que dor na minha alma, de ver o menino deitado nas palhas. Ele é 
pobre, ele é humilde, filho da nossa Virgem Maria.
Ai, ai que dor na minha alma, de ver o menino deitado nas palhas. Ele é 
pobre, ele é humilde, filho da nossa Virgem Maria.”
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Todos batem palmas e assim se encerra o Natal! As cinzas da palha, mestra me 
disse, que curam dores no corpo. assim, quem quiser, se aproxima da onde 
ficaram as cinzas, pegam um pouquinho e passam no lugar do corpo onde dói! 
“A gente que é católico tem fé em Deus, acredita, né, que cura! Eu tinha uma dor 
no joelho, e todo ano passo as cinzas, não tenho mais dor. É uma cura, porque 
aquela cinza está abençoada.”, diz ela.

aqui no cariri há muitas lapinhas! É lindo ver no dia de reis, quando elas costumam 
se encontrar em diversos lugares das cidades. celebrando o nascimento de uma 
criança, celebrando a alegria do novo que esse ser carrega em si. Que as lapinhas 
existam sempre, para nos lembrarmos da potência da infância!
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LETíCIA GRACIANO NUNES

sou arte educadora e ilustradora nascida no interior de são Paulo, sorocaba. 

Sempre brinquei muito na infância. Cresci com primas próximas, vizinhos em rua 
tranquila. Desenhar e inventar histórias com bonecos eram as brincadeiras 
preferidas! Mais velha, na faculdade de artes visuais, em Campinas, encontrei com 
diversas infâncias, meninos de rua, crianças que viviam em assentamentos rurais, 
das periferias, das escolas, e junto delas, toda a potência contida no brincar! 

Um dia em 2014, resolvi conhecer lugar em que meu avô cearense, que nunca vi, 
nasceu. Limoeiro do norte, a cidade. Já que estava cá, por terras nordestinas,  
fui me encantar com o Cariri! Pronto! Um ano depois, meu companheiro e eu, 
chegaríamos em Crato. Morada nossa e de nossa filha nos dias de hoje! Por aqui, 
percorri quintais e terreiros onde encontrei cantigas, versinhos, pião, bila, trancelim, 
corda, pipa, boneca de pano, bola, tudo que a terra fértil sertão pode dar! Meninos 
e meninas, pequenos e já adultos tão generosos em compartilhar seus preciosos 
saberes de criança. Daí, com toda essa beleza, inventei de fazer livro, para registrar 
o tanto que aprendi nesses anos cariris. 
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