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O jogo de bola mesoamericano 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 1, Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é apresentar alguns aspectos socioculturais dos povos pré-

colombianos que continuam presentes e conhecer o contexto americano antes da chegada dos 

europeus. Para isso, será dada especial ênfase à diversidade desses povos, bem como aos reinos e às 

formas de organização política. 

Para atingir esses objetivos, esta sequência didática estudará o Pok-ta-pok, jogo milenar que 

era praticado por povos da Mesoamérica. Na última aula desta sequência, os alunos disputarão 

partidas adaptadas de Pok-ta-pok na quadra do colégio. A sequência didática enriquece o aprendizado 

por meio de atividades lúdicas tornando-o mais interessante. Além disso, favorece a interdisciplinaridade 

com Educação Física. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer o contexto americano antes da chegada dos europeus: a diversidade de povos, 
reinos e impérios. 

• Identificar aspectos dos povos pré-colombianos que continuam presentes na realidade 
americana dos nossos dias. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Saberes dos povos africanos  
e pré-colombianos expressos  
na cultura material e imaterial 

(EF07HI03) Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas  
e americanas antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas  
de organização social e o desenvolvimento de saberes e técnicas. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Civilizações americanas antes da conquista europeia 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula ou outra sala com projetor multimídia 
Organização dos alunos: em suas respectivas carteiras, em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: projetor multimídia, caderno, lápis, borracha e caneta. Caso não tenha à disposição 
um projetor multimídia, disponibilize outra forma de apresentação das imagens e do mapa 
Material de referência:  

• Planisfério político atual. Disponível em: 
<https://7a12.ibge.gov.br/images/7a12/mapas/mundo/planisferio_pol.pdf>.  

• Imagens da cidade de Tikal. Disponível em: <www.tikalnationalpark.org/>. 

• Imagem da página 37 do Códice Mendoza [sétima imagem]. The Public Remain Review. Disponível em: 
<https://publicdomainreview.org/collections/codex-mendoza-1542/>. 

• Imagem da atual bandeira do México. Disponível em: <www.mexican-flag.org/mexican-640.gif>.  
Acessos em: 13 jul. 2018. 

Inicie a sequência didática realizando um breve levantamento diagnóstico dos conhecimentos 

da turma. Faça perguntas como: “Quem vivia na América antes da chegada dos europeus?”, “Como 

essas pessoas se organizavam?”, “Qual era a língua que falavam?”, “O que é uma civilização?”.  

Escute as respostas dos alunos e complemente-as com as informações que achar necessárias. 

Em seguida, comente que antes da chegada dos europeus, viviam no continente americano milhões 

de pessoas que se organizavam das mais variadas formas, desde pequenas aldeias com menos de 100 

pessoas até grandes civilizações com milhões de habitantes. Esses povos possuíam línguas e culturas 

muito diferentes entre si. Aliás, diversidade é um conceito-chave para explicar o que existia na América 

antes da chegada dos europeus. Alguns povos na América formaram grandes cidades, com complexa 

organização social, chegando a consolidar admiráveis civilizações.  

Feita essa introdução ao conteúdo, peça aos alunos que registrem no caderno os principais 

conceitos que serão estudados e confira esses registros ao final da aula. Além disso, solicite que, a 

qualquer momento, façam perguntas e observações relacionadas ao conteúdo.  

Projete o Planisfério político atual, ao projetar a imagem, aponte a localização da América 

e, depois, localize as duas regiões que serão estudadas na sequência didática. A primeira é a  

Mesoamérica, região onde está localizada a atual América Central, que abrange do sul do México até 

a Costa Rica. Nessa região se desenvolveram muitas civilizações, mas nesta aula estudaremos apenas 

duas delas: os maias e os astecas. A outra região trabalhada nesta aula será a Andina Central, localizada 

na Cordilheira dos Andes, que atualmente abrange o Equador, a Colômbia, a Bolívia, o Peru, o Chile e 

a Argentina. Nesta aula, estudaremos os incas, povo que construiu um grande império na região 

Andina Central.  

Em seguida, anote no quadro: “Mesoamérica, maias e astecas. Região Andina Central, incas”. 

https://7a12.ibge.gov.br/images/7a12/mapas/mundo/planisferio_pol.pdf
http://www.tikalnationalpark.org/
https://publicdomainreview.org/collections/codex-mendoza-1542/
http://www.mexican-flag.org/mexican-640.gif
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Na Mesoamérica, os maias construíram diversas cidades e se tornaram uma grande civilização 

que perdurou até o século IX. Já os astecas, no século XV, iniciaram um processo de conquistas a partir 

da capital Tenochtitlán formando um grande império, que perdurou até a chegada dos europeus.  

Projete imagens da cidade de Tikal, acredita-se que, no século VIII, tenha sido a maior cidade 

maia, chegando a comportar mais de 100 mil pessoas em seu interior e nos arredores. A grande 

pirâmide de Tikal, além de ser utilizada como templo, foi o local onde o rei Ah Cacao foi sepultado no 

século VIII. As cidades maias se organizavam em cidades-Estado, ou seja, cada cidade possuía seu 

governante e as próprias leis. 

Projete imagem da página 37 do Códice Mendoza. Os astecas eram reconhecidos por possuir 

um poderoso exército responsável por invadir outros territórios. A partir dessas conquistas, o império 

passou a retirar recursos das regiões dominadas.  

O Códice Mendoza foi produzido por escribas astecas por ordem dos espanhóis. Uma parte  

do códice mostra os impostos que as cidades dominadas pelo império asteca deveriam pagar para 

Tenochtitlán, a capital do Império. A página 37 do códice é muito representativa, pois demonstra o 

que um conjunto de aldeias deveria pagar de impostos aos astecas durante um ano. O símbolo de uma 

pena, que aparece acima de alguns ícones, representa o número 400 e o símbolo que parece uma 

bandeira, o número 20. Mantos, lâminas de machados, potes de mel, cabaças, colares de jade e roupas 

de guerreiros são alguns dos produtos que essas aldeias deveriam pagar para os astecas.  

Assim como os astecas na Mesoamérica, os incas formaram um grande império na região 

Andina Central, a capital do Império Inca era a cidade de Cusco, hoje localizada no Peru.  

Após essa explanação, anote no quadro: “Maias organizavam-se em cidades-Estado. Astecas 

e incas eram impérios. Capital inca, Cusco. Capital asteca, Tenochtitlán”. 

A culinária dos povos pré-colombianos influenciou muito a atual culinária americana. O que 

chamamos hoje de “comida mexicana” é, na verdade, a alimentação dos povos que viviam na 

Mesoamérica antes da chegada dos europeus. Abacate, milho, tomate, feijões, cacau e pimentas 

estavam entre os principais alimentos cultivados pelos povos da Mesoamérica. Estes eram  

transformados em guacamole, tortilhas e em uma bebida feita a base de cacau chamada xocoatl, hoje, 

o nosso chocolate. Os incas também contribuíram muito com a culinária mundial, o milho e a batata, 

os dois principais alimentos incas, estão hoje entre os alimentos mais consumidos no mundo. 

Os astecas se autodenominavam mexicas. Eles acreditavam em uma lenda para explicar a 

origem da capital Tenochtitlán, hoje Cidade do México. Para eles, um líder teria conduzido seus 

ancestrais até o local onde se localizava a capital asteca. Segundo essa lenda asteca, o local foi 

escolhido por ter sido avistado nele a cena profetizada pelo deus da guerra, uma águia devorando uma 

serpente sobre um cacto. Projete imagem da bandeira do México, na bandeira mexicana, temos os 

símbolos que aparecem no mito de fundação da cidade de Tenochtitlán.  
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Além de todas as influências citadas, muitos costumes dos povos pré-colombianos estão 

presentes na atual cultura mexicana, como a língua, o nome dos lugares, a festa do dia dos mortos, as 

vestimentas, entre outras tradições. 

Além de os incas contribuírem com ingredientes utilizados até hoje na culinária mundial, eles 

desenvolveram significativos conhecimentos na Medicina. Foram os primeiros a extrair o quinino de 

uma árvore e utilizá-lo no tratamento da malária, doença muito comum nas áreas de floresta da zona 

tropical da América. Até hoje, o quinino é empregado no tratamento da malária. O quíchua, língua 

falada no antigo Império Inca, é ainda muito praticado em países da Cordilheira dos Andes, região que 

foi habitada por esse povo.  

Ao final da aula, verifique os registros feitos no caderno da turma. 

 

Aula 2 – O Pok-ta-pok 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula ou outra sala com projetor multimídia 
Organização dos alunos: em suas respectivas carteiras, em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: projetor multimídia, caderno, lápis, borracha e caneta. Caso não tenha à disposição 
um projetor multimídia, disponibilize outra forma de apresentação das imagens e dos vídeos 
Material de referência: 

• Imagem das ruínas de um campo de jogo da Mesoamérica. Disponível em: 
<www.ancient.eu/uploads/images/2741.jpg?v=1485680737>.  

• Vídeo Ponto no jogo de bola maia. Disponível em: <https://vimeo.com/1099480>.  

• Vídeo: O jogo de bola da Mesoamérica (em inglês). The MesoAmerican Ballgame (em inglês).  
Disponível em: <https://vimeo.com/88365226>.  

• Vídeo “Pok ta Pok – Jogo de bola maia”. Disponível em: <https://vimeo.com/40120907>. 

• Regras da Ulama. Ulama Règles (em francês). Disponível em: <https://vimeo.com/54656223>.  
Acessos em: 13 jul. 2018.  

Inicie a aula retomando discussões da aula anterior. Antes da chegada dos europeus à América, 

existiam milhões de pessoas que viviam nesse território, organizando-se e vivendo das mais variadas 

formas. Em duas regiões da América, na Mesoamérica e na região Andina Central, tivemos o  

desenvolvimento de grandes civilizações, entre elas, maias, astecas e incas. Esses povos organizavam-

se politicamente de duas formas, cidades-Estado ou impérios. Os maias organizaram-se em cidades- 

-Estado, já os astecas e incas formaram grandes impérios e as populações subjugadas por eles  

pagavam-lhes impostos.  

Os povos mesoamericanos influenciaram muito a atual cultura americana e também a mundial. 

Esses povos contribuíram em muitas áreas do conhecimento, como: culinária, Medicina, línguas faladas 

na América, nome de lugares, entre outras. 

Após breve retomada do conteúdo anterior, peça aos alunos que registrem no caderno os 

principais conceitos estudados em aula e, no final desta, verifique esses registros. Peça aos estudantes 

que, em qualquer momento da aula, retirem suas dúvidas e façam as observações necessárias.  

https://www.ancient.eu/uploads/images/2741.jpg?v=1485680737
https://vimeo.com/1099480
https://vimeo.com/88365226
https://vimeo.com/40120907
https://vimeo.com/54656223
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Em seguida, cite o exemplo dos olmecas, povo que habitou a Mesoamérica entre 1500 e  

400 a.C. Eles foram os inventores do jogo que passou a ser praticado em toda a Mesoamérica, inclusive 

por maias e astecas. Olmeca, na língua falada pelos astecas, s ignificava “povo da borracha”. Esse 

jogo recebeu diversos nomes: entre os maias era chamado de Pok-ta-pok e Pok-ta-tok; entre os astecas, 

de Tlachtli e Ullamaliztli; pelos espanhóis, de juego de pelota; e, no Brasil, de jogo de bola 

mesoamericano ou, simplesmente, bola maia. 

O jogo era uma espécie de ritual no qual dois times se enfrentavam em um campo com a forma 

da letra “I” (os povos mesoamericanos acreditavam que essa era a forma do mundo) e tinha como 

objetivo passar a bola por um aro de pedra disposto em uma das paredes do campo.   

Projete a Imagem das ruínas de um campo de jogo da Mesoamérica, mostre, no lado direito 

do campo, um dos aros de pedra através do qual a bola deveria passar para o time conseguir a vitória. 

Foram encontrados mais de 1500 campos como esse em toda a Mesoamérica, o que demonstra que o 

jogo era comum em toda a região. 

A seguir, projete o vídeo Ponto no jogo de bola maia. No vídeo, artistas simulam um ponto em 

uma partida de Pok-ta-pok. Pelas regras, o jogador apenas poderia tocar na bola com as coxas, cintura 

e cotovelos. Na maioria das vezes os jogadores utilizavam nessas partes do corpo proteções feitas  

de tecido. 

Para muitos historiadores, os jogos eram rituais que representavam disputas entre os deuses 

com cabeças humanas. Em diferentes épocas e lugares da Mesoamérica jogadores derrotados eram 

sacrificados ao final da partida. Algumas vezes o sacrifício era apenas do capitão, porém em outras, 

era estendido a toda equipe. Como o jogo foi praticado por milênios, em diversos locais diferentes, 

encontraremos muitas variantes relativas ao número de jogadores, ao tamanho do campo e até 

mesmo a algumas regras. Existiam alguns jogos na Mesoamérica que utilizavam tacos e em alguns 

campos não havia aros de pedra.  

Projete, então, o filme O jogo de bola da Mesoamérica. O vídeo está no idioma inglês, mas o 

objetivo não é analisar o áudio, que pode ser dispensado na apresentação. Foque apenas as imagens. 

Elas são importantes para ilustrar o jogo, mostrando como era formado o campo da disputa. No início 

do vídeo a apresentadora afirma que o jogo de bola mesoamericano era um misto de vôlei, basquete, 

tênis e futebol. Ela está em um antigo campo de bola mesoamericana em Belize e mostra que o jogo 

era disputado com uma bola que poderia pesar até 4 kg. Esse vídeo também mostra quais partes do 

corpo poderiam ser utilizadas para tocar a bola e algumas pessoas jogando Pok-ta-pok. 

Alguns símbolos estavam ligados à Mesoamérica, um deles é o pássaro quetzal, considerado 

sagrado. O deus “serpente emplumada” era chamado Quetzalcóatl (junção de quetzal e cóatl = 

‘serpente’), pelos astecas e Kukulkan pelos maias. O aro de pedra no campo era uma representação 

do deus enrolado. A “grande árvore” é parte da representação de mundo dos povos mesoamericanos. 

Eles acreditavam morar em uma grande ilha, com uma grande árvore no centro, e que os frutos dessa 

árvore seriam as estrelas.  
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Depois de apresentar esses símbolos à turma, projete o vídeo Pok-ta-pok – Jogo de bola maia. 

O vídeo mostra uma apresentação artística, realizada no México, baseada no jogo de bola maia. Nele 

é possível observar diversos símbolos das populações mesoamericanas, como o quetzal, Quetzalcóatl 

e a grande árvore. No final do vídeo, um dos atores interpreta seu “sacrifício” para Quetzalcóatl. 

Atualmente, na América Central, são disputadas partidas de Ulama, um jogo muito parecido 

com os antigos jogos disputados na Mesoamérica. No Ulama também só se pode tocar a bola com 

coxas, cotovelos e cintura. O objetivo no jogo é fazer o maior número possível de pontos, os pontos 

são marcados quando a bola “pinga” duas vezes no campo adversário, quando a bola quica uma vez 

no campo adversário e este não a devolve ou quando uma falta é cometida pelo adversário (ao tocar 

a bola com as mãos, pés ou cabeça). Hoje, existe um campeonato de Ulama na América Central que é 

disputado por representantes dos países da região.  

Projete o filme Regras da Ulama. Esse vídeo está em língua francesa, mas, mais uma vez, o 

importante é analisar as imagens para ilustrar como o jogo de bola maia é hoje resgatado por 

populações rurais em toda a América Central. No vídeo alguns jogadores de Ulama praticam o jogo. 

Para finalizar a aula, peça à turma que elabore uma redação a partir da reflexão sobre esses 

jogos, debatendo em sala de aula a função ritual e os elementos míticos presentes neles.  

 

Aula 3 – Jogando o Pok-ta-pok 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: quadra da escola. Se a escola não possuir uma quadra, faça um campo com fita adesiva no pátio e use cestos 
Organização dos alunos: em times de cinco integrantes 
Recursos e/ou material necessário: para os alunos – bola de vôlei bem cheia, de modo que possa quicar bastante;  
para o professor – um apito, um cronômetro, caderno e lápis. 

Inicie a aula com um debate sobre a redação, pedindo aos alunos que comentem o que 

escreveram. Ao final do debate, recolha as redações e devolva-as na aula seguinte corrigidas e 

comentadas. Espera-se que os alunos comentem que o Pok-ta-pok foi um jogo praticado com bola de 

borracha por milhares de anos na Mesoamérica. Existiram muitas variáveis do jogo, assim como 

variava o tamanho do campo, o número de jogadores e até as regras do jogo. Os jogos de Pok-ta-pok 

estavam relacionados a rituais e, muitas vezes, após a partida, alguns jogadores derrotados eram  

sacrificados. 

Atualmente, na América Central, existe um jogo de bola chamado Ulama, que possui 

semelhanças com os antigos jogos da Mesoamérica.  

Com a finalidade de realizar uma atividade lúdica, vá com a turma ao pátio ou à quadra da escola. 

Forme equipes com cinco integrantes. Sorteie a ordem em que as equipes jogarão. Chame as duas 

primeiras equipes para o primeiro jogo, entregue a bola para a equipe que iniciará o jogo e peça que 

comecem a jogar.  
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Regras do jogo: 

• Cada equipe será composta de cinco jogadores 

• O campo de jogo será o mesmo da quadra de basquete, incluindo as cestas. Se a escola 
não possuir uma quadra, pode-se utilizar o pátio e cestos. 

• O objetivo do jogo será fazer uma cesta no aro do adversário, o time que fizer a primeira 
cesta é o vencedor. 

• O time vencedor permanece na quadra e disputa o próximo jogo com a equipe que está 
na fila. 

• Cada partida durará 5 minutos. Em caso de empate, as duas equipes deixam a quadra e 
duas novas equipes disputam o próximo jogo. 

• Antes do início da partida, os capitães tirarão par ou ímpar para ver quem começará.  
A partida se inicia com um lance lateral, batido com uma das mãos, no meio da quadra. 

• Os jogadores só podem tocar a bola com os joelhos, cotovelos e cintura. 

• Caso a bola deixe de quicar dentro do campo de jogo, a equipe que defende a parte do 
campo onde a bola parou de quicar baterá um lance lateral no meio da quadra. 

• Quando um time cometer uma falta, a posse de bola vai para o outro time. Este bate 
lateral, com uma das mãos, na linha de meio da quadra. 

Faltas: 

• Tocar na bola com qualquer parte do corpo que não sejam os cotovelos, as coxas ou a cintura. 

• Jogar a bola para fora do campo. 

• Entrar em contato físico com o jogador da outra equipe. 

Durante a partida, determine a ordem em que as equipes jogarão e atue como juiz. Atribua 

um ponto para cada vitória. A equipe que ao final da aula tiver mais pontos será declarada a vencedora. 

 

Aferição dos objetivos de aprendizagem 

Para aferir o desenvolvimento da turma, acompanhe os alunos durante as atividades e verifique 

se cada um: 

• conhece o cenário americano antes da chegada dos europeus: a diversidade de povos, 
reinos e impérios; 

• Identifica aspectos dos povos pré-colombianos que continuam presentes na realidade 
americana atual; 

• Participa das atividades propostas, debate e jogo de bola, ao final da sequência, seguindo 
as orientações do professor. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Coloque (V) nas afirmativas verdadeiras e (F) nas falsas. Depois, corrija as afirmativas falsas de 
modo que fiquem verdadeiras. 

a) Antes da chegada dos europeus à América existiam milhões de pessoas que falavam milhares 

de línguas. (   ) 

b) Nenhuma grande civilização floresceu na América antes da chegada dos europeus. (   ) 

c) Os maias formaram um grande império que dominou toda a Mesoamérica. (   ) 

d) O milho, a batata, o quinino e a borracha estão entre as principais contribuições dos povos 

pré-colombianos para a atualidade. (   ) 

 

2. Leias as afirmações abaixo e, depois, assinale a alternativa correta. 

I. O Pok-ta-pok é um jogo milenar que foi praticado por diversos povos da Mesoamérica. 

II. O jogo Pok-ta-pok era envolto em complexos rituais, muitas vezes, alguns dos jogadores eram 
sacrificados ao final da partida. 

III. Todas as cidades, maias e astecas, seguiam as mesmas regras ao praticar o Pok-ta-pok. 

a) Todas as alternativas são corretas. 

b) Apenas as alternativas II e III são corretas. 

c) Apenas as alternativas I e II são corretas. 

d) Apenas a alternativa III é correta. 

 

Gabarito das questões 

1.  

a) A alternativa é verdadeira. 

b) A alternativa é falsa. Algumas civilizações surgiram na América antes da chegada dos europeus, 

como as civilizações maia, asteca e inca. 

c) A alternativa é falsa. Os maias se organizavam politicamente em cidades-Estado. Os incas e 

astecas formaram impérios na América antes da chegada dos europeus. 

d) A alternativa é verdadeira. 

2. Alternativa correta: c 


