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Piões



A Caleidoscópio, fundada em 2002, tem como objetivo p ro m o v e r v i v ê n c i a s
l ú d i c a s p a ra t o d a s a s i d a d e s , destacando o jogo/brincadeira como atividade de
integração, criatividade e tomada de decisão.

Querida alma escolhe prosperidade e vida longa à Caleidoscópio



Gratidão aos milhares de participantes em oficinas de criação da Caleidoscópio ao longo de 15 anos.  De certa forma estão todos 
aqui representados, pois  os exemplos de criações de uma turma sempre inspiravam outros a continuarem a criação.

O meu agradecimento por todo o aprendizado, todo o entusiasmo dos participantes e disposição para entrar no jogo e na 
brincadeira de criação. 

A ideia de reunir os conteúdos  destas oficinas é inspirar a criação, invenção e reinvenção entre adultos e crianças, usando o 
principal recurso que é a imaginação aliada ao conhecimento.

Tanto fui aprendendo, relembrando formas ancestrais de brincar e também reinventar que me dei conta que esta criança que 
ainda habita em mim tem vontade de chamar mais pessoas para a brincadeira!  

Penso que a generosidade com que a criança vê o mundo pleno de possibilidades  deve ser recordada na vida adulta. Por isso o 
convite incessante para os adultos brincarem.

O estado de prontidão para a vida é condição da brincadeira.  Para brincar a criança extrapola qualquer adversidade. Para ela o 
brinquedo nunca falta, porque ela o inventa na hora que precisa e   sabe empreender o tempo a seu favor. Quer olhar mais 
generoso para com a vida? 

Estes slides, e outros que virão na seqüência, fazem parte da celebração de 15 anos da Caleidoscópio. Usufrua e compartilhe da 
nossa história. Crie suas próprias brincadeiras!

Adriana Kllisys

Dezembro/2017



Piões

No décimo segundo módulo 15 anos Caleidoscópio Brincadeira e  Arte os 
piões vão rodopiar! 

Convidamos a todos a confeccionar, com as crianças, piões e jogos de piões  
para que este milenar brinquedo dançarino encontre seu ponto de 

equilíbrio num giro contínuo pela eternidade.



:Fonte da imagem:  https://br.pinterest.com/pin/450148925225114540/

Os piões giram na Terra há cerca de 3 mil 
anos a.C. Os primeiros nasceram, 
literalmente, da terra: eram feitos de argila, 
com decoração e/ou relevos em suas 
bordas. Foram encontrados na Babilônia, 
em túmulos de crianças.



Representação do jogo de pião em vaso grego, pintado há cerca de 2.500 anos
Museu Arqueológico John Hopkins/ Estados Unidos 



Beyblade
Origem: Estados Unidos
Ano: 2002

Pião 
Origem: Babilônia (atual Iraque)
Ano: 3.000 anos antes de Cristo

Para construir jogos e brinquedos partimos do 
legado lúdico da humanidade
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Pião Sr Nelsino MG



A produção de novos jogos sempre ganha com o conhecimento do que a 
humanidade já criou.

Tabuleiros-jogos de pião



Pista de Pião feita por Matsuhiko – SP
jogo de percurso de pião



Jogo de pião feito por Adalberto Weckerlin – Curitiba - PR

Ao ser colocado em movimento o pião bate em esferas de rolamento que acertam 
determinados números. O jogador que atingir a maior pontuação ganha o jogo.



Jogo do Rei (Jeu du Roi)

O objetivo do jogo é fazer a maior pontuação derrubando, 
com o pião, os arqueiros, peões e rei.



Piões do Brasil

Coleção particular
Adriana Klisys



Pião com caroço de 
tucumã - AM

Piões de semente - AM

Pião Ticuna -
Amazonas

No Brasil, encontramos uma variedade de piões de madeira, coquinho, 
brejaúba, cabaça, caroço de tucumã, nó de pinho, sementes, frutos verdes etc. 

Muitos deles são sonoros, assobiam ao girarmos. 



De Israel à Amazônia: piões giram o mundo! 

Pião estilo piorra - Amazonas Dreidel- Israel



‘ O dreidel ( , סביבון  Sevivon) é um pião de 4 
lados jogado durante o feriado 
judaico de Chanucá.

Cada lado do dreidel possui uma letra 

do alfabeto hebraico:  נ( Nun),  ג( Gimel),  ה
(Hei),  ש( Shin), que juntas foram o acrônimo 
para " " )םש יהה דולג סנ Nes Gadol Haya Sham –
"um grande milagre aconteceu lá").

Estas letras também são um mnemônico para 
as regras do jogo tradicionalmente jogado pelas 
crianças com o dreidel Nun para a 
palavra Yiddish "nit" ('nada'), hei para "halb" 
('metade'), guímel para "gants" ('tudo'), and
shin para "shteln" ('coloque')’.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Dreidel

Pião de Israel

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feriado_judaico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feriado_judaico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chanuc%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_hebraico
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Nun_(letter)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gu%C3%ADmel_(letter)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hei_(letter)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Shin_(letter)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Yiddish


Como Jogar

“ Parte da tradição é jogar sob a luz da Menorá de Chanucá, para 
manter as crianças entretidas enquanto as velas queimam.

Para começar, cada jogador deve receber a mesma quantidade de 
moedas iguais (ou o mesmo valor, o que pode ser confuso para 
crianças pequenas). Dez a quinze moedas é um valor razoável. 
Também podem ser utilizadas fichas, nozes ou outro marcador.

A cada partida, eles devem depositar uma quantia igual na mesa 
(combinada anteriormente). A cada rodada de uma partida, cada 
jogador deve girar o sevivon em seqüência, e obedecer o que 
manda a letra que obtiver:

Nun: não perde nem ganha nada -נ 

Guímel: ganha todas as moedas da mesa -ג 

Hei: ganha a metade das moedas da mesa -ה 

Shin: deposita na mesa o mesmo valor que depositou no início -ש 

O jogo pode durar até que um jogador tenha ficado com todo o 
dinheiro, ou simplesmente quando os jogadores quiserem parar.”

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dreidel#Como_Jogar

https://pt.wikipedia.org/wiki/Menor%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chanuc%C3%A1


Jogo do rapa
Dreidel

O Jogo do Rapa, conhecido no Brasil, é uma 
adaptação do Dreidel,  jogado com um pião-dado.



https://www.jumpintoabook.com/2014/12/dreidel-doesnt-spin/

Invente seu jogo, baseado no Dreidel



pião sonoro em alumínio, 
fabricante IMC

Diversidade de formatos e materiais dos quais os piões são feitos: 
madeira, casco de cavalo, plástico, metal, papelão  sucata, marfim, etc



Piões de ferro - Itu
(Coleção particular Adriana Klisys)



Herman Miller Tops

Que tal pesquisar design de piões para criar o seu? 



Podemos apreciar a beleza do design dos piões de diferentes culturas no 
belíssimo vídeo Tops, do casal Charles e Ray Eames, que filmaram uma 

coleção especial de piões 
https://www.youtube.com/watch?v=UJ-VFMymEiE 

tops



Pião feito com lápis jornal e tampinha



A partir do conhecimento de que na Idade 
Média havia vários tipos de jogos de pião 
somado ao conhecimento dos diferentes 
jogos de piões existentes da atualidade, 
podemos criar um concurso de jogos de 
piões! 





Tabuleiros de jogo de pião: 
de pontuação e de percurso



















Piões óticos feitos com CD e bola de gude 



Pião parado e em movimento...



Pião parado e em movimento...



Pião parado e em movimento...





Pintura feita com tinta acrílica  na 
centrífuga de vegetais sobre papel holler

Bola de jornal 
amassado  
envolto em durex 
colorido



Piões feitos com MDF e bola de 
ping pong , por pais e filhos, para 
servir de prenda  para a festa 
junina da escola.















Crianças exploram a construção de piões 
ópticos com lantejoulas e diferentes 
materiais



Em matéria de criação, crianças são especialistas em combinar materiais para 
encontrar novas possibilidades de ver o mundo!

Diferente dos adultos, as crianças se aventuram mais na composição de suas 
criações, como estas inusitadas de usar celofane e barbante para criar efeitos 

visuais interessantes para os piões.







Jogo de corrida de pontos de 
pião.  Em um determinado 
número  de partidas 
combinadas, quem fizer a 
maior pontuação ganha o 
jogo.





Brinquedos e Brincadeiras da Amazônia
com Renata Meirelles

Numa Terça Lúdica, participantes aprendem a fazer pião sonoro  de cabaça.



Piões esculpidos com facão  ganham o 
acabamento com lixa de língua de pirarucu 
– Coleção Renata Meirelles



1ª etapa do pião de cabaça: furar as extremidades  para 
encaixar o palito e fazer um furo lateral para retirar as 

sementes. 





O furo lateral do pião 
bem esculpido serve 

para o pião cantar 
enquanto gira.



Competição de pião à moda Galibi ( Amapá): uma rede ou pano 
esticado é usado para soltar os piões. O último a cair ganha.











Piões Lutadores de Sumô : o último pião a cair  ou o 
primeiro que tirar o outro da arena ganha a competição

Fonte: internet 



The Little Book of Tops: Tricks, Lore, and More/Book and Top: Don



https://br.pinterest.com/pin/398850110727492736/

Visite a coleção virtual de piões:
https://br.pinterest.com/adrianaklisy
s3/pi%C3%B5es/



Desejamos que  o brinquedo dançarino 

rodopie muito pela infância e vida adulta!

Imagem: Pinterest





Ações

• Criação de jogos  e programação de lazer,

• Palestras, cursos  e oficinas de jogos e criação de ambientes para brincar, 

• Terças Lúdicas ( vivências lúdicas para adultos)

•Chá das 5 com filosofia lúdica (chá, delícias culinárias e apetitosas reflexões para 

despertar os sentidos de viver plenamente o presente)

•Walkscape Curitiba : Caminhadas & Reflexões lúdicas

• Assessoria para diferentes mídias que envolvam

caráter lúdico e cultural (cd-roms , sites,

programas televisivos, web histórias, gibis),

•Curadoria para exposição de brinquedos e 

montagem de acervo lúdico em brinquedotecas, 

jogotecas e espaços do brincar.
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Secretarias Municipais de Educação e Cultura: 

São  Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Distrito Federal, Recife,  Acre, Sergipe,Rondônia, Pará, Amazonas 

No exterior:
Simetrías Fundación Internacional/ Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  – Toledo/ España

FUNLIBRE - Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación – Colombia
Universidad Nacional de Bogota - Colombia
Universidad de Calli –Colombia, IBM  - Peru

Alguns cl ientes



Diretora

Adriana Klisys é psicóloga, pela PUC-SP, assessora para criação de jogos e 

ambientes lúdicos;  autora dos livros: Quer Jogar? Edições SESC SP; Ciência, 

Arte e Jogo – Ed. Peirópolis ;  Brincar e Ler para viver – Instituto Hedging-Griffo, 

dentre outros. .



• CCaC

Caleidoscópio na mídia

Revista Folha de S. Paulo





Jornal O Estado de S. Paulo



Jornal O Estado de S. Paulo



Jornal O Estado de S. Paulo



Jornal O Estado de S. Paulo



Principais publicações





11 3726-8592
11 9659-6382  

Conta to
Adriana Klisys

Diretora da Caleidoscópio

www.caleido.com.br
caleido@caleido.com.br

55 41 3344 9519
55 41 98508 0810 (whatsapp)

R. Pedro Mossoline Gasparin, 350
Santa Felicidade

Curitiba/PR

http://www.caleido.com.br/
mailto:caleido@caleido.com.br


Elencamos a seguir as instituições que confiaram no trabalho da Caleidoscópio e agradecemos
a construção conjunta de uma vida mais lúdica:

Instituto Avisa Lá, Instituto Hedging-Griffo, Ação Comunitária, Fundação Gol de Letra, Instituto
Sou da Paz, Instituto Camargo Corrêa, SESC Departamento Nacional, SESC Regional ( Mato
Grosso, Tocantins, Macapá , Pernambuco, Goiás, Porto Alegre, Ijuí, Santo Ângelo, Caxias do Sul,
Foz do Iguaçu, Paraná), SESC São Paulo, Edições SESC SP, Editora Peirópolis, Editora Abril,
Editora Moderna, Editora Panda Books, Moving Imagem e Editora, Folha de S. Paulo, Jornal O
Estado de S. Paulo, Guten News, Pátio Revista Pedagógica, Revista Carta na Escola, Carta
Fundamental, CEDAC (Centro de Documentação para a Ação Comunitária), PUC (Pontifícia
Universidade Católica- Faculdade de Psicologia/SP), FAFE-USP ( Fundação de Apoio à
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo), Creche Central da USP, PNUD-
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Sesi (Serviço Social da Indústria- SP /
Divisão de Educação Básica), Fundação Vanzolini, Escola Candanga: Fundação Educacional do
Distrito Federal/Seção de Educação Infantil, OGPTB (Organização Geral dos Professores Ticunas
Bilíngues - Amazonas), Universidade Federal de Ouro preto, UNIFESP (Universidade Federal de
São Paulo) , Programa Crer para Ver/ Abrinq, Centro de Educação Infantil do CTA-SJC (Centro
de Tecnologia Aéro Espacial),



Prisma-Centro de Estudos do Colégio Santa Maria, Rede Marista, Centro de Defesa 
à Infância (CEDIN), Associação Brasileira de Educação e Cultura (ABEC) , Centro de 
Estudos do Colégio Vera Cruz (CEVEC), Escola Vera Cruz, Centro de Estudos da 
Escola Projeto Vida, Centro de Pesquisa Atelier Carambola, Centro de Estudos da 
Escola da Vila,  Atelier Arte Expressão Escola Viva, Berçário e Pré escola Criarte, 
Casa do Brincar,  Espaço Cadê Bebê, Espaço Bebê Hebraica, Malubambu Casa de 
Brincadeiras, Escola Experimental de Salvador, Grupo Batuqueiros,  Colégio Ítaca, 
Rede Salesiana de Escolas,  Nossa Escola (SJC),  AME (Associação da Mulheres pela 
Educação - Osasco), AMUNO (Associação das Mulheres Unidas de Novo Osasco),  
Associação Quintal Mágico, Colégio SEEP Jundiaí, Colégio Santo Américo, Obra 
Social do Mosteiro São Geraldo, Centro de Promoção Social Cônego Luiz Biasi, 
Escola Comunidade Interativa – Mogi Guaçu,  Cirandar,  Pró Saúde CEI Lageado, 
Estrela Nova Movimento Comunitário, Centro de Promoção Humana Igualdade, 
Creche Casa da Criança,  CEI Persio Guimarães Azevedo, Colégio Rainha da Paz, 
Colégio , Escola Pueri Múndi, Instituto Rubens Meneghetti,



Brinquedoteca do GRAAC Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer, CAMPO -
Centro de Assessoria ao Movimento Popular, Clube do Menor/MG, Núcleo de Interação
Educativa-Jaú, Amencar (Associação de Amparo ao Menor -Bauru), Associação Comunitária
Monte Azul, Instituto Criança Cidadã, PUPA, Instituto Alana, Akatu, Intercement, IBM, Museu
da Pessoa, Livraria Bisbilhoteca, Livraria Ubaldo, Navegamundo, Promofilm do Brasil, Zenza
Mídia Digital, Natura, Enthusiasmo Cultural, Sabina Parque Lúdico do Conhecimento, Fórum
Cultura Idoso Curitiba, Fundação de Ação Social – Curitiba (FAS) , SINPRO SP, Secretaria
Municipal de Educação de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Belo
Horizonte, Uberlândia, Sergipe, Recife, Acre, Pará, Rondônia, Hortolândia, Cajamar, Caieiras,
Franco da Rocha, São José dos Campos, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá,
Jundiaí, Jacareí, Votorantin, Moji Mirim, São Sebastião, Itanhaem e Santos, Porto Iracema
das Artes/ Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. No exterior: Simetrías Fundación
Internacional/ Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
Instituto de la Juventude de CLM, Ayuntamiento, Obra Social la Caixa – Toledo/ España,
Universidad Nacional de Bogota, FUNLIBRE - Fundación Colombiana de Tiempo Libre y
Recreación – Colombia, Universidad de Calli -Colombia.


