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Resumo 

 

 

Este Artigo tem por finalidade relatar uma experiência pedagógica relacionada ao 
conteúdo Jogos e Brincadeiras, desenvolvida com os alunos da 5ª (6º ano) e 6ª (7º 
ano) séries da Escola Estadual do Campo Zulmiro Trento, do Município de Marechal 
Cândido Rondon – Paraná. Ao longo do desenvolvimento das atividades, percebeu-
se o quanto é importante trabalhar com esse conteúdo nas aulas de Educação 
Física, através da Pedagogia Histórico-Crítica, estimulando a participação efetiva 
dos alunos em todos os momentos do processo educativo. Com o resgate cultural 
dos Jogos e Brincadeiras, foi possível perceber a necessidade de reviver essas 
atividades, pois além de fazer parte do conteúdo escolar, brincar e jogar faz parte da 
vida do ser humano. Jogos e Brincadeiras contribuem para o desenvolvimento da 
autonomia, para o convívio e o respeito ao próximo e ao diferente, para ampliar o 
espírito crítico, ou seja, permitem trabalhar com o educando na sua totalidade. 
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1 Introdução 

 

 

Os jogos e brincadeiras fazem parte da vida do ser humano desde a 

antiguidade, pois o movimento é inerente a cada um de nós. Entretanto, se 

pensarmos os jogos e brincadeiras dentro do contexto da Educação Física Escolar, 

não podemos jogar ou brincar sem nos preocuparmos com o valor educativo dessas 
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atividades, pois, através das mesmas, podemos dar oportunidade para que o aluno, 

ao vivenciá-los, possa interagir através da criação de novas regras e variações para 

os jogos, partindo de sua própria realidade, quer através dos jogos e brincadeiras 

tradicionais praticados na comunidade, ou de novas aprendizagens. 

Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná, em seu 

caderno de Educação Física (PÁRANÁ, 2008, p. 65), ―além de seu aspecto lúdico, o 

jogo pode servir de conteúdo para que o professor discuta as possibilidades de 

flexibilização das regras e da organização coletiva‖. Partindo desse pressuposto, o 

professor de Educação Física pode conduzir sua aula utilizando os conhecimentos 

trazidos pelos alunos num primeiro momento e propor novos jogos, modificando 

regras, e variações, oportunizando a participação de todos na aula, com o objetivo 

de ampliar seus conhecimentos. 

Nestas Diretrizes, também consta que é interessante reconhecer as formas 

particulares que os jogos e brincadeiras tomam em distintos contextos históricos, de 

modo que cabe à escola valorizar pedagogicamente as culturas locais e regionais 

que identificam determinadas sociedades. Nesse contexto, torna-se necessário que 

o professor tome conhecimento do valor educativo dos jogos, conheça a realidade 

de seus alunos e seus valores culturais, pois,  

 

a cultura humana é uma construção que depende de nossa atividade 
interior, e o jogo tem propriedade de ‗sugar‘ para esse interior as vivências 
da realidade, obviamente o jogo passa a ser indispensável à formação da 
cultura. (FREIRE, 2002, p. 89). 

 

A inclusão dos jogos e brincadeiras, na disciplina de Educação Física, torna-

se fundamental, pois, atualmente, a criança está brincando menos, não só na 

escola, mas também nos espaços de sua convivência diária, e essa falta de 

―movimento‖ pode interferir na sua formação motora, intelectual e afetivo-social. 

Segundo Gonçalves (2006, p. 134), 

 

O valor educativo dos jogos e brincadeiras na vida da criança é 
imensurável, pois além da alegria que elas demonstram na sua execução, 
oferecem excelentes oportunidades para o seu desenvolvimento, não só 
físico, mas cognitivo, social e afetivo. 

 

Levando em consideração a importância dos jogos, a possibilidade de 

sistematizá-los como conteúdo da Educação Física, surge o questionamento: é 
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possível resgatar os jogos e brincadeiras que fazem parte da cultura dos alunos, 

vivenciá-los na Escola, dando-lhes um caráter educativo, possibilitando assim novos 

conhecimentos? 

Diante desse questionamento definiu-se como objetivo geral deste trabalho: 

resgatar jogos e brincadeiras que fazem parte da cultura dos alunos e inseri-los na 

escola , dando-lhes um caráter educativo. 

Para atender ou responder o que foi proposto no objetivo geral, foram 

traçados os seguintes objetivos específicos: conhecer a importância dos jogos e 

brincadeiras nas aulas de Educação Física através de pesquisa bibliográfica, 

identificando seu valor pedagógico; resgatar os jogos e brincadeiras que fazem parte 

da cultura dos alunos, através de pesquisa, envolvendo os mesmos e seus 

familiares; desenvolver através da prática pedagógica, numa perspectiva crítica, os 

diferentes jogos e brincadeiras trazidos pelos alunos, ampliando seus 

conhecimentos. 

 

 

2 Contextualização da Educação Física Escolar 

 

 

A história da Educação Física no Brasil remonta ao período colonial, mas não 

como disciplina de currículos escolares, pautada no conhecimento, e sim como uma 

forma de trabalhar com o ser humano, desenvolvendo habilidades necessárias para 

aquele período, a qual era formar homens fortes para defender o país. 

 

A Educação Física no Brasil, desde o século XIX, foi entendida como um 
elemento de extrema importância para forjar daquele indivíduo 'forte', 
'saudável', indispensável à implementação do processo de desenvolvimento 
do país que, saindo de sua condição de colônia portuguesa, no início da 
segunda década daquele século, buscava construir seu próprio modo de 
vida. (CASTELANI FILHO, 1988, p. 39). 

 

Dentro desse enfoque, a Educação Física em nosso país, só foi introduzida 

na escola em 1851. Para Darido (2003, p. 1), 

 

a inclusão da Educação Física oficialmente na escola ocorreu no Brasil 
ainda no século XIX, em 1851, com a reforma Couto Ferraz, embora a 
preocupação com a inclusão de exercícios físicos, na Europa, remonte ao 
século XVIII. 
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Mesmo com sua inclusão oficial na escola em 1851, a Educação Física não 

era trabalha para desenvolver o ser humano em sua totalidade, e sim para fornecer 

elementos para o aprimoramento físico dos indivíduos. A partir de meados da 

década de 1930, segundo Darido (2003, p. 1), ―a concepção dominante na 

Educação Física é calcada na perspectiva higienista. Nela a preocupação central é 

com hábitos de higiene e saúde, valorizando o desenvolvimento do físico e da moral, 

a partir do exercício‖. 

A Educação Física era vista como a educação do físico e a saúde corporal, e 

militares e médicos ocupavam espaço nessa área. Mais tarde, para darem conta de 

suas atribuições, abriram mão dessas atividades. Assim, a Educação Física 

começou a ganhar espaço no âmbito escolar.  

 

O envolvimento dos higienistas com a educação escolar se deu, portanto, 
dentro de um quadro de compreensão desta como sendo uma extensão da 
educação familiar. Tratava-se na verdade de mostrar que a nefasta ação 
dos pais na educação de seus filhos, não se encerrava no ambiente familiar. 
Pelo contrário, ao externarem aos pais, o ‗ideal‘ de educação que 
almejavam a seus filhos, influíam na forma de organização escolar, na 
definição das linhas pedagógicas a serem adotadas. (CASTELANI FILHO, 
1988, p. 45). 

 

A Educação Física, enquanto disciplina escolar, passou por diversas 

concepções, geralmente priorizando o corpo atlético, a força, a competição, ou seja, 

sempre atendendo aos interesses das conjunturas de cada momento, esquecendo o 

ser humano em sua totalidade 

Procurando atender interesses e necessidades, a Educação Física passou a 

ser inserida como componente curricular no ensino primário e no secundário, sendo 

normatizada. As Leis, Decretos e Deliberações que contemplam a disciplina 

de Educação Física sempre estiveram voltadas para atender a conjuntura 

política e econômica em que vivia o país. Destacamos a Lei Constitucional nº 

1 da Constituição dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 10 de 

novembro de 1937, citada por Castelani Filho (1988, p. 80): 

 

Artigo 131. A educação física, e ensino cívico e os trabalhos manuais, 
obrigatórios em todas as escolas, normais e secundárias, não podendo 
nenhuma escola de qualquer desses graus ser autorizada ou reconhecida 
sem que satisfaça aquela exigência. Artigo 132. O Estado fundará 
instituições, ou dará o seu auxílio e proteção às fundadas por associações 
civis, tendo umas e outras por fim, organizar para a juventude, períodos de 
trabalho anual nos campos e oficinas, assim como promover-lhes a 
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disciplina moral e o adestramento físico, de maneira a prepara-lo ao 
cumprimento de seus deveres para com a economia e a defesa da nação. 

 

Em 1942, através da Reforma Capanema, a Educação Física foi contemplada 

como sendo matéria obrigatória a ser oferecida pelos estabelecimentos de ensino e 

cumprida por todos os alunos até 21 anos de idade. Para Castelani Filho(1988), 

buscava-se, desta forma, atender a promoção do adestramento físico necessário ao 

cumprimento – por parte da juventude – ―de seus deveres com a economia‖. 

Todavia, segundo Castelani Filho (1988), outras Leis e Decretos vieram para 

sustentar a Educação Física como disciplina obrigatória, até mesmo com novas 

propostas, mas sempre voltadas para atender as necessidades de cada momento, 

ou seja, o homem forte para defender o país, o homem saudável para trabalhar nas 

indústrias que estavam se estabelecendo no país, o homem atleta para elevar o 

nome do Brasil no cenário nacional e mundial. Até este momento não se preocupava 

com o homem que pensa, tem emoções, movimentos, ou seja, no ser humano que 

precisa ser valorizado em sua totalidade.  

Neste período também foi criada a Lei n. 5692/71, que manteve o caráter 

obrigatório da disciplina de Educação Física nas escolas, com legislação específica, 

no entanto tratando-a como ―atividades‖ regulares e obrigatórias no currículo de 

todos os cursos e níveis do sistema de ensino. 

A partir da década de 1980, a Educação Física começa a encontrar seu 

caminho e ser valorizada através de conhecimentos produzidos pelas ciências, 

sendo que estudos são direcionados para essa área, com o objetivo de mostrar a 

importância da disciplina na formação integral do ser humano. Nesse sentido, o 

Estado do Paraná, na década de 1990, publica o Currículo Básico para a Escola 

Pública do Estado do Paraná (PARANÁ, 1990), para sistematizar o trabalho coletivo 

dos professores em todas as disciplinas, dentre elas, a Educação Física. Este 

documento traz como conteúdos: ginástica, dança, jogos e esportes que deverão ser 

trabalhados cumprindo um papel verdadeiramente educativo. 

Seguindo este caminho, a Educação Física ganha mais espaço na Escola 

com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

N.9394/96), na qual ela passa a ser ―componente curricular‖. Para concretizar a 

Educação Física como ―componente curricular‖, o MEC lança os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) em 1997, o qual organizou os conteúdos da 

Educação Física em três blocos: esportes, jogos, lutas e ginástica; atividades 
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rítmicas e expressivas e conhecimento sobre o corpo, sendo que esses conteúdos 

poderiam ser desenvolvidos através da interdisciplinaridade com os Temas 

Transversais: Ética; Pluralidade Cultural; Meio Ambiente; Saúde; Orientação Sexual 

e Temas locais. (BRASIL, PCNs, 1997).  

Dentro deste enfoque, ou seja, através dos caminhos percorridos pela 

Educação Física ao longo de sua história, concepções e objetivos, profissionais 

comprometidos com a Educação Pública do Paraná elaboraram uma nova proposta 

para a disciplina de Educação Física, pautada na formação de seres humanos 

capazes de questionar e transformar a realidade social em que vivem. 

 

Dentro de um projeto mais amplo de educação do Estado do Paraná, 
entende-se a escola como um espaço que, dentre outras funções, deve 
garantir o acesso aos alunos do conhecimento produzido e acumulado 
historicamente pela humanidade.  
Nesse sentido, partindo de seu objeto de estudo e de ensino, Cultura 
Corporal, a Educação Física se insere neste projeto ao garantir o acesso ao 
conhecimento e à reflexão crítica das inúmeras manifestações ou práticas 
corporais historicamente produzidas pela humanidade, na busca de 
contribuir com um ideal mais amplo de formação de um ser humano crítico e 
reflexivo, reconhecendo-se como sujeito, que é produto, mas também 
agente histórico, político, social e cultural. (PARANÁ, 2008, p. 49). 

 

Essa proposta nos direciona para trabalhar a Educação Física através da 

contextualização, envolvendo o aluno em todos os momentos da aula, para não 

ficarmos apenas ―adestrando‖ o ser humano, mas para atendermos ao compromisso 

social da Educação Física, transformando a nossa sociedade fundada em valores 

individuais, em uma sociedade que pensa e age coletivamente, onde o ser humano 

seja valorizado em sua totalidade.  

Para que isso ocorra efetivamente na prática, as DCE`s (PARANÁ, 2008), 

inserem como conteúdos básicos ou estruturantes da disciplina de Educação Física: 

o Esporte; os Jogos e Brincadeiras; a Ginástica; as Lutas e as Danças; e como 

elementos articuladores desse conteúdo foram contemplados: a Cultura Corporal e 

Corpo; Cultura Corporal e Ludicidade; Cultura Corporal e Saúde; Cultura Corporal e 

Mundo do Trabalho; Cultura Corporal e Desportivização; Cultura Corporal-Técnica e 

Tática; Cultura Corporal e Lazer; Cultura Corporal e diversidade; Cultura Corporal e 

Mídia.  

 

Os objetivos e as propostas educacionais da Educação Física foram se 
modificando ao longo deste último século, e todas essas tendências, de 
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algum modo, ainda hoje influenciam a formação do profissional e as práticas 
pedagógicas dos professores de Educação Física. (DARIDO, 2003, p. 1). 

 

Entre as principais mudanças ocorridas na Educação Física, podemos 

destacar as abordagens pedagógicas citadas pela mesma autora, como Abordagem 

Desenvolvimentista; Abordagem Construtivista-Interacionista; Abordagem Crítico 

Superadora e a Abordagem Sistêmica. 

Para Darido (2003), na Abordagem Desenvolvimentista, a Educação Física 

deve proporcionar ao aluno condições para que o seu comportamento motor seja 

desenvolvido através da interação entre o aumento da diversificação e a 

complexidade dos movimentos, sendo que o seu principal objetivo é oferecer a 

experiência de movimentos adequados ao seu nível de crescimento e 

desenvolvimento, a fim de que a aprendizagem das habilidades motoras seja 

alcançada. Uma das limitações desta abordagem refere-se à pouca importância, ou 

a uma limitada discussão, sobre a influência do contexto sociocultural que está por 

trás das habilidades motoras. 

Para esta mesma autora, na Abordagem Construtivista-Interacionista, a 

principal vantagem é que ela possibilita uma maior integração com uma proposta 

pedagógica ampla e integrada da Educação Física nos primeiros anos de educação 

formal. Nessa proposta, o jogo, enquanto conteúdo/estratégia, tem um papel 

privilegiado: é considerado o principal modo de ensinar, sendo que este aprender 

deve ocorrer num ambiente lúdico e prazeroso para a criança. 

Na proposta Crítico Superadora, os adeptos dessa abordagem propõem que 

se considere a relevância social dos conteúdos, sua contemporaneidade e sua 

adequação às características sócio-cognitivas dos alunos; deve-se, também, evitar o 

ensino por etapas e adotar a simultaneidade na transmissão dos conteúdos, ou seja, 

os mesmos conteúdos devem ser trabalhados de maneira mais aprofundada ao 

longo das séries, sem a visão de pré-requisitos, conforme destaca Darido (2003). 

Na Abordagem Sistêmica, a concepção de Educação Física vem sendo 

elaborada ainda por Betti. Para Darido (2003), o autor ressalta que a Educação 

Física na escola não está restrita ao ensino de habilidades motoras. Os conteúdos 

oferecidos para integrar e introduzir o aluno na cultura corporal/movimento não 

difere das demais abordagens: o jogo, o esporte, a dança e a ginástica, que devem 

partir da experimentação dos movimentos em situação prática, além do 

conhecimento cognitivo e da experiência afetiva advindos da prática de movimentos.  
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Todavia, não adianta mudar a proposta da disciplina, se os profissionais de 

Educação Física não repensarem suas práticas. Diante disso, um caminho que está 

se abrindo, principalmente no Paraná, é a participação dos professores no Programa 

de Desenvolvimento Educacional, através da formação continuada, onde as 

dificuldades encontradas em suas práticas pedagógicas são pesquisadas pelos 

mesmos e, posteriormente, é elaborado um trabalho propondo novos 

encaminhamentos para que a Educação Física realmente encontre seu valor 

pedagógico nas escolas. 

Dentro desse contexto, nesse trabalho será abordado o conteúdo jogos e 

brincadeiras, que tem valor fundamental para a disciplina de Educação Física, o qual 

passo a descrever. 

 

 

3 Jogos e Brincadeiras 

 

 

Pensar na história dos jogos e brincadeiras é colocar nossa memória em 

funcionamento e voltar para a antiguidade, pois é nesse período histórico que muitos 

autores buscam a sua origem. 

 

A tradicionalidade e universalidade dos jogos assenta-se no fato de que 
povos distintos e antigos como os da Grécia e do Oriente brincam de 
amarelinha, de empinar papagaios, jogar pedrinhas, e até hoje as crianças o 
fazem da mesma forma. Esses jogos foram transmitidos de geração em 
geração através de conhecimentos empíricos e permanecem na memória 
infantil. Muitos jogos preservam sua estrutura inicial, outros modificam-se, 
recebendo novos conteúdos. A força de tais jogos explica-se pelo poder da 
expressão oral. Enquanto manifestações espontâneas da cultura popular, 
os jogos tradicionais tem a função de perpetuar a cultura infantil e 
desenvolver formas de convivência social. (KISHIMOTO, 1993, p. 15). 

 

Embora jogar e brincar fazem parte das atividades inerentes à vida do ser 

humano, por muitos anos elas foram deixadas de lado ou não foram valorizadas 

como elemento formador do ser humano na sua totalidade, principalmente pela 

disciplina de Educação Física, a qual se preocupava, basicamente, com o físico, 

através de atividades monitoradas. 
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Segundo Gonçalves (2006, p. 143), ―podemos dizer que os jogos e 

brincadeiras estão intimamente vinculados à espécie humana, e a atividade lúdica é 

tão antiga quanto o homem na face da terra‖. 

No Brasil, a origem dos jogos e brincadeiras está intimamente ligada com a 

origem histórica, ou seja, com o início da colonização em nosso país. Para 

Kishimoto (1993), foi através dos primeiros portugueses colonizadores é que os 

jogos chegaram em nosso país e passaram a fazer parte das atividades e da cultura 

do nosso povo. 

A importância dos jogos e brincadeiras no contexto pedagógico é destacada 

por vários autores, dentre eles podemos citar: Huizinga, Kishimoto, Darido, Freire e 

Scaglia, Bregolato, os quais apresentam um conjunto de possibilidades que 

contribuem para que as aulas de Educação Física, utilizando-se dos jogos e 

brincadeiras, possam proporcionar ao aluno a aquisição de novos conhecimentos 

dentro do contexto pedagógico. 

Assim, o jogo pode ser definido como: 

 

uma atividade de ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si 
mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 
consciência de ser diferente da ‗vida cotidiana‘. (HUIZINGA, 1999, p. 33). 

 

As brincadeiras, segundo Vaz, são conceituadas como: 

 

[...] expressões miméticas privilegiadas na infância, momentos organizados, 
nos quais o mundo, tal qual as crianças o compreendem, é relembrado, 
contestado, dramatizado, experienciado. Nelas as crianças podem viver, 
com os mesmos riscos, e interpretando e atuando de diferentes formas, as 
situações que lhe envolvem o cotidiano. Desempenham um papel e logo 
depois outro, seguindo, mas também reconfigurando regras. São momentos 
de representação e apresentação, de apropriação do mundo. (VAZ apud 
PARANÁ, 2008, p. 66). 

 

Nessa direção, percebe-se a importância que deve ser atribuída aos jogos e 

brincadeiras dentro da disciplina de Educação Física, levando em consideração o 

valor pedagógico que dos mesmos , pois a aquisição do conhecimento acontece de 

forma mais concreta e espontânea.  

 

Na Educação Física, o desenvolvimento do indivíduo num meio ambiente 
humano – portanto cultural e social – deve ser objetivo principal, 
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independente de qualquer divisão que se tente fazer do seu conteúdo em 
áreas de conhecimento. É preciso valorizar a tarefa coletiva, para isso, em 
se tratando de Educação Física, possuímos diversos recursos dentre eles, o 
privilégio de poder contar com os jogos. (FREIRE; SCAGLIA, 2003, p. 31). 

 

Portanto, o jogo deve ser trabalhado e valorizado como conteúdo da 

Educação Física Escolar. Para Bregolato (2008, p. 71), ―o jogo está incluído como 

um todo na vida do ser humano como parte existente de sua imaginação‖. 

Precisamos buscar a melhor maneira de resgatar e trabalhar os jogos e brincadeiras 

dentro das aulas de Educação Física, pois em muitos espaços (escolas), os mesmos 

estão sendo esquecidos, ou melhor, deixando de ser realmente trabalhados como 

conteúdo que possa contribuir na formação integral do aluno, dando-lhe 

oportunidades para que o mesmo estabeleça relações entre os conhecimentos 

construídos em sua experiência escolar e na sua vida fora da escola, ou seja, formar 

cidadãos em sua totalidade. Para Huizinga (1999, p. 85), ―a civilização se tornou 

mais séria, devido ao fato de atribuir ao jogo, apenas um lugar secundário‖. 

Nesse contexto, destacamos a necessidade de resgatar os jogos e 

brincadeiras nas aulas de Educação Física para trabalhar de uma maneira mais 

espontânea esse conteúdo, direcionando as aulas, onde o aluno possa interagir, 

emitir sua opinião, valorizar as diferenças, saber ganhar e perder, ou seja, realizar 

atividades desenvolvendo a formação integral do ser humano. Para que isso ocorra 

efetivamente, o professor tem papel relevante neste processo. 

 

Os jogos são atividades prazerosas e lúdicas, que contribuem para a 
aprendizagem de valores humanos e éticos determinados para a formação 
integral da personalidade e do desenvolvimento moto, intelectual e afetivo 
do ser humano e que podem ou não ser acompanhados de regras pré-
determinadas. (GONÇALVES, 2006, p. 136). 

 

O papel da Educação Física é trabalhar com o ser humano em sua totalidade, 

e um dos caminhos para que isso realmente aconteça é através do jogo, o qual 

proporciona, ao aluno, formas de pensar e agir e a obtenção de uma autonomia para 

uma prática de vida mais saudável. Nesse sentido, o jogo desenvolvido nas aulas de 

Educação Física faz com que o aluno tenha capacidade de perceber suas 

habilidades, seu desempenho em relação ao outro e cumpre o papel transformador 

de valores se pensarmos em uma sociedade mais igualitária e humana 
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Todo professor deveria saber que a melhor motivação para a aprendizagem 
é quando a atividade é agradável e prazerosa e quando o jogo proporciona 
prazer e aprendizagem ao mesmo tempo. Podemos dizer que o jogo é um 
excelente meio de preparação para a vivência em sociedade. 
(GONÇALVES, 2006, p. 138). 

 

Se faz necessário que os professores de Educação Física passem a 

contemplar os jogos e brincadeiras de uma maneira mais efetiva em suas aulas, 

sempre que possível valorizando a cultura e a vivência dos alunos. Assim, suas 

aulas serão mais dinâmicas e, consequentemente, apresentando melhores 

resultados melhores.  

As Diretrizes destacam que os trabalhos com os jogos e brincadeiras são de 

relevância para o desenvolvimento do ser humano, pois atuam como maneiras de 

representação do real através de situações imaginárias. Através do brincar (jogar), o 

aluno estabelece conexões entre o imaginário e o simbólico. 

Como os jogos e brincadeiras passaram a fazer parte do conteúdo da 

Educação Física, muitos autores estão apresentando uma nova classificação para 

os mesmos. Para Bregolato (2006), os jogos podem ser classificados como: 

1. Cooperativos: são os jogos que oferecem condições de convivência onde 

vigora o respeito mútuo, a harmonia, os objetivos comuns e a liberdade. 

2. Socializantes, Interativos e de Aproximação Corporal: são os jogos 

recomendados para o início do ano letivo com o objetivo de promover a 

socialização mais imediata dos alunos. 

3. Dramatização: jogos que dão asas a imaginação, pois através deles os 

alunos expressam, brincando, aspectos da vida real. 

4. Rítmicos: são jogos onde os alunos realizam movimentos dentro de um 

ritmo estabelecido. 

5. Recreativos: desenvolvem qualidades como: a resistência geral, a 

coordenação, a percepção espacial e temporal, a força, a velocidade, o 

espírito de grupo, a construção de regras a convivência com os erros e os 

acertos, com a vitória e a derrota, com a expectativa e a perseverança. As 

brincadeiras são consideradas jogos recreativos. 

6. Pré-desportivos: são jogos de caráter lúdico e a evidência está no prazer 

de jogar, sendo a competição um aspecto do jogo, e não a razão de jogar. 
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As DCEs (2006), dentro dos conteúdos básicos, classificam os jogos para 

serem trabalhados na disciplina de Educação Física, no Ensino Fundamental, como: 

 jogos e brincadeiras populares; 

 jogos de tabuleiro; 

 jogos cooperativos; 

 jogos dramáticos; além das brincadeiras e cantigas de roda 

 

Dessa forma, como a pesquisa está direcionada aos jogos e brincadeiras 

populares, é importante conhecer sua definição. Para Awwad (2004), os Jogos 

Populares/Jogos Tradicionais são desenvolvidos, geralmente, em ruas, quintais, 

terrenos baldios, em pátios escolares; são praticados, geralmente, por crianças. 

Uma de suas peculiaridades é a utilização de recursos materiais de fácil acesso e 

apresentam denominações próprias e variações de acordo com a região onde são 

praticados. Na sua maioria, são passados de geração em geração, e por isso são 

denominados também de ―jogos tradicionais‖. Ex: amarelinha, cinco marias, cobra-

cega, balança caixão, entre outros.  

 

 

4 A Pedagogia Histórico-Crítica 

 

 

A pedagogia que envolve a disciplina de Educação Física, dentro do contexto 

da cultura corporal do movimento, leva o professor a refletir sobre algumas situações 

que permeiam a sua prática. Atualmente, não podemos mais pensar no dualismo 

corpo mente, e sim trabalhar com o ser humano em sua totalidade dentro das aulas 

de Educação Física. Desenvolver a cultura corporal, através de uma 

contextualização e não apenas pela repetição mecânica de técnicas e movimentos. 

Oportunizar a todos o prazer da prática de uma variedade de conteúdos, respeitando 

as individualidades e não a valorização de alguns em detrimento de outros. 

Segundo as DCEs (2008), devemos fundamentar nossa prática nas reflexões 

das necessidades atuais de ensino perante o aluno, considerando os contextos e 

experiências de diferentes regiões, escolas, professores, aluno e da comunidade. 

Compreender que a Educação Física é composta por interações que se 

estabelecem nas relações sociais, políticas, econômicas e culturais dos povos, ou 
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seja, tem a função social de contribuir para que os alunos se tornem sujeitos 

capazes de reconhecer o próprio corpo, adquirir uma expressividade corporal 

consciente e refletir criticamente sobre as práticas corporais. 

Em se tratando especificamente do conteúdo jogo, o professor pode 

apresentar aos seus alunos diversos tipos de jogos, com suas regras mais 

elementares, as possibilidades de apropriação e recriação, conforme a cultura local; 

solicitar que os alunos criem outras situações de jogo, vivenciando as; discutir em 

que o jogo se diferencia do esporte, principalmente quanto à liberdade do uso de 

regras; realizar intervenções pedagógicas necessárias, para que o jogo não se 

encaminhe desvinculado dos objetivos propostos.  

Para desenvolver todas essas situações, é importante uma nova postura tanto 

do professor como do aluno, a qual implica em trabalhar os conteúdos de forma 

contextualizada em todas as áreas do conhecimento humano. Essa nova postura é 

destacada pela pedagogia histórico crítica que, segundo Gasparin (2003), deve 

seguir as seguintes etapas:  

— Prática social inicial do conteúdo: caracteriza se como uma preparação, 

uma mobilização dos alunos para a construção do conhecimento escolar. É uma 

primeira leitura da realidade, um contato inicial com o tema a ser estudado. É o 

momento onde os alunos mostram sua vivência, ou seja, o que já sabem sobre o 

que vai ser estudado e perguntam tudo o que gostariam de saber sobre o tema. 

— Problematização: é um elemento chave na transição entre a prática e a 

teoria, isto é entre o fazer cotidiano e a cultura elaborada. É o momento em que se 

inicia o trabalho com o conteúdo sistematizado. A problematização é o fio condutor 

de todo o processo ensino-aprendizagem, onde o educando, após ter sido 

desafiado, provocado, despertado e ter apresentado algumas hipóteses de 

encaminhamentos, compromete se teórica e praticamente para a busca das 

questões levantadas. 

— Instrumentalização: é o caminho através do qual o conteúdo sistematizado 

é posto à disposição dos alunos para que o assimilem e recriem e, ao incorporá lo, 

transformem se em instrumento de construção pessoal e profissional, estabelecendo 

uma comparação intelectual entre seus conhecimentos cotidianos e os 

conhecimentos científicos, apresentados pelo professor, possibilitando que eles 

incorporem seus conhecimentos. É o momento da efetiva construção do novo 

conhecimento.  



14 

 

— Catarse: o educando é capaz de situar e entender questões sociais 

apresentadas, dando à aprendizagem um novo sentido, percebendo que não 

aprendeu apenas um conteúdo, mas algo que tem significado e utilidade para sua 

vida, algo que lhe exige compromisso de atuar na transformação social. A catarse 

representa a síntese do aluno, sua nova postura mental; a demonstração do novo 

grau de conhecimento a que chegou, expresso pela avaliação espontânea ou formal. 

— Prática Social final do conteúdo: é o ponto de chegada do processo 

pedagógico na perspectiva histórico critica. É a nova maneira de compreender a 

realidade e de posicionar se nela, não apenas em relação ao fenômeno, mas a 

essência do real, do concreto. É a manifestação da nova postura prática, da nova 

atitude, da nova visão do conteúdo. É, ao mesmo tempo, o momento da ação 

consciente, na perspectiva da transformação social. A prática social não está 

somente no início ou no fim do processo, mas está presente o tempo todo. 

 

 

5 O Relato e Resultados da Experiência 

 

 

Este trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual Zulmiro Trento, localizada 

no distrito de Novo Horizonte, pertencente ao município de Marechal Cândido 

Rondon – Paraná. Devido à sua localização, a maioria dos alunos são oriundos da 

zona rural, onde o movimentar-se ainda está presente no seu dia a dia. O projeto foi 

desenvolvido em quatro etapas: Pesquisa; elaboração do Material Didático; 

Implementação do Projeto na Escola e a produção desse Artigo Científico. 

Participaram do projeto, em todas as etapas, os alunos da 5ª/6º e 6ª/7º 

série/ano da Escola Estadual do Campo Zulmiro Trento, Ensino Fundamental, 

totalizando 26 alunos. 

 

 

5.1 Pesquisa 

 

 

A pesquisa caracterizou-se como descritiva, na qual, segundo Barros e Lehfel 

(2000, p. 70), ―não há interferência do pesquisador, isto é, ele descreve o objeto de 
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pesquisa. Procura descobrir a frequência que um fenômeno ocorre, sua natureza, 

característica, causas, relações e conexões com outros fenômenos‖.  

O instrumento utilizado para a realização da pesquisa foi um questionário 

aberto, direcionado aos pais e familiares dos alunos envolvidos no projeto, que teve 

por objetivo conhecer e resgatar jogos e brincadeiras do ambiente de convivência 

dos alunos, contendo questões como: No seu tempo de infância, costumava se jogar 

ou brincar ? Quais as atividades realizadas? Geralmente, onde essas atividades 

eram realizadas? Quem participava na realização dessas atividades? Escolha um 

jogo ou brincadeira que mais gostava de praticar e descreva como o mesmo era 

realizado (número de participantes, local onde era praticado, regras). Você lembra 

onde aprendeu o jogo ou brincadeira que descreveu? Se lembra, escreva a história 

do mesmo. Foram entregues aos pais, através dos alunos, 26 questionários, dos 

quais 24 voltaram respondidos. 

Na primeira questão: No seu tempo de infância ou adolescência, costumava 

jogar ou brincar? A resposta foi unânime, todos os pais responderam sim, citando 

trinta e quatro atividades diferentes, sendo que as mais praticadas por eles eram: 

esconde-esconde, caçador, pular corda, ovo choco, peteca, bets, lets e amarelinha. 

O resultado da pesquisa, segundo as respostas fornecidas pelos pais, e em 

virtude essas atividades estarem presentes também no cotidiano da geração 

estudada, vai ao encontro do que diz Kishimoto (1993, p. 15): 

 

A tradicionalidade e universalidade dos jogos assenta-se no fato de que 
povos distintos e antigos como os da Grécia e do Oriente brincam de 
amarelinha, de empinar papagaios, jogar pedrinhas, e até hoje as crianças o 
fazem da mesma forma. Esses jogos foram transmitidos de geração em 
geração através de conhecimentos empíricos e permanecem na memória 
infantil. Muitos jogos preservam sua estrutura inicial, outros modificam-se, 
recebendo novos conteúdos. A força de tais jogos explica-se pelo poder da 
expressão oral. Enquanto manifestações espontâneas da cultura popular, 
os jogos tradicionais tem a função de perpetuar a cultura infantil e 
desenvolver formas de convivência social.  

 

Percebemos que os jogos e brincadeiras praticados na antiguidade continuam 

fazendo parte do cotidiano dessa comunidade escolar, como também a convivência 

social. 

Na segunda questão, perguntamos aos pais onde essas brincadeiras 

geralmente eram realizadas. A grande maioria respondeu no pátio de suas casas, 

além dos campos, pátio da escola, rua (estrada), potreiros e gramado. 
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A terceira questão estava direcionada para quem participava na realização 

das atividades. Os vizinhos foram os mais citados, juntamente com os amigos, 

depois os irmãos, primos e colegas de escola.  

Na quarta questão, os pais descreveram um jogo ou brincadeira que mais 

gostavam de praticar. De forma bastante simples, mas original, descreveram 

atividades como: ovo choco, brincar de boneca, pé na lata, caçador, amarelinha, 

caça ao tesouro, esconde-esconde, bets, feijão queimado, pega-pega, entre outras. 

Para finalizar a pesquisa, os pais relataram onde aprenderam determinado 

jogo ou brincadeira, bem como a história do mesmo. Nesta questão, tivemos 

respostas interessantes, como por exemplo: ―na escola da linha Apepu, em 1983‖; 

―eu aprendi na escola com a professora de Educação Física, como a brincadeira era 

legal, brincava na rua entre amigos‖; ―na escola, em 1979, aprendi muitas 

brincadeiras‖; ―eu aprendi com os primos e vizinhos mais velhos. Todo sábado e 

domingo à tarde a gente se reunia no pátio para jogar‖.  

Percebemos que a grande maioria das respostas apresentadas pelos pais vai 

ao encontro das colocações de Awad (2004); para ele, os Jogos Populares/Jogos 

Tradicionais, são passados de geração em geração, e desenvolvidos geralmente em 

ruas, quintais, pátios escolares, apresentando denominações próprias e variações 

de acordo com a região onde são praticados. 

 

 

5.2 Elaboração do material didático 

 

 

A Unidade Didática elaborada abordou os Jogos e Brincadeiras, 

fundamentada na Pedagogia Histórico-Crítica, pautada na obra de Gasparin (2003). 

Essa Unidade Didática apresenta as etapas de como desenvolver o conteúdo 

através da pedagogia Histórico-Crítica, como também um plano de aula sobre o 

Resgate dos Jogos e Brincadeiras, incluindo a Prática Social Inicial, a 

Problematização, a Instrumentalização, a Catarse e a Prática Social Final. Esse 

material serviu de base para a implementação do Projeto na Escola. 
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5.3 Implementação do projeto na Escola 

 

 

A implementação foi realiza, tendo como referência o resultado da pesquisa, o 

material didático e as Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCEs), do Estado 

do Paraná (2008). 

Com os dados da pesquisa (questionário) em mãos, passamos a trabalhar 

com os alunos, apresentando o projeto e os objetivos do mesmo. O período para a 

implementação foi de quatro meses no entanto, as aulas foram intercaladas com 

outros conteúdos previstos no Plano de Trabalho Docente da Escola, através de 

aulas teóricas e práticas. 

Iniciamos as atividades em sala de aula partindo da Prática Social Inicial: os 

alunos, em grupo, responderam, a partir de seu conhecimento, o que é Jogo e 

Brincadeira, e posteriormente expuseram para seus colegas. Esse momento foi 

problematizado pela professora, questionando aos alunos: Jogo e brincadeira são a 

mesma coisa? Os jogos e brincadeiras são importantes para a formação integral do 

ser humano? Os jogos e brincadeiras são importantes para nosso convívio familiar e 

social? 

Para aprofundar o conhecimento dos alunos, após a motivação inicial, os 

mesmos passaram a responder às questões problematizadoras, através de pesquisa 

em material disponibilizado pela professora nos computadores do ―Paraná Digital‖. 

Para Gasparin, (2003), esta é uma etapa muito importante do processo pedagógico, 

pois vai despertando o interesse dos alunos pelo conteúdo e construindo seu 

conhecimento de uma forma mais elaborada. 

Partindo do conhecimento prévio dos alunos e com os dados do trabalho 

realizado pelos mesmos, passamos para a Instrumentalização, que, segundo 

Gasparin (2003), é a etapa que envolve o centro do processo pedagógico, onde um 

dos principais papéis do professor é a construção do conhecimento científico e a 

transformação da realidade por parte dos alunos. Nesta etapa é que se realiza 

efetivamente a aprendizagem: partindo dos conceitos cotidianos, os conceitos 

científicos são apropriados. 

Para desenvolver essa etapa, os alunos foram divididos em grupos e cada 

grupo escolheu um jogo ou brincadeira para trabalhar. No primeiro momento, os 

alunos foram buscar, através de pesquisa, todas as informações possíveis sobre sua 
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atividade. Muitos dados curiosos apareceram, como também a história de alguns 

jogos ou brincadeiras, como, por exemplo, a história de pular corda, da amarelinha, 

do bets. Com as informações em mãos, cada grupo passou a apresentar a atividade 

para os colegas, que vivenciaram na prática cada uma delas, contribuindo para a 

ampliação do conhecimento dos mesmos.  

Concluída essa etapa, passamos para a Catarse, ou seja, realizamos os 

mesmos jogos e brincadeiras com novas regras e variações sugeridas pelos 

próprios alunos. Nesse momento, cada aluno pôde fazer uma síntese do que 

assimilou, expressando uma nova maneira de ver o conteúdo, compreendendo com 

mais clareza o que foi trabalhado. Nessa etapa, sempre que possível ocorria a 

intervenção do professor, oportunizando a participação de todos. O retorno por parte 

dos educandos sempre ocorreu, pois em cada jogo ou brincadeira foi possível 

colocar uma nova regra ou forma de brincar. 

Como na Catarse o aluno é capaz de situar e entender as questões históricas 

e sociais, trabalhamos com a brincadeira ―negrinhos da África‖ apresentada por um 

grupo, onde os alunos foram questionados sobre o título da brincadeira e, através 

dos conhecimentos já adquiridos, foi possível conversar sobre questões 

relacionadas ao trabalho escravo, o racismo no Brasil atual e a importância do negro 

na economia e cultura do país. Após o diálogo, um novo nome foi sugerido para a 

brincadeira: ―trabalhadores do Brasil.‖ 

A última etapa desenvolvida foi a Prática Social Final, momento em que os 

alunos tiveram a oportunidade de apresentar novas propostas de ação, partindo do 

conteúdo aprendido. Isso ocorreu através de uma atividade organizada e 

desenvolvida na Escola, envolvendo os alunos e seus familiares (mães). Nesse dia, 

inicialmente alguns alunos expuseram de forma oral como foi desenvolvida a 

atividade do grupo, posteriormente, as mães também tiveram a oportunidade de 

relatar como brincavam e jogavam na sua época. Após a exposição oral foi realizada 

a parte prática, onde as mães e os alunos participaram na prática de alguns jogos e 

brincadeiras, respeitando e valorizando o convívio social e os limites de cada um. 

Para encerrar o evento, algumas mães deixaram o seu depoimento sobre esse 

momento que vivenciaram na Escola junto com seus filhos 

 

Eu gostei muito de participar, foi uma tarde muito agradável aonde pude 
lembrar e também participar das brincadeiras juntamente com as outras 
mães e também nossos filhos. Fazer essas brincadeiras foi muito importante 
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para mostrar aos nossos filhos que a brincadeira é legal para brincar sem 
ter que ficar na frente da televisão, jogando vídeo game ou no computador. 
É muito importante resgatar essas brincadeiras para mostrar aos nossos 
filhos um pouco de nossa cultura. Essa atividade deveria acontecer mais 
vezes durante o ano letivo. Foi muito legal ouvir as mães e as crianças 
contarem como se faz a s brincadeiras. Agradeço pelo convite. (MÃE 1). 

 

Oi professora, foi muito legal e divertido brincar com as crianças, assim elas 
aprenderam mais sobre as brincadeiras que nós brincávamos quando 
éramos crianças. É importante realizar mais vezes pois assim a gente 
conhece os amigos de nossos filhos. (MÃE 2). 

 

Finalizando o projeto foi realizada a avaliação da proposta com os alunos 

através da exposição oral, desenho e avaliação escrita, onde os mesmos puderam 

mostrar o conhecimento adquirido e a importância desse conteúdo nas aulas de 

Educação Física. Apresentamos alguns depoimentos de alunos que relatam de 

forma agradável e satisfatória o resultado desse trabalho.  

 

Eu gostei muito porque essas brincadeiras fazem lembrar de brincadeiras 
que eu não brincava mais. Eu gostei, porque aprende novas brincadeiras 
que eu não conhecia. Esse projeto é legal e divertido, as pessoas deveriam 
ter mais brincadeiras não ficar só no pc. (Aluno 1). 

 

Eu gostei muito do projeto jogos e brincadeiras, foi muito legal porque as 
brincadeiras que a gente não sabia, a gente aprendeu a brincar, mas tinha 
brincadeiras que eu já conhecia, mas com nomes diferentes. A minha vó 
que veio também gostou, mas não brincou porque é idosa. Ela disse que 
gostou de olhar as crianças brincando. (Aluno 2). 

 

Eu gostei deste projeto porque nós resgatamos os jogos e brincadeiras que 
nossos pais brincavam. Na brincadeira você pode mudar as regras, inventar 
fases. Brincar e jogar é muito legal, é só ter imaginação. (Aluno 3). 

 

O projeto foi algo que não vou esquecer mesmo, pois foi um momento 
maravilhoso que na vida só se tem uma vez. Temos que recuperar esse 
projeto que me deu a oportunidade de aprender mais conhecimentos, eu 
gostei do projeto jogos e brincadeiras e me diverti muito, é legal podermos 
realizar mais vezes uma aula especial com as mães do nosso lado. (Aluno 
4). 

 

Eu gostei muito porque nós interagimos com os nossos pais, coisa que as 
vezes nós esquecemos de fazer. Eu aprendi brincadeiras que eu não 
conhecia, me diverti olhando os pais brincar, foi muito legal. Todos os pais 
com muita alegria mostrando o espírito das brincadeiras. Todos nós 
estávamos com vergonha, mas superamos a vergonha para nos apresentar 
para os pais. Foi a primeira vez que fizeram uma atividade, devia se repetir 
todo ano. Com certeza todos iriam gostar muito e os pais também. Essa 
atividade foi o melhor jeito de interagir com os pais. (Aluno 5). 
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6 Considerações Finais 

 

 

Tendo em vista o objetivo geral do trabalho, que foi resgatar jogos e 

brincadeiras que fazem parte da cultura dos alunos e inseri-los na escola, dando-

lhes um caráter educativo, e a partir dos objetivos específicos é que tece as 

considerações finais. 

O primeiro objetivo foi conhecer a importância dos jogos e brincadeiras nas 

aulas de Educação Física através de pesquisa bibliográfica, identificando seu valor 

pedagógico. O trabalho bibliográfico confirmou a importância desse conteúdo nas 

aulas de Educação Física, pois segundo Gonçalves (2006) 

 
Os jogos são atividades prazerosas e lúdicas, que contribuem para a 
aprendizagem de valores humanos e éticos determinados para a formação 
integral da personalidade e do desenvolvimento motor e intelectual do ser 
humano e que podem ou não ser acompanhados de regras pré-
determinadas. 

 

Assim, partindo do conhecimento bibliográfico, passamos para a realização 

das atividades com os alunos. 

Resgatar os jogos e brincadeiras que fazem parte da cultura dos alunos , 

através de pesquisa, envolvendo os mesmos e seus familiares. Nesse objetivo 

observamos que alguns jogos e brincadeiras praticadas pelos pais ainda estão 

presentes no cotidiano dos alunos, e que essas atividades tem papel fundamental no 

resgate cultural que acontece de geração em geração, no convívio familiar e social. 

Desenvolver através da prática pedagógica, numa perspectiva crítica os 

diferentes jogos e brincadeiras trazidos pelos alunos, ampliando seus 

conhecimentos. Nesse objetivo foi possível perceber a função dos jogos e 

brincadeiras em seu papel informal que acontece espontaneamente no cotidiano dos 

alunos, mas que podem ser trabalhados na escola visando o seu caráter formal, ou 

seja, esse conteúdo não deve ser desenvolvido a partir de uma reprodução, mas sim 

de uma reflexão do papel educativo desse conteúdo no processo pedagógico. A 

pedagogia histórico-crítica foi fundamental para realização do projeto, pois a mesma 

proporciona a relação entre teoria e prática de forma contextualizada. 

Considero que essa proposta de Formação Continuada através do PDE é 

muito importante e necessária para a Educação Básica do Paraná, pois esse 
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programa nos dá exatamente a oportunidade de ―aprender‖ (uma nova prática 

pedagógica) a partir de uma organização e estrutura que contemplam uma 

perspectiva histórico crítica, na medida em que os projetos se originam da prática, 

possibilitam a teoria e retornam a prática. Sendo que a teoria ou a nova prática 

pedagógica nos é repassada pelos professores, na sua grande maioria doutores das 

IES, os quais estão desempenhando um papel fundamental nesse processo de ―re‖ 

construção de conhecimento e a mudança de nossas práticas pedagógicas 

nas escolas como também pelo contado e entrosamento entre os educadores 

da Educação Básica do nosso Estado e das IES. 
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