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RESUMO 
 

Este estudo faz parte das ações do Programa de Desenvolvimento Educacional do 
Estado do Paraná (PDE), formação continuada, da Secretaria de Estado da 
Educação (SEED), com abrangência de agosto de 2010 a agosto de 2012. Este 
trabalho buscou compreender a importância de desenvolver gincanas para alunos e 
pais no tempo de lazer na escola, paralelamente, identificar as contribuições das 
gincanas como instrumento de aprendizagem na disciplina de Educação Física. 
Caracterizou-se em uma pesquisa-ação, que integrou uma pesquisa bibliográfica, a 
elaboração de uma Unidade Didática, e a implementação de atividades no Colégio 
Estadual "Júlio Giongo", Ensino Fundamental, Médio e Normal do município de 
Pranchita/PR. Nessa etapa, foram desenvolvidas as seguintes atividades: aplicação 
de um diagnóstico de interesses para 32 alunos e 32 pais da 5ª série/6º ano. Na 
sequência, foram desenvolvidas gincanas como conteúdo das aulas de Educação 
Física na turma em questão. A finalização ocorreu com a realização de gincanas no 
tempo de lazer na escola para alunos e pais. Os instrumentos utilizados para a 
coleta de dados foi um questionário e relatórios, de que os resultados foram 
apresentados através de uma análise quanti-qualitativa. Concluiu-se que as 
gincanas como conteúdo da Educação Física se apresentam de maneira 
diversificada, democrática e inclusiva no momento de estimular os alunos a aprender 
e desenvolver as habilidades inerentes a essa disciplina pelo fato de envolverem 
espontaneamente e de maneira lúdica tais conteúdos. As gincanas no tempo de 
lazer são também uma forma de trazer os pais para a escola e se constituem como 
ferramenta de integração através de uma maior participação desses pais, 
proporcionando uma experiência positiva, envolvendo-os com a escola de forma 
prazerosa. 
 
Palavras-chave: Gincanas; Educação Física; Família; Lazer; Escola. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os jogos e as brincadeiras fazem parte da essência humana. Para Piaget 

(1976, p. 160), ―As brincadeiras e jogos infantis exercem um papel muito além da 

simples diversão, possibilitam aprendizagem de diversas habilidades e são meios 

que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual da criança‖. Além disso, 

se caracterizam como atividades primordiais para o desenvolvimento de habilidades 

motoras e intelectuais se apresentando como um meio de desenvolver a 

sociabilidade e a criatividade. 

Dentre seus benefícios, essa atividade lúdica se caracteriza pela promoção 

do autodescobrimento do ser humano, possibilitando ao realizador a exploração e o 

exercício de sua capacidade humana em progredir. Antunes (2003, p. 25) salienta: 

"O jogo é o mais eficiente meio estimulador das inteligências, permitindo que o 

indivíduo realize tudo o que deseja‖. 

Os jogos e as brincadeiras funcionam como uma ponte entre o conhecimento 

e a prática. Há um ponto em comum entre inúmeros estudiosos e pesquisadores da 

educação sobre a importância do desenvolvimento de atividades lúdicas nos 

diferentes conteúdos das disciplinas escolares. Nos dias de hoje, no entanto, grande 

parte dos professores não está consciente da importância do desenvolvimento de 

atividades lúdicas, tampouco, preparados para desenvolvê-las e utilizá-las como 

ferramentas em suas aulas, e também na escola de forma geral como método de 

motivar todos os que fazem parte da comunidade escolar.  

O jogo e a brincadeira, como instrumentos de aprendizagem na educação 

formal e não formal, possibilitam vivências positivas, estimulando o educando a 

encontrar novos caminhos, além disso, colaboram para a formação do caráter, da 

personalidade, entre outros aspectos. 

Freire (2002, p. 87) explica que ―[...] o jogo é uma das mais educativas 

atividades humanas, ele educa não para que saibamos mais matemática ou 

português ou futebol; ele educa para sermos mais gente, o que não é pouco‖.  

Por meio do jogo, a criança e o jovem se manifestam espontaneamente, sem 

muitas censuras e convenções ―[...] já que o jogo é coisa séria‖ (BATLLORI, 2001, p. 

15).  

Nessa direção, Melo (2009, p. 7) acrescenta:  
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É pelo brincar que o indivíduo passa a compreender e a utilizar convenções 
e regras que serão empregadas no processo de ensino e aprendizagem, e 
tal compreensão favorece a integração delas num mundo social bastante 
complexo, proporcionando ainda as primeiras aproximações com futuras 
teorizações.  

 

Atualmente somos ―bombardeados‖ com inúmeras informações. Esse fato 

exige que os professores estejam cada vez mais preparados para oferecer aos 

alunos meios diversificados aprendizagem, a fim de poder facilitar um nível mais 

elevado e variado de conhecimentos, com o propósito de prepará-los para os 

desafios da vida contemporânea. 

Além disso, diante da proposta de gestão participativa nas escolas que 

emerge atualmente, com vários enfoques, surge, entre eles, a de envolver e interagir 

mais com os alunos e trazer os pais para a escola. Sobre essa visão, o profissional 

de Educação Física se apresenta como um agente articulador, considerando que 

sua área de atuação envolve a diversidade da cultura corporal e é capaz de influir 

favoravelmente na formação integral do indivíduo, principalmente através do poder 

de atração das atividades lúdicas e da interdisciplinaridade que pode promover com 

diferentes áreas do conhecimento na escola. 

As brincadeiras e os jogos, em especial, as gincanas, usadas como fonte de 

aprendizagem, articulam a construção do conhecimento, ou podem ser uma ponte 

que levará até ele através do prazer em aprender. Quando o aluno passa a gostar, 

sentir satisfação em realizar determinada atividade, ―as portas‖ para a aprendizagem 

se abrem e o processo cognitivo se torna muito mais proveitoso. 

Conforme confirma Freire (2002, p. 83), ―O jogo ajuda a não deixar esquecer 

o que foi aprendido, faz a manutenção do que foi aprendido, aperfeiçoa o que foi 

aprendido, vai fazer com que o jogador se prepare para os novos desafios‖. 

Salienta-se que os jogos e as brincadeiras podem e devem ser usadas em 

todas as disciplinas, não só como conteúdo na aula de Educação Física, tampouco 

ficar restrito a datas comemorativas ou a eventos isolados. Sua prática pedagógica 

deveria ser constante nas diversas disciplinas e na escola como um todo, seja no 

tempo de obrigações escolares e no tempo de lazer. 

Através de observações realizadas ao longo de vários anos no ambiente 

escolar, verificamos que alunos, pais, professores e administração escolar deveriam 

ter um elo que os aproximasse e integrasse. Nessa direção, alguns educadores 
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defendem e desenvolvem diferentes jogos e brincadeiras na educação formal e no 

tempo de lazer, como agentes articuladores para conseguir a aproximação entre 

aluno, pais e escola. 

O trabalho desenvolvido caracterizou-se como uma pesquisa-ação, que 

integrou uma pesquisa bibliográfica, a elaboração de uma unidade didática e a 

implementação de atividades no Colégio Estadual "Júlio Giongo", Ensino 

Fundamental, Médio e Normal de Pranchita/PR. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho se fundou em identificar as 

contribuições das gincanas como instrumento de aprendizagem e diversão na 

Educação Física e como conteúdo de lazer para integrar alunos e pais na escola, 

compreendendo sua importância e diferentes formas na educação formal e não 

formal.  

. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

2.1 JOGOS, BRINCADEIRAS E LAZER NA ESCOLA 

 

Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica  DCEs (PARANÁ, 

2008, p. 66): ―Os trabalhos com os jogos e as brincadeiras são de relevância para o 

desenvolvimento do ser humano, pois atuam como maneiras de representação do 

real através de situações imaginárias‖. Cabe, portanto, à escola, fomentar e criar as 

condições apropriadas para que as crianças e os jovens conheçam e realizem 

diversas brincadeiras e jogos auxiliando na sua formação e desenvolvimento. 

Atualmente, a atividade recreativa e o lúdico inseridos no processo ensino-

aprendizagem nas escolas se tornaram ferramentas potentes como conteúdo e 

metodologia de ensino, seja na Educação Física ou em outras disciplinas. 

 

Na visão de Fátima Alves (2005, p. 52): 

 

O jogo é uma atividade natural do ser humano, através dele o indivíduo se 
envolve na atividade, com seu sentimento e emoção através da ação 
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produzida e explorada. O jogo integra os aspectos motores, cognitivos, 
afetivos e sociais dentro de uma mesma atividade. 

 

O brincar envolve sentimentos, vontades, inspirações, movimentos e 

ludicidade. É, portanto, imprescindível que o professor entenda a importância desse 

fenômeno e o desenvolva na vida escolar das crianças e dos jovens. 

Segundo Cunha (1997, p. 17), ―O primeiro passo para as grandes realizações 

é um insigth, um sentimento, uma forte sensação de interesse‖. Esse primeiro passo 

é necessário, pois o interesse só surge a partir do estímulo e esse estímulo deve ser 

proporcionado pelos pais e pelos professores, focado em objetivos que podem ser 

de ordem social, cultural, afetiva, educativa ou/e especificamente disciplinar, 

objetivos que podem ser orientados através das brincadeiras e de jogos. 

Para Pinto (1997, p. 12): ―[...] não há aprendizado sem atividade intelectual e 

sem prazer‖. O jogo e a brincadeira, através da ludicidade, têm, portanto, o poder de 

oportunizar o fazer com prazer, o que, por sua vez, oportunizará a aprendizagem. O 

professor, dessa forma, deve mediar tais possibilidades com seus alunos, de 

maneira efetiva, durante ou fora da aula, no tempo de lazer na escola. 

Considerando que a brincadeira e o jogo são práticas que auxiliam no 

desenvolvimento e formação de crianças e de jovens, nas suas várias fases de 

crescimento e a escola faz parte desse contexto, cabe a ela proporcionar momentos 

em que serão desenvolvidas tais atividades, afim, de se promover e despertar o 

lúdico, o espírito de solidariedade e de equipe. A educação, atualmente, deveria se 

configurar como um espaço de jogar e brincar aprendendo, deveria ser como uma 

via para conduzir o aluno à autoexpressão, à socialização e à educação.  

As DCEs (PARANÁ, 2008, p. 67) ainda definem: 

 

Os jogos e brincadeiras como conteúdo estruturante da Educação Física, 
compõem um conjunto de possibilidades que ampliam a percepção e a 
interpretação da realidade, além de intensificar a curiosidade, o interesse e 
a intervenção dos alunos envolvidos nas diferentes atividades. 

 

Nessa direção, a disciplina de Educação Física tem seus conteúdos básicos 

ou estruturantes, conteúdos que devem ser pontos de partida para a organização da 

proposta pedagógica do professor nas escolas, pontos entre os quais estão os jogos 

e as brincadeiras, que podem ser trabalhados de forma específica ou integrados aos 

outros conteúdos, como nos esportes, nas danças, nas lutas e nas ginásticas. 
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Segundo as DCEs (2008), o conteúdo estruturante Jogos e Brincadeiras na 

Educação Física para a 5ª série/6º ano estabelece como conteúdos específicos os 

jogos e as brincadeiras populares, as brincadeiras e as cantigas de roda, os jogos 

de mesa/tabuleiro e os jogos cooperativos.  

Nessa direção, a gincana se caracteriza como um dos temas dos conteúdos 

estruturantes Jogos e Brincadeiras, existindo diversos tipos, que podem ser 

adequados a diferentes objetivos e que podem ser desenvolvidos nas aulas de 

Educação Física e no tempo livre na escola, enquanto conteúdo de lazer. 

Para Leontiev (1978, p. 13): 

 

A brincadeira e o jogo são chamados de atividades principais da infância. 
Isso se caracteriza pela importância dessas ações na mudança do 
desenvolvimento psíquico da criança e dentro da qual se desenvolvem 
processos psicológicos que preparam o caminho da transição da criança 
para um novo e mais elevado nível de desenvolvimento. 

 

Além disso, o jogo e a brincadeira ajudam a criança e o jovem a se adaptar 

melhor ao mundo da escola e ao contexto social no qual estão inseridos.  

Finalizando, o brincar representa muito mais do que uma distração ou 

possibilidade de relaxar e se divertir. Representa a essência, uma necessidade 

básica do ser humano, que começa a se manifestar a partir dos primeiros anos da 

infância e permanece com ele ao longo da vida. Por tudo isso, deve ser estimulado e 

ensinado na Educação Física e no ambiente escolar, seja na educação formal e não 

formal. 

 

 

2.2 GINCANAS 

 

Gincana é um jogo que envolve uma diversidade de atividades recreativas, 

sejam elas físicas, intelectuais e sociais, que desperta muito interesse nas pessoas, 

pelo seu dinamismo, variedade e por permitir explorar a criatividade e criticidade. 

Existem de vários tipos, para diferentes espaços e ocasiões. Geralmente é seguida 

por um roteiro que leva a somar pontos para determinar um vencedor. São 

compostas de provas ou tarefas com regras que devem ser cumpridas com rapidez 

ou em um tempo determinado, podendo variar quanto à forma de pontuação. A 

gincana pode acontecer sob o formato que o professor propuser de acordo com 
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objetivos específicos. Ela pode ser tanto individual como coletiva. Podem participar 

em duplas ou equipes, com ou sem limite de participantes, de forma cooperativa, ou 

competitiva ou mista, dependendo dos objetivos, das circunstâncias e de outros 

fatores. 

De qualquer forma, ―A prática das atividades recreativas deve levar as 

pessoas a estados psicológicos positivos, se realizando em um clima e com uma 

atitude predominantemente alegre e entusiasta‖ (CAVALLARI; ZACHARIAS, 2005, 

p. 23). Assim, qualquer tipo de gincana que convenha para a oportunidade, é preciso 

que ela preencha essa característica própria das atividades recreativas em geral. 

Existem diversos gêneros e tipos de gincanas.,Temos, como exemplos: 

solicitação; charadas; conhecimentos gerais; musical; rotativa; habilidades 

esportivas e motoras; circuito; aquáticas; na natureza, gincanas mistas, entre outras. 

É um conhecimento que também contribui para o desenvolvimento integral do ser 

humano. Assim, podem ser utilizadas como instrumento educativo na Educação 

Física escolar, em outras disciplinas, no lazer, na escola ou outros ambientes. 

Quanto ao local, se dividem em internas e externas. São internas aquelas 

desenvolvidas em um determinado local específico (sala de aula, pátio da escola, 

saguão da escola, ginásio de esportes, clubes e praças, campo de futebol), e 

externas quando as provas acontecem fora dos limites da escola.  

Quanto à pontuação, as provas ou tarefas de uma gincana são pontuadas ou 

premiadas. É importante que não haja uma grande diferença na pontuação, e seja 

diferente para provas com maior e menor nível de complexidade, para que não 

ocorra a desmotivação e o desinteresse dos participantes.   

Para a organização e o desenvolvimento de uma gincana de grande 

abrangência, ou seja, que envolva um grande número de participantes, seja interna 

ou externa, é fundamental que se forme uma equipe de trabalho onde cada sujeito 

desempenhará uma função específica. 

Queirós (2007, p. 108), em seu estudo ―Promoção de Festas e Vivência do 

Lazer‖, aborda que o campo de aplicação das sugestões elaboradas sobre festas é 

bastante abrangente, relatando que: 

 

De maneira geral, elas poderão ser adaptadas para várias festas e 
temáticas, em diferentes locais e faixas etárias, com grupos homogêneos ou 
heterogêneos e número de participantes diferenciados. Obviamente, o 
conteúdo terá de ser adaptado às características específicas de cada festa 



9 

 

 

— tais como o tipo de locais e participantes —, tendo em vista a 
necessidade de atender aos seus interesses culturais e sociais.  

 

Com base nisso, podemos relatar também que o campo de aplicação das 

gincanas é bastante amplo, pois as atividades podem ser adaptadas a vários 

conhecimentos, como educação física, matemática, ciências, etc., diferentes locais, 

e faixas etárias, com grupos homogêneos ou heterogêneos e número de 

participantes variados. 

Assim, portanto, as gincanas que serão desenvolvidas pelos profissionais da 

educação devem ser adaptadas às características específicas do conteúdo, 

participantes, local, tendo em vista a necessidade de atender às características e as 

interesses da clientela. 

 

 

2.3 PAIS E ESCOLA 

 

A partir da democratização do Brasil no final dos anos 1980, a educação 

aparece como um direito constitucional determinando que a Família, a Sociedade e 

o Estado assegurem a todas as crianças e a todos os adolescentes o direito à 

educação, direito delas e deles inscrito na Constituição Federal (CF) de 1988 e 

claramente explicitado no artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) de 1996:  

 

Art. 2º - A educação, dever da família e do Estado inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

Esse mesmo artigo preconiza que ―[...] os estabelecimentos de ensino terão a 

incumbência de articular-se com as famílias, criando processos de integração‖.  

No ínterim temporal entre a CF e a LDBEN, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), em 1990, determina que é ―[...] direito dos pais ou responsáveis 

ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas 

educacionais‖ (Cap. IV, parágrafo único). Deste modo fica claro que, 

especificamente, a primeira instituição responsável pela educação do indivíduo é a 

família, tendo a escola, como instituição do âmbito do Estado, a obrigação de 
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ampliar tal processo, garantindo o acesso à educação formal contínua e de 

qualidade.  

Partindo de tais pressupostos, pode-se dizer que, legalmente, a educação das 

crianças e dos adolescentes é dever em princípio da família em conjunto com o 

Estado, mas, na prática, a principal questão se delimita na necessidade de garantir 

um trabalho em conjunto dessas duas instituições, buscando o atendimento de 

qualidade para seus filhos/alunos. O Projeto Pedagógico Escolar deve garantir essa 

parceria de modo que a escola permita aos pais participarem do processo 

educacional dos filhos, estabelecendo com as famílias verdadeiros ―contratos‖ de 

compromisso mútuo e coparticipação. É preciso estar claro para essas duas 

instituições que, na aprendizagem das crianças e dos adolescentes, a família 

precisa da escola e a escola precisa da família, e essas instituições precisam estar 

sem sintonia. 

A escola e a família devem estar unidas em qualquer situação em que o alvo 

seja o aluno. Esses dois segmentos sociais devem exercer continuamente a função 

de educar. Assim, é também obrigação da escola informar, discutir, e buscar 

alternativas a fim de facilitar a participação dos pais no processo educativo na 

escola. 

Nesse sentido, Paro (2007, p. 16) comenta: 

 

Dificilmente será conseguida alguma mudança senão se partir de uma 
postura positiva da instituição com relação aos usuários, em especial pais e 
responsáveis pelos estudantes, oferecendo ocasiões de diálogo, de 
convivência verdadeiramente humana, numa palavra, de participação na 
vida da escola. 

 

O autor ainda relata que, a partir do instante em que a família confia a 

educação de seus filhos a uma instituição, inicia-se um processo de interação e de 

troca de informações, onde ambas deverão atuar para garantir uma aprendizagem e 

educação de qualidade. Durante esse processo é possível que haja diferentes 

conflitos. É importante que ambas trabalhem de forma articulada e integrada, para 

que o processo educativo possa se adequar à cultura e aos valores dos alunos, e 

que a aprendizagem não ocorra de forma fragmentada e impessoal, mas, sim, 

estruturada e interessante, visando a uma formação de qualidade.  
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A parceria entre família e escola deve ser sólida e solidária. Afinal, o terceiro 

componente dessa relação, o filho/aluno, tem o direito de receber de ambas toda a 

estrutura necessária para o seu desenvolvimento.  

O que se observa é que se torna fundamental criar propostas que viabilizem a 

parceria entre família e escola a fim de estabelecer um campo neutro, centrado no 

mesmo objetivo, o de proporcionar ao aluno/filho a qualidade do saber. 

 

2.4 O LAZER NA ESCOLA 

 

A escola é uma das bases da sociedade. Ela sustenta e direciona a formação 

dos indivíduos e estrutura a comunidade em que os indivíduos estão inseridos. Ela é 

o espaço em que se criam condições de promover a aquisição de conhecimento e 

desenvolvimento de habilidades, fundamentais na infância e juventude, mas para 

isso precisa ser diversificada, dinâmica e, muitas vezes, ousada.  

Para Carlos Neto (2002 apud MARCELLINO, 2004, p. 43), ―[...] a escola 

representa o espaço onde se criam condições para promover, de maneira 

organizada, as aquisições consideradas fundamentais para o normal 

desenvolvimento das crianças e jovens‖. Em vista de o papel da escola ser tão 

amplo e importante, ela precisa se consolidar como agente formador em todos os 

aspectos, agindo também no tempo livre ou tempo de lazer como um processo de 

formação. Assim, é também responsabilidade dos educandários proporcionarem aos 

alunos oportunidades para que possam exercer papéis de cidadãos no tempo de 

lazer no espaço escolar.  

Marcellino (1987, p. 31) entende lazer como: 

 

[...] a cultura compreendida no seu sentido mais amplo vivenciada 
(praticada ou fruída) no ‗tempo disponível‘. O importante, como traço 
definidor, é o caráter ‗desinteressado‘ dessa vivência. Não se busca, pelo 
menos fundamentalmente, outra recompensa, além da satisfação 
provocada pela situação. A ‗disponibilidade de tempo‘ significa possibilidade 
de opção pela atividade prática ou contemplativa  

 

Conhecer as necessidades das pessoas no mundo atual é fator essencial 

para compreender a importância do lazer, considerando a gama de oportunidades 

educativas que o lazer oferece para a sociedade contemporânea, além do mais, o 



12 

 

 

lazer, por possuir um cunho educativo, se torna um elemento fundamental na 

articulação dos conteúdos da Educação Física. 

Marques (2011, p. 2) relata sobre a educação para o lazer como: 

 

A educação para o lazer, ou a educação para o tempo livre, para sermos 
mais abrangentes, tem como objetivo formar o indivíduo para que viva o seu 
tempo disponível da forma mais positiva, sendo um processo de 
desenvolvimento total através do qual um indivíduo amplia o conhecimento 
de si próprio, do lazer e das relações do lazer com a vida e com o tecido 
social. Por tal, deve ser considerada como um processo integral da vida 
diária da escola, no sentido de que é necessário ensinar o lazer ativo. 

 

Nessa direção, a autora complementa abordando que só terá sentido falar de 

aspectos educativos do lazer se este for considerado como um dos possíveis canais 

de atuação no plano cultural, tendo em vista contribuir para uma nova ordem moral e 

intelectual, favorecedora de mudanças no plano social. E só tem sentido de falar de 

educação pelo lazer se o lazer for considerado como um dos campos possíveis de 

contra-hegemonia. Enfim, a educação das pessoas é promovida através da vivência 

de atividades de lazer, considerando suas potencialidades para o desenvolvimento 

pessoal e social, pois propicia o estímulo da imaginação, da reflexão sobre si próprio 

e de outras pessoas, o aguçamento da sensibilidade e o alto aperfeiçoamento.  

Queirós (2004) diz que a escola também pode colaborar na democratização 

dos espaços para o lazer, mesmo que se caracterize em um equipamento não 

específico de lazer, uma vez que não foi construída e estruturada para cumprir essa 

função de forma específica. Pode e deve contemplá-lo, no entanto, principalmente 

quando se reflete sobre as barreiras econômicas, sociais, culturais que sofrem as 

crianças, adolescentes e jovens na sua apropriação, prioritariamente nos médios e 

grandes centros urbanos. 

A situação nos educandários, atualmente, deveria constituir-se em um 

diferencial, modificando sua estrutura, metodologia de ensinar e conteúdos, pois, 

hoje as possibilidades são imensas e as ferramentas são fartas e diversificadas. 

Então, por que não aproveitar também o tempo do contraturno escolar para ensinar 

e aprender? 

Muitas escolas ainda desperdiçam o poder da aprendizagem pelo lúdico e 

pelo lazer. Não compreendem que a aprendizagem também acontece 

voluntariamente, individual ou coletivamente, durante o tempo livre, através de 

atividades que despertem o interesse e prazer dos alunos.  
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Considerando-se que o ambiente escolar é um espaço rico para promover a 

aprendizagem e informação, torna-se imprescindível extrair desse meio tudo o que 

ele tem a oferecer. A escola que se abstém disso se apresenta limitada e não 

consegue acompanhar os interesses dos alunos e de uma sociedade que evolui 

rapidamente.  

Entendendo os jogos e as brincadeiras também como conteúdos do lazer, 

podemos perceber um enorme desafio para o profissional de Educação Física na 

escola, em ser capaz de ampliar as possibilidades de vivências lúdicas para a 

comunidade escolar, a fim de educar para o lazer nas suas aulas de Educação 

Física, e educar pelo lazer no ambiente da escola, ou seja, no desenvolvimento de 

atividades de lazer no contraturno, feriados, etc. Tornando assim, os educandários 

uma fonte de educação constante e permanente, condição indispensável para que o 

indivíduo tenha condições para se desenvolver saudavelmente. 

 

 

3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

3.1 PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES NO GRUPO DE TRABALHO EM REDE - GTR 

 

Primeiramente, foi elaborada uma pesquisa bibliográfica que procurou 

envolver uma fundamentação teórica sobre ideias mais relevantes sobre o objeto de 

estudo, tendo como referência as DCEs do Estado do Paraná e outras obras, artigos 

científicos, abordando conhecimentos teóricos e práticos, que resultou no projeto de 

intervenção pedagógica na escola e na unidade didática ―Gincanas: uma experiência 

educativa e lúdica no espaço escolar‖.   

Na sequência, o projeto de intervenção pedagógica foi apresentado em 

reunião para a direção e equipe pedagógica, relatando seus objetivos e estratégias 

de ações, e como seria o desenvolvimento da implementação de atividades na 

escola com os alunos e pais.  

Posteriormente, esse projeto e a unidade didática foram disponibilizados para 

professores da rede pública do Paraná através da plataforma ―www.moodle.org.br‖, 

à qual todos os profissionais da educação poderiam ter acesso, desde que 

devidamente cadastrados e treinados para o seu uso. 
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Em seguida, foi realizado o Grupo de Trabalho em Rede (GTR). Caracterizou-

se por uma interação virtual com professores participantes do PDE e demais 

professores da rede pública estadual do Paraná. Teve como objetivos divulgar o 

projeto de intervenção pedagógica na escola e a unidade didática e trocar 

experiências com colegas docentes que comungam e se interessam por esse tema, 

geralmente desenvolvido nos seus estabelecimentos de ensino na sua vida 

profissional, até mesmo para aqueles que estão ingressando na carreira, que 

gostariam de aprofundar novos conhecimentos.  

Dessa forma, o estudo virtual através do GTR foi uma forma de democratizar 

o acesso às informações e trocas de experiências de forma interativa e 

enriquecedora, pois criou um espaço de estudo e discussão que possibilitou 

aprofundamento teórico-prático em uma área específica de conhecimento que foi 

Brincadeiras e Jogos, particularmente, sobre as gincanas.  

 Em um segundo momento, realizou-se o estudo da Unidade Didática, 

fazendo com que todos se inteirassem sobre o trabalho e, através de fóruns e de 

diários, pudessem trocar ideias, dar suas opiniões e acrescentar ao trabalho.  Por 

fim, discutiu-se a implantação do Projeto na Escola ―Gincanas: uma experiência 

educativa e lúdica no espaço escolar‖, onde foram analisados coletivamente os 

resultados, os pontos positivos e negativos. Nesse momento todos puderam relatar 

suas experiências relacionadas ao tema em suas respectivas escolas, contribuindo 

com os demais colegas. 

Observou-se que os professores de Educação Física que participaram do 

GTR ―Gincanas: uma experiência educativa e lúdica no espaço escolar‖ tiveram uma 

participação ativa, opinando, relatando experiências, questionando aspectos 

diversos, entendendo as gincanas no âmbito escolar como uma atividade simples, 

gostosa de trabalhar e, principalmente, cheia de possibilidades educativas. 

 

 

3.2 RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO SOBRE GINCANAS COM ALUNOS E PAIS 

 

Nesta parte, apresentaremos os resultados da primeira etapa da 

implementação de atividades na escola, que foi a aplicação de um questionário para 

os 32 alunos da 5ª série/6º ano e 32 pais, buscando diagnosticar os conhecimentos, 

interesses, locais e experiências anteriores sobre gincanas. 



15 

 

 

Em relação aos alunos, perguntamos se eles já haviam participado de jogos e 

brincadeiras organizados em forma de gincanas. Dos 32 alunos entrevistados, todos 

eles demonstraram que haviam participado de gincanas. Em seguida, questionamos 

sobre o tipo de gincanas de que haviam participado, ao que as mais citadas foram 

as seguintes: gincanas recreativas, de habilidades e esportivas e motoras, 

intelectuais, mistas, natureza, solicitação e busca. Sobre as tarefas desenvolvidas 

nas gincanas, das mais conhecidas predominaram as seguintes: caça ao tesouro, 

corrida do saco, dança da cadeira, colocar o rabo no gato, achar a maior formiga, 

corrida da centopéia. Sobre o local onde foram realizadas essas gincanas, as 

respostas foram as seguintes: ginásio municipal de esportes, pátio da escola, sala 

de aula, praça municipal.  

Quando questionados se gostariam de participar de jogos e de brincadeiras 

organizados em forma de gincanas durante as aulas, em contraturno ou em horários 

extraclasse, envolvendo pais e professores, a resposta foi unânime, todos 

responderam que gostariam de participar. Com as afirmações positivas pela grande 

maioria dos questionados, tivemos a certeza de que nosso projeto estava no 

caminho certo, o que nos incentivou ainda mais a continuarmos com as nossas 

ações. 

Com relação ao diagnóstico aplicado com os pais desses dos alunos, os 

resultados foram os seguintes: Quando perguntados se haviam participado de jogos 

e brincadeiras em formato de gincanas, dos 32 entrevistados apenas 03 pais nunca 

haviam participado.  Quanto aos tipos de gincanas de que haviam participado, as 

mais citadas foram as seguintes: gincana recreativa, gincana de solicitação, gincana 

aquática e gincana bíblica. Sobre as tarefas que essas gincanas envolviam e de que 

eles lembravam, as respostas foram as seguintes: caça ao tesouro, corrida do saco, 

desafios em versos, trazer a família mais numerosa, disputa de futebol, achar 

pessoas com sobrenome de animais, roubar o rabo do gato na piscina. Sobre o local 

onde foram realizadas essas gincanas, as respostas foram: ginásio de esportes, 

praça municipal, sede da empresa.  Perguntados sobre o interesse em participar de 

gincanas envolvendo filhos, pais e professores, dos 32 entrevistados apenas 07 não 

têm interesse em participar, constatando que a maioria dos pais gostaria e querem 

se envolver mais na vida escolar. Além disso, nessa questão solicitamos que 

justificassem sua resposta anterior, escrevendo por que participariam de gincanas 

na escola com seus filhos. Apenas alguns pais justificaram, escrevendo:  
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Pai 1 - ―Gostaria de participar porque é um jeito de se animar e brincar com os 

filhos e colegas‖.  

Pai 2 - ―É uma oportunidade de estar presente com o filho dando apoio e 

incentivando‖.  

Pai 3 - ―E uma forma de socializar alunos, pais, professores e funcionários da 

escola‖.  

Pai 4 - ―Momento de se divertir‖.  

Pai 5 - ―Por que é uma novidade, quero conhecer‖. 

Pai 6 - ―Colaborar com a educação dos filhos, sair da rotina e fazer uma 

atividade diferente aprendendo com os outros, conhecer os professores da minha 

filha, momento de lazer e descontração‖. 

 

Mediante essas respostas dos pais, que, apesar dos contratempos 

enfrentados atualmente pela grande maioria das escolas do país com a ausência 

dos familiares na vida escolar, verificou-se que as gincanas despertaram interesse 

deles em participarem de momentos de diversão e educação em momentos de lazer 

na escola que envolvam seus filhos e professores. Acreditamos que, apesar das 

grandes e inúmeras responsabilidades e dificuldades que nós, docentes, temos de 

enfrentar diariamente em nossa profissão, cabe-nos ainda enfrentar mais um 

desafio, no sentido de sermos promotores desses tipos de atividades, pois ficam 

explícitas as vantagens de se promover o entrosamento não somente da família-

escola, mas, antes de tudo, família-família, ou seja, pais e filhos. Temos plena 

consciência de que, se tomarmos atitudes como essas, juntamente com os demais 

seguimentos da escola, estaremos proporcionando mudanças significativas no 

contexto escolar, provocando a tomada de novas atitudes em relação à educação e 

originando um novo pensar da sociedade no que se refere às funções da escola.   

Podemos afirmar que a realização desse diagnóstico foi importante nesse 

item, que o resultado foi altamente positivo, ou seja, todos os alunos e pais 

pesquisados gostariam de participar de gincanas envolvendo filhos, pais e 

professores. Isso demonstra que esse tipo de atividade é realmente muito atrativo e 

de grande interesse de todos, pois, acima de tudo, proporciona momentos raros de 

lazer, entrosamento e participação das famílias.  
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3.3 GINCANAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

Nesta parte, apresentaremos os resultados da segunda etapa da 

implementação de atividades na escola, que foi o desenvolvimento de gincanas 

enquanto conteúdo da Educação Física escolar, para alunos da 5ª série/6º ano.  

A primeira gincana desenvolvida teve como tema: "Gincana Intelectual sobre 

a História da Educação Física e Olimpíadas". Buscou identificar e apreender sobre 

conteúdos e abordagens da história da Educação Física e Olimpíadas, de forma 

lúdica. Foi desenvolvido em sala de aula, onde o grupo foi dividido em duas equipes, 

em seguida foram lançadas questões a respeito do assunto, para que os grupos 

discutissem as melhores respostas e, em sequência, informassem a melhor 

conclusão do grupo. Observou-se que os alunos ficaram entusiasmados em 

participar, respondendo e discutindo com o grupo, e preocupados em saber mais 

sobre o assunto abordado. Trabalhar esse assunto teórico de forma lúdica fez com 

que todos se motivassem para participarem da melhor forma possível, observando 

também uma organização nos grupos no momento de responderem às questões 

formuladas. Alunos anteriormente considerados nas aulas práticas não interessados 

passaram a ser destaques pela forma como o desafio foi conduzido, o que nos 

deixou muito satisfeitos com os resultados, uma conquista meio que talvez 

inesperada, uma grata surpresa. Este tipo de atividade vem em contrapartida às 

ideias de que aulas de Educação Física devem ser desenvolvidas somente através 

da prática, do movimento do corpo e dos esportes. As aulas de Educação Física 

podem, sim, e devem ser diversificadas, procurando sempre atender a todos os tipos 

de alunos. Não a todo o momento, mas na maioria das vezes que o professor puder 

realizar tais atividades, sempre procurando envolver a totalidade dos discentes, 

tornando a Educação Física mais educativa, democrática e inclusiva possível.  

Na segunda ação, trabalhamos com a gincana de habilidades motoras. 

Versava sobre o conteúdo futsal. Teve como objetivos oferecer atividades 

recreativas esportivas sobre a modalidade em questão, estimular a expressão lúdica 

e a integração dos participantes. Essa gincana envolveu diferentes brincadeiras e 

jogos espontâneos. Verificou-se que se destacaram os alunos que realmente 

participam mais das aulas práticas de Educação Física. Quando se envolve o 

movimento corporal, esses alunos realmente se destacam, mas o que nos chamou 

atenção foi que os alunos com menores habilidades físicas também se propuseram 
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a participar e buscavam superar seus limites. Tudo isso com o incentivo do professor 

e, principalmente, dos colegas de turma, pois as atividades eram desenvolvidas em 

equipes, o que proporcionou a todos o despertar, mais uma vez, do espírito de 

solidariedade, camaradagem e cooperação. 

Na terceira ação foi desenvolvida a ―Gincana Intelectual de Charadas‖, 

desenvolvida no saguão do colégio, com o objetivo de resgatar a cultura popular 

brasileira, exercitar a memória e o raciocínio, e integrar os alunos. Nessa atividade, 

tivemos a felicidade e o prazer de contar com a participação também de alguns 

colegas docentes, que fizeram parte das equipes, com as quais colaboraram no 

sentido de organização e envolvimento de todos os alunos. Procuramos, nessa 

atividade, também resgatar algumas charadas trazidas pela nossa cultura regional, 

ainda mantida e preservada pelos nossos antepassados, que as realizavam ao redor 

do fogão a lenha como forma de passatempo e diversão. Fez-se assim com que os 

nossos educandos tomassem conhecimento dessas atividades há tanto tempo 

esquecidas. Podemos avaliar que o resultado esperado mais uma vez foi superado, 

porque, além do fato de alcançar os objetivos previstos, houve grande participação, 

motivação e interesse dos alunos.  

 

 

3.4 GINCANAS COMO CONTEÚDO DE LAZER NA ESCOLA 

 

Neste item, apresentaremos os resultados da terceira etapa da 

implementação de atividades na escola, que foi o desenvolvimento de gincanas 

enquanto conteúdo de lazer, para alunos e pais desta escola.  

A primeira gincana desenvolvida foi a de solicitação e busca. Teve como 

objetivos estimular a organização de tarefas em grupo e a iniciativa, além de 

propiciar a integração e socialização através de atividades lúdicas e recreativas.  A 

proposta visava comemorar o Dia da Criança, foi desenvolvida no pátio do colégio e 

houve a participação de aproximadamente setenta alunos da 5ª série/6º ano ―A‖ e 6ª 

série/7º ano ―A‖. 

A participação dos alunos foi maciça. Há muito tempo o colégio não 

proporcionava esse tipo de evento para celebrar essa data, pois sempre nesse dia 

eram feitas apenas algumas homenagens, apresentações, distribuição de doces e 

ficava nisto. Quando da preparação da gincana, divulgação, formação das equipes, 
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suspeitas por parte dos alunos das tarefas a serem realizadas, foi grande a 

expectativa, o que formou um clima de grande alegria e ansiedade, atitudes que 

caracterizam essas faixas etárias de crianças, que têm grande gosto por atividades 

recreativas.  

Podemos afirmar que a realização dessa proposta foi, mais uma vez, de 

grande surpresa e felicidade por parte de todos. Os alunos envolvidos 

corresponderam a contento ao esperado e comportaram-se exemplarmente, 

provando, mais uma vez, que realmente o que falta a eles é oportunidade, uma 

orientação consciente, profissional e dedicada, proporcionando atividades diferentes 

e interessantes. Quando aplicadas essas atitudes aos alunos, a resposta é sempre 

positiva e proveitosa.  Podemos dizer, sem medo de errar, que a nossa satisfação foi 

plena e realizadora no desenvolvimento.  

Como ponto negativo, se é que podemos assim dizer, foi o tempo, pois meio 

período passa muito rápido. Sugerimos que, quando da realização desse tipo de 

evento, se faça em um período integral, para que as atividades planejadas sejam 

realizadas com mais tranquilidade e para que os participantes e expectadores 

possam aproveitar melhor o encontro.  

E, para o desfecho desta grande aventura, se assim podemos dizer, 

realizamos a Gincana Pais e Filhos, com o tema: Atividades Recreativas, Esportivas 

e Motoras, desenvolvida no ginásio de esportes, como atividade extraclasse. Teve 

como objetivos promover a integração entre a comunidade escolar (pais, filhos, 

professores), e fomentar a solidariedade e integração.  

Envolveu atividades artísticas, recreativas e esportivas que trataram de 

assuntos sociopedagógicos. O evento teve a colaboração de todos os professores e 

funcionários da escola em todas as fases da gestão, ou seja, no planejamento, na 

organização e na execução. Os participantes foram organizados em 5 (cinco) 

equipes, sendo que cada uma representava uma região brasileira. As tarefas foram 

determinadas antecipadamente e realizadas durante esse evento, somando pontos. 

A equipe que atingiu a maior pontuação foi consagrada campeã, ganhando um dia 

de lazer para alunos e pais em um sítio. 

Participaram dessa gincana as 26 (vinte e seis) turmas da escola com seus 

respectivos pais, envolvendo aproximadamente 750 (setecentos e cinquenta) 

pessoas. Verificou-se que esta gincana foi vivenciada de forma lúdica, integrou 

crianças, adolescentes, jovens, pais, professores e funcionários da escola. 
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Constituiu-se em momento único, em que eles se conheceram e interagiram, 

deixando os preconceitos de lado para se tornarem uma só nação, um só povo 

desta escola, todos com o mesmo objetivo, união, esperança, diversão e educação 

para que a escola seja melhor. Observou-se também pais humildes envolvidos com 

pais mais abastados, alunos introvertidos incentivados por colegas extrovertidos, 

realizando tarefas que nunca imaginariam na vida fazê-las, pais e mães realizando 

atividades juntos, mantendo muitas vezes um contato físico já esquecido e que faz 

muita falta ao ser humano, experiência essa tão importante para nós, educadores, 

físicos.  

Além dos integrantes das equipes, tivemos também um público espetacular, 

maciço, participativo, pais, avós, tios, primos, curiosos, enfim, um congraçamento 

épico, que não tem preço, um evento que nos trouxe novamente a esperança de que 

realmente o que falta é um ―empurrãozinho‖, iniciativas para que as coisas boas que 

desejamos dentro da escola se realizem. Temos, sim, que abraçar essa causa que, 

com certeza, é mais uma das tantas que podemos realizar em nossas vidas 

profissionais. Se escolhemos sermos professores, não temos como fugir a esses 

desafios. Temos de ser o veículo provocador de mudanças, enfrentando realmente 

alguns problemas, nesse caso, o de integrar os pais na educação dos filhos, pois 

senão nunca teremos uma escola melhor, uma profissão mais digna, uma vida 

realizada. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica da Educação Física 

estaduais, ―Os jogos e brincadeiras compõem um conjunto de possibilidades que 

ampliam a percepção e a interpretação da realidade, além de intensificarem a 

curiosidade, o interesse e a intervenção dos alunos envolvidos nas diferentes 

atividades‖ (PARANÁ, 2008, p. 67). A Educação Física é uma disciplina que permite 

aos alunos serem protagonistas de ações que vão propiciar a construção do 

conhecimento. Por esse motivo é tão dinâmica e cheia de possibilidades. A gincana 

aparece, nesse contexto, como uma opção rica que, quando bem explorada, permite 

um trabalho intenso sob diferentes aspectos, seja como instrumento nas próprias 
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aulas ou como uma forma de lazer em diferentes trabalhos com a comunidade 

escolar.  

O tema estudado foi relevante uma vez que foi possível aprofundar 

conhecimentos teórico-praticos sobre Gincanas e suas contribuições na Educação 

Física e no tempo de lazer. Podemos afirmar que os objetivos previstos foram 

plenamente alcançados, haja vista que era um grande anseio nosso procurar 

respostas aos problemas que neste trabalho apresentamos e, consequentemente, 

elucidamos detalhadamente.  

Entendo que ocorreu uma perfeita harmonia e sintonia em todas as ações  

desenvolvidas ao longo do Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná 

PDE – 2010 a agosto de 2012. 

Cada uma das etapas de implementação de atividades na escola foi 

fundamental para que ocorresse o processo no todo, concretizando uma tarefa que, 

sem dúvida alguma, nos deu muitas experiências, prazer e realizações. 

O presente estudo caracterizou-se como uma pesquisa-ação, que integrou 

uma pesquisa bibliográfica, a elaboração de uma unidade didática e a 

implementação de atividades no Colégio Estadual "Júlio Giongo", no município de 

Pranchita/PR. 

A análise dos dados foi realizada através da aplicação de um diagnóstico de 

interesses para alunos e pais da turma envolvida. Na sequência, foram 

desenvolvidas gincanas como conteúdo nas aulas de Educação Física na turma em 

questão. Finalizou-se com a realização de gincanas no tempo de lazer na escola 

para alunos e pais. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram um 

questionário e relatórios. Os resultados foram apresentados através de uma análise 

quanti-qualitativa.  

A pesquisa bibliográfica se constituiu como base fundamental para o 

desenvolvimento de todo trabalho, de modo que foi possível identificar, através da 

leitura e fundamentação, diferentes pontos de vista de pensadores da Educação 

Física, especificamente dos jogos e brincadeiras, investigando os principais 

pressupostos pelos quais seria possível validar uma proposta voltada para gincanas 

como instrumento para se trabalhar os conteúdos de Educação Física, bem como 

oferecer uma oportunidade de integração e interação entre pais, filhos e escola. 

A produção didática decorrente deste estudo resultou em uma Unidade 

Didática sobre Gincanas: uma experiência educativa e lúdica no espaço escolar. A 
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unidade foi formulada com base teórica fundamentada, sobre jogos, brincadeiras, 

lazer na escola, importância da participação da família na escola e sobre os 

diferentes tipos de gincanas desenvolvidas. 

De acordo com o presente estudo e a realização da proposta deste trabalho, 

verificou-se que a gincana torna as aulas de Educação Física muito mais atrativas, 

estimula as relações interpessoais e intrapessoais, permite aos alunos desvendar 

suas particularidades e trabalhá-las de forma lúdica favorecendo um aprendizado 

natural. É, no entanto, importante que, ao organizar as tarefas das gincanas, se dê 

ênfase à coletividade, pontuando por prova cumprida e não por prova vencida, 

especialmente quando se trata de crianças, adolescentes e jovens.  

Sob uma proposta ainda especificamente coletiva, participativa e interativa, a 

gincana, como forma de atrair os pais para a escola, cumpre o seu papel 

socializador na busca pela junção da instituição família e da instituição escola em 

prol da formação da criança. 

Vale salientar que o lazer é uma necessidade humana, que, quando aliado a 

objetivos educacionais, se torna um instrumento potente e eficaz. Assim, portanto, a 

escola deve fomentar a realização de eventos e encontros que viabilizem o lazer em 

forma de gincanas, Feira de Ciências, Jantares, Shows, entre outros, 

proporcionando, sempre que possível, a participação da família juntamente com os 

filhos/alunos. 

Por fim, pode-se dizer que as gincanas proporcionam benefícios que vão 

além da sala de aula. Além de ser um instrumento pedagógico, tem o poder de 

despertar o espírito de união, o respeito mútuo e o exercício de cidadania. 
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