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RESUMO : 

 O presente artigo a seguir relata as experiências  de aulas práticas e teóricas 

buscando o  resgate das atividades lúdicas no Ensino Médio , onde observa-se  que as 

modalidades esportivas vêem tomando todo o espaço . Para tanto, é necessário motivar os 

alunos , despertando o espírito de cooperação e a  ludicidade . O trabalho foi elaborado em 

forma de um Caderno Pedagógico do programa PDE, caderno este que consiste  em 

atividades organizadas afim de resgatar o lúdico nas aulas de Educação Física no Ensino 

Médio. Essas atividades foram elaboradas, com embasamento teórico nos autores citados 

posteriormente por meio de uma revisão de literatura. 

 A aplicação das atividades, sendo essas, no modelo intervencionista foi realizado 

no Colégio Estadual de Faxinal dos Francos  no Segundo Ano  do Ensino Médio com 25 

alunos, e na atividade da Gincana envolveu o Colégio todo. 

Este trabalho é destinado à todos os professores  que possuem esta dificuldade de 

ministrar aulas lúdicas, porém, lembramos que a capacitação é um processo constante. O 

Caderno Pedagógico será dividido em quatro unidades : Atividades de Socialização ; Jogos 

cooperativos ; Jogos pré- despotivos e  Gincana. 

 

Palavras- chaves : Lúdico, jogo, cooperação ,Ensino Médio 

 

INTRODUÇÃO 

 

Uma realidade constante notada nos últimos tempos  é  que o lúdico  esta 

sendo substituído pelos desportos, em nossas escolas, e , principalmente no 

Ensino Médio , onde percebe-se que os  alunos perderam quase todos os laços 

com as atividades recreativas , as quais, foram trabalhadas de maneira 

exaustiva nos anos iniciais do Ensino Fundamental e  com menos ênfase nos 

anos finais desta etapa, talvez por despreocupação ou falta de compromisso de 

alguns profissionais. O presente estudo detectou o problema da falta de 

utilização de atividades lúdicas no Ensino Médio, instigando-nos a remeter para 

a seguinte indagação. Por que o lúdico não é trabalhado no Ensino Médio? 



Preocupado com este problema procurou-se desenvolver um trabalho 

motivando os alunos para as atividades lúdicas e despertando noções de 

valores como a da socialização ,cooperação e respeito.  

Para tanto , o objetivo principal é o de resgatar as atividades lúdicas nas 

aulas de educação física do Ensino Médio.   

A busca por metodologias adequadas para o desenvolvimento de 

atividades lúdicas nas aulas de educação  física,  vem de encontro com a 

proposta  deste estudo, ou seja , propiciar momentos lúdicos aos alunos de 

maneira motivadora, bem como, preparar os professores para o desenvolve-

las.  Buscou-se demonstrar aos professores a importância da aplicabilidade 

das atividades lúdicas no Ensino Médio, despertando a socialização nas aulas. 

 

METODOLOGIA . 

 

 O trabalho foi elaborado em forma de um Caderno Pedagógico, 

caderno este que consiste em atividades organizadas dando ênfase no objeto 

de estudo de nosso projeto que poderemos definir então como atividades 

lúdicas. Essas atividades foram elaboradas, com embasamento teórico  por 

meio de uma revisão de literatura. 

 A aplicação das atividades, sendo estas, no modelo intervencionista 

foi realizado no Colégio Estadual de Faxinal dos Francos  no segundo ano  do 

Ensino Médio com 25 alunos, e na atividade da Gincana envolveu todo o 

colégio . 

 Os materiais utilizados para aplicabilidade do projeto foram:  

recursos físicos os seguintes : bolas, arcos, cordas, bastões , quadra, 

materiais  de sucata e outros. Serão apresentados alguns vídeos  sobre a 

temática  em questão, utilizando para isso os recursos áudio visuais, tais 

como : multimídia, pendrive, data show,TV , CD-ROM  entre outros. 

 A avaliação foi feita de maneira diagnóstica e comparativa para 

obtenção dos resultados sobre a aceitação das atividades propostas. 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO 

 

 REVISÃO DE LITERATURA 

  

 A recreação e o lazer , fazem parte no currículo , porém , ainda com certa 

resistência de serem trabalhadas, justamente pela complexidade dos temas 

para alguns profissionais que não buscam o aperfeiçoamento sobre a matéria . 

De acordo com RONCA  

“O movimento lúdico, simultaneamente, torna-se fonte prazerosa de 

conhecimento, pois nele a criança constrói classificações, elabora 

seqüências lógicas, desenvolve o psicomotor e a afetividade e 

amplia conceitos das várias áreas da ciência”. (1989, p. 27) 

 Podemos chamar de lúdico, os elementos que envolvem o jogo, 

brinquedo e a brincadeira, com tais elementos,busca-se desenvolver a 

criatividade, a capacidade de tomada de  decisões além de auxiliar no 

desenvolvimento motor , pois,  as aulas tornam-se mais atrativas  para os 

alunos e propiciam situações de descontração que possibilitam o docente  

desenvolver diversos conteúdos voltados aos valores e noções de cidadania. 

  Nesta linha de pensamento temos como ponto de partida, o lúdico. Esta 

angústia que  trouxe-nos  tentar investigar onde e como  ele esta sendo 

trabalhado na escola. Notou-se que após os anos iniciais do ensino 

fundamental, onde, exaustivamente o lúdico é trabalhado, afim de contribuir de 

maneira prazerosa com o desenvolvimento psicomotor e social dos alunos, 

sofre uma diminuição de aplicabilidade gradativa nos anos finais do ensino 

fundamental , pois, a esportivizaçao (segundo Elias p. 218) entra com maior 

ênfase  no currículo e os professores buscam ensinar os alunos os 

fundamentos e regras,  tornando as aulas de educação  física  pautadas quase 

na totalidade em esporte  encaminhando-se segundo  Elias p.218  para o que 

denominamos esportivização escolar.       

A disciplina de educação física no Brasil vem passando por inúmeras 

discussões sobre sua identidade e afirmação, voltadas a atividade humana. 

Essas discussões são frutos da falta de todos os envolvidos no contexto 



escolar delinearem uma postura e um objetivo em comum sobre o que 

trabalhar em suas aulas. 

Para  BRACHT (2000/1), 

[...] já nas décadas de 60 e 70, a Educação Física escolar foi 

confundida com o esporte de maneira equivocada atendendo a 

interesses políticos que visavam se beneficiar desta condição. 

 Nesse período foi dada mais ênfase as modalidades esportivas e 

olímpicas , afim de  criar atletas , ou até mesmo soldados , todos essas 

situações voltadas aos interesses políticos , com isso , o lúdico perdeu espaço  

nas escolas. 

  

Segundo  GUEDES, J. E. R. P.. (1997) 

[...] não existe uma abordagem significativa de conteúdos mais 

complexos. Estes estão resumidos à prática desportiva, 

principalmente aos esportes coletivos como voleibol, basquetebol, 

handebol e futebol, limitando a produção de conhecimento corporal e 

cultural do aluno. 

 A facilidade do acesso, espaço físico, materiais e proposta de trabalho 

mais facilitada aos professores fazem com que as modalidades esportivas 

tomem a maioria dos momentos das aulas de Educação física, porém, isso 

pode gerar um grande problema que é a esportivizaçao. 

Segundo ELIAS P. 218 , 

O neologismo “esportivização” deriva do que Norbert Elias (1992) 

denomina de “desportivização” ou o processo mediante o qual, os 

passatempos, divertimentos e jogos vão se convertendo em práticas 

institucionalizadas denominadas desportos, no âmbito da sociedade 

inglesa do século XIX, daí exportados em escala global como avanço 

civilizatório. Utilizo o termo “esportivização” para designar a 

substancial passagem do esporte, nas aulas de educação física, de 

conteúdo escolarizado a conteúdo exclusivo, sendo gerador de uma 

nova forma de organizar o conhecimento, os espaços, tempos e 

relações sociais dentro e fora da escola.  

 

Para o professor de educação física a preparação de sua aula voltada 

para uma modalidade esportiva é muito mais fácil, do que, uma aula voltada às 

as atividades lúdicas , pois, a complexidade pela flexibilização de regras e o 



improviso que uma aula  lúdica possibilitam e exigem do professor mais 

preparo na elaboração e na execução da mesma. Alguns profissionais na 

maioria das vezes não possuem esse perfil, não se aperfeiçoam , ou até 

mesmo acham mais viável trabalhar uma modalidade com regras e tempo de 

duração  definidos. Podemos  exemplificar , o esporte. 

Salienta-se que não pode-se deixar de enfatizar a importância do 

esporte na escola, todavia , deve-se incluir nas aulas as atividades lúdicas , 

pois, fazem parte do crescimento pessoal , social e cognitivo dos alunos. 

As atividades lúdicas devem estar presentes em todas as fases de 

nossas vidas, sejam elas nas mais variadas formas: no brinquedo/jogo, na 

brincadeira tradicional infantil, na brincadeira de faz de conta e jogos e 

brincadeiras de construção.  

Kishimoto (1996) complementa  definindo ... 

b) A brincadeira tradicional infantil, por sua vez, é um tipo de jogo 

livre, espontâneo, no qual a criança brinca pelo prazer de o fazer. 

c) A brincadeira de faz-de-conta, é a que deixa mais evidente a 

presença da situação imaginária. No entanto, é importante ressaltar 

que o conteúdo do imaginário provém de experiências anteriores 

adquiridas pelas crianças em diferentes contextos... 

d) Os jogos ou brincadeiras de construção são de grande importância 

para a experiência sensorial, estimulando a criatividade e 

desenvolvendo habilidades da criança. 

 

A programação de atividades lúdicas necessita de planejamento e 

desses identificar objetivos, pois não podemos deixar acontecer apenas o 

imaginário pelo imaginário e sim instigar o aluno para o mundo mágico da 

imaginação, ou o jogo pelo jogo, pois se o fizermos, estaremos apenas 

recreando nossos alunos e para que consigamos alcançar o ápice da 

ludicidade é importante que façamos reflexões a cada momento sobre as 

propostas oferecidas e essas devem ser acompanhadas com a participação 

efetiva dos alunos para que possamos inserí-las como processo de ensino e 

aprendizagem. 

Um fator importante no desenvolvimento do lúdico é a preparação dos 

profissionais de educação física para ministrá-lo, a capacitação deve ser 

contínua, pois, as metodologias e inovações nos dias atuais acontecem com 



uma velocidade intensa, e, os professores da área não podem afugentar-se 

destas atividades em suas aulas .  

No ensino médio deparamo-nos com a falta de atividades lúdicas com 

mais freqüência, mas como podemos solucionar este problema? Como 

podemos motivar nossos alunos? Esses questionamentos elencados foram 

objetos de estudo deste trabalho. 

Propiciar aulas dinâmicas envolventes e com objetivos definidos se torna 

uma missão cada vez mais árdua aos professores de educação física, 

principalmente em se tratando do lúdico para o ensino médio, pois, infelizmente 

muitos professores acham  mais cômodo trabalhar com  o esporte em si, o 

mesmo, gera menos planejamento e desafios  do que uma aula de atividades 

lúdicas .É  fundamental que os profissionais de educação física busquem  

novas formas de possibilitar aulas dinâmicas que resgatem esse ato de brincar, 

realizando a tarefa com prazer , enfatizando o lazer e a importância das 

relações, sem competitividade definida .  

O lúdico oportuniza os alunos vivenciarem situações que podem 

contribuir com a formação necessária para sua personalidade, possibilitando a 

integração com diversos grupos sociais de forma prazerosa e produtiva. A 

partir do instante em que são apresentadas atividades lúdicas (jogos e 

brincadeiras)  surge uma  resistência  por parte dos alunos ,talvez pela falta da 

aplicabilidade nas aulas , sendo assim ,se os professores não os motivarem à 

prática  eles não participam e com isso podem estar perdendo de vivenciar 

atividades importantíssimas no seu desenvolvimento como: interagir, socializar, 

representar , ser espontâneo , testar seus limites ,correr, saltar, agachar.  

Assim sendo, as atividades lúdicas servem como uma forma de 

entretenimento, diversão, e lazer, e propiciam um incentivo as atividades 

físicas, mostrando para os alunos que a educação física é muito mais que as 

modalidades esportivas, suas regras e o fenômeno da esportivizaçao; eles 

conseguem  aprender e desenvolver  capacidades físicas e de socialização 

com o  grupo por intermédio de aulas dinâmicas  , longe das regras tabuladas 

que o esporte exige.  

Os docentes de educação física que atuam do ensino médio, em nossa 

ótica, devem, ousar e arriscar inúmeras atividades envolvendo o lúdico  em 



suas aulas ,pois, acredita-se que somente com estas atitudes estarão 

motivando seus alunos  participarem  e  incentivados por uma dinâmica 

diferente com regras flexibilizadas 

 

DISCUSSÕES E RESULTADOS 

  

 A necessidade de ministrar  atividades lúdicas, na escola é um grande 

desafio, principalmente em se tratando de ensino médio, uma etapa em que 

essas atividades, nas aulas de educação física, são segregadas.  

 Especificamente, buscou-se por meio dessa construir uma identidade 

voltada à compreensão dos preceitos  curriculares com relevância à sociedade 

e ao desenvolvimento dos alunos inseridos no contexto escolar.  

 Ao iniciar a implementação do Caderno Pedagógico que contemplou: A 

importância das atividades lúdicas no ensino médio, e os estudos nessa área , 

surgiram inúmeros questionamentos acerca de  como seria a aplicabilidade e a 

aceitação dos alunos.  

 Primeiramente analisando as aulas do dia a dia ministradas, observou-se  

que o lúdico faz parte em quase todos os momentos  e, que sem notar usa-se 

desse conteúdo exaustivamente , desde o jogo , dos desportos , das lutas , da 

dança , enfim , em todos os momentos em que  se  tira o peso e a pressão da 

competitividade e da-se oportunidade aos   alunos de despertar a criatividade , 

implantando-se de maneira não intencional a ludicidade . 

 No ensino médio, esse desafio é ainda maior, pois,  depara-se com 

alunos  que , na maioria das vezes , ao longo do tempo vêm somente 

praticando as quatro modalidades esportivas , deixando de lado “o brincar” e a 

a recreação.  

Fica evidente que a competição, nessa idade esta no auge, nota-se que 

os alunos competem na maneira de comportar-se, vestir-se, conseguir chamar 

atenção, enfim, “estar na moda”. O mesmo acontece quando o esporte toma 

conta na totalidade das nossas aulas e os alunos ficam tabulados a vencer a 

qualquer custo, mesmo deixando de lado importantes princípios sociais como, 

por exemplo, o respeito ao próximo e a cooperação.  



Outro fator preocupante é o comodismo dos alunos, os quais ficam 

voltados apenas a um ritmo de aula, e, quando a novidade chega  acham 

suspeita e só participam depois de vivenciarem e verem que é bom , isso 

levando em consideração o lúdico que é o objeto de trabalho .  

 O comodismo também atinge os professores de educação física  que na 

maioria das vezes , não se capacitam para aplicar o lúdico na escola , às vezes 

por condições financeiras , falta de interesse , falta de oferecimento de cursos 

voltados para essa área . Ressalta-se que o lúdico e a recreação exigem um 

preparo maior  dos profissionais , para que aprendam a compreender o tempo 

de cada atividade e saibam quando ela é motivadora e traz contribuições  para 

as  aulas. 

 É evidente que, muitas vezes programa-se uma atividade para uma aula 

toda, porém ela não atinge os objetivos como se esperava, porque a 

aceitabilidade por parte dos alunos é diferenciada, o público não é seleto, tem 

restrições e diferenças, as quais precisam se respeitadas , portanto , o preparo 

e as adaptações tornam-se necessárias além de novas atividades executadas 

em uma só aula, ou seja , nunca se pode chegar nas  aulas com uma única 

atividade pronta , para tanto , inúmeras perspectivas devem ser apresentadas 

durante a aula buscando manter a motivação e a receptividade dos alunos. 

 A busca por quebrar os tabus sobre a atividade lúdica é incessante nas  

aulas , ao iniciar o desenvolvimento das atividades , no segundo ano do ensino 

médio, notou-se que a primeira impressão que os alunos tiveram foi  de que 

atividades lúdicas eram “coisas de crianças”, alguns  até comentaram  sobre o 

assunto . É óbvio que o lúdico tem início desde que se nasce , quando se esta 

com alguns meses de vida e joga-se um brinquedo no chão , ou brinca-se com 

um chocalho, essa interação já é um indício da brincadeira e ajuda no 

desenvolvimento. 

Kishimoto (1996) comenta algumas modalidades de brincadeiras 

presentes na Educação Infantil, fazendo uma diferenciação entre elas: 

a) O brinquedo/jogo educativo ao assumir, por exemplo, a função 

lúdica, propicia diversão, prazer e até mesmo desprazer quando é 

escolhido por vontade própria, enquanto ao assumir a função 

educativa, o brinquedo ensina qualquer coisa que complete o 

indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do 



mundo. Como ilustração, a autora coloca que a criança ao manipular 

livremente um quebra-cabeça, diferenciando cores, a função 

educativa e a lúdica estão presentes. Mas, se a criança preferir 

apenas empilhar peças, fazendo de conta que está construindo um 

castelo em uma situação imaginária, a função lúdica está presente. É 

a intenção da criança que vale e não exatamente o que o professor 

deseja. 

 

Na seqüência, prezando a educação infantil, por intermédio das 

atividades lúdicas, conseguiu-se despertar nos alunos a interação que os 

incentivou a criarem e solucionarem problemas. A partir desse momento de 

estudo, aferiu-se o aprofundamento, buscando nessa etapa suporte para 

elaboração das aulas. 

Ressalta-se que as adaptações necessárias foram feitas para que o 

público fosse atingido com um nível de aceitabilidade, ou seja, pode-se até 

trazer uma aula lúdica  baseada na educação infantil para o ensino médio, mas 

, com regras variáveis , regras criadas pelos próprios alunos , fazendo com que 

o grau de dificuldade seja elevado , motivando e tornando mais atrativas as 

aulas .  

Segundo Freire (1994) 

Há um rico e vasto mundo na cultura infantil, um mundo repleto de 

jogos, brincadeiras e fantasia, a escola e os professores cometem 

um grande erro porque ignoram isso, não percebem que a escola 

conta com alunos cuja maior especialidade é brincar. Todo esse 

conhecimento acaba sendo deixado de lado e, as crianças chegam a 

escola cheias de expectativas e de repente se deparam com aulas 

de Educação Física monótonas. Os profissionais professores da 

área em seus planejamentos não estão atentos a importância da 

recreação. 

 

 Por meio de experiências práticas dividiu-se esse trabalho em quatro 

etapas: na primeira etapa, atividades de socialização; na segunda etapa jogos 

cooperativos; na terceira etapa, jogos pré-desportivos e, na quarta etapa, 

gincanas. 

Notou-se que ao ministrar as atividades obteve-se uma boa 

receptividade. As primeiras atividades aplicadas foram de socialização para 



“quebrar o gelo”, depois buscou-se o contato direto  com os alunos trazendo 

tarefas que possibilitaram o trabalho em equipe , objetivando ideais  iguais , 

conhecendo um ao outro , ou melhor dizendo (re)conhecendo, explorando 

problemas do cotidiano, diminuindo as diferenças e respeitando a diversidade 

que se apresenta nas escolas.  

Um dicionário de sociologia define socialização como o processo 

pelo qual nós aprendemos a nos tornar membros da sociedade tanto  

porque internalizamos os valores , as normas ou regras dessa 

sociedade, quanto porque aprendemos a desempenhar o nosso 

papel na mesma . (BARBOSA et al, 2012, p. 70) 

 A interação atingida na socialização foi um suporte para o 

desenvolvimento de futuras atividades, pois despertou nos alunos o senso 

crítico, as noções do trabalho em equipe e em sociedade , o respeito às 

diferenças  e a disciplina , o resgate desses valores aguçou a exploração do 

Lúdico quebrando os tabus iniciais sobre as brincadeiras e a recreação. 

 Acompanhou-se a importância dada pelos autores sobre as definições e 

os objetivos do “brincar”, pois , revela por meio de estudos que estas atividades 

não são aleatórias  , ou simplesmente momentos de descontração, mas sim, 

atividades planejadas com metas a serem exploradas , com uma grande 

vantagem que é o prazer que os alunos sentem ao fazerem essas tarefas , o 

que de certa forma, instigam-se  possibilidades e soluções para inúmeros 

problemas. 

As atividades com formação de grupos usando imitações e gestos 

diversos em conjunto possibilitaram que os alunos interagissem sem distinções  

deixando todos em igualdade de condições independente de serem mais ou 

menos aptos . 

Incentivou-se, durante as aulas, o respeito ao próximo e inúmeros 

valores foram explorados em diversos momentos, recuperando assim, a 

capacidade de ajudar o próximo e igualar condições. 

Com a inclusão das regras nas brincadeiras obteve-se uma melhor 

organização, porém com a  flexibilização necessária  proporcionando o diálogo 

entre os alunos, afim de  defini-las  em consenso. 

A medida que a socialização acontecia e as aulas ficavam mais 

motivantes, incluiu-se o brinquedo cantado e a dança nas atividades. Com isso 



notou-se que quando se propicia momentos rítmicos e descontraídos, 

consegue-se desinibir a todos. 

 Ao final desta etapa consolidou-se um trabalho de socialização que 

contribuiu significativamente para as atividades futuras. 

Na seqüência da implementação das atividades,  ingressou-se nos jogos 

cooperativos , sabendo que um processo inicial de sociabilização foi executado 

diminuindo as diferenças e despertando no  aluno o gosto pela ludicidade.   

Para Brotto (2001)   

Os jogos Cooperativos são jogos de compartilhar, unir pessoas, 

despertar a coragem para assumir riscos, tendo pouca preocupação 

com o fracasso e o sucesso em si mesmos. Eles  reforçam a 

confiança pessoas e interpessoal, uma vez que ganhar e perder são 

apenas referencias para o continuo aperfeiçoamento de 

todos.(Brotto,2001,p.46). 

 Verificou-se nessa fase, que a organização dos alunos foi fundamental 

para que tivessem êxito nas atividades cooperando uns com os outros. Outro 

fator importante que se deve enfatizar é que diante dos jogos cooperativos  

executados pôde-se explorar as características que cada aluno apresenta , 

igualando-os  , desde os mais aptos e habilidosos , ate os com dificuldades , 

pois , a proposta foi inclusão,para tanto,houvesse por bem  fazer adaptações 

em atividades que propiciavam a interação de todos, os alunos começaram a 

observar que só poderiam concluir certas atividades se trabalhassem em 

equipe. 

 Por meio de atividades envolvendo “Jogos Cooperativos”, buscou-se a 

união de pessoas reforçando a confiança e as relações sociais, possibilitando a 

participação de todos, pois, vitória ou derrota não era o que realmente 

importava, mas sim, o processo como um todo.  

 Considerando o ambiente de trabalho de equipe, despertado nos jogos 

cooperativos, possibilitou-se  debates sobre   valores de cidadania , justamente 

nos momentos em que   a formação do cidadão no ensino médio é 

aprofundada em âmbito  nacional. 

 Ainda, ressalta-se que por intermédio dos jogos cooperativos, averiguou-

se que os alunos aprenderam a organizar-se melhor em grupo, porque muitas 

atividades ministradas só teriam êxito se realizadas com a parceria de todos. 



 A terceira etapa de desenvolvimento do trabalho foi direcionada aos 

jogos pré-desportivos, iniciando-se um trabalho voltado ao esporte em si, 

porém, com a flexibilização e adaptação das regras , tornando as atividades 

atrativas por meio do jogo, todavia sempre incluindo a ludicidade nas propostas  

de aulas  . Nessa fase, foram desenvolvidas atividades de jogos pré- 

desportivos  nas modalidades de futsal, handebol, voleibol, basquete e 

atletismo .  

Segundo (Huizinga, 1993): 

 

O jogo é uma atividade praticada dentro de limites temporais e 

espaciais próprios. Sendo limitado no tempo, não tem contato com 

qualquer realidade exterior a si mesmo. No que se refere aos limites 

espaciais, o autor afirma que os terrenos de jogo são “lugares 

proibidos, isolados, fechados, sagrados, em cujo interior se 

respeitam determinadas regras” (Huizinga, 1993, p.13) 

 

 Nessa fase de desenvolvimento, o trabalho foi direcionado 

principalmente para iniciação esportiva das modalidades propostas, levando 

em consideração a vivência dos alunos nesses aspectos.  

 Percebeu-se a preocupação com as regras na sua totalidade, os alunos 

deram espaço as adaptações e as flexibilizações feitas nas atividades, e,  

mesmo sendo uma modalidade esportiva com toda sua competitividade, 

buscou-se introduzir o Lúdico retirando mais uma vez o peso de vencer a 

qualquer forma , e trazendo a leveza e alegria de “brincar” às  modalidades 

esportivas . 

 Vale ressaltar que apesar de ter voltado ao lúdico de maneira 

espontânea, os movimentos que eram executados durante as aulas foram 

proveitosos no desenvolvimento do jogo em si com todas suas exigências e 

regras. 

  Dentro deste contexto, notou-se que a aplicabilidade dos jogos pré-

desportivos foi satisfatória, pois, pela proximidade com as aulas  ministradas 

exaustivamente  sobre desportos , os alunos  sentiam-se mais à vontade , um 

pouco limitados  por não poderem avançar em alguns momentos para o jogo 

normal , mas, motivados pela proposta executada. Outro fator que contribuiu 

para a aceitabilidade da proposta, foi a inclusão de todos,com as regras 



flexibilizadas e objetivadas para unir e não desunir diante de um trabalho de 

equipe, ou seja , os mais habilidosos dependiam de todos  para vencerem , 

pois não conseguiriam êxito sozinhos. 

 Na ultima etapa da implementação das atividades lúdicas, realizou-se  

uma gincana entre os alunos buscando a integração final de todas as aulas 

ministradas anteriormente , de maneira divertida  e eficiente . 

  A gincana é uma coletânea de tarefas e provas a serem disputadas 

entre grupos diversos, com o mesmo objetivo final.  

Segundo Cavallari (1994) 

Gincanas são competições caracterizadas por regras fixas, onde há 

sempre a busca por vitória, podendo conter atividades físicas e/ou 

mentais, sendo que o caráter lúdico é predominante, e na qual se 

leva e, conta não apenas a rapidez com que as equipes cumprem as 

tarefas determinadas, mas também a habilidade com que o fazem. 

(Cavallari ,1994, p. 66). 

  Salienta-se que nessa fase, o objetivo da gincana é tentar desenvolver o 

espírito de cooperação, entrosamento e socialização dos alunos. A estratégia 

usada foi a divisão da turma em três equipes. Dividida a turma, cada equipe 

pôde convidar outras turmas para fazerem parte de seu time, envolvendo assim 

a escola num todos nessa prazerosa atividade.  

 Com o envolvimento da escola em sua totalidade na gincana, foram  

compartilhadas as experiências dos  alunos do ensino médio, em que o 

trabalho foi realizado, enfatizando o lúdico e o jogo. 

 Possibilitou-se o envolvimento dos professores das outras disciplina, o 

que estruturou um trabalho interdisciplinar  que foi bem produtivo  . O trabalho 

de pesquisa que a gincana possibilitou foi intenso, pois, cada equipe foi dividida 

conforme um tema, no caso  enfatizado : Equipe Era Medieval, Equipe Idade 

da Pedra e Equipe Anos 60. 

 A gincana produziu um ambiente lúdico na escola, para tanto, as 

experiências e os resgates de valores de cidadania foram enfatizados em um 

ambiente harmônico e motivador, características estas provenientes do Lúdico. 

   

 

 

 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

   

 

 Após a implementação das atividades lúdicas propostas no ensino 

médio, notou-se que existe uma boa aceitação, tendo em vista que todos os 

alunos participaram  nos diversos momentos propostos , observou-se que a as 

atividades lúdicas em nossas escolas resgatam o “ato de brincar”, livra-nos da 

competição e o objetivo de sempre vencer de qualquer forma . Outro fator  

relevante, foi a novidade que o lúdico trás em nossas aulas fazendo com que 

as aulas  ficassem mais atrativas e  dinâmicas .  

 Antes de iniciarmos aos conteúdos necessários e estipulados em nossos 

planejamentos, dediquemo-nos no início do ano com  atividades lúdicas e  de 

maneira intencional vamos implantando-as diariamente em nossas aulas , pois,  

notou-se  no  trabalho desenvolvido que as atividades ficam mais empolgantes 

e proveitosas , sem deixar de citar ainda os valores trabalhados na ludicidade 

como : cooperação , respeito , igualdade . 

  Espera-se que por intermédio do trabalho apresentado possa-se contribuir na 

solução de problemas que afligem o dia a dia das aulas de educação física. O 

lúdico é um desses problemas, pois, além de um rompimento dessas 

atividades no ensino médio, vemos as dificuldades de professores em trabalhar 

com recreação. Sabe-se que este trabalho não vai revolucionar o mundo, mas, 

se motivar nossos professores e alunos ao prazer quer é proporcionado por 

uma atividade lúdica , já teremos êxito em nossa tarefa, além de contribuir  com 

o Caderno Pedagógico , esperamos que o trabalho motive futuras pesquisas 

nesta área de nossa disciplina 
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