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1. APRESENTAÇÃO 

 
Sabendo-se que a cultura corporal é o objeto de estudo da educação física, 

esta deve ser fundamentada nas reflexões sobre as necessidades atuais de ensino 

perante os alunos, na superação de contradições e na valorização da educação. Por 

isso, é de fundamental importância considerar os contextos e experiências de 

diferentes regiões, escolas, professores, alunos e da comunidade (PARANÁ, 2008).    

Tendo em vista que o tema jogos e brincadeiras abordado nesta investigação 

está inserido nas discussões apresentadas pelas Diretrizes Curriculares Educação 

da Educação Básica -Disciplina de Educação Física - (DCE’s) e a cultura corporal 

não deve ser trabalhada isoladamente e sim “integrar e interligar as práticas 

corporais de forma mais reflexiva e contextualizada” (PARANÁ, p. 2008, p. 53).  

Portanto, por meio dos elementos articuladores o corpo, a ludicidade, a saúde, o 

mundo do trabalho, a desportivização, a técnica e a tática, a diversidade e a mídia 

oportunizarão inúmeros caminhos de mediação pedagógica conforme as 

necessidades dos estudantes. Desta forma, cultura corporal e ludicidade são 

elementos articuladores desta disciplina, podem colaborar e significar nossa prática 

pedagógica para que o aluno seja valorizado e se torne o agente de sua história. 

Para que isso ocorra faz-se necessário conhecer o aluno, suas aptidões, suas 

características e interesses. Entretanto, verifica-se que nas aulas de Educação 

Física, os alunos tem demonstrado interesse significativo pelos jogos eletrônicos, 

que estão cada vez mais acessíveis e que de certa forma promovem a socialização.  

Como trabalhar a cultura corporal diante deste aspecto? Isso é um desafio 

para o professor de Educação Física atualmente, pois, não se pode negar a 

tecnologia, mas deve-se valorizar em primeiro plano os conteúdos e o movimento 

como forma de agir e refletir o mundo. 

Com essa pesquisa pretende-se conhecer esse aluno, saber o que ele pensa 

sobre os jogos em geral, descobrir como inserir adequadamente os jogos e 

brincadeiras tradicionais propostos nas DCE´s para que os alunos entendam e 

incorporem em seu cotidiano esse conteúdo de grande relevância para essa 

disciplina. 

Para dar conta desta proposta, a metodologia utilizada terá seu alicerce na 

Pedagogia Histórico Crítica (SAVIANI, 2005) objetivando estabelecer relações entre 

as atividades proposta e as relações sociais. 



 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

Desde a antiguidade, o homem joga. O jogo e a brincadeira são uma criação 

humana, tanto quanto a linguagem e a escrita. O homem joga para encontrar 

respostas às suas dúvidas, para se divertir, para interagir com seus semelhantes 

(SANTOS, 2012). 

Na visão sócio-histórica de Vygotsky (1989) a brincadeira, o jogo, são 

atividades específicas da infância, nas quais a criança recria a realidade usando 

sistemas simbólicos. Essa é uma atividade social, com contexto cultural e histórico. 

É uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade 

interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão e de 

ação pelas crianças, bem como de novas formas de construir relações sociais com 

outros sujeitos, crianças e adultos. 

A brincadeira é importante para a criança, que não implica em compromissos, 

ou seriedade, envolve somente comportamentos diversos que geram o prazer. 

Brincando a criança se diverte, faz exercícios, constrói seu conhecimento e aprende 

a conviver (FREITAS, 1997). Para a aprendizagem, cada jogo e brincadeira a 

criança traz consigo a possibilidade de exploração do meio, das pessoas e de si 

mesmo, onde a criança busca resolver seus conflitos e colocar suas experiências. 

Entretanto, verifica-se “[...] uma crescente diminuição das atividades com 

dispêndio de energia e de lazeres ativos; e de crescente aumento de confortos, 

comodidades e lazeres eletrônicos, normalmente, com baixa atividade física” (FILHO 

SALLES et. al. 2009, p. 60). Com a chegada do mundo virtual e os jogos eletrônicos 

a geração atual passa a experimentar outras formas de relação com o jogo. Para 

Alves (2003, p. 2): 

 

Estes jogos se constituem em espaços de aprendizagem, 
possibilitando momento de verdadeira catarse para os usuários, na 
medida em que é possível exercitar diferentes emoções inerentes 
aos seres humanos: o medo, a alegria e a cólera sem, contudo, 
provocar danos físicos, sociais e afetivos. 

 
Os jogos eletrônicos vão crescendo e fazendo parte cada vez mais da vida de 

crianças e adolescentes. Para as Diretrizes, nas aulas de Educação Física os jogos 

e as brincadeiras são conteúdos estruturantes distribuídos em conteúdos básicos 



 

 

com jogos e brincadeiras populares, brincadeiras e cantigas de roda, jogos de 

tabuleiro, jogos dramáticos e jogos cooperativos (PARANÁ, 2008). 

Kenski ressalta que “o papel do professor como agente da memória na 

sociedade digital é, principalmente, ajudar seus alunos a compreenderem como 

participantes de um grande e complexo grupo social, com tradições e processos 

civilizatórios diferenciados” (2001, p. 100). A proposta do jogo ou da brincadeira 

deve criar situações para que a criança possa tomar decisões e agir de maneira 

integradora, transformadora sobre os conteúdos ou atitudes que são acessíveis e 

significativos a ela, distinguindo da vida comum, tanto pelo lugar quanto pelo tempo 

que ocupa. 

Diante do exposto, para rememorar com os alunos estas atividades que os 

mesmos estão deixando de lado, esta proposta esta dividida em algumas unidades 

que procuram relacionar os conteúdos dos jogos e brincadeiras, mais 

especificamente os jogos tradicionais, com os 5 passos  da Pedagogia Histórico-

Crítica elaborados por Gasparin (2005). São eles: 

1º - Prática Social Inicial; 

2º - Problematização; 

3º - Instrumentalização; 

4º - Catarse; 

5° - Prática Social Final. 

 Estes passos serão abordados de forma mais detalhada quando vinculados 

as atividades propostas. 

 Importante se faz ter claro que a metodologia utilizada por um educador pode 

definir o sucesso ou o fracasso do ensino e aprendizagem, mas para saber o 

resultado é preciso experimentar, ter coragem para tentar e inovar e acredita-se ser 

esse o momento oportuno para tal. 

 Sendo assim, na sequência deste trabalho deste caderno pedagógico, serão 

apresentadas nossas sugestões de atividades, sendo que as mesmas, como já foi 

dito, serão implementados posteriormente com os alunos do 8º e 9º ano do Colégio 

Estadual Diogo Alvares Correia, do Distrito de Santa Luzia da Alvorada, São João do 

Ivaí. 

 

 

 



 

 

3. METODOLOGIA 

 

 Este projeto será implementadono Colégio Estadual Diogo Alvares Correia- 

Ensino Fundamental e Médio, com os alunos do 8º e 9º anos, sendo fundamentado 

teoricamente no ano de 2014 e aplicado à intervenção no ano de 2015. Este material 

tem como objetivo proporcionar aos educandos a vivência do conteúdo estruturante 

Jogos e Brincadeiras, especificamente os Jogos Tradicionais. Procura-se por meio 

de aulas práticas e teóricas, trabalhos em grupos e individuais, fazer uma retomada 

dos jogos e brincadeiras em contraponto a adesão dos jovens aos Jogos 

Eletrônicos.  

Acredita-se que a aplicação de jogos e brincadeiras tradicionais como 

conteúdos nas aulas de Educação Física oportuniza novas descobertas aos 

educandos. É importante que o professor de Educação Física esteja consciente 

desta proposta de trabalho. As atividades seguirão os passos da Pedagogia 

Histórico-Crítica, que segundo Gasparin (2007, p. 02): 

Essa nova postura implica trabalhar os conteúdos de forma contextualizada 
em todas as áreas do conhecimento humano. Isso possibilita evidenciar aos 
anos que os conteúdos sempre serão uma produção histórica de como os 
homens conduzem sua vida nas relações sociais de trabalho em cada modo 
de produção. Consequentemente, os conteúdos reúnem dimensões 
conceituais, científicas, históricas, econômicas, ideológicas, políticas, 
culturais, educacionais que devem ser explicitadas e apreendidas no 
processo ensino-aprendizagem.   

 

Desta forma, procurar-se-á estabelecer um elo entre cada um dos seus cinco 

passos como conteúdos dos Jogos e Brincadeiras Tradicionais e ou Populares. 

Desta forma, procurar-se-á direcionar as atividades de forma que os educandos 

tenham entendimento do que está sendo apresentado e estabeleçam uma relação 

entre as atividades, no que diz respeito a sua teoria, organização e prática com a 

vida em sociedade. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

De acordo com os estudos de Maria Cristina Petenucci (2008) sobre a obra “Uma 

Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica”, de João Luiz Gasparin (2005), esta é uma 

teoria de grande relevância, pois evidencia um método diferenciado de trabalho, 

especificando-se por passos que são imprescindíveis para o desenvolvimento do 

educando. Nesta primeira atividade, o passo abordado será o da Prática Social Inicial, 

que se traduz pelo nível atual do educando, pela prática social inicial dos conteúdos. Tem 

seu ponto de partida no conhecimento prévio do professor e dos educandos. É o que 

professor e alunos já sabem sobre o conteúdo, no ponto de partida, em níveis 

diferenciados. Esse passo desenvolve-se basicamente em dois momentos: 

a) o professor anuncia aos alunos os conteúdos que serão estudados e seus respectivos 

objetivos; 

b) o professor busca conhecer os educando por meio do diálogo, e de outras formas de 

questionamentos, percebendo qual a vivência próxima e remota cotidiana desse conteúdo 

antes que lhe seja ensinado, desafiando-os para que manifestem suas curiosidades, 

dizendo o que gostariam de saber a mais sobre o mesmo. 

 

 

 

Nesta primeira atividadeprofessor chamará a atenção dos alunos para o título do 

projeto: “Os Jogos e Brincadeiras como conteúdo essencial para as aulas de Educação 

Física: uma proposta de ação voltada para a conscientização de seu ensino”, feito isso, 

fará alguns questionamentos, como por exemplo: 

- O que significa a disciplina de Educação Física para vocês? 

- Vocês acreditam que ela possuí o mesmo valor que as demais disciplinas? Sim? Não? 

Por quê? 

- O que vocês mais gostam de fazer nas aulas de Educação Física? 

- Vocês sabiam que a disciplina de Educação Física tem um planejamento a se seguido, 

com objetivos, conteúdos e avaliação? 

- Quais os conteúdos da Educação Física que vocês mais gostam? Por quê? 

1ª UNIDADE:  

Prática Social Inicial: Questionários Informativos 

 



 

 

É importante que esses questionamentos levem o professor a tomar ciência sobre o 

que os alunos realmente pensam da sua disciplina, para que ela serve, o que ensina. 

Esse é um grande momento para se discutir e debater sobre a Educação Física no 

ambiente escolar e também oportuniza ao docente refletir sobre a sua prática, pois os 

alunos relatarão o que eles vivem durante as aulas, o que praticam, o que entendem 

dessa prática.  

Para encerrar essa aula, a professora projetará o seguinte texto e fará a leitura, 

questionamentos e esclarecimentos juntamente com os alunos. 

Está atividade deverá ter a duração de 2 aulas em cada turma. 

 

O que é Educação Física? 

Você sabe o que é Educação Física? O termo Educação Física remete à ideia 
de educar o físico. Mas o que isso significa? Fortalecer a musculatura? Praticar esportes? 
Adquirir postura? Bem, a Educação Física nasceu como uma disciplina cujo objetivo era 
disciplinar os indivíduos a partir dos seus corpos. Ou seja: a Educação Física está 
historicamente atrelada a um método de dominação do indivíduo. 

Para melhor compreendermos como esse processo acontece, é necessário 
recorrer a um conceito importante do filósofo Michel Foucault: corpos dóceis. Segundo 
ele, a sociedade moderna (constituída a partir das Revoluções Industrial e Francesa) foi 
marcada pelo êxodo rural e consequentemente pelo inchaço de pessoas nas grandes 
cidades europeias. Dito de maneira bastante simplificada, uma vez que as autoridades 
não tinham pessoas suficientes para trabalhar, foi preciso desenvolver um método em que 
as pessoas controlassem a si mesmas: a vigia. Trata-se de um mecanismo em que a 
pessoa se sente vigiada constantemente e que, portanto, dificilmente fará algo que 
contrarie as regras sociais. Um desses mecanismos é o controle do corpo: ora, à medida 
que o corpo é disciplinado, sua conduta está sendo disciplinada. É possível, portanto, 
entender que tornar o corpo dócil – ou disciplinado – já foi um dos papéis fundamentais da 
Educação Física. 

Hoje em dia as coisas mudaram. Há alguns autores, como Medina, por 
exemplo, que afirmam que a Educação Física não cuida apenas do corpo, mas antes de 
tudo da mente. A conotação atual do conceito de Educação Física é a de que esta é uma 
área que trabalha não apenas o corpo em movimento, mas que trabalha a partir do corpo 
em movimento. Explicando: o objetivo dessa disciplina não é fazer com que as pessoas 
saibam jogar basquete, mas sim que elas consigam vivenciar essa prática, compreender 
sua origem, estruturar reflexões sobre o comércio envolvido nos materiais esportivos, 
sobre a compra e venda de atletas, dentre outras coisas. É por isso que Medina afirma 
que a Educação Física trabalha corpo e mente. 

Outra coisa importante para entendermos melhor a Educação Física é 
esclarecermos quais são os conteúdos que devem ser ensinados na escola. Você sabe 
que os conteúdos de Matemática ou de Língua Portuguesa são bem estruturados e deve 
saber dizer o que está aprendendo nesse momento. Mas você sabe dizer se na sua aula 
de Educação Física isso também acontece? Você está aprendendo alguma coisa nova 
nessa matéria? [...] Assim, é importante que você reflita se o seu professor já propôs 
atividades diferentes como capoeira, dança moderna, teatro ou corrida de obstáculos para 
a sua turma. Isso porque todos esses conteúdos, essa diversidade de práticas corporais, 



 

 

fazem parte do currículoescolar. Caso contrário, pergunte ao seu professor quando ele 
planeja abordar atividades diferentes com vocês. Quem sabe sua sugestão ou 
curiosidade não pode resultar em uma aula bem interessante! 

Este texto pertence a Paula Rondinelli e está disponível para acesso em: 
http://www.brasilescola.com/educacao-fisica/o-que-educacao-fisica.htm. Acesso em 01 de 
agosto de 2015. 

De Acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Educação 
Física (2008) os Conteúdos Estruturantes de disciplina estão contidos em 5 grandes 
blocos: 

- Esportes; 
- Jogos e Brincadeiras; 
- Dança; 
- Ginástica; 
- Lutas. 
 
 De tudo isso, o que você já conhece? Que tal discutir isso com seus colegas e com 
professores? 
 

 

 

 

 

 

Nesta segunda atividade, será dado outro direcionamento a este momento de 

diálogos e questionamentos que fora iniciado na atividade 1. O professor levará o aluno a 

refletirsobre o foco principal deste material: Os Jogos e Brincadeiras. 

Mantendo a mesma metodologia anterior, o professor irá dirigir a conversa por meio 

de questionamentos, de forma a abordar o tema em questão e concomitantemente fazer 

uma avaliação diagnóstica do conhecimento que os alunos já possuem e obter a opinião 

destes sobre a temática abordada.Alguns questionamentos relevantes: 

- O que são jogos? 

- O que são brincadeiras? 

- O que é esporte? 

- Existe diferença entre eles? 

- O que você pratica nas aulas de Educação Física? Jogos? Brincadeiras? Esportes? 

http://www.brasilescola.com/educacao-fisica/o-que-educacao-fisica.htm


 

 

 Após estes questionamentos, que serão mediados pelo professor e devidamente 

esclarecidos a cada abordagem, os alunos deverão ter clareza da diferença existente 

entre os três conteúdos acima abordados, compreendendo que: 

1 – Jogos: são atividades que podem ter uma flexibilidade maior nas suas 

regulamentações, ou seja, as regras podem ser adaptadas em função das condições de 

espaço, material disponível, número de participantes, etc. Podem ser de várias maneiras, 

dependendo do objetivo a ser alcançado. Exemplo: competitivos, cooperativos, 

intelectivos, eletrônicos, tradicionais, entre outros. 

 

 

http://jogostradicionais.net/wp-content/uploads/2012/02/shapeimage_4.png 

 

2 – Brincadeiras: distinguem-se dos jogos por terem regras simples e flexíveis, não se 

necessitando de quadras, tabuleiros, instruções, treinamento, peças ou dispositivos 

especiais para delas se participar. Exemplo: cantigas de roda, casinha, mímicas, passa 

anel e similares. 

 

http://artelopesrecreacao.blogspot.com.br/2014/08/brincadeira-antigas.html 

 

http://jogostradicionais.net/wp-content/uploads/2012/02/shapeimage_4.png
http://artelopesrecreacao.blogspot.com.br/2014/08/brincadeira-antigas.html


 

 

3 – Esportes: são práticas em que são adotadas regras de caráter oficial e competitivo, 

organizadas em federações regionais, nacionais e internacionais que regulamentam a 

atuação amadora e profissional. Para a prática esportiva são exigidas condições especiais 

no que diz respeito a locais e equipamentos, por exemplo: campo, piscina, pista, ringue, 

ginásio, bicicleta, bola, etc. Exemplo: futebol, handebol, basquetebol, voleibol, natação, 

atletismo, xadrez, entre outros. 

 

 

http://www.smartkids.com.br/includes/uploaded/esportes.gif 

 

Feito isso, será aplicado um questionário aos alunos, para que se possa obter 

informações sobre a relação dos mesmos com os jogos eletrônicos e também com os 

jogos e brincadeiras tradicionais. Esta atividade tem por objetivo verificar o conhecimento 

que os alunos possuem sobre cada um dos jogos acima citados bem como estimular, por 

meio deste, o interesse pela disciplina e pelos jogos pesquisados, promovendo assim 

uma melhoria no processo de ensino e aprendizagem. Para tanto serão necessárias duas 

aulas em cada turma. Na primeira serão feitos os questionamentos sobre o que eles já 

sabem sobre o tema e na segunda, após a leitura dos questionários, daremos sequência 

ao debate. Esta segunda atividade deverá ter a duração de 3 aulas em cada turma. 

 

 

Questionário: 

1. Você tem acesso diariamente a jogos eletrônicos no seu dia-a-dia? 
 
(   ) sim  (   ) não  
  
 
2. Onde você tem acesso a esses jogos eletrônicos? 
 
(   ) em casa  (   ) na escola (   ) no trabalho    (   ) não tenho acesso 

http://www.smartkids.com.br/includes/uploaded/esportes.gif


 

 

 
 
3. Que tipo de jogos eletrônicos você gosta? 
 
(   ) ação (   ) estratégia (   ) aventura  (   ) corrida 
 
(   ) outros.Quais? ________________________________________________ 
 
 
4. Você já participou de jogos e brincadeiras tradicionais nas aulas de Educação Física? 
 
(   ) sim  (   ) não  (   ) as vezes 
 
 
5. Qual (is) disciplina (s) foi utilizado (s)os jogos e brincadeiras? 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

6. Você acredita que os jogos e brincadeiras proporcionados nas aulas de Educação 
Física são conteúdos importantes para seu desenvolvimento?  
 

(   ) sim  (   ) não 
 
 
7. Se você tem ou já teve contato com os dois tipos de jogos abordados (os eletrônicos 

e os tradicionais), qual o seu preferido? Porquê? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ao término da aplicação do questionário, será feito um debate com os alunos 

baseado nas respostas fornecidas por estes e as primeiras orientações da professora 

sobre os jogos envolvidos.  

Os dados coletados serão utilizados para a formulação de gráficos quando do 

término deste Projeto de Intervenção Pedagógico. 

 

 



 

 

Ainda dando sequência as atividades dessa Unidade, os alunos farão uma 

entrevista, por meio de um questionário, com seus pais,tios ou avós para saber como e do 

que eles brincavam na infância. Esta atividade tem o intuito de refletir sobre as mudanças 

ocorridas nas formas de jogar e brincar dos seus parentes mais “velhos” em relação as 

suas formas de jogar e brincar. Esta atividade ajudará na compreensão da realidade dos 

alunos, além de favorecer o diálogo em família, a troca de experiências e o exercício da 

memória. 

 

QUESTIONÁRIO 

 

NOME:______________________________________________________________  

IDADE: _____________________________________________________________  

ENDEREÇO: ________________________________________________________ 

 

1) Quais os tipos de brincadeiras você costumava brincar em seu tempo livre?  

(   ) amarelinha  

(   ) elástico  

(   ) queimada-caçador  

(   ) bets 

(   ) pião 

(   ) esconde-esconde 

Outras brincadeiras: ___________________________________________________  

2) Onde costumava brincar?  

() na rua  

( ) no campinho  

() no quintal de casa  

Em outros lugares (quais?): _____________________________________________ 

3) Com quem brincava?  

() irmão-irmã 

() primos  

( ) amigos  

Com outras pessoas (quem?): ___________________________________________ 

 



 

 

4) Quantos dias por semana tinham para brincar?  

()1()2 ( )3 ()4 ( )5 ( )6( )7  

 

5) Quantas horas por dia brincavam?  

( ) até uma hora  

() até 2 horas  

() até 3 horas  

( ) até 4 horas  

() até 5 horas  

( ) mais de 5 hora 

 

Vocês sabem o que são jogos eletrônicos? 

() sim                 (   )  não 

 

Após a aplicação deste segundo questionário, o professor deverá estabelecer um 

diálogo com os alunos a respeito do assunto. Como por exemplo: como foi a conversa 

com os familiares? Quem respondeu o questionário o fez de boa vontade? Foi divertido 

entrevistar alguém da família? As respostam foram as que você esperava? E ainda: 

Quais as brincadeiras mais comuns na infância dos familiares dos alunos? 

Quais os locais e horários mais comuns em que estas atividades ocorriam? 

Fazer um comparativo com os jogos atuais e os praticados antigamente. 

Orientar os alunos que, ao voltarem para casa, retomem o assunto com os familiares 

e conte-lhes o que foi falado na aula, o que as outras famílias falaram e ainda esclareça-

os sobre o que são os jogos populares tradicionais, com os quais eles irão trabalhar, e 

também os eletrônicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A etapa da Problematização consiste na explicação dos principais problemaspostos 

pela prática social, relacionados ao conteúdo que será tratado. Este passodesenvolve-se 

na realização de: 

a) uma breve discussão sobre esses problemas em sua relação com oconteúdo 

científico do programa, buscando as razões pelas quais o conteúdoescolar deve ou 

precisa ser aprendido; 

b) em seguida, transforma-se esse conhecimento em questões, em 

perguntasproblematizadoras levando em conta as dimensões científica, conceitual, 

cultural,histórica, social, política, ética, econômica, religiosa etc, conforme os aspectos 

sobre 

os quais se deseja abordar o tema, considerando-o sob múltiplos olhares. 

  

  

Neste momento,será feita uma mesa redonda em sala de aula, onde o professor irá 

direcionando a conversa para o tema a ser discutido, ou seja, levará os alunos a falarem e 

opinarem sobre os jogos tradicionais e os jogos eletrônicos. Esta atividade será realizada 

em 1 aula para cada turma. 

 

 

 

Esta segunda atividade consistirá em levar os alunos ao laboratório de informática 

para que eles pesquisem sobre os jogos eletrônicos e os jogos tradicionais, visto que por 

se tratarem de alunos que moram, em sua maioria, na zona rural, temos que levar em 

conta que alguns podem não ter acesso a internet, celulares, tablets e desta forma aos 

jogos eletrônicos, bem como por certo todos podem ter acesso aos jogos tradicionais, 

2ª UNIDADE:  

Problematização: Jogos Tradicionais X Jogos 

Eletrônicos? 

 



 

 

pois a localidade favorece tal ação, mas isso não significa que os alunos gostem deste 

tipo de jogo. 

Nesta atividade, os alunos deverão estabelecer um clima de ajuda entre eles, onde 

aqueles que já sabem fazer uso dos jogos eletrônicos deverão auxiliar os alunos que 

ainda não conhecem e os alunos que estão mais familiarizados aos jogos e brincadeiras 

tradicionais deverão dar sugestões aos colegas sobre que jogos podem procurar. 

Desta forma todos deverão, ao término desta atividade, elaborar uma lista com pelo 

menos 3 jogos eletrônicos e 3 jogos tradicionais a fim de que aprimorem suas pesquisas 

futuramente. 

Ao término das atividades, questionar os alunos sobre o que sentiram em relação a 

esta atividade. Esta atividade será realizada em duas aulas para cada turma. 

 

 

        http://educacaonosemiarido.blogspot.com.brhttp://www.fotosearch.com.br/UNN287/u14109564/ 
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Nesta unidade, nosso foco de trabalho estará voltado para a Instrumentalização, 

que consiste, essencialmente, no trabalho do professor edos educandos para a 

aprendizagem. Para isso, o professor: 

a) apresenta aos alunos através de ações docentes adequadas oconhecimento científico, 

formal, abstrato, conforme as dimensões escolhidas na faseanterior; os educandos, por 

sua vez, por meio de ações estabelecerão umacomparação mental com a vivência 

cotidiana que possuem desse mesmoconhecimento, a fim de se apropriar do novo 

conteúdo. 

b) Neste processo usa-se todos os recursos necessários e disponíveis para oexercício da 

mediação pedagógica. 

 Vamos então ao nosso trabalho com os Jogos e Brincadeiras Tradicionais. A partir 

deste momento, dedicaremos nossas aulas a prática destes jogos e as reflexões 

necessárias para contextualizar esta prática com o as relações sociais que imperam 

dentro e fora da escola.  

 

 

 

Dinâmica do Emboladão (01 aula para cada turma) 

Esta dinâmica propõe uma maior interação entre os participantes e proporciona 

observar-se a capacidade de improviso e socialização, dinamismo, paciência e liderança 

dos integrantes do grupo. 

Atividade: 

 

Faz-se um círculo de mãos dadas com todos os participantes da dinâmica.  

O professor deve pedir que cada um grave exatamente a pessoa em que vai dar a mão 

3ª UNIDADE:  

Instrumentalização: Jogos e Brincadeiras 

Tradicionais/Populares 



 

 

direita e a mão esquerda. Em seguida, pede-se que todos larguem as mãos e caminhem 

aleatoriamente, passando uns pelos outros olhando nos olhos (para que se 

despreocupem com a posição original em que se encontravam). Ao sinal, o professorpede 

que todos se abracem no centro do círculo, “bem apertadinhos". Então, pede que todos 

se mantenham nesta posição como estátuas, e em seguida dêem as mãos para as 

respectivas pessoas que estavam de mãos dadas anteriormente (sem sair do lugar). 

Então solicita para que todos, juntos, tentem abrir a roda, de maneira que valha como 

regras: Pular, passar por baixo, girar e saltar, só não pode soltar as mãos. 

O efeito é que todos, juntos, vão tentar fazer o melhor para que esta roda fique totalmente 

aberta.  

Ao final, pode ser que alguém fique de costas, o que não é uma contra-regra. O 

professor parabeniza a todos se conseguirem abrir a roda totalmente econversa sobre as 

dificuldades encontradas por cada um e qual a sensação que cada aluno teve ao final da 

atividade. Feito isso, leva os alunos a refletirem, por meio de inferições, sobre o que desta 

atividade pode ser levada para a vida fora da escola?  

 

 

 

Jogo da Amarelinha (02 aulas para cada turma) 

Com esta atividade se propõe discutir as possibilidade de flexibilização das regras 

e da organização coletiva do Jogo Amarelinha. Valorizando pedagogicamente as culturas 

locais e regionais que identificam determinada sociedade. 

Atividade:  

 

Inicialmente faz-se uma atividade com balões, sendo que cada grupo de 3  balões 

tem o mesmo número dentro. Os alunos deverão realizar vários movimentos, evitando 

que os balões caiam no chão, como pro exemplo: agachar, pular, sentar e levantar, 

abraçar os colegas, etc. A sinal do professor, cada aluno deverá segurar um balão e 

sentar sobre ele, para que estoure, então devera ver qual o número que estava dentro do 

seu balão e procurar os seus pares. Isso fará com que os alunos formem grupos com 

pessoas diferentes, possibilitando novas interações e trocas de experiências. Feito isso, o 

professor irá entregar giz para cada grupo de três alunos e solicitar que os mesmos 



 

 

desenhem no pátio a brincadeira amarelinha do jeito que conhecem. Se cada pessoa do 

grupo conhecer uma amarelinha diferente, o grupo deverá optar por uma e conversar 

entre si sobre as regras da amarelinha escolhida. 

 Após a atividade, cada grupo irá apresentar seu “jogo de amarelinha”. E os grupos 

então irão trocando de lugar, a fim de experimentar o jogo dos demais grupos. 

Ao término da atividade, o professor deverá discutir com os alunos sobre: 

- os membros do grupo tinham o mesmo conhecimento sobre o tipo de amarelinha 

apresentado? 

- as regras eram iguais ou parecidas? Qual a diferença? 

- como chegaram ao consenso para escolher apenas um modelo de jogo para o grupo? 

- por que os jogos saíram diferentes? 

- o que foi possível aprender com esta experiência? 

- o que, desta atividade, pode ser relacionado com a nossa vida cotidiana em família e em 

comunidade? 

 

 

 

 Como se sabe, uma das características dos jogos e brincadeiras populares é o 

espaço onde ele pode ser praticado, como por exemplo: ruas, praças, pátios, calçadas, 

quadras esportivas, quintais e similares. Na atividade de hoje, o objetivo e explorar essa 

questão da utilização do espaço e levar os alunos a vivenciarem algumas atividades, em 

forma de circuito. Neste dia, especialmente, será solicitado à Direção da escola que 

permita que as duas turmas façam aulasjuntas, devido ao número de alunos necessários 

para a realização da atividade. Como os alunos em questão residem num distrito, ainda 

existe a possibilidade de se usar a praça da igreja e as ruas adjacentes para a realização 

desta atividade, que será dividida em 4 estações: 

1ª Estação:Elástico 

 

 Para esta atividade, será necessário um número entre 5 a 10 alunos, bem como 

um elástico em forma de uma grande liga. 

 Duas crianças entram no elástico e o conservam estirado, na altura dos tornozelos, 

com as pernas afastadas (elásticos em linhas paralelas). Uma criança pula sobre o 

elástico distendido, realizando uma série de provas a seguir: 



 

 

 

Prova I - pular no lado 1, ficando com um pé dentro do paralelo e o outro fora: b) pular no 

lado 2, ficando com um pé dentro e o outro fora. 

Prova II –a)pular, pisando um pé sobre o elástico (lado 1) e o outro fora (lado 2); 

 b) pular, pisando um pé sobre o elástico (lado 2) e o outro pé fora (lado 1). 

Prova III - “Triângulo”- a) o jogador que é o pulador toma lugar num dos lados, segurando 

o elástico com as duas pernas: pula, deixando só uma perna prendendo o elástico com as 

duas pernas; 

b) repete o mesmo movimento com o outro pé. 

Prova IV - “Dois triângulos”- pular, levando o elástico do lado 2 para frente (lado 1) com 

um pé, trazendo no calcanhar do outro pé o elástico do lado 1 para o 2. 

Prova V - “Xis” –a) a partir do lado 1, pular, colocando um ponto inicial; 

b) a partir do lado 1, pular, com os dois pés juntos de cada lado do “Xis” e saltar fora para 

o lado 2. Repetir o mesmo tipo de pulo, voltando para o lado 1. 

Conforme acerto entre o grupo lúdico, a colocação do elástico pode subir até a 

barriga da perna. Os participantes vão se revezando em todas as funções. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-jpXEOUnMJAk/UeANAe6qDnI/AAAAAAAACkI/f-IIpVHpbSg/s1600/6.png 

 

 

2ª Estação: Bets 

 

O jogo de Bets é realizado por duas duplas de jogadores (A e B) que se 

posicionam uma defronte a outra, tendo os companheiros em lados opostos um do outro 

(ou seja, as duplas não ficam juntas, lado a lado, e sim defronte, ex: A e B frente a (B e A) 

nos locais pré-estabelecidos, chamados de bases (onde a demarcação feita, geralmente 

com giz, determina onde ficarão as casinhas e o local dos tacos  de cada dupla). Cada 

dupla é formada por um arremessador e um batedor. 

http://3.bp.blogspot.com/-jpXEOUnMJAk/UeANAe6qDnI/AAAAAAAACkI/f-IIpVHpbSg/s1600/6.png


 

 

No decorrer do jogo, as duas equipes têm suas funções alternadas: defesa e 

ataque. A equipe defensora marca pontos ao rebater a bola jogada pela equipe atacante 

e, se a bola rebatida for a uma longa distância, a dupla troca de lugar, marcando dessa 

forma, pontos, conforme o número de trocas realizadas.  

Enquanto a equipe atacante tenta arremessar a bola para derrubar a casinha 

(garrafa pet, tripé de madeira, lata vazia) para ganhar o bastão e fazer pontos, a equipe 

defensora rebate a bola para impedir que a casinha seja derrubada. Normalmente o jogo 

termina com 24 pontos. 

 

http://guaranisport.com.br/novo/wp-content/uploads/2015/01/taco-personagens1.png 

 

3ª Estação: Peteca 

 

 O jogo de peteca pode ser dividido entre o recreativo e o desportivo. Neste caso, 

nosso jogo será o de caráter recreativo, iremos brincar de jogar peteca. Diante disso, 

nosso espaço e equipamentos não serão os oficiais. 

 Os alunos serão divididos em 2 grupos iguais, sendo que cada grupo ocupará uma 

metade da “quadra” feita com linhas divisórias de giz na rua e uma corda estendida ao 

centro, que servirá de “rede”. Tudo para deixar claro que esta atividade pode ser realizada 

por eles sempre que quiserem, sem nenhum material especial. A peteca utilizada será 

uma com base de borracha e penas sintéticas, fácil de encontrar em lojas de brinquedos, 

mas será mostrado a ele que pode ser confeccionada por diversos materiais, como por 

exemplo: cobrindo-se uma bola de jornal (um pouco achatada) com uma sacola plástica 

ou folha de jornal, e amarrando-se com barbante. 

O princípio básico é o mesmo do vôlei: um jogador inicia o jogo posicionando-se 

atrás da linha do fundo e atirando a peteca com um saque, a fim de que ela passe por 

cima da rede.  

http://guaranisport.com.br/novo/wp-content/uploads/2015/01/taco-personagens1.png


 

 

Ao chegar do outro lado, ela precisa ser rebatida com um único toque.Se a peteca 

cair no chão ou atravessar as linhas que demarcam a quadra, a equipe adversária ganha 

um ponto e o direito ao lançamento.  

A duração pode ser definida por pontos ou por tempo, ou seja: sendo dividido em 

três sets, que duram até 20 minutos, ou se uma das equipes conseguir 12 pontos. 

O time que vencer dois sets é o vencedor.  

 

http://www.atleticoparanaense.com/UserFiles/Image/kids/06peteca.jpg 

 

4ª Estação: Lenço que corra ou lenço atrás 

 Os componentes deverão tirar a sorte para ver quem ficará com o lenço. Deverão 

sentar na roda com as pernas cruzadas. Quem estiver segurando o lenço corre ao redor 

da roda enquanto o grupo fala:  

Corre, cutia  

Na casa da tia  

Corre, cipó  

Na casa da avó  

Lencinho na mão  

Caiu no chão  

Moça bonita  

Do meu coração.  

O dono do lenço então pergunta:  

- Posso jogar?  

E todos respondem:  

- Pode!  

Um, dois, três!  

http://www.atleticoparanaense.com/UserFiles/Image/kids/06peteca.jpg


 

 

Deixa então o lenço cair atrás de alguém da roda. Este deverá perceber, pegar o 

lenço e correr atrás de quem jogou antes que este sente no seu lugar. Se conseguir pegar 

aquele que jogou ele será o próximo a jogar o lenço, se não conseguir quem jogou o 

lenço continuará segurando o lenço para jogar atrás de outra pessoa.  

 

 

http://www.atleticoparanaense.com/UserFiles/Image/kids/corre-cotia3.jpg 

 

Ao término das 2 aulas, a professora se sentará com os alunos em um grande 

círculo onde haverá uma roda e conversa sobre as atividades desenvolvidas. O que mais 

gostaram, o que não gostaram, quais brincadeiras já eram conhecidas e qual foi a 

preferida. Serão então levados a refletir sobre esse tipo de brincadeira no cotidiano, fora 

da escola, se podem ser feitas, com quem (família, vizinhos, amigos) e onde.  
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Nesta primeira atividade, os alunos deverão formar duplas e discutirem sobre os 

Jogos e Brincadeiras que foram trabalhados até o presente momento, relatando o que 

mais gostaram e o que menos gostaram. Feito isso, deverão pesquisar sobre um dos 

jogos elencados por eles no primeiro dia, após a pesquisa no laboratório de informática. A 

dupla deverá exercitar o diálogo para chegar a uma atividade comum. Deverão pesquisar 

sobre ela, suas variações, curiosidades, origem, materiais necessários e alternativos, 

enfim, tudo que encontrarem e estudarem esse material, sendo que uma cópia deverá ser 

entregue a professora. Esta pesquisa deverá ser realizada durante as aulas, com o auxílio 

da professora, caso seja necessário deve durar, em média, 2 aulas em cada turma. 

 

 

 

 Este momento consta da apresentação e vivência das atividades trazidas pelas 

duplas. Cada dupla irá apresentar o jogo ou brincadeira que escolheu e falar a respeito 

dela para a professora e demais alunos da sala, após, eles explicarão como ela deve ser 

praticada e todos os demais realizarão a atividade. Assim sucederá até que todas as 

duplas apresentem sua pesquisa e proceda a sua prática. Esta unidade utilizará a 

quantidade necessária de aulas para que seja cumprida. 

Ao término de cada apresentação, a professora deverá fazer as considerações que 

julgar necessárias, sempre buscando relacionar as atividades com as situações da vida 

cotidiana dos alunos. 

 

 

 

4ª UNIDADE: 

Catarse: Pesquisa e aplicação de Jogos e 

Brincadeiras Tradicionais/Populares 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta primeira atividade, estabelece uma relação direta com a primeira atividade da 

1ª Unidade. A professora estabelecerá uma roda de conversa com os alunos, onde 

abordará questões similares as do início desta prática pedagógica, ou seja, levará os 

alunos, por meio de questionamentos, a relatarem o que sabiam sobre o conteúdo Jogos 

e Brincadeiras Tradicionais no início deste trabalho e o que sabem agora, quando nos 

aproximamos do seu encerramento. Poderão ser feitas perguntas como: 

- Como você definiria o conteúdo Jogos e Brincadeiras? 

- Você entende que eles são importantes para a disciplina de Educação Física? Por quê? 

- Após as atividades desenvolvidas, responda que conteúdo desta disciplina você 

prefere? 

- Após o início das atividades escolares, você as praticou fora da escola? Ensinou para 

alguém? Como foi essa experiência? 

- O que você aprendeu, no decorrer de todas as nossas aulas, que poderá ser usado na 

vida em sociedade? Você pretende fazer uso desse conhecimento? Em quais situações? 

 As perguntas vão surgindo conforme o retorno dos alunos. 

 

 

  

 Esta será a ultima atividade desta Implementação e consistirá na elaboração de um 

texto dissertativo, no qual cada aluno escreverá sobre este Projeto de Implementação 

Pedagógica de forma livre, expondo sua opinião, preferências, pontos positivos e 

negativos. 

 Algumas destas redações serão digitalizadas e anexadas ao artigo final deste PDE. 

 

5ª UNIDADE:  

Prática Social Final: Coletando Informações  



 

 

 

4. AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação da aprendizagem é um processo que deve ser visto com um 

termômetro regulador das atividades e metodologias ministradas diariamente. No decorrer 

desse projeto, os alunos serão avaliados a cada aula, sendo prioritária a relação de 

envolvimento e participação em cada atividade ministrada. 

 Para Luckesi (2000, p. 11), "a avaliação só nos propiciará condições para a 

obtenção de uma melhor qualidade de vida se estiver assentada sobre a disposição para 

acolher, pois é a partir daí que podemos construir qualquer coisa que seja". Para tanto, o  

professor tem que estar disposto a transformar a realidade do seu aluno, mas primeiro 

terá que aceitá-lo do jeito em que se encontra. Ao acolher esse sujeito está dando uma 

chance de mudança, apresentando novos caminhos construirá, juntamente com ele, uma 

nova realidade.  

 No decorrer de todo o processo, o diálogo constante, com aferições por parte do 

professor e dos alunos é de suma importância para que não se perca o objetivo da 

contextualização entre os conteúdos e a prática social dos alunos. Estes devem ser 

levados, a todo momento, à reflexão crítica da realidade em que vivem e tentar, mesmo 

que inicialmente de forma superficial, estabelecer uma relação entre as atividades 

ministradas e a vida fora da escola, pois por meio dos conteúdos trabalhados, espera-se, 

em primeiro lugar, a valorização da cultura tradicional, revivendo jogos e brincadeiras que 

eram  praticados pelos seus antepassados, a oportunidade de constatar que é possível se 

divertir sem ter que dispor de muito aparato e de forma simples em qualquer espaço e 

com os amigos, colegas, familiares, vizinhos e ainda que estes alunos voltem sua atenção 

para o trabalho em equipe, a convivência em grupo, o ajudar e cooperar sem a 

necessidade do competir sempre, a socialização, iniciativa, criatividade democracia. Sem 

falar nos aspectos físicos e mentais, como consciência corporal, coordenação, 

motricidade, flexibilidade, lateralidade e cognição e memória. 

 Para Gasparin (2005, p. 147) ao término deste processo é importante verificar uma: 

[...] nova maneira de compreender a realidade e de posicionar-se nela, não 

apenas em relação ao fenômeno, mas à essência do real do concreto. É a 
manifestação da nova postura prática, da nova atitude, da nova visão do conteúdo 
no cotidiano. É, ao mesmo tempo, o momento da ação consciente, na perspectiva 
da transformação social, retornando à Prática Social Inicial, agora modificada pela 
aprendizagem. (GASPARIN, 2005, p. 147). 

 

 



 

 

 

 A verificação da mudança esperada será concluída por meio da leitura dos textos 

dissertativos redigidos por cada aluno no encerramento das atividades propostas na 

Unidade 5.  
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