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Resumo: 
Com esta produção pretende-se proporcionar 

subsídios para enriquecimentos das aulas de 

educação física, para tanto se faz necessário 

desenvolver aulas prazerosas que levem os 

alunos a terem maior concentração e 

raciocínio, melhorando a sua aprendizagem 

em todas as disciplinas. É de conhecimento 

público que devido ao aumento da violência, 

nas últimas décadas, cada vez mais, as 

crianças e adolescentes não brincam mais 

nas ruas, praças, e quintais. Um outro 

aspecto é que também não brincam mais com 

seus pais, devido  a falta de tempo 

ocasionada pelo aumento da jornada de 

trabalho. Além do mais, acredita-se que tal 

fato deve-se aos grandes avanços 

tecnológicos, que contribuem para que muitas 

crianças fiquem conectadas na internet se 



esquecendo do “brincar”, mesmo que 

historicamente as manifestações lúdicas 

façam parte da expressão da vida.   

Palavras-chave:  Educação Física, Jogos; Brincadeiras; 
Reaprendendo. 

Formato do Material Didático:  Unidade Didática 

Público: 
 

 Alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental 

 

 

 
 

 
Este projeto Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) 2014 está 

sendo elaborado com o objetivo de desenvolver aulas práticas de educação física, 

no Colégio Estadual Quarto Centenário - EFM, município de Quarto Centenário - Pr, 

para alunos do 6o Ano. Durante as atividades do PDE, as aulas versarão sobre 

“Jogos e Brincadeiras”, conteúdo estruturante previsto nas Diretrizes Curriculares 

para a Educação Básica – Educação Física. 

Os Jogos e Brincadeiras são transmitidos como cultura corporal de geração 

em geração pela estrutura social: comunidade escolar, família, entre outros que faz 

parte do cotidiano da vida das pessoas. Portanto, se faz necessário proporcionar 

aos alunos a oportunidade de potencializar o enriquecimento da cultura corporal e 

vivenciá-los; investigar a importância dos Jogos e Brincadeiras e entender o porquê 

dos alunos estarem perdendo o interesse por estes.  

Os jogos e brincadeiras contribuíram no processo de desenvolvimento de 

nossa vida com o crescimento dos avanços das novas tecnologias hoje em dia são 

muito rápidos e nossos alunos ficam envolvidos e parados de frente da TV, 

Computadores, Vídeos Games e celulares, por isso se faz necessário que os alunos 

participem mais ativamente dos jogos e brincadeiras nas aulas de educação física 

no cotidiano escolar e levem para casa as vivências e experiências do brincar, assim 

como sua importância para o desenvolvimento integral do aluno por meio do 

movimento. 

Por meio dos Jogos e Brincadeiras buscam-se subsídios para o 

enriquecimento do trabalho pedagógico nas aulas de Educação Física, pois hoje há 

um aumento considerável dos alunos que não querem participar das aulas práticas 

APRESENTAÇÃO: 



de educação física. Esse é um dos motivos pelos quais é importante capacitar os 

professores com novas ferramentas pedagógicas. 

Dessa forma, essa pesquisa se justifica por estar intimamente relacionada 

aos anseios do pesquisador que emergiram da sua prática docente. Além do mais, 

mostrará que a comunidade acadêmica brasileira tem se debruçado no sentido de 

repensar a área, e de produzir referenciais teóricos voltados para que avanços 

aconteçam na educação física escolar. Nesse sentido, vale salientar que trataremos 

dos jogos e brincadeiras nas aulas de educação física escolar, por meio da 

abordagem crítico-superadora, preconizada pelas DCE’s do Paraná. 

As abordagens pedagógicas da Educação Física surgiram das necessidades 

sociais concretas que, identificadas em diferentes momentos históricos, deram 

origem a diferentes entendimentos, permitindo, assim, que a prática pedagógica seja 

repensada e/ou transformada.  

No entanto, conforme Oliveira (1990) não é uma tarefa fácil assumir uma 

nova postura educacional, estar aberto a novos entendimentos e práticas 

pedagógicas, acolher o aluno como participante e não como objeto a ser lapidado e, 

sobretudo aceitar também ser um aprendiz dentro da sala de aula. 

 Toda atividade dos Jogos e Brincadeiras devem estar bem engajadas e 

executadas por todos os alunos sendo capazes de experimentar e vivenciar as 

atividades propostas. 

 Percebe–se que com o grande aumento dos avanços tecnológicos os alunos 

estão mais tempo interligados ficando sentados parados se perdendo os jogos e 

brincadeiras que antigamente os pais brincavam bastante de pega-pega, 

amarelinha, bolinha de gude, carrinho de rolemã e soltar pipas. Portanto, 

defendemos a necessidade de que os alunos vivenciem os jogos e brincadeiras para 

que estes não fiquem no passado que são tão importantes para a qualidade de vida. 

Na atualidade as crianças estão, cada vez mais, ocupando grande parte do 

tempo com as novas tecnologias e tendo menos espaço para jogos e brincadeiras, 

perdendo a chance de sentir prazer por meio destas práticas da cultura corporal. 

No contexto escolar, quando nos referimos aos saberes da Educação Física, 

não podemos deixar de nos valer de que jogos e brincadeiras são conteúdos a 

serem tematizados nas aulas curriculares. Desse modo, entendemos que as aulas 

de educação física escolar são um espaço que pode contribuir para reaprender a 

brincar e jogar.  



Diante do exposto, nos deparamos com algumas inquietações que nos 

permitem delimitar nossa situação problema. Sendo necessário em um primeiro 

momento, estabelecer uma ou mais perguntas de partida, que permitem ao 

pesquisador expressar o que procura melhor compreender. Segundo Quivy e 

Campenhoudt (1998, p.08) a pergunta de partida: “Deve abordar o estudo do que 

existe ou já existiu, e não daquilo que ainda não existe. Não visa prever o futuro, 

mas captar um campo de constrangimentos e de possibilidades, bem como os 

desafios que esse campo define”. 

Portanto, estabelecemos as seguintes questões de partida: É viável o trabalho 

com Jogos e Brincadeiras a partir da abordagem crítico-superadora nas aulas 

curriculares de educação física escolar? Como podemos oportunizar vivências e 

experiências de Jogos e Brincadeiras, que possam potencializar o enriquecimento 

da cultura corporal de alunos do 6º Ano? A compreensão dos Jogos e Brincadeiras a 

partir da abordagem crítico-superadora pode colaborar para que as crianças 

redescubram o prazer dos jogos e brincadeiras? 

Analisar por meio de uma pesquisa de campo, a viabilidade do trabalho com 

os Jogos e Brincadeiras a partir da abordagem crítico-superadora em aulas 

curriculares de Educação Física escolar.  

Neste contexto, a presente unidade didática, procura proporcionar subsídios 

para o desenvolvimento do projeto de implementação pedagógica na escola, 

direcionada aos alunos, procurando ajudar no sentido de organização e 

planejamento, no processo que os alunos tenham vivencias e experiências dos 

jogos e brincadeiras. 

Esta unidade didática tem como principal objetivo potencializar e oportunizar 

vivências e experiências de Jogos e Brincadeiras garantindo sua inserção no 

cotidiano dos alunos e das aulas de Educação Física e instituir o confrontamento 

entre os jogos e brincadeiras atuais e aquelas praticadas antigamente e 

possibilitando a prática de outras brincadeiras no contexto escolar das aulas de 

educação física. 

 

 

 

 

A disciplina de Educação Física dentro As Diretrizes Curriculares da 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 



Educação Básica (DCE’s 2008) apontam os Jogos e Brincadeiras como objeto de 

estudo para a disciplina de Educação Física.  

Como já apresentado, a abordagem crítico-superadora, que é preconizada 

pelas DCE’s, é outra tendência da Educação Física que se baseia nos pressupostos 

da pedagogia histórico-crítica de Demerval Saviani e José Libâneo. Essa abordagem 

é retratada na obra “Metodologia do ensino de Educação Física”, publicada em 

1992, por um grupo de pesquisadores tradicionalmente denominados por coletivo de 

autores composto por Carmem Lúcia Soares, Celi Nelza Zülke Taffarel, Elizabeth 

Varjal, Lino Castellani Filho, Micheli Ortega Escobar e Valter Bracht. 

Essa obra tem inspiração no materialismo histórico-dialético de Karl Marx e 

compreende a Educação Física escolar como uma disciplina que trata 

pedagogicamente, de um tipo de conhecimento denominado cultura corporal, que 

visa à aprendizagem da expressão corporal como linguagem.  

 

[...] A expressão corporal é tomada como linguagem, conhecimento 
universal, um patrimônio cultural humano que deve ser transmitido 
aos alunos e por eles assimilado a fim de que possam compreender 
a realidade dentro de uma visão de totalidade, como algo dinâmico e 
carente de transformações (DAOLIO, 2007, p. 29). 

 

Para Souza (1987 apud Soares et al., 1992), na abordagem crítico-

superadora, a reflexão pedagógica deve ser diagnóstica, porque remete a 

constatação e leitura dos dados da realidade; judicativa, porque explicita valores a 

partir de uma ética voltada para os interesses de uma classe social; e teleológica, 

porque aponta para uma direção clara de transformação da realidade. 

A abordagem crítico-superadora, de acordo com Daolio (2007) coloca-se em 

oposição à perspectiva tradicional de Educação Física que tem como objeto de 

estudo o desenvolvimento da aptidão física do ser humano, pois, segundo Soares et 

al. (1992) esta visão contribuiu e tem contribuído para a manutenção da estrutura da 

sociedade capitalista, defendendo os interesses da classe dominante no poder. 

 

Apóia-se nos fundamentos sociológicos, filosóficos, antropológicos, 
psicológicos e, enfaticamete, nos biológicos para educar o homem 
forte, ágil, apto, empreendedor, que disputa uma situação social 
privilegiada na sociedade competitiva de livre concorrência: a 
capitalista. Procura, através da educação, adaptar o homem à 
sociedade, alienando-a da sua condição de sujeito histórico, capaz 
de interferir na transformação da mesma. Recorre à filosofia para a 
formação do caráter do indivíduo, valorizando a obediência, o 



respeito às normas e à hierarquia. Apóia-se na pedagogia tradicional 
influenciada pela tendência biologista para adestrá-lo. Essas 
concepções e fundamentos informam um dado tratamento do 
conhecimento (SOARES et al., 1992, p. 36). 
 
 

Para Soares et al. (1992) a abordagem crítico-superadora busca desenvolver 

uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas de representação do mundo em 

que o homem tem produzido no decorrer da história, exteriorizadas pela expressão 

corporal. Além disso, essa abordagem propõe olhar para as práticas constitutivas da 

cultura corporal como “práticas sociais”, ou seja, produzidas pela ação (trabalho) 

humana com vistas a atender determinadas necessidades sociais. Assim, as 

atividades corporais, esportivas ou não, componentes da nossa cultura corporal, são 

vivenciadas – tanto naquilo que possuem de “fazer” corporal, quanto na necessidade 

de se refletir sobre o significado/sentido desse mesmo “fazer” (OLIVEIRA, 1997). 

Daolio (2007) complementa que, o mérito da abordagem crítico-superadora 

está no estabelecimento da cultura corporal como objeto de estudo da Educação 

Física. Com isso, as várias manifestações corporais humanas, em vez de serem 

tomadas como conteúdos tradicionais devem ser vistas como construções históricas 

da humanidade.  

O conceito de Cultura Corporal tem como suporte a ideia de seleção, 

organização e sistematização do conhecimento acumulado historicamente, acerca 

do movimento humano, para ser transformado em saber escolar. Esse 

conhecimento é sistematizado em ciclos e tratado de forma historicizada e 

espiralada. Isto é, partindo do pressuposto de que os alunos possuem um 

conhecimento sincrético sobre a realidade, é função da escola, e neste caso 

também da Educação Física, garantir o acesso às variadas formas de 

conhecimentos produzidos pela humanidade, levando os alunos a estabelecerem 

nexos com a realidade, elevando-os a um grau de conhecimento sintético. 

No caso do jogo, ao respeitarem seus combinados, os alunos aprendem a se 

mover entre a liberdade e os limites, os próprios e os estabelecidos pelo grupo. Além 

de seu aspecto lúdico, o jogo pode servir de conteúdo para que o professor discuta 

as possibilidade de flexibilização das regras e da organização coletiva. As aulas de 

Educação Física podem contemplar variadas estratégias de jogo, sem a 

subordinação de um sujeito a outros. É interessante reconhecer as formas 

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



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

que identificam determinada sociedade.  

Nessa direção, pode-se trazer como exemplo o jogo de queimada ou caçador, 

fortemente presente no cotidiano escolar, que em sua organização delimita os 

papéis e os poderes concedidos aos jogadores, os quais mudam conforme a 

hierarquia assumida no jogo. Ou seja, o “capitão” ou “base” detém maior poder do 

que qualquer outro jogador, com autoridade de decidir sobre a “vida” e a “morte” dos 

demais jogadores. Via de regra, o jogador que assume este papel é o mais 

habilidoso, o mais forte e com maior liderança, já aqueles que são escolhidos para 

“morrer” no início do jogo, representam os jogadores mais frágeis e menos 

habilidosos, e que dificilmente serão os escolhidos como “base”. 

A partir dessa exemplificação, entendemos que o jogo praticado nesta 

perspectiva reproduz e pode servir para reforçar desigualdades arraigadas no 

contexto social. (PARANÁ, 2008, p. 65). 

Assim, as crianças e os jovens devem ter oportunidade de produzirem as 

suas formas de jogar e brincar, isto é, ter condições de produzirem suas próprias 

culturas, pois: 

 

[...] o uso do tempo na infância varia de acordo com o momento 
histórico, as classes sociais e os sexos. Na nossa sociedade [...] 
ainda que por razões bem diferentes, independente das classes 
sociais a que pertençam às crianças também não têm tempo e 
espaço para vivência da infância, como produtoras de uma “cultura 
infantil” (MARCELLINO, 2002, p. 118).  

 

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, cabendo, por um lado, aos pais e, por outro, à 

escola fomentar e criar as condições apropriadas para as brincadeiras e jogos. Não 

obstante, para que sejam relevantes, é preciso considerá-los como tal. 

Torna-se importante, então, que os alunos participem na reconstrução das 

regras, segundo as necessidades e desafios estabelecidos. Para que os princípios 

de sobrepujança sejam relativizados, os próprios alunos decidem como equilibrar a 

força de dois times, sem a preocupação central na mensuração do desempenho. 

Através do brincar (jogar) o aluno estabelece conexões entre o imaginário e o 
simbólico. 

 



[...] as brincadeiras são expressões miméticas privilegiadas na 
infância, momentos organizados nos quais o mundo, tal quais as 
crianças o compreendem, é relembrado, contestado, dramatizado, 
experienciado. Nelas as crianças podem viver, com menos riscos, e 
interpretando e atuando de diferentes formas, as situações que lhes 
envolvem o cotidiano. Desempenham um papel e logo depois o 
outro, seguindo, mas também reconfigurando, regras. São momentos 
de representação e apresentação, de apropriação do mundo (VAZ et 
al. ,2002, p. 72).  
 

Almeja-se organizar e estruturar a ação pedagógica da educação física, de 

maneira que o jogo seja entendido, apreendido, reflito e reconstruído como um 

conhecimento que constitui um acervo cultural, o qual os alunos devem ter acesso 

na escola (Soares et al., 1992). 

Nesta perspectiva, não se pode esquecer os brinquedos que, no seu 

processo de criação, envolvem relações sociais, políticas e simbólicas que se fazem 

presentes desde sua invenção (PARANÁ, 2008, p. 66). 

 

[...] os brinquedos não foram em seus primórdios invenções de 
fabricantes especializados, eles nasceram, sobretudo nas oficinas de 
entalhadores em madeira, fundidos de estanho etc.[...] O estilo e a 
beleza das peças mais antigas explicam-se pela circunstância de que 
o brinquedo representava antigamente um processo secundário das 
diversas industrias manufatureiras (BEJAMIN, 1984, p.67-68).  

 

De acordo com as DCEs da Educação Física (2008), a construção do 

brinquedo era repleta de significados tanto para o pai, que o construía com as 

sobras de materiais utilizados em seu trabalho artesanal, como para a criança, que 

brincava com ele. Entretanto, com o desenvolvimento da industrialização, os 

brinquedos passaram a ser fabricados em grande escala, perdendo sua 

singularidade, isto é, tornando-se cada vez mais estranhos aos sujeitos inseridos 

nesta lógica de mercantilização dos brinquedos. 

Assim, oportunizar aos alunos a construção de brinquedos, a partir de 

materiais alternativos, discutindo a problemática do meio ambiente por meio do (re) 

aproveitamento de sucatas e a experimentação de seus próprios brinquedos e 

brincadeiras, pode dar outro significado a esses objetos e a essas ações 

respectivamente, enriquecendo-os com vivencias e práticas corporais. 

Desta maneira, como Conteúdos Estruturantes da disciplina de Educação 

Física, os jogos e brincadeiras compõem um conjunto de possibilidade que ampliam 

a percepção e a interpretação da realidade, além de intensificarem a curiosidade, o 



interesse e a intervenção dos alunos nas diferentes atividades. 

 Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, documento de Educação Física 

(1998), encontrou uma boa pista sobre a necessidade de mudança: 

 

Para boa parte das pessoas que frequentaram a escola, a lembrança 
das aulas de Educação Física é marcante: para alguns, uma 
experiência prazerosa, de sucesso, de muitas vitórias, para outros, 
uma memória amarga, de sensações de incompetência, de falta de 
jeito, de medo de errar (SOLER, 2006, p.24). 
 
 

 Neste trecho do PCN observa que para muitas pessoas que estudaram na 

Escola tem boas lembranças enquanto outras não e através dos jogos e 

brincadeiras poderá mudar essa realidade que até hoje em dia ainda acontece. 

Muitas ainda estão na competição excluindo muitos alunos das aulas de Educação 

Física. Segundo Sutton-Smith (1986) ou Kline (1993), apud, Brougère, (2001). 

É considerar o brinquedo como produto de uma sociedade dotada de 
traços culturais específicos. Por um lado, o brinquedo merece ser 
estudado por si mesmo, transformando-se em objeto de importante 
naquilo que ele revela de uma cultura. De outro lado, antes de ter 
efeitos sobre o desenvolvimento infantil, é preciso aceitar o fato de 
que ele está inserido em sistema social e suporta funções sociais 
que lhe conferem razão de ser. Para que existam brinquedos é 
preciso que certos membros da sociedade deem sentido ao fato de 
que se produza, distribua e se consuma brinquedos (BROUGÈRE, 
2001, p. 07).  
 
 

 Como firma Bateson (1977, apud, BROUGÈRE, 2001): 

Nos informa que essa brincadeira supõe uma comunicação 
especifica que é, de fato uma metacomunicação. Para que existia 
uma brincadeira, é preciso que os parceiros entrem num acordo 
sobre as modalidades de sua comunicação e indiquem (é o conteúdo 
dessa metacomunicação) que se trata de uma brincadeira: A 
brincadeira só é possível se os seres que ela se dedica forem 
capazes de certo graus de metacomunicação, ou seja, se forem 
capazes de trocar sinais que veiculem a mensagem isto é brincadeira 
(BROUGÈRE, 2001, p.98-99).  
 
 

 Entretanto, os comportamentos são idênticos aos da vida cotidiana: 

 O caráter lúdico de um ato não provém da natureza daquilo que é 
feito, mas da maneira como é feito [..] A brincadeira não comporta 
nenhuma atividade instrumental que lhe seja própria. Ela tira sua 
configurações de comportamentos de outros sistemas afetivo-
comportamentais. (BROUGÈRE, 2001, p.100). 

 
 

Freire (1987) propõe como tarefa da Educação Física o desenvolvimento de 



habilidades motoras, porém num contexto de brinquedo e de jogo, desenvolvidos a 

partir de um universo da cultura infantil que a criança possui. 

Ao propor uma educação de corpo inteiro, Freire, segundo Daolio (2007) 

propõe uma Educação Física que preserve a condição natural humana das crianças, 

estimulando suas habilidades motoras e seu desenvolvimento corporal e libertando-

a do jugo do contrato social representada pela escola tradicional. Aristóteles, quando 

classificou vários aspectos do homem, dividiu-os em homo sapiens (o que faz, 

produz) e homo ludens (o que brinca, o que cria). Como afirma Huizinga (1980, 

apud, Soler, 2006): 

 

Huizinga (1980), em 1938, escreveu seu livro Homo Ludens que 
corrobora com Aristóteles e argumentou que o jogo é uma categoria 
absolutamente primária da vida, tão essencial quando o raciocínio 
(Homo Sapiens) e a fabricação de objetos (Homo Faber), então 
denominação Homo Ludens remete-nos ao conceito de que o 
elemento lúdico está na base do surgimento e desenvolvimento da 
civilização. Soler, 2006, p.27) 
 
 

A brincadeira sempre fez parte da vida das pessoas, e por isso podemos 

reconhecê-las até a vida adulta, em que vários momentos são associados com 

jogos. A escola necessita no meu modo de ver de uma bússola no qual possamos 

nos orientar sem medo de nos perder. A grande dificuldade maior é de seduzir os 

professores de educação física quanto á necessidade que temos de reinventar essa 

agradável prática pedagógica. 

Soler (2006) ao se reportar a Santin informa: reinventar sim, pois acredito que 

devido à formação deficitária, todos nos saímos perdendo este jogo e necessitamos 

agora tirar o atraso e virar de uma vez por toda essa partida. Acredito muito que a 

saída ideal é a capacitação continuada, ou seja, não podemos parar de estudar, pois 

lidamos com a coisa mais preciosa do mundo: seres humanos. Devemos claro levar 

em conta todo o trabalho sério que já foi desenvolvido pelos profissionais dessa área 

e, a partir daí, juntá-lo com novas propostas em direção a uma mudança efetiva. Ao 

contrário do médico que quando erra mata, nós educadores, quando erramos, 

deformamos e, algumas vezes para a vida toda. Olha só a responsabilidade 

(SOLER, 2006, p. 27). 

As brincadeiras e os jogos são elementos essenciais para formação da 

criança e o lúdico traz valores na sua personalidade e ampliando assim o seu 



conhecimento de mundo. A escola é o lugar onde a criança passa grande parte do 

tempo, por isso faz necessário potencializar vivencias e experiências dos jogos e 

brincadeiras dentro do contexto social onde a criança esta inserida. Como afirma 

Kishimoto (1999, apud, Soler, 2006): 

 

Segundo Kishimoto (1999), “enquanto manifestação livre e 
espontânea da cultura popular, a brincadeira tradicional tem a função 
de perpetuar a cultura infantil, desenvolver formas de convivências 
sociais e permitir o prazer de brincar. Por pertencer á categoria de 
experiências transmitidas espontaneamente conforme motivações 
internas da criança, a brincadeira tradicional infantil garante a 
presença do lúdico, da situação imaginária”. (Soler, 2006, p.43) 

 

Soler (2006) em seu livro educação física uma abordagem cooperativa alinha 

os papeis da brincadeira. O autor afirma que a escola deve, é claro, ensinar novos 

conhecimentos, mas não pode desprezar os que a criança já possui. Partir do que 

ela já conhece é muito mais significativo. 

A criança traz varias experiências do seu convívio muitos vezes nos professores 

de educação física erramos quando queremos fazer as crianças ficarem quietos 

sentados imóveis e em silêncio, pois já passaram um grande período das aulas 

sentado agora chegou o momento deles brincarem pularem se divertir.  

 Segundo Freire (1989, citado por SOLER et al., 2006, p.26), ”a infância é um 

período muito intenso de atividades, as fantasias e as movimentos corporais ocupam 

quase todo o tempo da criança”. 

 

A criança pode brincar livre e permanentemente, o que não significa 
que isso seja banal. De tão importante que isso seja banal. De tão 
importante, a brincadeira “ganhou” lugar próprio e pedagógico para 
sua manutenção: A Escola e, principalmente, as aulas de educação 
física! Um espaço preparado para estimulara criança a brincar, 
possibilitando acesso a uma grande variedade de brinquedos 
(objetos) e o brincar (ação), dentro de um ambiente especialmente 
lúdico. É um lugar onde tudo convida a explorar, a sentir, a 
experimentar e estar junto. Ao mesmo tempo em que a percebe o 
outro, aprende que não esta sozinha no mundo, pois “ali é o espaço 
da partilha, da cooperação e também da competição, atitudes que 
surgem e são negociadas naturalmente durante a atividade lúdica” 
(SOLER, 2006, p. 24-25). 
 
 

O autor acrescenta que toda criança pode brincar livre nas aulas de educação 

física escolar, pois a Escola é um espaço que deve contribuir significativamente para 

estimular a criança a “brincar”, possibilitando vivencias e experiências de 



brincadeiras em momentos lúdicos. Um lugar no qual o aluno explora e convive ao 

mesmo tempo com o outro, vê que não está sozinho na sociedade e aprende a 

cooperar e competir. Só que o educador tem o papel fundamental neste processo, 

pois é ele que planeja e organiza as ações voltadas ao ensino aprendizagem dos 

alunos. 

Alguns autores consideram os termos “jogo”, “brinquedo” como sinônimo, pois 

todos eles sintetizam a vivencia da atividade lúdica. Huizinga, autor clássico na 

teoria jogos, afirma ser esse um fenômeno anterior a cultura. O jogo cumpre funções 

sociais. É sério, mas não é sisudo. É uma ação voluntária e desinteressada, além de 

provocar liberdade. Proporciona a evasão da vida real para uma esfera temporária 

de atividade com orientação e espaços próprios. Todo jogo tem regras, pois ele cria 

ordem e é ordem. Absorve inteiramente o jogador que, ativamente, participa criando 

e recriando regras. Aquele que desrespeita as regras considerado um “desmancha-

prazeres”. (HUIZINGA, 1980). Kishimoto, (2002, citado por SOLER et al., 2006, p. 

29), reforça essa ideia quando elucida: “Por se um ação iniciada e mantida pela 

criança, a brincadeira possibilita a busca e meios, pela exploração, ainda que 

desordenada, e exerce papel fundamental na construção do saber-fazer”.  

Já dizia Ziraldo (citado por MACHADO et al., 2012, p.23): “A criança que 

brinca, vai gerar no futuro um adulto legal.” É justamente isso que esperamos das 

crianças em idades escolares: não pensar em competição exacerbada, superatletas 

ou algo assim. Mas, queremos que se tornem cidadãos conscientes, adultos 

responsáveis e tão simplesmente pessoas “Legais”, como afirma Ziraldo em sua 

citação. E como faz bem ver uma criança feliz, satisfeita com aquilo que a rodeia. 

Quando as condições sociais e/ou familiares não são as melhores, mesmo assim a 

brincadeira tem o seu lugar garantido. E, com isso, por que brincar?  

 Pelo prazer; 

 Pela socialização do individuo; 

 Pela extrapolação das emoções; 

 Pelo controle da agressividade; 

 Pela realização simbólica de desejos; 

 Pelo desenvolvimento físico; 

 Pela experimentação pessoal em habilidades e papeis diversificados; 

 Pela superação de dificuldades. 



Na escola atualmente hoje nos deparamos com várias realidades sociais dos 

alunos e através dos jogos e brincadeiras vamos ensinar brincando momentos de 

construção da imaginação, fantasia e criatividade de todos os envolvidos.  

O presente livro é totalmente pragmático, nada teórico; porque é disso que 

necessitamos: dedicação ao ensino em qualquer nível profissional que 

desenvolvamos. Como afirma José Maria Cagigal (citado por CASTRO et al., 2012, 

p.16): 

 

Muitas condutas humanas, importante para vida e a convivência, 
recuperação protagonismo na escola [...] tais como as aprendizagens 
práticas da convivência, da aceitação do grupo [...] A educação 
intelectual cederá o passo a uma educação das atitudes. É possível 
que a escola recupere seu sentido original de educar para a vida. 
 

 

A criança muito nova não tem o poder de descentração, ou seja, de comparar 

seu ponto de vista com as demais. Isso é algo que ela vai construindo de acordo 

com as situações que lhe são oportunizadas pelo educador. 

Como afirma Comstance Kamii (1991, citado por SOLER et al., 2011, p.66): 

 

A Teoria de Piaget mostra que a competição nos jogos é parte de um 
desenvolvimento maior, que vai do egocentrismo a uma habilidade 
cada vez maior em descentrar e coordenar pontos de vista. Esse 
processo de desenvolvimento pode ser visto não só nos jogos, mas 
também no julgamento moral, na linguagem, na classificação, na 
construção, na conservação de uma estrutura espaço-temporal e na 
causalidade. 

 

 

O jogo tem um grande valor pedagógico educativo de forma amplamente 

desenvolvido pelos educadores, desde o início da infância a criança tem o jogo com 

grande valor. A criança se autor afirma através dos jogos do seu contexto social 

onde esta inserida. 

 

O poder do jogo, de criar situações imaginárias permite à criança ir 
além do real, o que colabora para o seu desenvolvimento. No jogo a 
criança não é mais do que é na realidade, permitindo-lhe 
aproveitamento de todo o seu potencial. Nele a criança toma 
iniciativa, planeja, executa, avalia. Enfim, ela aprende a tomar 
decisões, a introjetar o seu contexto social na temática do faz de 
conta. Ela aprende e se desenvolve. O poder simbólico do jogo do 
faz-de-conta abre um espaço para a apreensão de significados de 



seu contexto e oferece alternativas para novas conquistas no seu 
mundo imaginário (KISHIMOTO, 1993, p.26).  
 

 

O jogo se faz presente em todas as fazes de vida dos seres humanos, o 

lúdico esta presente e acrescenta um ingrediente indispensável no relacionamento 

entre os indivíduos no relacionamento entre as pessoas fazendo com que a 

criatividade aflore. 

Para Vygotsky (1984), o jogo facilita o desenvolvimento da imaginação e da 

criatividade. A criança em idade pré-escolar experimenta necessidades irrealizáveis, 

aparecendo o brinquedo e a atividade lúdica, com seu conteúdo imaginário, como 

possibilidade de realização dos desejos irrealizáveis. Vygotsky (1984) enxergará no 

brinquedo uma contribuição para o desenvolvimento inclusive da língua escrita, já 

que nele ocorre uma representação do significado. Outro fator ressaltado pelo autor 

diz respeito à presença de regras na brincadeira: qualquer forma de brinquedo 

imaginativo contém regras "a priori", embora não seja uma situação de jogo com 

regras formais estabelecidas.  

Khisimoto (2003) salienta que ao introduzir os jogos e as brincadeiras 

tradicionais no contexto pedagógico, com peculiaridades de ambientes livres como, 

clubes, ruas e o espaço público em geral a escola infantil participa do movimento de 

divulgação das brincadeiras e jogos tradicionais, porém, sua intenção é proporcionar 

por meios dos jogos o desenvolvimento infantil.  Reconhecendo a importância dos 

jogos e brincadeiras, entre eles também os jogos tradicionais, os educadores 

poderão ajudar os alunos a desenvolverem o aprendizado de forma prazerosa.  

É preciso que o aluno entenda que o homem não nasceu pulando, saltando, 

arremessando, balançando, Jogando etc. Todas essas atividades corporais foram 

construídas em determinadas épocas históricas, como respostas a determinadas 

estímulos, desafios ou necessidades humanas (SOARES, 1993, p.39). 

Dessa forma, os alunos poderão perceber, por exemplo, que um jogo como a 

“queimada” é discriminatório, uma vez que os mais fracos são eliminados 

(queimados) mais rapidamente, perdendo a chance de jogar. Isso não significa não 

jogar “queimada”, senão mudar suas regras pra impedir a sobrepujança da 

competição sobe o lúdico (SOARES, 1993, p.66). 

O brinquedo contém sempre uma referência ao tempo de infância do 
adulto com representações veiculadas pela memoria e imaginação. 
O vocábulo “brinquedo” não pode ser reduzido à pluralidade de 



sentidos do jogo, pois conota criança e tem uma dimensão material, 
cultural e técnica. Enquanto objeto, é sempre suporte de brincadeira. 
É o estimulante material para fazer fluir o imaginário infantil. E a 
brincadeira? É a ação que a criança desempenha ao concretizar as 
regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica. Pode-se dizer que o 
lúdico em ação. Desta forma, brinquedo e brincadeira relacionam-se 
diretamente com a criança e não se confundem com o jogo. 
(Kishimoto, 1997, p. 21) 

 

Huizinga ao descrever o jogo como elemento da cultura omite os jogos de 

animais e analisa apenas o produzido pelo meio social, apontando as 

características: o prazer, o caráter “não sério”, a liberdade, a separação dos 

fenômenos do cotidiano, as regras, o caráter fictício ou representativo e sua 

limitação no tempo e no espaço. 

Para Vygotsky (1984), o jogo facilita o desenvolvimento da imaginação e da 

criatividade. A criança em idade pré-escolar experimenta necessidades irrealizáveis, 

aparecendo o brinquedo e a atividade lúdica, com seu conteúdo imaginário, como 

possibilidade de realização dos desejos irrealizáveis. Vygotsky (1984) enxergará no 

brinquedo uma contribuição para o desenvolvimento inclusive da língua escrita, já 

que nele ocorre uma representação do significado. Outro fator ressaltado pelo autor 

diz respeito à presença de regras na brincadeira: qualquer forma de brinquedo 

imaginativo contém regras "a priori", embora não seja uma situação de jogo com 

regras formais estabelecidas.  

Khisimoto (2003) salienta que ao introduzir os jogos e as brincadeiras 

tradicionais no contexto pedagógico, com peculiaridades de ambientes livres como, 

clubes, ruas e o espaço público em geral a escola infantil participa do movimento de 

divulgação das brincadeiras e jogos tradicionais, porém, sua intenção é proporcionar 

por meios dos jogos o desenvolvimento infantil.  Reconhecendo a importância dos 

jogos e brincadeiras, entre eles também os jogos tradicionais, os educadores 

poderão ajudar os alunos a desenvolverem o aprendizado de forma prazerosa.  

É preciso que o aluno entenda que o homem não nasceu pulando, saltando, 

arremessando, balançando, Jogando etc. Todas essas atividades corporais foram 

construídas em determinadas épocas históricas, como respostas a determinadas 

estímulos, desafios ou necessidades humanas. (SOARES, 1993, p.39). 

Dessa forma, os alunos poderão perceber, por exemplo, que um jogo como a 

“queimada” é discriminatório, uma vez que os mais fracos são eliminados 

(queimados) mais rapidamente, perdendo a chance de jogar. Isso não significa não 



jogar “queimada”, senão mudar suas regras pra impedir a sobrepujança da 

competição sobe o lúdico. (SOARES, 1993, p.66). 

O brinquedo contém sempre uma referência ao tempo de infância do 
adulto com representações veiculadas pela memoria e imaginação. 
O vocábulo “brinquedo” não pode ser reduzido à pluralidade de 
sentidos do jogo, pois conota criança e tem uma dimensão material, 
cultural e técnica. Enquanto objeto, é sempre suporte de brincadeira. 
É o estimulante material para fazer fluir o imaginário infantil. E a 
brincadeira? É a ação que a criança desempenha ao concretizar as 
regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica. Pode-se dizer que o 
lúdico em ação. Desta forma, brinquedo e brincadeira relacionam-se 
diretamente com a criança e não se confundem com o jogo. 
(Kishimoto, 1997, p. 21) 

 

Huizinga ao descrever o jogo como elemento da cultura omite os jogos de 

animais e analisa apenas o produzido pelo meio social, apontando as 

características: o prazer, o caráter “não sério”, a liberdade, a separação dos 

fenômenos do cotidiano, as regras, o caráter fictício ou representativo e sua 

limitação no tempo e no espaço. 

Embora predomine, na maioria das situações, o prazer com dispositivo do 

jogo como distintivo do jogo, há casos em que o desprazer é o elemento que o 

caracteriza. Vygotsky é um dos que afirmam que nem sempre o jogo possui essa 

característica, porque, em certos casos, há esforço e desprazer na busca do objetivo 

da brincadeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este projeto do PDE 2014 possui ações e atividades a ser desenvolvido no 

Colégio Estadual Quarto Centenário EFM com 25 a 35 alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental do município de Quarto Centenário NRE Goioerê. O projeto das 

 
METODOLOGIA 
 



atividades dos Jogos e Brincadeiras acontecerá no 1º Semestre de 2014 com 24 

horas aulas mais ou menos. 

O professor PDE terá um planejamento das ações de acordo com os 

conteúdos curricular pedagógico da turma por meio de estratégias de atividades, 

experiências, vivências, com aulas práticas expositivas, pesquisas e questionários 

de campo. 

Essa pesquisa será pautada na pesquisa exploratória que, segundo Gil 

(2002), tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito.  

No que se refere aos procedimentos técnicos, a pesquisa adotará a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa de campo. 

A pesquisa bibliográfica, de acordo com Gil (2002), é desenvolvida com base 

em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. 

Fonseca (2007) complementa dizendo que ela abrange toda a bibliografia já tornada 

pública em relação ao tema estudado, desde publicações avulsas, boletins, jornais, 

revistas, pesquisas, monografias, teses, etc.  

Fonseca (2007) corrobora afirmando que a pesquisa bibliográfica não é mera 

repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto. Ela deve propiciar o 

exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, que permitirá a elaboração de 

conclusões inovadoras. 

Já a pesquisa de campo, segundo Munhoz (1987) é todo estudo que é feito 

de maneira direta, ou seja, junto às próprias  fontes informativas, sem o uso de 

dados secundários extraídos  de publicações. A pesquisa de campo tem por 

objetivo a coleta de elementos não disponíveis, que, ordenados  sistematicamente 

possibilitem o conhecimento de uma determinada situação, hipótese ou norma de 

procedimento. 

Para realizar a coleta de dados será necessário que se delimite um universo 

ou população a ser pesquisada. Por isso, essa pesquisa limitar-se-á a população do 

6ª ano do Colégio Estadual Quarto Centenário – EF, localizada no município de 

Quarto Centenário, Estado do Paraná, onde serão ministradas aulas de Jogos e 

Brincadeiras usando a abordagem metodológica crítico-superadora que se baseia 

nos pressupostos da pedagogia histórico-crítica para verificar se essa abordagem 

proposta pelas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná apresenta subsídios 

necessários para romper com uma visão meramente biológica de Educação Física 



rumo a uma prática pedagógica progressista. Para tanto, será utilizada a observação 

como técnica de coleta de dados, que segundo Marconi e Lakatos (2007) consistem 

em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar e, além disso, obrigando o 

investigador a um contato mais direto com a realidade. 

De modo geral, a metodologia aqui apresentada define os possíveis caminhos 

para que os objetivos propostos sejam atingidos. 

Nesta Unidade Didática tem como principal objetivo procurar subsídios que 

proporcionem para os alunos vivencia e experiências dos jogos e brincadeiras, 

potencializar materiais de apoio para as aulas de Educação Física, identificando os 

valores presentes no contexto escolar dos alunos e suas opiniões em relação a 

pratica do “brincar” já conhecidas por eles e por seus familiares, pais, avos e 

vizinhos tornando as aulas de Educação Física mais agradáveis e prazerosas. 

A elaboração desta Unidade percorre os seguintes momentos: 

 Estudar diferentes abordagens metodológicas da Educação Física, com 

ênfase na abordagem crítico-superadora destacada nas Diretrizes 

Curriculares para a Educação Básica do Paraná, por meio do referencial 

teórico da área, com vistas a subsidiar a pesquisa em questão; 

 Verificar a possibilidade de aplicação de jogos e brincadeiras nas aulas de 

Educação Física, a partir da abordagem crítico-superadora, numa turma 

de 6ª Ano, do Colégio Estadual Quarto Centenário – EF, localizada no 

município de Quarto Centenário, Estado do Paraná;  

 Identificar os conceitos teóricos existentes sobre jogos e brincadeiras, por 

meio do referencial teórico da área; 

 Diagnosticar quais jogos e brincadeiras fazem parte da comunidade 

escolar/ realidade onde vivem os alunos pesquisados; 

 Pesquisas sobre jogos e brincadeiras de campo um questionário para 

serem preenchidos pelos pais, avós e vizinhos; 

 Diagnosticar os jogos e brincadeiras dos alunos e realizar debate com os 

alunos sobre quais brincadeiras eles brincam; 

 Propor estratégias de jogos e brincadeiras com atividade individual ou em 

grupo com os alunos apresentando cada um sua brincadeira; 

 Desenvolver atividades motoras e psicomotoras para o desenvolvimento 

dos alunos nos jogos e brincadeiras. 

 Explicar através de imagens no Datashow sobre os jogos e brincadeiras 



para os alunos do 6º ano; 

 Incursionar pela literatura disponível sobre jogos e brincadeiras no sentido 

de identificar conceitos teóricos existentes; 

 Discutir conceitos conceituais sobre jogos e brincadeiras; 

 Propor atividades de pesquisas com os alunos como eram os jogos e 

brincadeiras antigas no tempo dos pais e avos; 

Esse modelo proporciona momentos de discussões sobre as atividades 

propostas, proporcionando aos alunos uma explanação sobre os jogos e brincadeira, 

oportunizando vivencias e experiências. 

Potencializando experiências e vivências positivas realizadas pelos alunos em 

aulas de educação física com atividades pesquisadas e desenvolvidas por eles, fiz 

uma proposta de intervenção na escola que enfoca a participação dos alunos em 

jogos e brincadeiras aliadas a um objetivo que proporcione a formação integral dos 

alunos, de se relacionar e conviver socialmente e fisicamente com o outro, bem 

como tomar prazer do “brincar”. 

Serão submetidos a três ações, sendo a primeira a ser realizada na semana 

pedagógica de 2015, onde será apresentada a proposta da produção didática 

pedagógica jogos e brincadeiras para o ensino/aprendizagem nas aulas de 

educação física aos professores, equipe pedagógica, direção e funcionários do 

estabelecimento de ensino. A segunda ação será apresentar ao 6º ano do Ensino 

Fundamental com o Datashow o cronograma elaborado com o número aulas e todas 

as informações sobre o plano de trabalho e de como será desenvolvida a 

metodologia de ensino utilizada para aplicação desse conteúdo. A terceira ação será 

a execução das aulas sistematizadas, sendo realizadas duas vezes por semana. 

A unidade didática será sistematizada, por meio de rodas de conversa, 

listagem dos jogos e brincadeiras sendo realizado por anotações no caderno ou 

numa folha, questionário para a família, os pais, avós e vizinhos sobre as vivências 

dos jogos e brincadeiras e será finalizado com a “Rua de Recreio”: 

 

 

 

 



ATIVIDADES/AÇÕES PREVISTAS 

 

Nº ENCONTROS 
HORAS/AULA 

OBJETIVO DESENVOLVIMENTO / ESTRATÉGIAS 
DE AÇÃO 

1º 
ENCONTRO 

4 horas/aula 

 

Apresentação da 
Produção Didático-
Pedagógica para a 
direção, professores e 
equipe pedagógica da 
escola. 

Organização e elaboração do material 
didático e apresentação da Produção 
Didático-Pedagógica a comunidade 
escolar. 

 

2º 
ENCONTRO 
4 horas/aula 

 

Apresentação do projeto 
aos alunos dos 6º Ano 
com os quais será 
aplicado o projeto. 
Potencializar a vivencia e 
experiências entre os 
alunos, refletindo acerca 
das ações durante a 
realização das 
atividades. 

Apresentação teórica aos alunos sobre 
a implementação do projeto, sobre a 
importância do “brincar” nas aulas de 
Educação Física escolar. 

3º 
ENCONTRO 
4 horas/aula 

Propor como conteúdo 
pesquisa de campo, onde 
eles irão levantar dados 
sobre quais brincadeiras 
fizeram parte da vida de 
seus avôs, seus pais, 
vizinhos, tios, etc. 

Organizar os alunos para a 
socialização do conteúdo da pesquisa 
realizada a partir dos dados obtidos, 
fazer uma dinâmica em sala, onde os 
alunos irão demonstrar como 
aconteciam essas brincadeiras. 

 

4º 
ENCONTRO 

4 horas/aula 

Possibilitar no máximo a 
integração e cooperação 
entre os alunos, 
refletindo acerca das 
ações das atividades. 

Atividades: Taco ou Bete e Bolinha de 
Gude: Figura, jogo e histórico. 

5º 
ENCONTRO 

4 horas/aula 

Proporcionar integração 
e cooperação entre os 
alunos, acerca do 
“brincar”. 

Atividades: Jogo da Peteca: Figura, 
jogo e histórico. 

6º 
ENCONTRO 

Promover a participação 
coletiva dos alunos nos 
jogos e brincadeiras para 
ampliar a percepção de si 
mesmo e, 

Atividade: Pipa: Brincadeira, figura e 
histórico. 



4 horas/aula 
consequentemente as 
relações com o outro e 
com o mundo. 

7º 
ENCONTRO 

4 horas/aula 

Promover a participação 
coletiva dos alunos nos 
jogos e brincadeiras para 
ampliar a percepção de si 
mesmo e as relações 
com o outro e com o 
mundo. 

Atividade: Amarelinha e Cinco Marias: 
Figura, brincadeira e histórico. 

8º 
ENCONTRO 

4 horas/aula 

Promover a participação 
coletiva dos alunos nos 
jogos e brincadeiras para 
ampliar a percepção de si 
mesmo. 

Avaliação da prática de 
Intervenção Pedagógica 
pelos alunos 
participantes do projeto. 

Atividade: Final“Rua de Recreio” 

TOTAL: 8 Encontros = 32 horas/aulas 

 

 

  

Estas atividades desenvolvidas com os alunos serão executadas e realizadas 

da seguinte forma: 

Apresentar aos alunos no Datashow vídeos do youtube sobre as origens dos 

jogos e brincadeiras http://www.youtube.com/watch?v=lXBsntzZAnY Acesso em 

01/10/2014 e algumas imagens e figuras sobre jogos e brincadeiras e pedir que 

façam anotações no caderno acerca dos jogos e brincadeiras que fazem parte do 

seu contexto escolar. 

Proporcionar atividades dos jogos e brincadeiras e suas origens 

potencializando vivências e experiências que podem subsidiar nas aulas práticas de 

educação física. 

MATERIAL DIDÁTICO: 

http://www.youtube.com/watch?v=lXBsntzZAnY


 

 

 

 

 

 

Figura 1- figura ilustrando jogo de Taco ou Bete.  

Fonte: Disponível em<http://casa.hsw.uol.com.br/como-jogar-taco.htm>Acesso em 01/10/2014 

 

Os jogadores ocupam seus respectivos lugares em campo – o jogo vai 

começar. Os integrantes da dupla do taco se posicionam ao lado das casinhas, 

tomando o cuidado de manter a ponta do bastão dentro da base – caso contrário 

podem ser “queimados”. Seu objetivo, além de defender a casinha, é rebater a bola 

para longe e correr para trocar de base cruzando os tacos no meio do campo. 

Os integrantes da dupla da bolinha, por sua vez, se posicionam logo atrás das 

bases. Um deles irá iniciar o jogo, lançando a bolinha contra a casinha do lado 

oposto do campo – o objetivo é derrubá-la e, com isso, obter a posse do taco. Ou 

seja, à medida que a casinha é derrubada ou um jogador é queimado, os papéis das 

duplas são trocados. Fonte: Disponível em <http://criancas.hsw.uol.com.br/como-

jogar-taco.htm> Acesso em 01/10/2014. 

 

 
 

 

Uns dizem que foi criado por jangadeiros brasileiros no século 19. Outros 

sugerem que “bete” derivou da palavra inglesa “bet”, cujo significado é aposta, termo 

muito utilizado nas partidas de críquete, na Inglaterra. Há ainda uma terceira 

Mãos a obra, vamos aos 

jogos e brincadeiras... 

 

 

Taco ou Bete 

Histórico do Taco ou Bete 
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hipótese que diz que o taco deriva do beisebol – embora os adeptos do esporte 

afirmem o contrário, que foi o beisebol que derivou do taco. 

Taco ou bete, o fato é que o jogo extremamente popular no Brasil. É, 

inclusive, objeto de uma expressão muito comum no Paraná, “largar os betes”, que 

significa desistir de algo. Fonte: Disponível em <http://casa.hsw.uol.com.br/como-

jogar-taco.htm> Acesso em 01/09/2014. 

 

I 

 
 
Figura 2 - figura ilustrando jogo de bolinha de gude. 

Fonte: Disponível em<http://2.bp.blogspot.com/vxlPkkHivZk/Tfegp_aHbRI/AAAAAAAAAj8/HV-

QxAWkA9c/s1600/bolinha_de_gude_1.webp> Acesso em 22/09/2014. 

 

 Lóca: 

Faça um buraco no chão. De uma distância de aproximadamente 3 metros, cada 

jogador deve tentar “enlocar” a bolinha (acertá-la no buraco). Quem conseguir, 

ganha um bola de cada jogador. Quem errar vai para o fim da fila. Ganha o jogo 

quem conquistar mais bolas adversárias. 

 

  Búlica, borroca ou três covinhas 

Faça três buracos (borrocas) em linha no chão de terra com uma distância de 

cerca de 2 metros entre cada. Para decidir quem começa, cada participante joga 

uma bolinha em direção à última borroca e ganham preferência os que chegarem 

mais perto. 

O jogador começa lançando uma bola em direção à primeira borroca. Se 

errar, passa a vez para o próximo. Se acertar, tenta novamente, mirando a segunda 

borroca dessa vez, ele continua jogando se acertar dentro ou se a bolinha cair a 

Bolinha de gude 
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menos de um palmo de distância. Se acertar uma bolinha adversária no caminho e 

afastá-la do alvo, melhor ainda. 

O objetivo é acertar as três borrocas em seqüência, na ida e na volta. 

Quando acertar a primeira borroca pela segunda vez, ele ganha o direito de 

“caçar” as bolinhas dos adversários. Isso significa que as bolinhas que ele acertar 

com a sua ficam para ele. 

 

 Oca 

Desenhem um círculo de cerca de 3 metros de diâmetro e façam um buraco 

bem no meio, um pouco maior que o tamanho de uma bola de gude. Todos os 

jogadores jogam uma bola em direção ao buraco. O objetivo então é tentar 

“encaçapar”. 

 Triângulo 

Desenhe um triângulo no chão e coloque três bolinhas de cada jogador 

dentro. Em alguns países e Estados do Brasil, as crianças desenham círculos. Os 

jogadores têm o objetivo de “matar” as bolinhas dos adversários. Para isso, jogam 

uma bola contra a do adversário, tentando tirá-la de dentro do espaço, usando uma 

das suas para “tecar” (acertar de leve) as do outro e tirá-las do espaço delimitado. 

A bola que ele jogar não pode ficar dentro do triângulo, senão ele perde a vez. 

Ganha quem conquistar o maior número de bolas. 

 

 Mata-mata 

É a mais simples das modalidades: cada jogador deve tentar acertar a bolinha 

jogada pelo anterior e, assim, ganhá-la para si. O jogo começa com uma bolinha 

grande colocada no chão, em espaço livre. O primeiro jogador tenta acertá-la, o 

segundo mira a bolinha do primeiro e assim por diante. O jogo só acaba quando os 

participantes quiserem. Fonte: Disponível em <http://casa.hsw.uol.com.br/bola-de-

gude1.htm> Acesso em 22/09/2014. 

 

 
Histórico da Bolinha de Gude 
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A origem exata dos jogos com bolas de gude não é clara, mas os relatos e 

registros históricos, arqueológicos e culturais sugerem que o hábito é muito antigo. 

As primeiras notícias são do ano 3.000 a.C.: bolinhas foram encontradas em túmulos 

egípcios dessa época, segundo o pesquisador Roberto Azoubel. O Museu Britânico 

tem em seu acervo bolinhas da Ilha de Creta (Grécia) datadas de 2.000 a.C., feitas 

de materiais diversos. Também há registros da brincadeira no Império Romano, 

inclusive entre adultos, segundo o historiador Câmara Cascudo, autor do livro 

“Dicionário do Folclore Brasileiro”. 

As primeiras bolas de gude não eram de vidro. Romanos brincavam com 

nozes, que acabaram tornando-se símbolo da infância e dando origem à expressão 

nuces relinquere (que significa “deixar as nozes”) para se referir à passagem para a 

vida adulta.  

Avelãs, castanhas, azeitonas e sementes com formas arredondadas também 

eram populares. Já foram usados como material para confeccionar bolas 

madeira, pedras, mármore, argila e cerâmica. O mais usado atualmente é o vidro. 

Foi com bolas de vidro que a brincadeira chegou ao Brasil, trazida pelos 

colonizadores portugueses. O nome “gude” vem de “gode”, que se referia a 

pequenas pedras arredondadas. Também eram de vidro as bolinhas de gude 

usadas pelos norte-americanos, que importaram a brincadeira dos colonizadores 

ingleses. Fonte: Disponível em <http://casa.hsw.uol.com.br/bola-de-gude2.htm> 

Acesso em 01/10/2014.  

 

Figura 3 - figura ilustrando jogo de peteca 

Fonte: Disponível em 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/aulas/6727/imagens/06peteca.jpg> Acesso 

em 22/09/2014. 

Jogo de Peteca 
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Como brincar; 
 

Formar uma roda com pelo menos três integrantes. Quem vai começar segura 

a peteca com uma mão e bate nela de baixo para cima com a outra, lançando-a para 

um dos outros. Ao receber o brinquedo, essa criança o rebate, passando adiante. 

Quando alguém deixa a peteca cair, sai da brincadeira. Também é possível brincar 

sozinho, jogando a peteca para cima o máximo que conseguir. Fonte: Disponível em 

<http://revistaescola.abril.com.br/creche-pre-escola/peteca-brincadeiras-regionais-

sudeste-682997.shtml> Acesso em 01/10/2014. 

 

 

 
 

 

Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram os índios brincando 

com uma trouxinha de folhas cheia de pequenas pedras, amarrada a uma espiga de 

milho, que chamavam de PeŽteka, que em tupi significa “bater”. A brincadeira foi 

passando de geração em geração e, no século 20, o jogo de peteca tornou-se um 

esporte, com regras e torneios oficiais. Fonte: Disponível em 

<http://brasileirinhos.wordpress.com/brincadeiras/ > Acesso 01/10/2014. 

A origem da peteca é cheia de nuanças como foram as origens de tantas 

outras modalidades. O implemento do jogo tem uma versão asiática – em 

Singapura, por exemplo –, onde se tornou muito popular como brincadeira infantil. 

Por outro lado, a peteca é um jogo tradicional de indígenas da região centro-sul do 

Brasil. Assim, alguns historiadores sugerem que a peteca já estava presente na 

cultura dos índios brasileiros, mesmo antes da chegada dos portugueses. Além 

disso, a peteca teria sido utilizada como recreação de crianças e moças brancas e 

negras durante o Brasil Colônia, se estendendo até a atualidade. Inicialmente era 

um brinquedo confeccionado artesanalmente com penas de aves domésticas, palha 

de milho e pequenas pedras e fazia parte do folclore mineiro. A peteca passou 

também a ser fabricada por empresas de brinquedo infantil que as confeccionavam 

coloridas e macias.  

Fonte: Disponível em <http://www.ahistoria.com.br/peteca/> Acesso em 

01/10/2014. 

Histórico da Peteca 
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O objetivo é manter a pipa no ar pelo maior tempo possível. Para os menos 

experientes, o ideal é contar com um ajudante, que ficará à frente do empinador a 

uma distância de 20 metros, segurando a pipa em uma inclinação de mais ou menos 

60°, enquanto o empinador segura o carretel com a linha bem estendida. Quando 

perceber um vento bom, o ajudante fará um sinal para o empinador, que deve 

recolher a linha com as mãos, em movimentos constantes. 

Quando o vento estiver bom, o empinador deve aproveitar para soltar o 

máximo de linha possível. Se a pipa começar a cair, é só recolher a linha até achar 

um ponto em que o vento esteja mais forte – e levantá-la de novo. 

Vale soltar a criatividade para montar pipas coloridos e diferentes. Use papeis 

coloridos ou sacolas plásticas em tiras para fazer a rabiola. Existem pipas mais 

simples, que podem ser puxadas por crianças entre 2 ou 3 anos porque são feitas 

de jornal, barbante e não têm varetas. A partir de 6 e 7 anos, as crianças têm mais 

desenvoltura para a atividade. Fonte: Disponível em 

<http://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/pipa/4e3d7e693cb3176863000009.html> 

Acesso em 01/10/2014. 

 

Figura 4 - figura ilustrando Pipa 

Fonte: Disponível em 

<http://lh5.ggpht.com/_W_zwGFMzwlI/Sahbrc_TDZI/AAAAAAAAsYg/pFVJCdb1iB0/s512/pipa2.jpg> 

Acesso em 01/10/2014. 
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Dois antigos chineses compartilham o crédito pela criação de uma das 

maiores reivindicações de fama. Durante o século 4 a.C., Gongshu Ban e Mo Di, 

patrono das arte e filósofo, respectivamente, construíram pipas em formato de 

pássaros que mergulhavam no vento. A novidade do par pegou rápido. 

Ao longo do tempo, os chineses adaptaram a pipa inicial e descobriram novos 

uso para ela além de diversão. As pipas tornaram-se uma forma fácil de pescar sem 

barco, simplesmente usando uma linha e gancho preso na pipa e pendurando-a sob 

uma parte inacessível da água. As pipas também se tornaram instrumento em 

aplicações militares, servindo como "aviões não tripulados" que jogavam cargas com 

pólvora nas fortificações inimigas. Em 1232, os chineses empregaram pipas para 

jogar sobre o acampamento mongol de prisioneiros de guerra folhetos de 

propaganda incitando os chineses capturados a se rebelar contra seus captores. 

Fonte: Disponível em <http://ciencia.hsw.uol.com.br/10-invencoes-chinesas8.htm> 

Acesso em 01/10/2014. 

 

 

 
 

 

 
Figura 5 - figura ilustrando brincadeira da amarelinha. 

Fonte: Disponível em 

<http://4.bp.blogspot.com/_QV9U9Uvg4FQ/TPrh1V41dQI/AAAAAAAAAAM/NPkBOWQAEHk/s1600/a

marelinha.jpg> Acesso em 06/09/2014. 

 

Histórico da Pipa 
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Traçado em linha 
 

Desenhe no chão um diagrama com quadrados, intercalando quadrados 

solitários com duplas e numerando cada um de 1 a 10. No topo, faça uma meia-lua – 

este será o "Céu". Antes da casa número 1, outra meia-lua: o "Inferno".  

Comece a brincadeira atirando a pedrinha na casa 1. Pule a casa 1 e vá 

passando todas as outras casas. Seu objetivo será passar por todas as outras casas 

(pisando com apenas um pé nas únicas e com os dois nas duplas) até chegar no 

Céu, onde pisará com os dois pés. De lá, retorne do mesmo jeito, só que, dessa vez, 

pare antes da casa 1 e, com apenas um pé no chão, se abaixe para pegar a 

pedrinha e pule em direção ao início do jogo. Cuidado para não cair no Inferno! 

Recomece jogando a pedra na casa 2 e assim por diante, pulando sempre a 

casa onde está a pedra. Se você errar a mira e a pedrinha cair fora da casa certa, 

perde a vez. Isso também acontece com quem pisar no inferno, colocar os dois pés 

no chão nas casas únicas ou na hora de recolher a pedrinha que estiver em casa 

dupla. 

 

 

Círculo Caracol 

 

Trace no chão uma grande espiral, começando do meio para fora e divida o 

interior em “casas”. No centro, fica o Céu. 

O número de casas é decidido pelos jogadores no início. Quanto mais longo o 

caracol, mais difícil fica a brincadeira. 

O objetivo é percorrer, pulando num pé só, todas as casas até chegar no Céu, 

onde se pode colocar os dois no chão. Depois de um breve descanso, o jogador 

volta do mesmo jeito, pulando a casa onde está a pedra na ida, e pegando a pedra 

na volta. Se conseguir fazer todo o percurso sem encostar os dois pés no chão 

(exceto quando está no Céu), ele “ganha” uma casa de sua escolha. Ele fará um 

desenho nela e, a partir daí, só ele poderá pisar naquela casa. As outras crianças 

deverão pular essa casa. A brincadeira vai ficando mais e mais difícil à medida que 

as crianças vão conquistando novas casas. Fonte: Disponível em 

<http://casa.hsw.uol.com.br/amarelinha2.htm> Acesso em 01/10/14. 
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A amarelinha é uma das brincadeiras de rua mais tradicionais do Brasil. 

Percorrer uma trajetória de quadrados riscados no chão de pulo em pulo tinha o 

nome “pular macaca” quando chegou aqui, com os portugueses, há mais de 500 

anos. Hoje, em tempos de jogos eletrônicos, internet e televisão, 

surpreendentemente a brincadeira simples sobrevive firme e forte nos hábitos 

de milhões de crianças. Fonte: Disponível em 

<http://casa.hsw.uol.com.br/amarelinha2.htm> Acesso em 01/10/2014. 

 

 

 

 
 

 
Figura 6 - figura ilustrando Cinco Marias 

Fonte: Disponível em <http://www.jogos.antigos.nom.br/images/5marias.jpg> Acesso 06/09/2014. 
 
 
 

Pegando do chão 
 
1. Espalhe os cinco saquinhos (ou pedrinhas) no chão. O melhor jeito é jogá-los para 

cima e deixar cair de qualquer jeito, sem que fiquem muito longe um do outro. 

2. Escolha um saquinho, jogue-o para cima e pegue outro do chão com a mesma 

mão. Você precisa ser rápido o bastante para conseguir pegar o primeiro na volta. 

3. Jogue os que estão na mão para o alto e, sem deixá-los cair, tente pegar mais 

um. Continue até que esteja com os cinco na mão. 

4. Agora que conseguiu, tente fazer diferente: em vez de pegar um saquinho por vez 

enquanto o que jogou para cima não cai, você tem que pegar mais de um por vez. 

5. Comece tentando pegar dois de cada vez. Lembre-se que não pode deixar cair 

nenhum dos que estão na mão enquanto pega os próximos. Conseguiu? 

Cinco Marias 

História da Amarelinha 
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Agora tente pegar dois saquinhos na primeira vez e três na segunda. Por fim: 

jogue um para cima e tente pegar os quatro restantes de uma vez só! 





Jogando no chão 
 

1. A partir de agora, o jogo muda: em vez de começar com as cinco marias no chão, 

você começa com todas elas na sua mão. 

2. Jogue uma para cima, deixe as outras quatro caírem e pegue de novo a 

primeira. Recolha todas. 

3. Jogue uma para cima, deixe três no chão e pegue a primeira antes de cair. 

Você vai ficar com duas na mão. Jogue uma para cima, deixe uma cair e 

pegue a primeira de novo. 

Recolha as cinco para continuar. Agora, jogue uma para o alto e coloque no 

chão apenas uma por vez, até sobrar apenas uma. Fonte: Disponível em 

<http://casa.hsw.uol.com.br/cinco-marias4.htm> Acesso em 01/10/2014. 

 

 

 

 

 

O cinco-marias tem origem em um costume da Grécia antiga. Quando 

queriam consultar os deuses ou tirar a sorte, os homens jogavam ossinhos da pata 

de carneiro (astrágalos) e observavam como caíam. Cada lado do ossinho tinha um 

nome e um valor, e a resposta divina às perguntas humanas era interpretada a partir 

da soma desses números. O lado mais liso era chamado kyon (valia 1 ponto), o 

menos liso, coos (6 pontos); o côncavo, yption (3pontos), e o convexo, pranes (4 

pontos). Essa pode ser a origem dos dados (do latim, “dadus”, que quer dizer “dado 

pelos deuses”), segundo Renata Meirelles, autora do livro "Giramundo e outros 

brinquedos e brincadeiras dos meninos do Brasil". Com o tempo, os ossinhos foram 

substituídos por pedrinhas, sementes e pedaços de telha até chegar aos saquinhos 

de tecido recheados com areia, grãos ou sementes, conta Meirelles.  

Fonte: Disponível em <http://casa.hsw.uol.com.br/cinco-marias4.htm> Acesso 

em 01/10/2014. 

Histórico das Cinco Marias 
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 Depois de apresentado os Jogos e Brincadeiras deixar um tempo para que 

os alunos façam debates e falem como conheceram as brincadeiras se foi através 

dos pais, avós, colegas e vizinhos etc. realizando apontamentos de quais 

brincadeiras mais conhecidas por eles; 

Elaborar um questionário (com 02 questões) para que os alunos façam um 

levantamento pesquisa de campo, quais são as brincadeiras mais conhecidas nos 

tempos de antigamente pelos seus pais, avós, bisavós, familiares e vizinhos e 

tragam para a próxima aula: 

1- Quais as brincadeiras que fizeram parte da sua infância e qual tem maior 

significado na sua vida? 

2- Exemplifique sua brincadeira de maior destaque? 

Organizar exposições dos Jogos e Brincadeiras da pesquisa realizada pelos 

alunos. 

Selecionar e apresentar em ordem os jogos e brincadeiras que os alunos 

trouxeram para a aula para serem apresentadas e desenvolvidas pelos alunos. 

 

Considerações Finais 

 

Essa pesquisa se justifica por estar intimamente relacionada aos anseios do 

pesquisador que emergiram da sua prática docente. Além do mais, mostrará que a 

comunidade acadêmica brasileira tem se debruçado no sentido de repensar a área, 

e de produzir referenciais teóricos voltados para que avanços aconteçam na 

educação física escolar. Nesse sentido, vale salientar que trataremos dos jogos e 

brincadeiras nas aulas de educação física escolar, por meio da abordagem crítico-

superadora, preconizada pelas DCE’s do Paraná. 

As abordagens pedagógicas da Educação Física surgiram das necessidades 

sociais concretas que, identificadas em diferentes momentos históricos, deram 

origem à diferentes entendimentos, permitindo, assim, que a prática pedagógica seja 

repensada e/ou transformada.  

As tecnologias estão presentes no cotidiano dos nossos alunos e ajudam 

muito, porém há que se pensar em como torná-los nossos aliados e os jogos e 

brincadeiras vêm ao encontro desta proposta. Nessa direção, os professores da 

área devem fomentar atividades lúdicas de recreação e dos jogos possibilitando aos 

alunos um desenvolvimento integral. 



Podemos oportunizar vivências e experiências de Jogos e Brincadeiras, que 

possam potencializar o enriquecimento da cultura corporal de alunos com a 

participação dos alunos nas aulas de atividades pesquisadas e desenvolvidas por 

eles, nesta oportunidade desenvolvida neste PDE, uma proposta de intervenção na 

escola que vem de encontro a participação dos alunos, colaborar para que as 

crianças redescubram o prazer dos jogos e brincadeiras com o objetivo de contribuir 

para formação do aluno o prazer do “brincar”. 
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