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RESUMO 

 

O texto tem como eixo norteador o resgate do Conteúdo Estruturante Jogos e 
Brincadeiras no Ensino Médio. Torna-se relevante no momento em que possibilita 
aos alunos do Ensino Médio a ludicidade que os mesmos demonstravam nas 
práticas de atividades físicas, nos anos iniciais da escola e que não se observa 
mais. Este trabalho apresenta também a importância dos aspectos criativos e 
lúdicos no processo de ensino e aprendizagem. Os Jogos e Brincadeiras têm a 
possibilidade de despertar a criatividade e a ludicidade, nos alunos do Ensino Médio, 
ao ponto de desenvolverem maior envolvimento e participação nas aulas de 
Educação Física e de obterem maior satisfação nas realizações das atividades 
propostas. 
 

 

INÍCIO DO JOGO 

 

Durante as situações de jogos e brincadeiras, por meio dos aspectos ali 

desenvolvidos, se encontra a possibilidade de aprimorar o desenvolvimento humano. 

Além das características da alegria, do prazer, das ações compartilhadas que 

algumas brincadeiras despertam, também são capazes de colaborar para a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico (KISHIMOTO, 2010).  

Assim, práticas que, normalmente são destinadas aos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, ao serem propostas para o Ensino Médio podem proporcionar maior 

participação nas aulas de Educação Física bem como uma formação de sujeitos 

mais críticos e participativos socialmente. Também, permitem o desenvolvimento da 



criatividade e ludicidade como características essenciais para a sociedade 

contemporânea. 

 

OS JOGOS E BRINCADEIRAS 

 

          De acordo com Marcelino (2003, p.79), “numa abordagem da atividade física, 

que compreende o jogo, como um elemento lúdico da cultura, o jogar é fonte de 

relacionamento humano em que o outro é parceiro e não adversário, com o qual se 

joga com e não contra”.  

          Conforme as Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica do 

Estado do Paraná - Educação Física (PARANÁ, 2006, p.25). 

Os jogos e brincadeiras comportam regras, mas deixam um espaço 
de autonomia para que sejam adaptados, conforme os interesses 
dos participantes. Torna-se importante, então, que os alunos auxiliem 
na reconstrução dessas regras, segundo as necessidades e desafios 
estabelecidos. Espera-se que os princípios de sobrepujança sejam 
relativizados, que os próprios alunos decidam como equilibrar a força 
de dois times, sem a preocupação central da mensuração do 
desempenho. 

            Acrescenta-se ainda, que os jogos e brincadeiras sejam momentos de 

descontração muito significativos para os seus participantes, tornando-se situações 

de interação importantes para que o prazer pela atividade permaneça durante sua 

realização. 

Em relação aos Jogos e Brincadeiras, Machado e Nunes (2011, p.20) 

comentam “O brincar e o jogar para a criança não é apenas um passatempo ou 

simples divertimento, mas é um momento sério, pois a criança está aprendendo o 

que ninguém lhe pode ensinar, descobrindo o mundo e as pessoas que a cercam.” E 

ainda destacam: 

 
O esforço que fazemos para praticar o jogo e a brincadeira nos faz 
colher e cultivar a realização da grande caminhada que 
aprendemos a aderir à lógica de cada momento. O jogo e a 
brincadeira são solícitos e promovem a união, tornando o sujeito 
mais corajoso, porque ele consegue perceber a congregação das 
pessoas em um mundo de brincadeiras. Isso é crescimento. Isso é 
compreensão, isso é dádiva preciosa para dar-se continuamente. 
É querer aprender cada vez mais (MACHADO E NUNES, 2011, 
p.17). 

 



Jogando e brincando, crianças e adolescentes desenvolvem representações 

interiores, um mundo que pertence somente à eles. Estas experiências tornam-se de 

relevante importância se forem estruturadas corretamente. Cabe ao professor de 

Educação Física, proporcionar aos seus alunos, estes momentos propícios para a 

construção do conhecimento.    

Conforme as Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica 
(PARANÁ, 2008, p.66): 

 
 
Os trabalhos com os jogos e brincadeiras são de relevância para o 
desenvolvimento do ser humano, pois atuam como maneiras de 
representação do real através de situações imaginárias, cabendo, 
por um lado, aos pais e, por outro à escola fomentar e criar 
condições apropriadas para as brincadeiras e jogos. Não 
obstante, para que sejam relevantes é preciso considerá-los como 
tal.  

  

Ainda, as diretrizes destacam a prioridade da participação dos alunos na 

reconstrução das regras, segundo as necessidades e desafios pré-estabelecidos 

pelo grupo e acrescentam: 

 

Tanto os jogos quanto as brincadeiras são conteúdos que podem 
ser abordados, conforme a realidade regional e cultural do grupo, 
tendo como ponto de partida a valorização das manifestações 
corporais próprias desse ambiente cultural. Os jogos também 
comportam regras, mas deixam um espaço de autonomia para 
que sejam adaptadas, conforme os interesses dos participantes 
de forma a ampliar as possibilidades das ações humanas 
(PARANÁ, 2008, p.66). 

                                                        
Jogos e Brincadeiras e sua importância também torna-se destaque para 

Bregolato (2007, p.133) ao afirmar que a maioria dos Jogos e Brincadeiras 

fundamentará o aluno para desempenhar as práticas esportivas mais elaboradas e 

para a vivência próspera de exercícios físicos contínuos, que visam o favorecimento 

da manutenção da saúde e qualidade de vida. Proporciona o desenvolvimento 

básico para o equilíbrio do corpo, tornando o jogo essencial para a existência. 

As qualidades desenvolvidas por meio da prática dos Jogos e Brincadeiras 

são diversas, entre elas citamos: resistência geral, a coordenação, a percepção 

espacial e temporal, a força, a velocidade, o espírito de equipe, a construção de 

regras e a tentativa de cumpri-las, a convivência com os erros e a derrota, com a 

expectativa e a perseverança (BREGOLATO, 2007, p.134). 



Nos pressupostos das diretrizes, aqui apresentadas, (PARANÁ, 2006, p.33): 

 
Os Jogos compõem um conjunto de possibilidades que amplia a 
percepção e a interpretação da realidade, além de intensificarem a 
curiosidade, o interesse e a intervenção dos alunos envolvidos 
nas diferentes Brincadeiras. Ao respeitarem os combinados de um 
jogo, também aprendem a se mover entre a liberdade e os limites, 
os próprios e os estabelecidos pelo grupo. 

 

Complementando a idéia acima, vale trazer as considerações de Freire e 

Scaglia (2003, p.29): 

 

O jogo tem a propriedade de trazer as experiências do mundo 
exterior para o espírito humano, de maneira que, jogando com 
elas, a cultura possa ser criada, revista, corrigida, ampliada, 
garantindo o ambiente de nossa existência. E é com essa 
plasticidade que jogamos para criar um outro mundo, aquele ao 
qual podemos nos ajustar. 

 

Estes conhecimentos irão sendo apreendidos pelos alunos, conforme o 

decorrer da Educação Básica e serão relacionados entre si, o aumento das 

dificuldades dos Jogos e Brincadeiras necessitam de ações mais complexas, que irá 

exigir dos alunos raciocínio lógico, expressão corporal, socialização, dramatização e 

possibilidade de recriação (PARANÁ, 2006, p.34). 

 

Criatividade e Ludicidade 

 

Na disciplina de Educação Física, aulas contemplam diversos tipos de jogos. 

Desta forma, torna-se necessário o reconhecimento das formas particulares que o 

jogo e a brincadeira assumem quando estes vão ao encontro da Criatividade e da 

Ludicidade. 

Segundo Bregolato (2007, p.78), através do jogo e da brincadeira, a 

criatividade, produtora de cultura: 

 
[Flui], sem precisar se submeter ao que já está pronto, quem 
brinca, pode produzir algo diferente. Imaginando projeta o novo, 
aquilo que não está dado, o que torna o jogo, a prova constante e 
evidente da capacidade criadora. A criatividade, que é a essência 
da evolução do mundo, que é fonte geradora da cultura, que é a 
composição que pode transformar a realidade inadequada. 
Jogando, os alunos podem desenvolver uma parcela de seu poder 
de criar, e a escola estará educando para formar agentes culturais 
(BREGOLATO, 2007, p.78). 

 



O ser humano jogando produz cultura, consegue construir um mundo interior 

que se comunica com a realidade. Tem o poder de criar tudo o que desejar fazer ou 

ser, adquire os elementos quer reais, dilui com suas projeções imaginárias e 

promove novas combinações para ajustar a realidade que habitará (BREGOLATO, 

2007, p.75). 

A criatividade é a capacidade de realizar experiências e de vivenciá-las. 

Portanto, deverá ser estimulada e direcionada, pois ela será desenvolvida, nos 

alunos, por intermédio dos jogos e brincadeiras, devendo o professor proporcionar 

condições para que o processo criativo possa se concretizar. 

Brincando, agimos criativamente no espaço potencial de todas as 

possibilidades, que são infinitas, e que traz ao cotidiano criativamente uma dessas 

possibilidades (LUCKESI, 2005, s/p). O mesmo autor destaca que: 

 
O espaço potencial entre a subjetividade e sua expressão objetiva 
se dá na experiência da criança, do adolescente, assim como no 
adulto. E é neste espaço que se dá o brincar da criança, do 
adolescente e do adulto. Todos brincam, ou seja, todos em 
conformidade com sua idade e seus processos de maturação, em 
seus processos criativos, transitam do subjetivo para o objetivo. 
Assim fazem os cientistas em seus processos de investigação; 
assim fazem os artistas em suas criações; assim fazem os 
criadores de artefatos tecnológicos; assim fazem aqueles que 
trazem a beleza à terra; assim fazem as crianças que brincam nas 
ruas ou nos parques; assim fazem os adolescentes que, 
irrequietamente, criam e recriam os seus dias alegres e 
sorridentes (LUCKESI, 2005, s/p). 

  

Assim, também o adolescente, tem seu desenvolvimento por meio de 

atividades criativas e lúdicas, tornando-se pessoas íntegras, fazendo destes 

momentos, situações que desafiem seus potenciais. 

Parafraseando Vigotski (2010, p.122): ainda que se possa comparar “a 

relação brinquedo e desenvolvimento à relação instrução e desenvolvimento”, os 

Jogos e Brincadeiras proporcionam “um campo muito mais amplo para as mudanças 

quanto à necessidades e consciência. A ação na esfera imaginativa, numa situação 

imaginária, a criação de propósitos voluntários e a formação de planos de vida reais 

e impulsos volitivos” se fazem presentes em momentos da aula de Educação Física, 

contemplada com o referido Conteúdo Estruturante. O adolescente “avança 

essencialmente através da atividade lúdica. Somente neste sentido pode-se 



considerar o brinquedo como uma atividade condutora que determina a [sua] 

evolução. 

A ludicidade proporciona a facilidade nas aprendizagens tornando-as, mais 

prazerosas, duradouras e atraentes para os educandos. De acordo com os objetivos 

que se pretende alcançar, serão selecionadas atividades lúdicas e os meios que 

serão mais apropriados para serem oferecidas aos alunos, visando atender suas 

necessidades sócio-afetivas e psíquicas (PIMENTEL, 2008, p.126). A mesma 

autora, complementa que: 

 
Por isso é fundamental promover, na escola, motivações 
semelhantes às que ela [criança ou adolescente] encontra no jogo 
em um ambiente não-escolar. É recomendável portanto, iniciar por 
jogos já familiares à criança ao invés de lhe propor, em primeira 
mão, algo completamente novo; instruir inicialmente sobre duas 
ou três regras simples para, depois de implementada a situação 
lúdica, fornecer outras mais sofisticadas; garantir liberdade para 
conduzirem a atividade e, sobretudo, respeitar os momentos de 
negação e oposição, buscando conhecer suas origens junto à 
criança (Idem, Ibdem). 

  
A ludicidade tem a possibilidade de tornar-se a essência da existência do 

aluno, objetivando como característica básica o fazer com prazer e a prática da 

liberdade. Ambas, necessitando de escolhas que sejam responsáveis, para que 

consigam satisfazer suas emoções e obterem momentos felizes que não serão 

esquecidos. 

Para Luckesi (2006, s/p): 

 
No nosso papel de educadores, necessitaremos de possibilitar 
aos nossos adolescentes uma educação que seja significativa e 
compatível com sua idade e suas características. Só dessa forma 
ela poderá ser lúdica, incluindo aí atividades de auto-construção. 
Não serão atividades “sérias” mas sim atividades que possibilitem 
o contato com a profundidade da sua alma. Os adolescentes 
necessitam disso, o mundo está aberto a sua busca de 
compreensão. Usualmente os adolescentes são generosos; então, 
o que importa é dar-lhes suporte para que façam contato e deem 
forma a sua capacidade generosa de ser. Então a educação será 
lúdica. 

 

É enriquecedor para as práticas de Educação Física, momentos lúdicos de 

socialização e priorizar condições de ações motoras que estimulem a criatividade de 

nossos adolescentes. Infelizmente, na realidade observada e vivenciada não é o que 

acontece. 



Ao contrário, o que se observa é que as aulas de Educação Física, no 

Ensino Médio, priorizam muitas vezes as práticas esportivas, o que não é diferente 

no Ensino Fundamental, sem deixar de mencionar as ocasiões em que até mesmo 

os esportes não conseguem despertar o interesse pelas atividades práticas. Nossa 

realidade pouco vivencia os demais Conteúdos Estruturantes e isto torna-se 

prejudicial ao aluno que está em plena aquisição dos conhecimentos da cultura 

corporal. 

As Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica do Estado do 

Paraná-Educação Física (PARANÁ, 2006, p.32) declara que os Conteúdos 

Estruturantes: “Ginástica, Esporte, Dança, Lutas e Jogos e Brincadeiras se justificam 

porque os alunos do Ensino Médio já têm melhores condições de abstração e 

capacidade física e intelectual para um estudo mais complexo em relação ao nível 

de ensino anterior”.  

Em complementação às diretrizes, acima comentadas, o Coletivo de Autores 

(1992, p. 38) expressam que o Ensino Médio:  

 

 
É o ciclo de aprofundamento da sistematização do conhecimento. 
Nele o aluno adquire uma relação especial com o objeto, que lhe 
permite refletir sobre ele. A apreensão das características 
especiais dos objetos é inacessível a partir de pseudoconceitos 
próprios do senso comum. [...] É nesse ciclo que o aluno lida com 
a regularidade científica, podendo a partir dele adquirir condições 
objetivas para ser produtor de conhecimento científico quando 
submetido à atividade de pesquisa. 
 

 

Assim, além da atividade de pesquisa, evidencia-se que a Educação Física 

deverá prover aos alunos, do Ensino Médio, os Jogos e Brincadeiras, como um 

conjunto de possibilidades que visa ampliar a percepção e a interpretação da 

realidade, intensificando a curiosidade, o interesse e a intervenção dos participantes 

envolvidos nas diferentes brincadeiras. Desta forma, ao se respeitarem as regras 

combinadas de um jogo, aprendam a deslocar entre sua liberdade, seus limites e os 

determinados pelo grupo (PARANÁ, 2006, p.33).  

Como está registrado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (BRASIL, 2012, p.2), o Ensino Médio é uma etapa da Educação Básica que 

será ofertado e organizado baseando-se na formação integral do estudante. Ele é 



um direito social de cada pessoa e um dever do Estado ofertá-lo gratuitamente a 

todos. Sua finalidade considera: 

 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 
no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando 
para continuar aprendendo, de modo a se adaptar a novas condições 
de ocupação ou aperfeiçoamento posterior;  
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico;  
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática (Idem, p.1-
2). 
 

Portanto, espera-se que a ação pedagógica da Educação Física, seja 

estruturada e organizada, de modos que o jogar seja entendido, apreendido, 

refletido e reconstruído como um conhecimento que constitui um acervo cultural, o 

qual os alunos deverão ter acesso na escola (COLETIVO DE AUTORES, 1992, 

p.50). 

Uma das formas de acessar esse conhecimento é por meio da pesquisa e 

no caso deste projeto, da pesquisa a respeito dos Jogos e Brincadeiras. Esse 

Conteúdo Estruturante poderá ser desmistificado no Ensino Médio, pois: 

 
O papel da Educação Física é desmistificar formas arraigadas e não 
refletidas em relação às diversas práticas e manifestações corporais 
historicamente produzidas e acumuladas pelo ser humano. Prioriza-
se na prática pedagógica o conhecimento sistematizado, como 
oportunidade para reelaborar ideias e atividades que ampliem a 
compreensão do estudante sobre os saberes produzidos pela 
humanidade e suas implicações para a vida (PARANÁ, 2008, p.75). 

 

Nesse sentido, os planejamentos dos professores de Educação Física, 

deverão contemplar Jogos e Brincadeiras criativas e lúdicas, que tenham 

significados para os alunos, valorizar os conhecimentos que os mesmos obtiveram 

no Ensino Fundamental e procurar a ligação dos mesmos com suas realidades, 

permitindo a ampliação dos saberes. Para Luckesi (2005, s/p) “se assim for, brincar 

será uma atividade tão profunda, como qualquer outra atividade do ser humano, que 

seja cuidadosa, criativa e produtiva e que o ato de brincar é sério porque é 

profundo”. 



Baseando-se em Freire e Scaglia (2003), compreende-se que, o resgate 

desses elementos, deverá trazer consigo, a idéia de revolução na inteligência 

humana, porque necessitamos de pessoas que saibam utilizar da melhor maneira 

sua imaginação, que desenvolvam suas capacidades de representação mental. De 

intervir independentemente, cada vez mais, na realidade, utilizando a inteligência 

para solucionar problemas criativamente e originalmente, colocando na cultura o 

lúdico, a harmonia da vida. Este poder é realizado no mundo da concretização do 

querer, da imaginação, no jogo.  

 

FINALIZANDO O JOGO 

 

A partir desta reflexão, entende-se o valor educacional que o Conteúdo 

Estruturante Jogos e Brincadeiras, possui.  Destaca-se ainda, como é importante 

que seja explorado nas aulas, evidenciando a criatividade e ludicidade, partindo do 

objeto de estudo e de ensino da Educação Física, a Cultura Corporal. Assim, será 

possível o acesso ao conhecimento e à reflexão crítica das inúmeras manifestações 

corporais produzidas pela humanidade, contribuindo para a formação de um ser 

humano crítico e reflexivo, reconhecendo-se como sujeito histórico, político, social e 

cultural (PARANÁ, 2008, p.49).  

Em síntese, o entrelace criativo e lúdico, que une o Ensino Médio aos Jogos 

e Brincadeiras, pode retomar a motivação pelas aulas de Educação Física nesse 

segmento, que há tempos está apagada. Jogar e Brincar não são ações somente 

para a fase da infância. É possível direcionar atividades também para grupo de 

adolescentes, jovens e adultos, basta abrir mão de elementos da criatividade e 

ludicidade. 
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