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Resumo. O presente trabalho é o resultado do projeto de Implementação pedagógica 
do PDE, cujo objetivo foi levar aos educandos conhecimentos sobre a cultura jogos e 
brincadeiras dos indígenas, proporcionando experiências de pesquisas e vivência 
práticas, deixando um pouco de lado a esportivização. Este trabalho foi desenvolvido 
com estudantes, entre idades entre 14 e 15 anos, do 8º ano, do Colégio Estadual Sol 
de Maio, Foz do Iguaçu, Paraná. A intervenção pedagógica foi dividida em seis etapas 
perfazendo um total de 39 (trinta e nove) aulas, seguindo as seguintes etapas: 1) 
apresentação do projeto, 2) pesquisa sobre os jogos e brincadeiras indígenas, 3) 
construção de brinquedos indígenas, 4) vivencias dos jogos e brincadeiras, 5) reflexão 
das atividades propostas. Como resultados podemos observas que a introdução dos 
jogos e brincadeiras indígenas integrou alunos com poucas habilidades com os jogos 
tradicionais (esportivos) e tiveram uma maior participação nas aulas favorecendo uma 
maior integração e demonstrando o gosto pelo confeccionar o seu próprio brinquedo. 
Para finalizar, essa incorporação dos jogos e brincadeiras indígenas no ambiente 
escolar, durante todas as etapas envolveram todos os professores e equipe 
pedagógica com um só objetivo. Podemos concluir que o resultado final foi 
surpreendente. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A formação do povo brasileiro tem em suas origens diferentes povos do 

mundo, entre eles se destacam os europeus, os africanos e os indígenas nativos do 

Brasil. A riqueza da cultura brasileira está, em grande medida, relacionada à grande 

miscigenação étnica dos diferentes povos que imigraram para o Brasil desde o 

período de colônia portuguesa, até o início do século XX.  

A cultura indígena faz parte dos conteúdos diversificados nas escolas não 

indígenas como elemento de conhecimento de nossos educandos, visto que faz parte 

da formação cultural de nossa sociedade brasileira, mas a falta de clareza às vezes 

nos intimida trabalhar sobre esse assunto. 

Os povos indígenas, em vários aspectos, têm culturas diferenciadas entre si 

e também do não índio, como por exemplo, os usos de ferramentas de trabalho, de 

caça e pesca, as relações parentais, as crenças e rituais religiosos, a organização 

social, dança, jogos e brincadeiras lúdicas, etc. As línguas faladas são ricas e variadas 

sendo classificados em dois troncos principais, o Tupi e o Macro-Jê, entre outros 

(SILVA, 2009, p. 12). 

Entendemos que a Educação Física contribui efetivamente no processo 

educativo e quando tratamos da pluralidade cultural torna-se um tema amplo que irá 

contemplar aos estudantes reconhecimento das influencias de povos  

Um marco de manifestação e a organização dos Jogos dos Povos Indígenas, 

que através do Ministério do Esporte e Comitê Intertribal realizam desde 1996 em 

cidades esses eventos muito apreciados pelos expectadores.  

Assim é importante introduzir algumas atividades dos jogos indígenas nas 

aulas de educação física no sentido de os alunos conhecerem as mesmas e poderem 

apreciar os jogos quando os mesmos ocorreram no estado do Paraná. Para Gruppi 

(2013), "os Jogos dos Povos Indígenas foram organizados pelos líderes e irmãos 

Mariano Marcos Terena e Carlos Justino Terena com parceria do Ministério do 

Esporte. Tinha como objetivo a divulgação da cultura e a manifestação de cada etnia 

e que fossem reconhecidos pelas suas diversidades culturais". 

 



Os jogos indígenas são importantes para dar visibilidade a cultura indígena 

para os jovens não indígenas e a escola é o melhor ambiente onde esses conteúdos 

serem tratados, discutidos analisados e vivenciados pelos nossos alunos ampliando 

o universo de conhecimento já que é acervo riquíssimo. Por isso, as aulas de 

Educação Física podem apresentar excelentes oportunidades de relacionamento de 

ideias e valores do ser humano, para que o outro seja reconhecido a partir das suas 

diferenças.  

É necessário valorizar cultura dos povos indígenas pois as mesmas 

constituem em um acervo cultural riquíssimo e na maioria das vezes desconhecidos 

pela sociedade brasileira. Por isso é pertinente a valorização de práticas corporais nas 

escolas urbanas dessas culturas seculares (SEED,2008). 

Para Grando (2010), saber observar, meditar, adaptar sobre os diferentes 

saberes, contribui para fortalecer as diferenças entre os grupos étnicos e as práticas 

pedagógicas contextualizar esses ensinamentos. Nessa perspectiva, o projeto de 

intervenção pedagógica teve como objetivo propiciar atividades teórico práticas de 

jogos e brincadeiras indígenas, para alunos do 8° ano do ensino fundamental. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Este trabalho foi desenvolvido com estudantes, entre idades entre 14 e 15 

anos, do 8º ano, do Colégio Estadual Sol de Maio e teve como objetivo relatar as 

experiências da implementação de jogos e brincadeiras indígenas nas aulas de 

Educação Física, para discutir a diversidade cultural.  

Por ser um ano em que é realizado pela primeira vez os Jogos Mundiais 

Indígenas no Brasil, com a presença de indígenas de diversos países, foi divulgado 

as demais turmas da escola, sobre os jogos e brincadeiras indígenas, assim 

promovendo o conhecimento das diversidades e pluralidade cultural das etnias 

indígenas brasileiras.  

Nesse sentido, a implementação da proposta de intervenção pedagógica foi 

dividida em seis etapas perfazendo um total de 39 (trinta e nove) aulas, seguindo o 

cronograma das seguintes etapas: 1) apresentação do projeto, 2) pesquisa sobre os 



jogos e brincadeiras indígenas, 3) construção de brinquedos indígenas, 4) vivencias 

dos jogos e brincadeiras, 5) reflexão das atividades propostas. Ao final da 

implementação, foi realizada uma gincana envolvendo todos os alunos que se 

dispuseram em comparecer no contra turno do dia vinte e um de novembro e 

exposição dos materiais confeccionados pelos alunos. 

 

3. RESULTADOS 

 

A apresentação do projeto aos professores, equipe pedagógica e direção do 

colégio se deu na forma de apresentação de um vídeo com imagens de diferentes 

jogos e brincadeiras indígenas. Essa apresentação foi importante porque se pôde 

mostrar a riqueza de jogos e brincadeiras que poderiam ser desenvolvidos no colégio 

durante a implementação do projeto. 

Depois de explicar melhor a forma da implementação e de todas as suas 

etapas, todos os envolvidos compreenderam a importância e relevância das 

atividades e apoiaram a proposta. Muitos colegas conheceram várias atividades 

lúdicas dos povos indígenas que estão presentes no cotidiano das crianças não 

indígenas, entre elas o jogo de peteca. 

Também foi exposto que o Brasil seria sede dos primeiros Jogos Mundiais 

Indígenas, que seriam realizados em outubro e compreenderam a relevância a 

proposta de implementação. 

Com relação e apresentação do projeto aos alunos envolvidos, foi explicado 

qual seria o objetivo e as etapas que eles iriam participar. A conversa sobre o projeto 

foi profícua e se estendeu quando eles foram relatando o conhecimento que tinham 

sobre o assunto, devido ao trabalho de alguns professores de outras disciplinas nos 

anos anteriores. Nessa conversa, foi discutida a formação do povo brasileiros e de 

maneira geral eles questionaram preocupados: 

 

"Porque vamos estudar sobre os índios? Não vamos jogar mais futsal?" 

 



Foi respondido que eles iriam compreender alguns aspectos da cultura 

indígena, tais como sobre as suas práticas corporais ou práticas de atividade física, 

como convivem na natureza, como dão nome dos animais em suas brincadeiras, 

como usam e brincam nos rios, como sobem e descem em árvores e como os 

elementos que utilizam servem para o aprendizado para a vida adulta. Por exemplo, 

sobre a prática de futebol, foi explicado que entre muitos povos indígenas, o futebol 

já fazia parte do cotidiano sendo que muitos grupos jogavam apenas com a cabeça. 

Depois, questionei-lhes sobre o que eles conheciam de jogos e brincadeiras 

indígenas. Alguns meninos relataram algumas atividades como: arco e flecha, corrida 

de tora, cabo de guerra e que os indígenas também jogam futebol.  

Essas atividades são geralmente citadas porque estão de alguma forma 

presentes na mídia, quando ela veicula matérias sobre os indígenas, ou são 

utilizadas nos livros didáticos para representarem os povos indígenas brasileiros.

 Depois de assistirem o documentário sobre os jogos e brincadeiras indígenas, 

os estudantes se sentiram mais motivados e gostaram da atividade da corrida de 

Tora.  

Ficou evidenciado que a maioria dos estudantes não sabiam que esses jogos 

e brincadeiras eram oriundas de povos indígenas brasileiros e que muito dessas 

brincadeiras foram praticadas em nossa infância, como a peteca, pião, vida 

(queimada), cabo de força (cabo de guerra), cama de gato. 

Na etapa seguinte, foi lhes solicitados uma pesquisa sobre os jogos e 

brincadeiras indígenas que pudessem obter utilizando a internet. Ao final, poucos se 

interessaram por fazer a pesquisa ou trouxeram diferentes atividades encontradas 

na internet. Destaca-se o fato de as meninas serem mais interessadas que os 

meninos nessa tarefa, o que pode ser explicado pelo fato de os meninos se 

interessarem mais pela realização prática das tarefas ao invés de pesquisá-las. 

Para complementar essas atividades em sala de aula, foi levado outros 

materiais revistas, livros, apostilados de brincadeiras indígenas, onde compuseram 

grupos pequenos e fizeram um pequeno resumo e ao final cada dupla comentou 

sobre o que aprenderam em relação à atividade proposta.  



 Dessas atividades em sala de aula, surgiram jogos e brincadeiras diferentes, 

tais como o "jogo da onça", "corrida do saci", "pião", "futebol de cabeça", "cabo de 

força", o "gavião e os passarinhos", "peixe pacu", e" mangá, tobdaé". 

Com relação a vivenciar as atividades pesquisadas, os estudantes estavam 

ansiosos para irem para a quadra com a atividade de cabo de força (cabo de guerra) 

houve a participação de todos. 

Em seguida tentamos adaptar o futebol, jogando como os indígenas, de 

cabeça, meninos como meninas. Mas a experiência não foi tão interessante porque 

eles se batiam muito e acabavam por se machucar. 

Outra atividade desenvolvida entre os estudantes foi o "jogo da onça". Este 

jogo foi confeccionado anteriormente e levado a sala de aula. Ninguém o conhecia o 

jogo, então foi passado às regras, que logo foi assimilada por todos. De início a opção 

era de que queriam só jogar só com a peça que representa a onça. Mas aos poucos 

e dificultando as regras surgiu o interesse de jogar comas peças quer representam 

os cachorros (Figura 1).  

Também foi trabalhado esse jogo com as turmas do noturno, onde um aluno 

disse que conhecia esse jogo e que o mesmo foi ensinado pela sua avó. 

 

 

 

Figura 1. Jogo da onça confeccionado com tampas de garrafas pet e cartolina. 

 



Outra atividade pesquisada e realizada pelos alunos foi à peteca (Figura 2). 

Foi-lhes ensinado a confeccionarem as suas próprias petecas para poderem jogar. 

O jogo de peteca teve uma resistência maior por parte dos meninos, por quererem 

jogar futsal, mas aos poucos foram interagindo com o grupo conforme as mudanças 

das atividades. As atividades foram em círculo e depois utilizando a rede de voleibol, 

essa última atraiu praticamente todos os estudantes.Na aula seguinte entreguei as 

petecas, e quem gostaria de deixar sua peteca para a exposição seriam entregues 

após. Ficou grande número de petecas e os alunos contentes por expor seus 

trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Petecas confeccionadas pelos estudantes.  

 

Outra atividade pesquisada e confeccionada pelos alunos foi a dos piões 

(Figura 3). Dê início os meninos de mostraram mais habilidades para jogar que as 

meninas, mas ficaram observando e logo após começaram também a interagir com 

a brincadeira. Essa atividade foi realizada em pequenos grupos, quem ficava com 

seu pião por mais tempo rodando seria o vencedor. 

 



 

Figura 3. Piões com tampa de garrafas e boia de pescar. 

 

 

 

Figura 4. Piões de CD e com frasco de remédio. 

 

O jogo Cama de Gato foi uma das últimas atividades desenvolvidas entre os 

estudantes. Para essa brincadeira foi levado um novelo de barbante e uma tesoura. 

Começou os questionamentos: 

 

"O que vamos fazer hoje? Vamos fazer na sala ou lá fora?" 

 

Quando questionado sobre conhecerem o jogo cama de gato, alguns não 

sabiam ou não se lembravam de como era essa brincadeira. Após explicar o que era, 

muitos diziam que conheciam, mas tinha esquecido de como brincava.  



Então ficaram em duplas com um barbante e cada dupla e começou a 

brincadeira (Figura 4). Curiosamente, quem começou a dominar o jogo foram os 

meninos e assim aos poucos os demais foram tentando fazer pelo menos os dois 

primeiros passos após o segundo da dupla entrar em cena.Todos tentaram até 

mesmo quem não conhecia o jogo o colega auxiliava a fazer essa atividade. 

 

 

Figura 4. Cama de gato jogado em sala de aula. 

 

Como estávamos no ano da realização dos Primeiros Jogos Mundiais 

Indígenas (outubro de 2015, em Palmas, TO), onde diversos países tinham seus 

representantes indígenas, aproveitamos esse momento para ser trabalhado esse 

conteúdo as demais turmas (Ensino Fundamental e Ensino Médio) com jogos e 

brincadeiras indígenas e confecções de materiais, surgindo diversos modelos de 

piões e petecas, demonstrando o que já tinham de conhecimento por terem brincado 

em suas infâncias. O objetivo era elaborar uma gincana com jogos e brincadeiras 

indígenas para realização de atividades práticas visando à participação e não a 

competição. 

A gincana envolveu diferentes atividades, entre elas destacamos a “Corrida 

de tora individual”, o “pião humano”, a “peteca”, o “jogo da onça”, a “cama de gato”, 

o “arremesso ao alvo”, o “cabo de guerra”, a “perna de pau” e as “cinco Maria” (Figura 

5). Essa última foi explicada que não era uma atividade de origem indígena, mas eles 

praticam devido aculturamento de outros povos. 



 

Figura 5. Corrida da Tora nas diferentes turmas do ensino fundamental e médio. 

 

Após ser realizada a gincana, os alunos tiveram a oportunidade de ver 

através da exposição dos brinquedos confeccionados e a participarem dos Jogos e 

Brincadeiras Indígenas (Figura 6). 

 

 

 

Figura 6.  Exposição de todos os trabalhos confeccionados. 

 



Após a implementação do projeto, podemos observar que a utilização dos 

jogos e brincadeiras indígenas nas aulas de educação física, tornou algo diferente, 

entre os estudantes, pois ajudou a refletir sobre seus costumes referentes às 

atividades físicas, contribuindo assim para uma melhor aceitação e respeito sobre 

cultura e suas diversidades. 

Os momentos ou pontos que se teve destaque foi uma melhor compreensão 

das brincadeiras que já era conhecida bem como a revelação de outras que nunca se 

tinha jogado nessa escola. Dizer que todas as aulas tiveram aspectos positivos seria 

uma inverdade, pois teve resistência sim, principalmente pelos meninos que gostam 

de conviver com a competição. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos observar que a utilização dos jogos e brincadeiras indígenas nas 

aulas de educação física tornaram as aulas mais interessantes e com algo diferente. 

Uma melhor compreensão das brincadeiras que já eram conhecidas, bem como a 

revelação de outras que nunca se tinha jogado nessa escola tornou o projeto, per si, 

um sucesso. 

Com introdução dos jogos e brincadeiras indígenas, aqueles alunos com 

pouca habilidade com os jogos tradicionais tiveram uma maior participação 

favorecendo uma maior integração e demonstrando o gosto pelo confeccionar o seu 

próprio brinquedo. 

Para finalizar, essa incorporação dos jogos e brincadeiras indígenas no 

ambiente escolar deverá envolver todos os professores e equipe pedagógica e outra 

multidisciplinar assim envolvendo todos em um só objetivo. Podemos concluir que o 

resultado foi (será) surpreendente.  
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