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RESUMO: 

O objetivo deste trabalho foi o de propor um conjunto de atividades por meio de um 
resgate dos jogos e brincadeiras tradicionais com os alunos do 6º ano do ensino 
fundamental, do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, da cidade de 
Cascavel/PR. O qual mostra o resultado do trabalho do Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE, que faz parte do projeto de formação de 
educadores da rede pública estadual inseridos no Programa. Tendo em vista a 
importância do brincar para o desenvolvimento integral da criança, propusemos a 
valorização e o resgate das brincadeiras tradicionais no contexto escolar, com o 
intuito de buscar atividades que promovam outras formas de convivência social, 
onde o aluno possa interagir com outras crianças em espaços criados pelo professor 
de Educação Física. Durante a intervenção foi aplicado um questionário com os 
familiares dos alunos para investigar e resgatar quais brincadeiras no período dos 
anos 80 eram praticadas pelos mesmos na infância, com debate dos alunos sobre 
estas atividades, em seguida foram aplicadas atividades envolvendo os jogos e 
brincadeiras tradicionais. Após a realização das atividades de intervenção foi 
aplicado outro questionário com os alunos para avaliar os resultados alcançados 
com as atividades desenvolvidas. Os dados obtidos apontam que, a maioria dos 
sujeitos investigados gostam dos jogos/brincadeiras nas aulas de educação física, 
bem como que os jogos e as brincadeiras utilizadas no tempo dos pais e avós dos 
alunos. Resgatar esses jogos e as brincadeiras tradicionais na escola é propiciar o 
resgate de nossa cultura popular. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil sofreu a influência de vários povos os quais contribuíram com uma 

ampla variedade de culturas e tradições onde por meio destas influências surgiram 

os jogos tradicionais e as brincadeiras lúdicas que eram antigamente vivenciadas 

nas ruas, parques e pátios pelas crianças como: bolinha de gude, jogo de botão, 

pião, amarelinha, cinco marias, pique esconde, pega-pega, carinho de rolimã, pula 

corda, entre outros. Porém, de acordo com Momo (2007) devido à violência urbana a 

falta de espaços e os avanços tecnológicos, os jogos eletrônicos e brinquedos 

industrializados como: desenhos animados, videogames, filmes, websites, estão 

deixando as atividades antigas de lado redefinindo, contudo, não apenas as relações 

entre as pessoas, bem como uma nova cultura lúdica. 

De acordo com Kishimoto (2003), os jogos e brincadeiras podem ser 

utilizados como ferramentas estimuladoras, facilitadoras e enriquecedoras que 

através do lazer e com prazer estimulam satisfatoriamente todo o processo de 

aprendizagem do indivíduo. Sendo que, cabe ao professor propiciar através dos 

recursos adequados às necessidades de sua escola jogos e brincadeiras com intuito 

de garantir aos alunos um aprendizado eficaz.  

Para Darido (2001) é notório que no cotidiano da disciplina de Educação 

Física as aulas se restringem, na maioria das vezes, ao desporto, em detrimento das 

outras práticas corporais como os jogos e as brincadeiras, por este motivo, optou-se 

pela linha de estudo: Cultura Corporal: Pontes de análise, na intenção de 

desenvolver um projeto de implementação que resgate os valores e a cultura dos 

jogos e das brincadeiras que se perdem com o passar dos anos, visto que compete 

ao professor de Educação Física relacionar, problematizar, interpretar, e analisar 

com seus alunos as amplas manifestações da cultura corporal, de tal forma que 

estes compreendam os sentidos e significados impregnados nas práticas corporais 

(DARIDO, 2001). 

Pois grande parte dos jogos e brincadeiras tradicionais que fizeram parte do 

cotidiano de várias gerações de crianças está praticamente desaparecendo devido 

às transformações do ambiente urbano, à influência da mídia e à invasão dos jogos 

eletrônicos no contexto lúdico da vida moderna. 

 As brincadeiras hoje se constituem conectadas aos desenhos animados, aos 

videogames, aos filmes, websites, jogos de cartas, brinquedos, revistas, compondo 



 
 

um sistema de comunicação e informações, ao mesmo tempo coeso e de muitas 

interfaces (SARMENTO & GOUVEIA, 2008, p.210). 

Devido afirmações de autores tais como: Darido (2001), Sarmento e Gouveia 

(2008) de que os jogos e brincadeiras estão desaparecendo do cotidiano das 

crianças é que optamos em fazer este resgate, por ser de grande relevância para o 

processo educacional e para a prática em sala de aula, porque os referidos jogos e 

brincadeiras contam com regras que ajudam na concentração, na expressão dos 

sentimentos de alegria, onde se consegue trabalhar valores da sociedade atual, bem 

como perceber e discutir as relações sociais historicamente produzidas. 

O cenário social sofre uma grande mudança na conduta e ações das 

pessoas, mais especificamente no âmbito lúdico, da infância. Os jogos culturais tão 

comuns em todas as sociedades estão desaparecendo, pelo fato de não ser 

estimulados pela grande maioria das famílias e escolas, uma vez que essas 

gerações são frutos da informática, as crianças não se interessam pelos jogos de 

interação coletiva, que trazem consigo um passado histórico deixados por suas 

gerações passadas e com isso deixando de lado um pouco de cultura (SANTOS 

2012). 

Diante deste fato, a problemática é voltada ao fato de que, atualmente, com o 

desenvolvimento da tecnologia, da industrialização e das redes sociais que se 

encontram cada vez mais presentes no cotidiano, vem gradativamente influenciando 

no brincar das crianças, que na grande maioria acabam perdendo o interesse pelos 

brinquedos e jogos tradicionais, para passarem horas com os jogos de videogames, 

computadores e outros recursos tecnológicos disponíveis, o que influencia muitas 

vezes de forma negativa no desenvolvimento da criança.  

Neste sentido buscou-se através deste projeto de Intervenção Pedagógica na 

Escola, o estudo do contexto histórico dos jogos e brincadeiras tradicionais. Com o 

objetivo de proporcionar atividades lúdicas por meio de um resgate de atividades 

envolvendo Jogos e Brincadeiras Tradicionais dos anos 80, que promovam outras 

formas de convivência social, onde o aluno possa interagir com os colegas, como 

forma de evidenciar a importância e a função que trazem para o desenvolvimento e 

aprendizagem dos alunos. 

 

 

 



 
 

 

2- AS DIRETRIZES CURRICULARES PARA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Nas Diretrizes Curriculares de Educação Física para os Anos Finais do 

Ensino Fundamental (2008) o conteúdo estruturante jogos e as brincadeiras, são 

pensados de forma complementar. Sendo os jogos e as brincadeiras manifestações 

lúdicas presente em todas as fases de desenvolvimento do ser humano, apresentam 

objetivos próprios, estabelecem limites, pressupõem organização, possibilitam 

flexibilização das regras e dão condições de adaptação de acordo com o interesse e 

realidade do grupo.  

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). 

 
E ainda: 

Compõem um conjunto de possibilidades que ampliam a percepção e a 
interpretação da realidade, além de intensificarem a curiosidade, o interesse 
e a intervenção dos alunos envolvidos nas diferentes atividades (PARANÁ, 
2008, p. 67). 

 

Neste contexto, as Diretrizes Curriculares recomendam que o professor deva 

possibilitar ao aluno formas de experimentar as diversas manifestações corporais 

por meio dos conteúdos estruturantes, ampliando suas formas de movimentos. As 

aulas de Educação Física não devem ser voltadas ao rendimento e perfeição, pois 

cada indivíduo possui suas características e individualidade, as quais devem ser 

respeitadas durante o processo de desenvolvimento. Neste sentido, as aulas não 

devem estar voltadas somente à prática ou à teoria, e sim caminharem juntas de 

maneira a propiciar ao aluno a contextualização da ação realizada (PARANÁ, 2008). 

 

 

 

 

 



 
 

2.2 JOGOS E BRINCADEIRAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA 

 

Os jogos tradicionais na educação física são um processo de ensino 

aprendizagem importantíssimo para socializar a criança na compreensão de regras 

onde aprendem a lidar com sentimentos, desenvolver a imaginação a criatividade e 

a resolver conflitos. Já as brincadeiras são uma atividade dominante na infância, 

durante a brincadeira, as crianças podem pensar e experimentar situações novas, 

ou mesmo do seu cotidiano, isentas das pressões situacionais (KISHIMOTO, 2003). 

É importante que durante as aulas de educação Física, os professores 

procurem despertar nos alunos os interesses pelas manifestações culturais, 

proporcionando as mais variadas práticas corporais, sendo que a escola pode 

garantir o acesso dos alunos às práticas culturais diversificadas, e nada mais 

interessante e divertido que fazer o resgate histórico e utilizar os jogos e 

brincadeiras tradicionais como conteúdo nas aulas (KUNZ, 2002). 

Ainda segundo Kunz (2002), a Educação Física ensina algo que nenhum 

outro componente curricular da escola nem nenhum outro lugar ensina, que é o 

corpo humano em movimento. Ou seja, o movimento enquanto dimensão do 

desenvolvimento e da cultura humana. As crianças se movimentam desde que 

nascem adquirindo cada vez mais um maior controle sobre o próprio corpo e se 

apropriando progressivamente das possibilidades de interação com o mundo. 

Kishimoto (2003), diz que os jogos populares estão sempre em 

transformação, incorporando criações anônimas das gerações que vão se 

sucedendo. Por ser um elemento folclórico, o jogo tradicional assume característica 

de anonimato, tradicionalidade, transmissão oral, conservação, mudança e 

universalidade. 

Neste sentido, a Educação Física escolar busca desenvolver uma reflexão 

pedagógica sobre o acervo de formas de representações do mundo que o homem 

tem produzido ao longo da sua história, enfatizando a liberdade de expressão, 

evidenciando as diferentes ações do movimento humano, de forma que os alunos 

percebam que o movimento se efetiva de diversas formas e com diversos sentidos e 

significados. Partindo dessa compreensão os alunos podem fazer relações mais 

complexas da realidade social (DAOLIO, 2004). 

A Educação Física deve democratizar, humanizar e diversificar sua prática 

pedagógica, buscando ampliar, de uma visão apenas biológica, para um trabalho 



 
 

que incorpore as dimensões afetivas, cognitivas e socioculturais dos alunos. 

(BRASIL, 1997). 

Por muito tempo, foram utilizadas concepções na Educação Física que 

apontavam basicamente à formação de atletas e ao desenvolvimento da aptidão 

física, através de uma Educação Física de estilo militar, sendo usada não para fins 

educativos, e sim de treinamento. A partir dos anos 80, abriram-se possibilidades de 

debates sobre outras formas de refletir sobre o conceito do corpo, considerando a 

dimensão cultural simbólica a ele inerente, sobrepondo-se à idéia da área que 

estuda o movimento humano, o corpo físico ou o esporte, na sua dimensão técnica. 

Surgem então outras concepções e práticas libertadoras transformadoras, na 

perspectiva de desenvolver uma Educação Física voltada para o ser humano, 

apontando primordialmente para uma mudança de consciência através do 

movimento da ação (CURRÍCULO PARA A REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE 

CASCAVEL, 2008). 

Para Filho et al (2009), o jogo satisfaz necessidades das crianças, 

especialmente a necessidade da ação. Assim, o professor deve conhecer quais as 

motivações, tendências e incentivos que colocam seus alunos na ação, para isso é 

necessário que o professor entenda o avanço da criança quanto ao seu 

desenvolvimento. Durante as aulas de educação física, o jogo precisa ser visto como 

fator de desenvolvimento, pois o mesmo estimula a criança no exercício do 

pensamento, auxiliando-as na imaginação, levando-as a situações 

independentemente do que elas veem. 

Segundo Menezes (2014), a totalidade do ser humano se diferencia no 

decorrer da evolução do homem. A partir do seu desenvolvimento, o homem 

acentua suas predisposições e as influências do mundo que circulam sua estrutura 

holística do ser. A Educação Física como participante deste processo de 

desenvolvimento tem como objetivo, durante a aplicação dos jogos e brincadeiras, 

desenvolver e estimular o lado biológico do indivíduo, suas habilidades corporais e 

sensoriais, concomitante com o lado emocional, oferecendo-lhe estímulos ao 

desenvolvimento em seu campo de ação (MENEZES, 2014). 

É nesse sentido que a utilização de jogos recreativos tradicionais como 

alternativa metodológica instrumentalizada com fins educacionais nas aulas de 

educação física, abrange uma infinidade de significados, trazendo vantagens para a 

criança, que além de aprenderem, adquirem também experiência social para o 



 
 

desenvolvimento de sua personalidade. Portanto as brincadeiras e jogos são 

elementos indispensáveis para a formação do indivíduo. 

 

3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

 3.1- CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este artigo mostra o resultado do trabalho do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, o qual faz parte faz parte do projeto de formação de educadores 

da rede pública estadual inseridos no Programa. As atividades didáticas foram 

desenvolvidas com os conteúdos abordados contemplando as Diretrizes 

Curriculares do Paraná, dando ênfase ao conteúdo Estruturante o Jogo. Sendo que 

as sugestões didáticas foram apresentadas aos alunos como forma de resgate e 

também verificar de que maneira os jogos e brincadeiras podem ser compreendidos 

como um conhecimento a ser ensinado na escola. Como instrumento de coleta 

aplicamos 2 questionários e várias atividades envolvendo os jogos e brincadeiras. 

 

3.2- PARTICIPANTES 

 

A intervenção pedagógica foi desenvolvida no Colégio Estadual Costa e Silva, 

a qual foi dividida em dois grupos. 

O primeiro grupo teve como público alvo os familiares dos alunos (pais, avos), 

num total de 28 pessoas.  

O segundo grupo o público alvo foram os 28 alunos do 6º ano A, período 

matutino, sendo que a turma é composta de alunos do sexo masculino e feminino, 

destes dois alunos eram cadeirantes. 

 

3.3- INSTRUMENTO PARA COLETAS DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de questionários 

diagnóstico, sendo que um foi aplicado no início e outro no final da intervenção 

pedagógica desenvolvida na escola. 

O questionário inicial é composto por seis questões, sendo duas questões 

fechadas de múltipla escolha e quatro questões aberta, o qual teve como objetivo 



 
 

investigar acerca dos jogos e brincadeiras que os avós e pais dos alunos realizavam 

na infância. Já o questionário final é composto de cinco questões sendo, duas 

questões fechadas de múltipla escolha e três questões abertas, com o objetivo de 

verificar as mudanças ocorridas com os alunos após o projeto de intervenção. 

 

3.4-PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

Como forma de resgatar os jogos e brincadeiras tradicionais, aplicamos o 

questionário inicial, onde os alunos tiveram que entrevistar alguém da sua família 

(pais, avos), este questionário teve como objetivo investigar acerca da prática de 

jogos e brincadeiras que avós e pais dos alunos realizavam na infância. Depois 

deste resgate e aplicação das atividades foi realizado o questionário final com o 

intuito de verificar as mudanças ocorridas com o projeto de intervenção. Para isso o 

projeto foi dividido em duas etapas. 

A primeira etapa foi realizada com o objetivo de fazer o resgate cultural 

envolvendo os jogos e brincadeiras tradicionais estimulando a participação da 

comunidade escolar. A segunda etapa foi realizada com o objetivo de socializar e 

tornar conhecidas as diferentes brincadeiras esquecidas atualmente pelos alunos. 

Foi aplicado o questionário inicial, durante o desenvolvimento da primeira 

etapa, sendo que os alunos deveriam entrevistar um membro da sua família, 

deixando claro que a intenção do teste era conhecer quais as brincadeiras que seus 

familiares praticavam na infância, como forma de resgatar estas atividades e 

desenvolve-las na sala de aula.  

O questionário final encerrou as atividades da segunda etapa e serviu para 

registrar qual a percepção dos alunos sobre as brincadeiras após o desenvolvimento 

do projeto na escola. 

As perguntas realizadas nos questionários foram diferentes assim foi possível 

traçar uma comparação sobre o que os alunos aprenderam sobre a importância das 

brincadeiras no processo de aprendizagem.  

  

3.5- ANÁLISE DE DADOS  

  

Os dados coletados dos questionários foram tabulados e os resultados foram 

transformados estatisticamente. Com a ajuda do programa excell nas questões 



 
 

fechadas foram construídos os gráficos que apresentam os resultados. Estes 

resultaram na comparação e na discussão com a teoria apresentada no 

embasamento teórico da pesquisa. 

 

 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 Unidade I 

 

Esta unidade foi desenvolvida com o intuito de investigar os tipos de Jogos e 

Brincadeiras que eram praticados pelos familiares dos alunos na infância. 

No primeiro momento foi realizado uma breve explanação aos alunos sobre o 

significado dos jogos e brincadeiras tradicionais, através do texto “Jogos e 

Brincadeira Tradicionais: Um passeio pela história”. Em seguida foi entregue aos 

alunos o questionário como tarefa de casa para que os mesmos fizessem uma 

entrevista com algum membro da família. 

No segundo momento de posse do questionário inicial através das respostas 

obtidas foi questionado aos alunos se os jogos e brincadeiras tradicionais que eram 

praticados pelos familiares são praticados nos dias de hoje, com o intuito de 

contribuir na sociabilização e no processo de aprendizagem. 

Os questionários realizados nesta intervenção seguiram um roteiro de 

questões elaboradas previamente orientadas pelo objeto de estudo, com questões 

abertas e fechadas, as respostas do questionário inicial geraram os seguintes 

resultados. 

Na questão 1 procurou-se identificar quais as brincadeiras e jogos que o 

familiar praticava na infância. 

Como era uma questão aberta, as respostas dos entrevistados foram 

diversificadas, desta forma elencamos aqui as brincadeiras e jogos que faziam parte 

na infância da maioria dos participantes, de acordo com a resposta de cada um, 

sendo, esconde-esconde, pega-pega, queimada ou caçador, bets, amarelinha, jogo 

de bola, pular tabua.  

De acordo com Almeida (2000) o ato de brincar acompanha a humanidade 

em diferentes épocas e culturas. O que diferencia a característica do brinquedo é a 

cultura onde ele está inserido. Associar brinquedo e cultura é o caminho para 



 
 

desvendar as possibilidades de intervenção do brinquedo no desenvolvimento da 

criança. 

O que percebe-se atualmente são crianças trancadas dentro de 

apartamentos, em frente a computadores, vídeo-games e televisores, na maioria das 

vezes devido à violência nas ruas, as mesmas não tem um lugar adequado para 

brincar, diferentemente dos anos anteriores em que as crianças brincavam 

livremente, nas ruas, parques e pátios das casas. Neste contexto, o gráfico abaixo 

demonstra quais os locais que os pais e avos dos alunos habitualmente brincavam 

na infância. 

 

Gráfico 1 – Preferência de local onde os familiares costumavam brincar na 
infância. 

              

 

Fonte: Autor da pesquisa. 

 

Conforme os dados 71,4% das pessoas responderam que brincavam na rua. 

28,6% brincavam no pátio de casa. 

De acordo com Friedemann (1996), ao brincarem na rua as crianças podem 

manifestar sua independência, pois cabe a ela escolher o jogo ou a brincadeira, os 

brinquedos e/ou outros materiais, assim como os parceiros, desta forma, permeando 

esse brincar há um repertorio cultural muito rico de jogos e brincadeiras. 

O jogo e a brincadeira tradicional têm a função de perpetuar a cultura infantil e 

desenvolver formas de convivência social; é um jogo livre, espontâneo e a criança 

brinca pelo prazer de fazê-lo, com um fim em si mesmo e preenche plenamente a 

necessidade de jogar da criança. Sendo assim o gráfico abaixo investiga se os 

familiares costumam brincar com seus filhos. 
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Gráfico 2 – Onde famílias brincam com seus (as) filhos (as) ou netos (as) com 

as mesmas brincadeiras da infância. 

 

Fonte: Autor da pesquisa. 

 

Para esta questão 64% das pessoas responderam que sim, 18% das pessoas 

nunca brincaram com as crianças esses tipos de brincadeiras e 18% das pessoas 

responderam que as vezes brincam. 

De acordo com os dados acima Araújo (2006), diz que o adulto deve 

fortalecer a consciência de si na criança, atribuindo um sentido externo ao brincar e 

na medida que o jogo se torna um marco na atividade simbólica da criança, o adulto 

deixa de ser necessário para sua plena satisfação. 

Com base na questão acima, percebe-se que o ato de brincar tem o papel 

importante da família como transmissor da cultura. Assim na questão 4, questiona-

se aos familiares se as brincadeiras daquela época eram mais divertidas que as de 

hoje. 

Nesta questão foi unanime a resposta sim. As justificativas foram várias, tais 

como: “Eram divertidas porque nós não ficávamos dentro de casa  e estávamos 

sempre correndo gastando energia e tínhamos muitos amigos”. “Eram brincadeiras 

sadias, algumas inventávamos na hora, hoje é muita tecnologia, vídeo games, 

tabletes, etc, no meu ver não é tão sadio como no nosso tempo”. 

Por isso, as brincadeiras não só dão prazer às crianças, quanto são parte da 

cultura lúdica infantil e, utilizá-los é uma forma de resgatá-las, servindo como um 

poderoso recurso metodológico (FREIDMANN, 1996). 
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Sendo assim na questão 5 solicitamos para descrever como era realizado e 

quais as regras de uma das brincadeiras ou jogos que foi citado na questão acima. 

Para esta questão citamos a brincadeira de pular tabua, nesta brincadeira 

colocava-se uma tabua comprida de 3 metros ou mais encima de uma madeira ou 

tijolo, duas crianças subiam uma de cada lado fazendo uma espécie de gangorra, 

quando um pulava lançava o outro para cima.  

Observa-se que há uma infinidade de jogos e brincadeiras que ultrapassaram 

o tempo e permanecem vivos na memória de todos nós. Para Freidmann (1996) as 

brincadeiras de antigamente trazem, em sua bagagem cultural, suas técnicas e 

regras, que são transmitidas de geração a geração pelos pais e avós. Junto vem o 

resgate da convivência, da ternura, dos momentos felizes, de sua história através 

dos tempos. 

Neste contexto, na questão 6, investiga se os familiares gostariam que as 

crianças de hoje praticassem as atividades lúdicas que eles fizeram enquanto 

criança. 

 Todos os participantes responderam sim. Por ser mais saudável, divertido e 

criativo, e também faziam mais amigos. 

Portanto, é fundamental considerar o que o aluno já traz em seu currículo, ou 

seja, o que é aprendido em seu âmbito familiar. Praticar seus hábitos que foram 

construídos pela família e no seu meio social, por mais simples que sejam, deve ser 

levado em conta, pois são nesses hábitos que a criança começa a criar sua 

personalidade e ter autonomia para iniciar uma vida social (BARBOSA, 2010). 

Após a análise dos questionários, foi realizado a apresentação e comparação 

aos alunos de algumas atividades que os familiares praticavam com as que serão 

aplicadas durante a intervenção. Tendo como objetivo de socialização entre os 

mesmos. 

Para Adriana Friedman (2006) para mudar a tal realidade social onde se 

supervaloriza os brinquedos modernos, é importante promover encontros de avós, 

pais e filhos na escola ou na comunidade para que uns ensinem aos outros, 

brincadeiras tradicionais e contemporâneas para que aumente o diálogo lúdico entre 

as três gerações e para que a cultura do brincar seja preservada. 

Durante a aplicação das atividades os educandos apresentaram participação 

satisfatória, sempre questionando trazendo outras formas de desenvolvimento da 



 
 

mesma, bem como colaboravam com seus colegas. Gostaram e se divertiram muito 

das atividades dos jogos e brincadeiras propostas. 

 

4.2 – Unidade II 

 

Esta unidade teve como intuito aprofundar o conhecimento e entendimento 

sobre os jogos e Brincadeiras. Com o objetivo de incentivar os alunos a ter interesse 

pelos jogos e brincadeiras tradicionais. 

Para desenvolver esta unidade primeiramente realizamos um levantamento e 

pesquisa bibliográfica por meio de diferentes autores, livros, artigos científicos, 

jornais, revistas, documentos oficiais, sites, entre outros. De posse da pesquisa foi 

debatido com os alunos o assunto investigado, verificando o que pode e deve ser 

aplicado na escola nas aulas de educação física. 

Durante a intervenção foi aplicada aos alunos atividades de jogos e 

brincadeiras para desenvolver o gosto dos mesmo pelas brincadeiras. É importante 

mencionar que os dois alunos cadeirantes, participaram da maioria das atividades 

propostas, sendo adaptadas para que os mesmos pudessem interagir com os 

demais. 

Para a aplicação das atividades foram necessárias 32 horas aula, sendo que 

as atividades desenvolvidas nesta unidade foram: Dança da cadeira; Cabra cega; 

Pega-pega; Corre cutia; Telefone sem fio; Rouba bandeira; Gato mia; Estátua; 

Queimada; Pé na lata; Vivo ou morto; Cabo de guerra; Detetive; Rabo de burro; 

Passa anel; Pular elástico; Amarelinha; Pular corda; Cinco Marias. Todas estas 

atividades estão descritas detalhadas no anexo I deste trabalho. 

Assim, a concepção apresentada pelos PCN coloca a cultura corporal como 

principal elemento a ser desenvolvido pela Educação Física dentro da escola, o jogo 

e a brincadeira representa o papel de um simples conhecimento (enquanto cultura), 

de meio (estratégia) para trabalhar questões atitudinais (relação com os demais 

praticantes) ou ainda de conceito (percepção de suas potencialidades e limitações) 

(BRASIL, 1997). 

Durante a aplicação das atividades houve interação, participação e 

curiosidade dos alunos em entender as atividades que não tinham conhecimento.  

Após o término e aplicação de todas as atividades envolvendo os jogos e 

brincadeiras tradicionais, aplicamos o questionário com os seguintes resultados. 



 
 

Na questão 1 foi solicitado para que os alunos relacionassem quais 

brincadeiras e jogos aplicados durante as aulas eles já tinham conhecimento. 

Foram várias as brincadeiras e jogos tradicionais que os alunos conheciam os 

que mais se destacaram foi: Esconde-esconde, queimada, pega-pega, pular-corda, 

futebol, pular elástico, pique bandeira. 

Analisando as respostas pode-se constatar que os jogos e as brincadeiras 

realmente são transmitidos de geração em geração.  

Desta forma o jogo e as brincadeiras tradicionais ultrapassaram a barreira do 

tempo, das sociedades e dos valores a que ele foi submetido, estando presente em 

diferentes momentos históricos. Sua própria história talvez seja uma das principais 

responsáveis por lhe proporcionar tamanha amplitude, assim como a complexidade 

de sua natureza (BRUHNS, 1999). 

Na atualidade, devido a influência da tecnologia cada vez mais acessível, 

grande parte dos jogos e brincadeiras tradicionais estão sendo esquecidos pela 

maioria das crianças, por isso de acordo com o gráfico abaixo buscou-se identificar 

qual a preferência de jogos dos alunos. 

 Gráfico 3 - Este gráfico representa a preferência dos tipos de jogos entre os 

alunos para se divertirem.  

 

Gráfico 3 – Jogos que os alunos tem preferência. 

    

Fonte: Autor da pesquisa. 

 

Como podemos observar 71,4% dos alunos preferem os jogos tradicionais. 

Mesmo onde a tecnologia é o centro das atenções dos nossos alunos, observamos 
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que a importância dos jogos e das brincadeiras tradicionais pode ser significativa 

neste contexto.  

Conforme Araújo (2006), os jogos cumprem essa função de unir, juntar a 

cultura popular à vivência da criança, perpetuando a cultura infantil e desenvolvendo 

formas de convívio social, fatos que além de favorecer a transmissão cultural e a 

apropriação do acervo de conhecimentos, símbolos e valores, possibilita contemplar 

outras competências que favorecem o desenvolvimento e aprendizagem do ser 

humano. 

Desta forma, a aula de educação física tem um papel fundamental, no resgate 

desta cultura, o que nos levou a verificar a aceitação dos alunos pelas aulas de 

educação física conforme o gráfico abaixo.  

 

Gráfico 4 – Participação dos alunos nas aulas de Educação Física. 

 

 
Fonte: Autor da pesquisa. 

 
 

Analisando o Gráfico 3 com o Gráfico 4, constatou-se que dos 71,4% dos 

alunos que preferem os jogos tradicionais também são os mesmos que participam e 

gostam dos jogos e brincadeiras durante as aulas de educação física. 

No entanto, nas aulas de Educação Física, o tempo que deveria ser 

direcionado às vivências das práticas lúdicas acaba sendo voltado, na maioria das 

vezes, à iniciação ou à própria prática esportiva. O ensino das práticas corporais na 

Educação Física não deve restringir-se aos esportes, pois existe uma gama de 

conteúdos que devem ser desenvolvidos no decorrer de sua prática e várias 

manifestações da cultura corporal humana que precisam ser vivenciadas nas aulas 
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de Educação Física, dentre estes, o jogo, mais especificamente os jogos 

tradicionais, que é foco deste estudo (SILVA, 2009).   

Valorizar a história e a cultura das brincadeiras das gerações anteriores pode 

vir a ser uma forma de apresentar as crianças de hoje um conhecimento que lhe 

proporcionará o desenvolvimento físico, social e corporal, promovendo assim uma 

reflexão sobre o papel dos familiares e o que ele pode contribuir para as novas 

gerações (FRIEDMAN, 2006). 

Na questão 4 foi questionado aos alunos a importância dos jogos e 

brincadeiras tradicionais nas aulas de Educação Física. 

Todos os alunos responderam que estas atividades são importantes sim. E 

isso é comprovado conforme a fala dos alunos: “Gosto porque é divertido, é bom 

para o desenvolvimento, etc.” 

“Sim, porque as crianças de hoje só ficam em casa na frente de computador, 

então temos que fazer atividades físicas para o bem estar de nós mesmos.” 

“Sim. Porque exercita as pessoas e ficam saudáveis e se divertem mais.” 

Para Friedman, (2006.p.78) “a brincadeira tradicional traduz valores, 

costumes, formas de pensamento e ensinamentos e faz parte da história de vida de 

cada indivíduo, cada grupo, cada geração. Por isso seu valor inestimável.” 

Na questão 5 investigou-se quais das brincadeiras e jogos que os alunos mais 

gostaram. 

O jogo que mais se destacou foi a queimada, pois de acordo com os alunos é 

uma brincadeira divertida e que envolve todos os alunos. As outras brincadeiras 

foram pique bandeira e pular elástico.   

Enfim, Segundo Kishimoto (2003), os jogos tradicionais infantis fazem parte 

da cultura popular, expressam a produção espiritual de um povo em uma 

determinada época histórica, são transmitidos pela oralidade e sempre estão em 

transformação, incorporando as criações anônimas de geração para geração. As 

brincadeiras tradicionais possuem, enquanto manifestações da cultura popular, a 

função de perpetuar a cultura infantil e desenvolver a convivência social. 

 

 

 

 

 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Neste estudo, percebeu-se que o brincar é eminentemente educativo, pois 

constitui meios para o desenvolvimento da curiosidade, da descoberta, 

apresentando valores específicos para todas as etapas da vida humana. E ao 

pensarmos nas brincadeiras populares podemos considera-las um fenômeno 

histórico social de indiscutível significado cultural, independente de gênero, etnia, 

ideologia, raça, credo e condições socioeconômicas etc., cabendo a escola 

socializar os indivíduos com patrimônio cientifico e cultural produzido historicamente 

pela humanidade, de modo que estes possam adquirir a autonomia necessária a sua 

interação e influência no processo de construção e direção da sociedade. 

Acreditamos que com esta intervenção pode-se, a partir das reflexões 

propostas, contribuir para a reflexão do trabalho do professor com o tema.Sendo que 

ao trabalhar com estas atividades o professor tem a possibilidade de explorar e 

valorizar o conhecimento do próprio aluno, aprendendo os seus valores, habilidades, 

convivência social e repertório motor, pois a escola é uma grande aliada para o bom 

desenvolvimento integral da criança e os professores devem se colocar como os 

mediadores destes conhecimentos culturais, além de aproveitarem a própria 

bagagem cultural trazida pelo aluno. 

Concluiu-se portanto que, aplicar os jogos tradicionais nas aulas de educação 

física irá proporcionar para os alunos seu desenvolvimento integral, pois estes 

possibilitam para quem brinca ou joga uma grande variação de movimentos, atuando 

no desenvolvimento de uma melhor consciência corporal, aprimorando a motricidade 

bem como a cognição do indivíduo contribuindo na socialização. E contudo, sua 

contribuição vai além desses aspectos, por serem repassados de geração em 

geração os jogos e brincadeiras tradicionais tem características próprias, 

tradicionalidade, fazendo parte da cultura lúdica. Resgatar esses jogos na escola, é 

propiciar o resgate de nossa cultura popular. 

Consequentemente, este estudo torna-se relevante na medida em que 

procura apresentar para a escola as experiências sobre o tema que os próprios 

alunos, seus pais, avós tiveram ao longo de sua vivência,procurando reviver os 

valores morais indispensáveis à formação de nossos alunos, bem como, propiciar 

também, o maior número de experiências motoras contribuindo para a melhoria de 

seu acervo individual e suas relações sociais. 



 
 

Salientamos que a intenção foi também de mostrar ao professor de educação 

física a importância de incluir os brinquedos e as brincadeiras no planejamento anual 

de Educação Física, para que eles sejam trabalhados efetivamente, pois, diferente 

dos outros conteúdos, este é o único que se faz presente na vida do aluno desde o 

início de seu convívio familiar.  Em última análise, o ato de brincar sofreu 

transformações ao longo do tempo e os instrumentos é que modificaram para, 

possivelmente atender ao dinamismo do mundo globalizado, sendo sugestão para 

tema de outras pesquisas! 
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