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RESUMO 

 
 
Este artigo tem como principal objetivo potencializar e oportunizar vivências e 
experiências de Jogos e Brincadeiras, mostrando aos educandos do Centro Estadual 
de Educação Básica para Jovens e Adultos – CEEBJA Paulo Freire, no município de 
Curitiba, no ano de 2017, a importância da realização de atividades lúdicas no 
contexto escolar, resgatando práticas que trazem benefícios para a formação dos 
educandos. A amostra foi constituída por 24 educandos do ensino médio de ambos os 
sexos, com idade entre 18 e 60 anos. Vivemos num mundo totalmente digital onde a 
modernização da atual sociedade faz com que busquemos alternativas para as aulas 
de Educação Física e o resgate dos Jogos e Brincadeiras tem extraordinária 
importância na socialização, criatividade, e aceitação das regras. As pessoas 
tornaram-se dependentes de aparelhos eletrônicos esquecendo que brincar é coisa 
séria.  Além do entretenimento, o brincar possibilita aperfeiçoar a habilidade motora e 
se for feita em grupo ensina princípios de cooperação e a compartilhar, liderar e 
diversificar. Para tanto se fez necessário desenvolver aulas prazerosas que levem os 
alunos a terem maior concentração e raciocínio, melhorando a sua aprendizagem em 
todas as disciplinas. Os resultados mostraram que os educandos consideram as aulas 
importantes e apontaram que a ludicidade é uma necessidade do ser humano em 
qualquer idade e não pode ser vista apenas como diversão.  
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo o Dicionário Aurélio, jogo é “atividade física ou mental fundada 

em um sistema de regras que definem a perda ou o ganho” ou simplesmente 

“passatempo”.  

A Socialização esta presente desde o primeiro dia de vida. O homem é 

um ser social desde que nasce, posto que sua vida está  mediada pela relação 

que estabelece com os outros homens, ou seja, pelas relações sociais. 

A utilização de jogos e brincadeiras no ensino permite que os educandos 

aprendam a conviver melhor em grupo, aceitando e auxiliando o outro em suas 

dificuldades. Ainda aprendem a lidar com o erro como fonte de aprendizado, 

com a necessidade de paciência e concentração, além da importância de se ter 

disposição para enfrentar desafios. 

Tudo se passa como se o jogo operasse um corte com a realidade 

socialmente aceita, transpondo o jogador para outro mundo: o mundo lúdico. 

No domínio do jogo tudo é possível, é um campo aberto pelo e para o 

imaginário, sem limites no que se refere a transgressões do real social. 

Aprender a lidar com os objetos de forma lúdica significa aprender a 

ultrapassar sua dimensão concreta e seu uso específico, socialmente definido. 

O lúdico faz parte da atividade humana e caracteriza-se por ser 

espontâneo, funcional e satisfatório. Na atividade lúdica, não importa somente 

o resultado, mas a ação, o movimento.  

 O lúdico, em muitas propostas pedagógicas, apresenta-se como 

sinônimo de prazer, como uma forma de exercício da máxima liberdade pelos 

educandos, como um momento de “livre expressão”, desvinculado das 

“repressões” da sociedade. 

Trabalhar o lúdico com a EJA torna-se uma possibilidade importante 

para os discentes que retornaram à escola na tentativa de superar o tempo 

perdido. O lúdico é uma estratégia insubstituível para ser usada como estímulo 

na construção do conhecimento humano e na progressão das diferentes 

habilidades operatórias, além disso, é uma importante ferramenta de progresso 

pessoal e de alcance de objetivos institucionais.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os conteúdos estruturantes da disciplina de Educação Física de acordo 

com as Diretrizes Curriculares de Educação Física da Secretaria de Estado da 

Educação (2008), são divididos em: Esportes, Ginástica, Lutas, Danças e 

Jogos e Brincadeiras. 

Nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná de Educação 

Física, a Cultura Corporal é afirmada como objeto de estudo e de ensino da 

Educação Física e, como tal, deve ser trabalhada pedagogicamente a partir de 

uma abordagem crítica, por meio da qual se intenta possibilitar “o acesso ao 

conhecimento e à reflexão crítica das inúmeras manifestações ou práticas 

corporais historicamente produzidas pela humanidade”. (PARANÁ, 2008, p. 

49). Esta abordagem deve se dar com sentido e significação na prática social, 

por meio da interdisciplinaridade e da contextualização sociohistórica e da 

articulação entre os conteúdos estruturantes da disciplina e entre estes e os 

Elementos Articuladores dos Conteúdos Estruturantes.  

Sendo assim, torna-se imprescindível, não apenas na EJA, mas 

especialmente nela, respeitar as particularidades de cada aluno, 

reconhecendo-o como sujeito histórico, datado e situado. 

 

2.1 A HISTÓRIA DA EJA 

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que 

dá oportunidade para que as pessoas que não conseguiram concluir seus 

estudos possam retomar, e conquistar um caminho mais promissor. 

Contemplando os objetivos determinados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais que são: restaurar o direito à educação negada aos jovens e adultos, 

oferecer a igualdade de oportunidades para a entrada e permanência no 

mercado de trabalho e qualificação para uma educação permanente. 

A igualdade e a desigualdade continuam a ter relação imediata ou 
mediata com o trabalho. Mas seja para o trabalho, seja para a 
multiformidade de inserções sócio-político-culturais, aqueles que se 
virem privados do saber básico, dos conhecimentos aplicados e das 
atualizações requeridas podem se ver excluídos das antigas e novas 
oportunidades do mercado de trabalho e vulneráveis a novas formas 
de desigualdades (BRASIL, 2000a, p.9). 

 É uma modalidade da Educação Básica que garante a jovens e adultos (a 

partir de 15 anos) o direito à formação, assegurando-lhes a permanência e a 

continuidade dos estudos ao longo da vida. 

 As causas de não ter se alfabetizado na infância podem ser várias, como 

o fato de  ter que trabalhar para sobreviver, não ter acesso à escola no local 

onde mora e até mesmo a evasão escolar, por isso é comum ainda haver 

escolas que alfabetizam jovens e adultos. 



1. Professora de Educação Física da Rede Edtadual do Paraná. E-mail: 
ro_menin@yahoo.com.br 

2. Professor Doutor da Universidade Federal do Paraná. E-mail: sergioabrahao@ufpr.br 
 
 

 Segundo Ausubel (1982), o aluno da EJA traz consigo conhecimentos 

prévios que devem ser valorizados pelo professor, ocorrendo desta forma uma 

aprendizagem significativa, capaz de transformar o seu contexto social em 

ações práticas, adquiridas através dos novos conhecimentos para que possa 

atuar na sociedade e conquistar o seu espaço como cidadão consciente e 

participativo. 

 A história da Educação de jovens e adultos é muito recente, durante 

muitos anos as escolas noturnas eram a única forma de alfabetiza-los após um 

dia árduo de serviço, e muitas dessas escolas na verdade eram grupos 

informais, onde poucos que já dominavam o ato de ler e escrever o transferia a 

outros; no começo do século XX com o desenvolvimento industrial é possível 

perceber uma lenta valorização da EJA. 

 Um dos precursores em favor da alfabetização de jovens e adultos foi 

Paulo Freire que sempre lutou pelo fim da educação elitista, “Freire tinha como 

objetivo uma educação democrática e libertadora, ele parte da realidade, da 

vivência dos educandos”, ARANHA (1996, p. 209). 

 Ao longo das mais diversas experiências de Paulo Freire pelo mundo, o 

resultado sempre foi gratificante e muitas vezes comovente.  O método Paulo 

Freire pretende superar a dicotomia entre teoria e prática. 
Respeitando os sonhos, as frustrações, as dúvidas, os medos, os 
desejos dos educandos, crianças, jovens ou adultos, os educadores e 
educadoras populares têm neles um ponto de partida para a sua 
ação. Insista-se, um ponto de partida e não de chegada. (PAULO 
FREIRE, 1992, p. 16). 

  Na época do regime militar, surge um movimento de alfabetização de 

jovens e adultos, na tentativa de erradicar o analfabetismo, chamado 

MOBRAL. A proposta de educação era toda baseada aos interesses políticos 

vigentes na época. Com esse programa a alfabetização ficou restrita à 

apreensão da habilidade de ler e escrever, sem haver a compreensão 

contextualizada dos signos. Configurava-se assim, o sentido político do Mobral, 

que procurava responsabilizar o indivíduo de sua situação desconsiderando-o 

do seu papel de ser sujeito produtor de cultura, sendo identificado como uma 

“pessoa vazia sem conhecimento, a ser „socializada‟ pelos programas do 

Mobral” (MEDEIROS, 1999, p. 189). 

 Com a nova constituição de 1988, prevê-se que todas as pessoas tenham 

acesso à educação, sendo reforçada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) nº 9394/96 de 20 de dezembro de 1996. 

 Um novo pensar sobre a educação de jovens e adultos traz para o âmbito 

escolar questões relativas ao processo histórico do aluno. Existem muitos 

motivos que levam esses adultos a estudar, como, exigências econômicas, 

tecnológicas e competitividade do mercado de trabalho. Vale destacar, que 

outras motivações levam os jovens e adultos para a escola, por exemplo, a 

satisfação pessoal, a conquista de um direito, a sensação da capacidade e 
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dignidade que traz autoestima e a sensação de vencer as barreiras da 

exclusão. 

  Portanto a prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos não 

pode ser a mesma que a desenvolvida no ensino regular, por este motivo se 

faz necessário à atuação de profissionais habilitados e capacitados para o 

desenvolvimento dessa modalidade de escolarização. Hoje, a EJA é uma 

modalidade de ensino, componente constitutivo da Educação Básica, e não 

mais um subsistema de ensino, com funções reparadora, equalizadora e 

qualificadora, obedecendo a princípios de equidade, diferença e proporção. 

 A EJA visa a uma educação multicultural que desenvolva o conhecimento 

e a integração na diversidade cultural, pautada na compreensão mútua e 

inclusiva. Por isso, o educador deve conhecer a realidade de seu educando, 

considerando essa realidade para promover a motivação necessária à 

aprendizagem, abordando técnicas e metodologias eficientes para esse tipo de 

modalidade. 

 

2.2 A EUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

   A Proposta Pedagógica para a disciplina de Educação Física deve 

favorecer o estudo e a reflexão sobre a cultura corporal, com vistas à formação 

do cidadão que dela vai se apropriar e transformá-la, de acordo com seus 

interesses e necessidades, instrumentalizando-o para usufruir da cultura 

corporal como forma de inserção social crítica e autônoma. 

 Nesse sentido, a Educação Física, a partir de sua especificidade – que 

em termos teórico-metodológicos também se constitui ela mesma como uma 

totalidade – se articula a uma totalidade concreta mais abrangente, um projeto 

de educação mais amplo, que visa em seu conjunto à “formação de um ser 

humano crítico e reflexivo, reconhecendo-se como sujeito, que é produto, mas 

também agente histórico, político, social e cultural” (PARANÁ, 2008, p. 49). 

 A EJA atende a um público diverso (jovens, adultos, idosos, povos das 

florestas, ribeirinhos, indígenas, populações do campo, entre outros) que não 

teve acesso ou não pode dar continuidade à sua escolarização por diversos 

fatores. Esses educandos possuem uma gama de conhecimentos adquiridos 

em outras instâncias sociais, visto que a escola não é o único espaço de 

produção e socialização de saberes. O atendimento a esses educandos não se 

refere, exclusivamente, a uma determinada faixa etária, mas especialmente à 

diversidade sociocultural dos mesmos. 

 Considerando-se que os educandos que se escolarizam nesta 

modalidade de ensino encontram-se, em grande parte, inseridos no mundo do 

trabalho, é importante que o trabalho pedagógico nas aulas de Educação 

Física seja compatível com as peculiaridades dessa parcela de educandos. 
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 Define-se, nas referidas Diretrizes da EJA, que os conteúdos 

estruturantes das disciplinas curriculares na EJA são os mesmos do ensino 

regular, seja no Ensino Fundamental, seja no Ensino Médio. O que muda, para 

atender à especificidade da EJA, é apenas o encaminhamento metodológico. 

     A Educação Física na Educação de Jovens e Adultos representa 

importante possibilidade de contato dos educandos com a diversidade de 

manifestações da cultura corporal, sem perder de vista o papel da EJA, que 

segundo KUENZER (apud PARANÁ, 2005, p. 28): 
(...) deve estar voltado para uma formação na qual os educandos-
trabalhadores possam aprender permanentemente; refletir 
criticamente; agir com responsabilidade individual e coletiva; 
participar do trabalho e da vida coletiva; comportar-se de forma 
solidária; acompanhar a dinamicidade das mudanças sociais; 
enfrentar problemas novos construindo soluções originais com 
agilidade e rapidez. 

  O planejamento das aulas para o perfil do educando da EJA necessita de 

um diagnóstico, um levantamento junto aos mesmos, de como foram suas 

aulas e experiências anteriores, para haver maior clareza de como o educador 

poderá planejar o trabalho pedagógico. Outra perspectiva a ser considerada é 

o trabalho com a cultura local, buscando a origem de suas práticas, 

transformações e diferenças em cada região. 

  As Diretrizes Curriculares de Educação Física propõe uma abordagem 

metodológica que possibilita articular práticas corporais específicas ao contexto 

social mais amplo onde foram e são produzidas, estabelecendo relações mais 

abrangentes e cada vez mais aprofundadas, a partir da cultura de referência 

dos educandos (como preconizado nas Diretrizes de EJA), por meio dos 

elementos articuladores dos conteúdos estruturantes. 

 São os seguintes os elementos articuladores dos Conteúdos 

Estruturantes propostos nas Diretrizes Curriculares da Educação Física: 

Cultura Corporal e Corpo; Cultura Corporal e Ludicidade; Cultura Corporal e 

Saúde; Cultura Corporal e Mundo do Trabalho; Cultura Corporal e 

Desportivização; Cultura Corporal – Técnica e Tática; Cultura Corporal e Lazer; 

Cultura Corporal e Diversidade; Cultura Corporal e Mídia.  

 A partir da constatação de que há necessidades diferenciadas, dadas 

pelo perfil dos educandos da EJA, seja em relação à idade e ao nível de 

escolarização, seja no que se refere à situação socioeconômica e cultural e à 

motivação que origina o retorno à escola, concluiu-se pela necessidade de um 

modelo pedagógico diferenciado. Desta percepção, decorre, dentre outros 

aspectos, a noção de um currículo com tempo diferenciado em relação ao 

tempo do currículo na escola regular, com a ressalva de que isto não deve 

significar a precarização ou o aligeiramento no trato pedagógico com os 

conteúdos escolares (PARANÁ, 2006, p. 26).  

 Desta noção derivam os princípios da flexibilidade e da identidade que 

embasam a oferta da EJA no estado do Paraná. Os princípios da flexibilidade e 
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da identidade devem orientam a organização dos eixos articuladores do 

currículo da EJA: a cultura, o trabalho e o tempo.  

 São a partir destes fundamentos que se propõe trabalhar os conteúdos 

estruturantes da disciplina na EJA. E são, também, a partir destes fundamentos 

que se selecionam os conteúdos básicos para o Ensino Fundamental e Médio 

dentro da especificidade desta modalidade. 

Os conteúdos estruturantes da Educação Física são divididos em: Esportes, 

Ginástica, Lutas, Danças e Jogos e Brincadeiras. 

 Neste trabalho focou-se o conteúdo Jogos e Brincadeiras. Visando 

romper com a maneira tradicional como os conteúdos têm sido tratados na 

Educação Física, dessa forma, fez-se necessário integrar e interligar as 

práticas corporais de forma mais reflexiva e contextualizada, o que foi possível 

por meio dos eixos articuladores. 

 São os seguintes os elementos articuladores propostos nas Diretrizes 

Curriculares da Educação Física: Cultura Corporal e Corpo; Cultura Corporal e 

Ludicidade; Cultura Corporal e Saúde; Cultura Corporal e Mundo do Trabalho; 

Cultura Corporal e Desportivização; Cultura Corporal – Técnica e Tática; 

Cultura Corporal e Lazer; Cultura Corporal e Diversidade; Cultura Corporal e 

Mídia.  

 Focou-se o elemento articulador Cultura Corporal e Lazer e Cultura 

Corporal e Ludicidade. Esse elemento articulador propõe uma abordagem 

metodológica que possibilita articular práticas corporais específicas ao contexto 

social mais amplo onde foram e são produzidas, estabelecendo relações mais 

abrangentes e cada vez mais aprofundadas, a partir da cultura de referência 

dos educandos. 

 

2.3 JOGOS E BRINCADEIRAS 

        A história dos jogos e brincadeiras, assim como a história de uma forma 

geral, é uma construção humana que envolve fatores sócio-econômico-

culturais.      

 Os jogos tradicionais brasileiros carregam a marca de nossa 

miscigenação, a mistura do europeu (essencialmente o português), do negro e 

do índio fez surgir uma combinação genética e cultural influenciando a vida 

social do brasileiro. 

 Huizinga (1991), também traça uma história dos jogos a partir da relação 

do homem com o trabalho. Segundo ele, na sociedade antiga, o trabalho não 

tinha o valor que lhe atribuímos atualmente, tão pouco, ocupava tanto tempo do 

dia. Os jogos e os divertimentos eram um dos principais meios de que 

dispunha a sociedade para estreitar seus laços coletivos e se sentir unida. Isso 

se aplicava a quase todos os jogos, e esse papel social era evidenciado 

principalmente em virtude da realização das grandes festas sazonais. 
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 Segundo o Dicionário Aurélio, jogo é “atividade física ou mental fundada 

em um sistema de regras que definem a perda ou o ganho” ou simplesmente 

“passatempo”.  

 Por serem clássicas as características do jogo, podem ser consideradas 

como: 
 [...] uma atividade livre, conscientemente tomada como 'não séria' e 
exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o 
jogador de maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo 
e qualquer interesse material, com o qual não se pode obter qualquer 
lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios, 
segundo uma certa ordem e certas regras  (Huizinga, 1990, p. 06). 

  O autor citado acima identifica algumas características dos jogos 

particulares e/ou sociais que tentam definir que “jogo é uma atividade 

voluntária, sujeito a ordens, e deixa de ser jogo, podendo no máximo ser uma 

imitação forçada” (Huizinga, 1990, p.10). Desta forma o jogo é uma atividade 

livre, em que o jogador participa de sua livre vontade.    

      Tanto a criança como o adulto tem a liberdade de jogar, interromper ou 

adiar a atividade, em qualquer momento. Segundo as Diretrizes Curriculares 

(2008, p. 66), 
(...) os trabalhos com 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 condições 
apropriadas para as brincadeiras e jogos. 

 A Socialização esta presente desde o primeiro dia de vida. O homem é 

um ser social desde que nasce, posto que sua vida esteja, desde o início, 

mediada pela relação que estabelece com os outros homens, ou seja, pelas 

relações sociais. 

 É importante compreendermos que existe uma relação estreita e 

inseparável entre o jogo e a socialização. 

 Segundo Kishimoto (2005), a definição de jogo não é uma tarefa fácil, 

pois conforme o mesmo é pronunciado, pode receber significados diferentes. 

Os jogos podem ser variados como, jogos de criança, de adultos, xadrez, 

adivinhas, futebol, amarelinha, brincar na areia, etc. 

  A utilização de jogos e brincadeiras no ensino permite que os educandos 

aprendam a conviver melhor em grupo, aceitando e auxiliando o outro em suas 

dificuldades. Ainda aprendem a lidar com o erro como fonte de aprendizado, 

com a necessidade de paciência e concentração, além da importância de se ter 

disposição para enfrentar desafios. 

 Tudo se passa como se o jogo operasse um corte com a realidade 

socialmente aceita, transpondo o jogador para outro mundo: o mundo lúdico. 

No domínio do jogo tudo é possível, é um campo aberto pelo e para o 

imaginário, sem limites no que se refere a transgressões do real social. 
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Aprender a lidar com os objetos de forma lúdica significa aprender a 

ultrapassar sua dimensão concreta e seu uso específico, socialmente definido. 

Ludicidade: A palavra lúdico vem do latim “ludus” e significa brincar. Neste 

brincar estão incluídos os jogos, brinquedos e divertimentos. A palavra deixou 

de ser considerado apenas o sentido de jogo. O lúdico faz parte da atividade 

humana e caracteriza-se por ser espontâneo, funcional e satisfatório. Na 

atividade lúdica, não importa somente o resultado, mas a ação, o movimento.  

  O lúdico, em muitas propostas pedagógicas, apresenta-se como sinônimo 

de prazer, como uma forma de exercício da máxima liberdade pelos 

educandos, como um momento de “livre expressão”, desvinculado das 

“repressões” da sociedade. 

 Para Freitas e Salvi (2010), a ludicidade é uma atividade que tem valor 

educacional intrínseco. Pode-se aprender qualquer disciplina através do lúdico. 

Segundo as autoras, as atividades lúdicas nas classes da EJA visam um 

aprendizado adequado a realidade do aluno e da sociedade onde ele está. 

 Trabalhar o lúdico com a EJA torna-se uma possibilidade interessante 

para os discentes da EJA que retornaram à escola na tentativa de superar o 

tempo perdido. O lúdico é uma estratégia insubstituível para ser usada como 

estímulo na construção do conhecimento humano e na progressão das 

diferentes habilidades operatórias, além disso, é uma importante ferramenta de 

progresso pessoal e de alcance de objetivos institucionais. 

 Para Galdino (2012, p. 02), o professor deve ser o principal responsável 

por fazer a “ponte” entre o conhecimento educacional que ele tem e o 

conhecimento de vida que o educando da EJA traz consigo. Essa ponte, esse 

canal de troca de conhecimento, pode ser muito bem feita por meio da 

mediação lúdica por parte do professor para com seu educando. Através de 

atividades lúdicas, ferramenta pedagógica importante que auxilia muito o 

professor no processo de ensino, o educador consegue fazer com que seu 

aluno aprenda de uma forma descontraída. Mediante suas intervenções, motiva 

seus educandos a participarem do processo educativo e possibilita meios para 

que o próprio educando tenha curiosidade e, por conseguinte, seja construtor 

do seu conhecimento.  

 No contexto educacional, o aluno realiza as atividades lúdicas com 

espontaneidade buscando a alegria, a satisfação e o prazer. Partindo desse 

princípio, entende-se que a função social do profissional de Educação Física é 

não esquecer as riquezas das manifestações da nossa cultura, compartilhando 

os aspectos culturais trazidos e vivenciados pelos alunos, conhecer suas 

necessidades e interesses, orientando os educandos para o despertar lúdico 

por meio da utilização dos Jogos e Brincadeiras durante as aulas de educação 

física, aproximando as diversas situações lúdicas dos conteúdos específicos a 

cada período educativo, buscando dessa maneira o obtenção dos resultados e 

objetivos pretendidos 
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 Os jogos lúdicos oferecem condições do educando vivenciar situações-

problemas, a partir do desenvolvimento de jogos planejados e livres que 

permitam uma vivência no tocante às experiências com a lógica e o raciocínio e 

permitindo atividades físicas e mentais que favorecem a sociabilidade e 

estimulando as reações afetivas, cognitivas, sociais, morais, culturais e 

linguísticas. 

 Assim sendo, o lúdico passa a constituir-se em uma possibilidade de um 

novo olhar para os jovens e adultos, alunos que não tiveram oportunidades 

educacionais na idade própria e retornaram à escola na tentativa de superar o 

tempo perdido, de modo que possam encontrar na escola um ambiente 

prazeroso, descontraído e de satisfação pessoal. É neste contexto que a 

escola de jovens e adultos pode tornar-se, para os educandos, um espaço 

privilegiado de formação com metodologias divertidas e dinamizadas, 

desfrutando de momentos prazerosos e, ao mesmo tempo, construindo um 

conhecimento escolar agradável. 

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e 

não pode ser vista apenas como diversão.  

“O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o 
desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa 
saúde mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os 
processos de socialização, comunicação, expressão e construção do 
conhecimento”. (SANTOS E CRUZ, 1997, P. 12). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Este artigo se caracterizou como pesquisa-ação, que de acordo com 

Engel (2000, p.181-191) “a pesquisa-ação procura unir a pesquisa à ação ou 

prática, isto é, desenvolver o conhecimento e a compreensão como parte da 

prática”.  

 A implementação deste projeto foi realizado no primeiro semestre de 

2017, no CEEBJA Paulo Freire, com educandos do Ensino Médio de ambos os 

sexos, Estes educandos têm idades entre 18 e 60 anos de idade e são na 

grande maioria trabalhadores. 

 O método de avaliação adotado para o desenvolvimento deste trabalho foi 

auto avaliativo, o que permitiu fazer adaptações e melhoramentos conforme 

necessário durante o processo. O presente artigo foi dividido em atividades, 

com a utilização de diferentes recursos e metodologias. A sequência das 

atividades está organizada no sentido de proporcionar aos alunos momentos 

de sensibilização, diagnóstico da realidade e estudo dirigido com abordagem 

dos conteúdos. Foi realizado um debate com os educandos envolvendo o 

contexto histórico do que se refere o tema; - Os benefícios dos Jogos e 

Brincadeiras na Educação de Jovens e Adultos, objetivando verificar qual o 
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repertório de brincadeiras que eles conheciam e como eles usavam tais 

brincadeiras em seu cotidiano e com quem aprenderam estas brincadeiras.  

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 O projeto iniciou com um planejamento do professor PDE de acordo com 

conteúdo curricular para a turma, por meio de atividades expositivas, pesquisas 

e aulas práticas, tendo como objetivo analisar os benefícios dos Jogos e 

Brincadeiras para os educandos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

identificando os valores presentes nas opiniões dos alunos em relação a 

pratica de brincadeiras tradicionais conhecidas por eles e por seus familiares, 

tornando as aulas de Educação Física mais participativas e agradáveis. 

 Realizou-se uma roda de conversa na qual se fez um levantamento das 

brincadeiras mais conhecidas por eles e o local de conhecimento. No 

levantamento das brincadeiras conhecidas pudemos observar que a maioria 

das brincadeiras era do conhecimento dos alunos. 

 Foi solicitado que anotassem, numa folha do caderno, o nome das 

brincadeiras que eles conheciam.  

 Diagnosticado os saberes dos alunos sobre Jogos e Brincadeiras 

pesquisou-se a origem e regras das mesmas, para serem apresentadas aos 

outros. 

  Motivar os alunos a pesquisar e conhecer particularidades dos Jogos e 

Brincadeiras foi muito gratificante, pois neste momento os alunos puderam 

perceber de onde vieram essas brincadeiras, como elas são antigas e 

passadas de geração para geração e também aprenderam que a mesma 

brincadeira tem nomes e regras diferentes, conforme a região. 

 Foram pesquisadas diversas atividades relacionadas aos Jogos e 

Brincadeiras, onde podemos trabalhar valores que abordam problemáticas 

sociais, favorecer a socialização possibilitando a participação mais efetiva dos 

educandos, oportunizando o conhecimento, bem como, criar a possibilidade de 

realizarem essas atividades no contexto familiar, nos momentos de lazer. 

 As aulas práticas foram realizadas na quadra ou pátio da escola, foram 

utilizados materiais necessários à execução das brincadeiras que os alunos 

pesquisaram e apresentaram. 

  Vivenciaram alguns jogos tradicionais como a amarelinha, bets, 

queimada ou caçador, pique-bandeira, alerta, bola de gude, pega-pega, 

pebolim humano, bola 10, bola salva, pular elástico, elástico de mão ou cama 

de gato, peteca, pular corda. 

 Nas temáticas desenvolvidas pudemos observar que os educandos 

participaram ativamente de todas as etapas, demonstrando interesse e 

empenho nas atividades propostas, proporcionando momentos de socialização 
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e interação entre os colegas, além de expandir os conhecimentos das 

brincadeiras e suas origens, bem como a conscientização da importância de 

convívio com os colegas da sala de aula. 

  Foi também desenvolvida com os alunos, uma oficina para a construção 

de brinquedos utilizando materiais recicláveis e sucatas, providenciados com 

antecedência para as atividades. Em grupos já divididos anteriormente, foram 

confeccionados brinquedos utilizados no decorrer das aulas.  

 Após a confecção dos brinquedos cada grupo definiu as regras e o modo de 

jogar registrando-as em uma folha. 

  Foram construídos bambolês, vai e vem, jogo de boliche com garrafas 

pet, jogo de frisbee, jogo cai-não-cai com bolinhas de gude, bola captura, peão 

ou bleybeid, e o brinquedo bilboquê.  

 Em relação à participação dos alunos na construção de brinquedos com 

materiais recicláveis a mesma superou a simples vivência à atividade, ou seja, 

os alunos puderam demonstrar o conhecimento adquirido ao apontarem, as 

possibilidades de ensino/aprendizagem que os jogos e brincadeiras podem 

oferecer, além da valorização do trabalho em grupo e as experiências motoras 

e manuais que os jogos eletrônicos não oferecem para a sua vida. 

 O objetivo dessa unidade foi o de proporcionar aos educandos momentos 

para vivenciarem e construir brinquedos com materiais recicláveis, como 

também apontar algumas possibilidades de ensino aprendizagem que esse 

conteúdo pode oferecer. 

 Quanto à oficina de jogos e brincadeiras, foi muito bem aceita por todos, 

participaram de maneira empolgante e além de colocarem em prática todo o 

conhecimento aprofundado durante o projeto, tiveram a oportunidade de refletir 

sobre a relevância dos jogos e brincadeiras tradicionais tanto como conteúdo 

curricular como recurso pedagógico. 

 Após as práticas das brincadeiras, os educandos relataram se gostaram, 

depois discutimos se queriam mudar alguma regra e brincamos novamente de 

acordo com as sugestões deles. 

 Durante a aplicação das atividades houve interação, participação e 

curiosidade dos alunos em entender as atividades que não tinham 

conhecimento. 

 Foram registrados por meio de diário, quais foram às vivências de maior 

valor proporcionadas aos educandos, pois percebemos que os jogos e as 

brincadeiras são pouco utilizados e a necessidade de resgatá-los, contribui 

para uma significativa melhoria das aulas de Educação Física.  

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

resgate desta cultura, o que nos levou a verificar a aceitação dos educandos 

pelas aulas de educação física.  

 Portanto, o projeto propiciou um conhecimento sobre as brincadeiras e 

jogos, sua evolução e alterações que sofreram na sociedade, bem como é 
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importante saber interagir com o colega e com o meio, respeitar e discutir as 

regras e seus significados presentes em nossos dias e na sociedade que 

vivemos hoje, tão diferente da vivida pela geração passada. 

 Houve também a hora do vídeo, usando o filme Dodgeball: A True Underdog 

Story; deslocamo-nos até o salão da escola para os educandos assistirem ao 

filme e aprender de forma prazerosa a modalidade.  

 O uso de filmes como material didático destaca-se por possibilitar, a partir da 

escolha de seu conteúdo, uma maior aproximação com a realidade. 0s filmes 

transmitem mensagens que traduzem valores culturais, sociais e ideológicos de uma 

sociedade e de uma determinada época. Desta forma, estes podem ser instrumento 

para estimular os jovens ao conhecimento da cultura geral. 

 Os filmes em aulas tornam-se ferramenta de apoio fundamental para a 

contextualização e análise dos conteúdos.  

 Os alunos gostaram muito do filme, e relacionaram bem o conteúdo com 

a prática.    

         Durante a elaboração do processo de aprendizagem, desenvolver e 

trabalhar assuntos e temáticas que transcendam a disciplina de Educação 

Física é um grande desafio. O uso de filmes é, além de recurso didático, uma 

forma de trabalhar “valores mais humanizados” com os educandos, de modo 

que, posturas agressivas, por exemplo, sejam amenizadas por conta de 

pensamento reflexivo. 

 Devido às transformações sociais que influenciam as famílias e a escola, 

rodeadas de tecnologias para interação e distração, o lúdico, através de jogos 

e brincadeiras, pode suscitar características e aspectos relevantes no 

desenvolvimento dos educandos e de como é possível resgatar as relações 

humanas, a construção de sentimentos e valores importantes que são 

adquiridos e desenvolvidos na troca de experiências proporcionadas pelos 

jogos e brincadeiras.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Muitos estudiosos já comprovaram que por meio dos jogos e brincadeiras 

é possível estimular o desenvolvimento motor, social, afetivo e cognitivo da 

criança. Sabendo-se que o brincar e o jogo ensinam. 

 A socialização e contextualização dos jogos e brincadeiras contribuíram 

para aprimorar e aumentar o conhecimento de forma significativa sobre a 

atividade física e a quão prazerosa ela pode ser. 

 Os jogos e brincadeiras nas aulas de Educação Física podem ser um 

amplo e rico material para o desenvolvimento motor, bem como uma fonte 

inesgotável de cultura, onde possibilitam inúmeras possibilidades de 

aprendizagem. 

 Dentre os pontos positivos, além de todo o conhecimento adquirido, pode-

se destacar a vontade que os educandos manifestaram. 
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 Após a intervenção foi significativo constatar que os alunos conseguiram 

construir um novo olhar sobre a disciplina, concluíram que ensinar Educação 

Física vai muito além de trabalhar as modalidades esportivas convencionais, 

como o futebol, o basquete ou o vôlei. 

 Faz-se necessário que nós, professores de Educação Física, nos 

comprometamos com a elaboração de atividades construídas com objetivos 

pedagógicos, vivências que possibilitem o desenvolvimento psicomotor, social 

e cognitivo dos nossos alunos, através de jogos e brincadeiras. 

 Ao discutirem-se os jogos e brincadeiras como metodologia de ensino nas 

aulas de Educação Física, os educandos puderam apreciar formas tradicionais 

de desenvolver atenção, concentração, equilíbrio, coordenação motora, 

organização e criatividade, considerando o resgate destas atividades lúdicas, 

como motivador e necessário, pois, estas ações vão muito além do lúdico 

atingindo também o objetivo pedagógico. 

Concluiu-se, portanto que, aplicar os jogos e brincadeiras nas aulas de 

educação física proporcionou para os alunos seu desenvolvimento integral, 

pois estes possibilitaram 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. 

 Os filmes têm grande importância no contexto escolar, destacando que 

seu uso não pode ser aleatório, é necessário um planejamento e uma 

avaliação prévia de quando, como e em que situação utilizá-los e a constante 

mediação do professor. 

A execução do filme foi realizada com empenho e participação dos 

educandos. Muitos alunos relataram terem aprendido muito. 

Desta forma, com a prática pedagógica em sala de aula percebe-se que 

para deixar as aulas mais atrativas, com maior participação e dinamização dos 

educandos, o uso de filmes possibilita mais interesse, de forma que, os filmes 

contribuem para o aprendizado dos alunos nas aulas de Educação Física. 

 Desta forma, após esta experiência podemos afirmar que o objetivo 

primordial que tínhamos ao inicio do projeto, o qual era detectar os benefícios 

dos Jogos e Brincadeiras para os educandos da Educação de Jovens e 

Adultos, nas aulas de Educação Física e posteriormente inserissem no 

cotidiano de suas vidas, foi alcançado com êxito. 
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