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RESUMO 

As brincadeiras de rua são passadas de gerações em gerações e possuem diferentes culturas. O objetivo é 

analisar se nas aulas de Educação Física os alunos tem a convivência das brincadeiras de rua e 

conhecimento sobre elas, se seus pais os ensinaram, do que brincam hoje atualmente e qual sua maior 

ocupação durante o dia. Foi realizada uma pesquisa de campo quantitativa com 76 alunos de 4ª e 5º anos 

do ensino fundamental I na E. M. Prof. Antônio Carvalho Felippe em Itapeva-SP, e para análise foi 

aplicado um questionário com 10 perguntas fechadas de múltiplas escolhas. Na tabulação dos resultados, 

76 alunos que participaram da pesquisa, 33% já conheciam as brincadeiras, 53% conhecia algumas delas 

e 14% não conhecia nenhuma, 96% gostariam de vivenciar estas brincadeiras e 4% não. Conclui-se que 

os alunos gostariam de ter a oportunidade de vivenciarem mais vezes essas brincadeiras nas aulas de 

Educação Física.  
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ABSTRACT 

 
Street games are passed down from generation to generation and have different cultures. The objective is 

to analyze whether in physical education classes students have the coexistence of street games and 

knowledge about them, if their parents taught them, what they play today and what their greatest 

occupation during the day was carried out. , and for analysis, a questionnaire with 10 closed questions of 

multiple choices was applied. In tabulating the results, 76 students who participated in the research, 33% 

already knew the games, 53% knew some of them and 14% did not know any, 96% would like to 

experience these games and 4% did not. It is concluded that students would like to have the opportunity to 

experience these games more often in physical education classes. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

As brincadeiras de rua, são expressivas de diferentes culturas de forma lúdica, 

com características de gestos, ritmo, competição, canto e mímica. Passadas de gerações 

a gerações, demonstra-se a cultura popular, as crenças e o imaginário não ligado 

diretamente a indústria cultural (RINALDI, LARA, OLIVEIRA, 2009). 

As brincadeiras e brinquedos sempre fizeram parte da cultura, pois eram 

passadas de gerações para gerações. Algumas dessas brincadeiras e brinquedos 

resguardavam sua cultura inicial, mas com o tempo se descaracterizou, recebendo novas 

regras (FADELI et. al, 2003). 

Conforme Kishimoto (2014), as brincadeiras e os brinquedos surgiram de 

práticas de adultos, rituais religiosos, astrológicos, magia, espíritos, a vida e a morte, 

romances e poemas, narrativas. Muitas dessas brincadeiras ainda se preservam e são 

observadas em diversas situações, como em parlendas, e entre os índios da América, 

negros da África, povos primitivos da Austrália e da Polinésia, indígenas da Ásia e do 

Brasil. 

O Esconde-esconde, bolinha de gude, pipa, amarelinha, pique, cinco-marias e 

entre outros, são brincadeiras que remetem à infância (BORBA 2006, p. 33 apud 

ANDRADE 2011, p. 5). Brincadeiras e jogos que podem ser denominados como 

“simples de jogar”, devido ao uso ou não de materiais simples que podem ser elaborado 

facilmente por uma criança ou um adulto, como por exemplo a “amarelinha”, desenhada 

ao solo com um giz, onde se utiliza uma “pedra pequena” em mãos para iniciar a 

brincadeira, ou a “pipa” que pode ser feita com jornais, e sacolas plásticas.  

As brincadeiras sempre fizeram parte da vida do ser humano e continuará 

fazendo independente ao lugar, sendo a mesma durante o brincar se desenvolve a 

cultura, traços regionais, costumes e diferentes manifestações expressivas 

(RODRIGUES, SANTANA, SANTOS, 2016). Compreende-se então que as 

brincadeiras de rua, jogos de rua ou jogos populares, tem como objetivo fornecer a 

diversão e são executadas em espaços livres, como parques, praças ou até mesmo na 

frente da casa de um colega, da forma como foi ensinada, podendo ser modificada de 

acordo com sua imaginação. 

Desta forma os autores Rocha, Caldas, Silva (2010), ressaltam em sua pesquisa a 

importância do resgate das brincadeiras de rua, sendo elas a serem praticadas em 
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diversos lugares, pois visto que as crianças passam cada vez mais presas dentro de suas 

casas em espaços pequenos e ligadas muitas das vezes pela indústria cultural o qual 

limita a fantasiar suas próprias brincadeiras. 

Por outro lado com as transformações dos centros urbanos, crescimento das 

indústrias e da globalização, acarretou nos poucos espaços que sobraram para momentos 

de lazer como os playground, praças e parques. E com isso houve-se o afastamento das 

crianças com adultos e dos espaços urbanos. Além da falta de espaços a de encontro a 

violência urbana sendo de fato relevante para a escassez das brincadeiras, em virtude 

que muitas delas já esquecidas pelos antepassados. É importante acrescentar que devido 

os avanços tecnológicos, como jogos eletrônicos, brinquedos industrializados, entre 

outros, nos dias atuais deixa a desejar pelas crianças os jogos, brinquedos e brincadeiras 

tradicionais, assim perdendo espaço entre elas (GOMES et. al, 2016). 

Segundo os autores Rodrigues, Santana, Santos (2016), com o avanço da 

tecnologia, houve muitas mudanças, brincadeiras de 30 anos atrás não se vê mais, pois 

essas brincadeiras de antes foram substituídas pelos jogos virtuais sendo cada vez mais 

restritas e com isso encaminhando diversos danos para o desenvolvimento da criança. A 

escola é um lugar ideal para o resgate dessas brincadeiras, pois é através do brincar que 

a criança se descobre. É algo natural que acontece sem nenhum tipo de cobrança, pois 

enquanto a criança brinca, a mesma desenvolve valores, conceitos e conteúdo, além 

disso as brincadeiras tradicionais proporcionam o desenvolvimento da coordenação 

motora, exploram o movimento, equilíbrio, o intelectual e o conceito das regras.  

A partir destas considerações, buscou-se reunir dados e informações com o 

propósito de responder ao seguinte problema de pesquisa: dentro da rede escolar durante 

as aulas de Educação Física o professor proporciona atividades como brincadeiras de 

rua para a vivência dos alunos. 

No entanto as aulas de Educação Física é de grande importância para incluir 

estes jogos e brincadeiras de rua para a vivencia das crianças, trabalhando de forma 

lúdica e integrando a criança em sua cultura, resgatando tradições, trabalhando a 

socialização, vista que durante as aulas de Educação Física a criança sente se mais livre 

para brincar, pois esquece as da sala de aula e vão para um espaço diferente onde 

deixam se levar pela imaginação e o movimento por ela ser mais explorado (GOMES et. 

al, 2016).  

Desta forma o estudo justifica-se pelas seguintes razões que a pesquisa se 

reveste de importância pelas contribuições que trará para outros pesquisadores, 
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estudantes, professores da mesma área que tenha o interesse de fazer uma pesquisa de 

mesmo cunho, além disso esta pesquisa busca demostrar através de dados a importância 

do resgate das brincadeiras de rua nas aulas de Educação Física. 

Diante disso, levantou-se a seguinte hipóteses se a escassez dessas brincadeiras 

de rua é devido ao fato do avanço da modernização, da tecnologia e da violência que se 

encontra nas ruas e então a probabilidade dessas brincadeiras serem esquecidas cada vez 

mais é maior. Com isso é possivel que nas aulas de Educação Física estas brincadeiras 

possam ser resgatadas. 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar se nas aulas de Educação 

Física os alunos tem a convivência das brincadeiras de rua e se as mesmas tem 

conhecimento sobre elas, se seus pais lhe ensinaram, do que brincam hoje atualmente e 

qual sua maior ocupação durante o dia. 

 

 

2 – MATERIAL E MÉTODOS  

 

 O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de campo 

quantitativa, realizada na Escola Municipal Professor Antônio Carvalho Felippe de 

ensino fundamental I no município de Itapeva-SP. O público alvo da amostra foram 

alunos do 4ª e 5ª anos do ensino fundamental I, sendo 20 alunos do 4ª ano e 56 alunos 

do 5ª ano a participarem da pesquisa.  

O grupo amostral foi composto por 76 alunos no total de ambos os sexos 

regularmente matriculados nos seguintes anos conforme citados acima. Para a 

realização dessa pesquisa optamos por elaborar diversas brincadeiras e jogos de rua para 

a participação dos alunos o qual demostraram receptivas para todas as brincadeiras que 

foram propostas durante ao período da aplicação das atividades propostas, dentre elas 

foram atividades como amarelinha, bolinha de gude, pião, carrinho de rolimã, elástico, 

jogo das cinco Marias e pipa. Os materiais foram tantos confeccionados como também 

comprados pelo pesquisador, para aplicação das atividades foram realizadas em dois 

dias com auxilio tanto do professor de Educação Física, pesquisador e uma estagiaria. 

Antes da realização das atividades foi feito uma breve descrição sobre as brincadeiras 

de rua e os materiais a serem utilizados como também foram orientados como seria a 

realização dessas atividades, conforme combinado entre o professor de Educação Física 
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e o pesquisador foi organizado os alunos em grupos o qual os mesmos fariam um 

rodizio de 5 minutos entre as atividades ou brincadeiras.  

Durante a realização dos rodízios entre as brincadeiras percebeu se que algumas 

das crianças não conheciam ou nunca tiveram contatos com os brinquedos e 

brincadeiras. Devido a essa observação foi possivel perceber a importância do resgate 

dessas brincadeiras cada vez mais nas aulas de Educação Física. 

Após a realização dessas atividades foram aplicados aos alunos um questionário com 10 

perguntas fechadas de múltiplas escolhas com relação as brincadeiras que ali foi 

proporcionado aos mesmos. Na obtenção de dados foi utilizado um questionário 

elaborado pelo próprio pesquisador, já que foi de difícil acesso encontrar um 

questionário validado com as mesmas perguntas colocadas pelo pesquisador. Além 

disso foi feito um levantamento baseados em artigos e produções acadêmicas já 

publicadas, sendo a base de busca Google Acadêmico e sites como o SciELO por serem 

de fácil acesso e por disponibilizarem uma ampla variedade de trabalhos a respeito do 

tema da pesquisa.  Para fácil entendimento dos dados serão apresentados em gráficos 

durante o percurso da pesquisa aqui realizada. 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Serão apresentados os resultados obtidos através da aplicação dos questionários 

realizados com 76 alunos da Escola Municipal Professor Antônio Carvalho Felippe do 

município de Itapeva-SP com alunos do 4ª e 5ª anos do Ensino Fundamental I. Para 

melhor visualização e entendimento, serão apresentados os resultados em forma de 

gráficos pizzas.  

Inicialmente, questionou-se aos alunos se fora do ambiente escolar, brincavam 

em sua casa ou na casa de algum colega. 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. V.16. n. 2. Novembro, 2020. 

Figura 1 (Q 01): Fora do ambiente escolar, você brinca na casa, ou na casa de algum amigo. 

Fonte: A autora, (2019). 

A figura 1 mostra a prevalência dos alunos que brincam em outros lugares fora 

do ambiente escolar. Assim os valores encontrados foram 26% brincam em suas 

próprias casas, já 19% brincam na casa do amigo, a maioria 53% brincam tanto em sua 

casa como também na casa do colega e 2% sendo a minoria não brincam em nenhum 

dos dois lugares citados anteriormente. 

Segundo os autores Rodrigues, Santana, Santos (2016), não se vê mais as 

crianças brincando na rua, pois passam a brincar dentro de suas casas, devido as 

mudanças da sociedade moderna, pelo medo e pela violência. Devido a essas mudanças 

na sociedade, acabou influenciando na forma de brincar das crianças, pois pela falta de 

espaços as mesmas passaram a brincar dentro de suas casas com brinquedos e jogos 

eletrônicos (LIRA, RUBIO, 2014). 

Nesta perspectiva, as crianças sucedem a brincar sozinhas, tornando um brincar 

mais solitário, pois as mesmas adquirem a brincar dentro de suas casas sem muito 

contato com outras crianças. Assim passam a escolher a programação da televisão, 

vídeo games, computadores entre outros, além da socialização e comunicação ficando 

cada vez mais restritas entre elas, diminuindo o contato coletivo que o brincar pode 

proporcionar (SILVA et al, 2017). 

Conforme os mesmos autores Silva et al (2017), relata em sua pesquisa que a 

metade das crianças brincam na rua e já a outra metade brincam dentro de suas casas, 

26% 

19% 

53% 

2% 

LUGARES ONDE BRINCA FORA DO AMBIENTE ESCOLAR 

EM CASA CASA DO AMIGO NOS DOIS LOCAIS NENHUMA
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pois muitas das vezes as mães não deixam brincar na rua pelo fato do perigo que a 

mesma transmitia por questão do excesso de transito, e outras por simplesmente não 

gostar de brincar na rua. Também cita que os adultos em sua infância a maioria 

brincavam dentro de suas casas e a minoria na rua. 

Figura 2 (Q 02): Com qual frequência você brinca fora da escola. 

Fonte: A autora, (2019). 

Na figura 2 pode-se perceber a frequência dos sujeitos que brincam fora do 

ambiente escolar, sendo a maioria 69% brincam as vezes, dependendo do dia, a minoria 

sendo 1% nunca brinca, pois não tem o habito de brincar. No entanto 30% brincam 

todos os dias fora do ambiente escolar. 

Segundo as autoras Martins, Cruz (2014), citam em sua pesquisa que as ruas e os 

quintais tornavam se espaços de brincadeiras das crianças após a escola. No mesmo 

texto as autoras citam também alguns depoimentos de professores que participaram de 

sua pesquisa, o qual relatam sobre sua infância de antes, que de pois da escola 

brincavam na rua com outras crianças e que a escola era somente um lugar para estudar 

e não brincar, descrevem o estudar e o brincar como atividades opostas que acontecem 

em lugares e tempos diferentes. 

Por outro lado, hoje o brincar está presente cada vez mais no ambiente escolar, 

porém tendo um certo proposito e não somente abandonar a criança no meio da quadra 

com os materiais ou brinquedos sem nenhum objetivo. E nos dias atuais a escola é o 

30% 
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M] 

1% 

FREQUÊNCIA DE BRINCAR FORA DA ESCOLA 
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único lugar para o brincar de muitas crianças, o qual a Educação Física Escolar mostra 

se de forma diferente do que era antigamente (ANDRADE, 2011). 

Sendo assim, o professor passa a ser fundamental para a construção de 

conhecimento, contribuição e participação para o desenvolvimento das habilidades 

individuais e coletivas das crianças, sendo de forma que os jogos e brincadeiras são 

ferramentas ideias para o desenvolvimento da aprendizagem (PIRANGI et al, 2018). 

Figura 3 (Q 03): Quais tipos de jogos ou brincadeiras você participa fora do ambiente escolar.  

Fonte: A autora, (2019). 

Na figura 3 demostra quais os tipos de jogos ou brincadeiras as crianças 

praticam fora do ambiente escolar. Assim os valores encontrados foram a maioria 45% 

brincam com jogos eletrônicos, 32% brincam com brincadeiras aprendidas na escola, já 

13% brincam tanto com jogos eletrônicos como também com brincadeiras aprendidas 

na escola e a minoria sendo 10% citam outros tipos de brincadeiras. 

Observa se que o percentual de crianças que brincam com jogos eletrônicos foi 

de maior relevância, pois hoje nos dias atuais com o avanço da tecnologia vem 

ocupando espaço no brincar das crianças, muitas preferem brincar com jogos eletrônicos 

do que com brincadeiras de rua. Conforme os autores Souza, Paixão (2019), com as 

novas tecnologias as brincadeiras vem perdendo sua influência de forma sendo 

esquecida, o qual o tempo de ser criança é cada vez menor, pois as mesmas passaram a 

ser consumidoras. 
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10% 
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JOGOS ELETRÔNICOS
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Nascimento (2011), destaca que as crianças estão envolvidas cada vez mais cedo 

com a tecnologia dos dias atuais. Assim consumindo grande parte do tempo delas, como 

os jogos eletrônicos, computadores, celulares, televisão, entre outros. 

Por outro lado, as brincadeiras e jogos acabam tendo novas formas de brincar, 

como os vídeos games, celulares, televisão e computadores, o qual aumenta o repertorio 

do brincar das crianças. O mesmo autor coloca que se deve ter um equilíbrio entre a 

tecnologia com os jogos e brincadeiras, pois tanto uma como a outra possuem sua 

importância (NASCIMENTO, 2011). 

Figura 4 (Q 04): Das brincadeiras vivenciadas, quais dela você conhecia. 

Fonte: A autora, (2019). 

Na figura 4 destaca o percentual das brincadeiras que os alunos já conheciam, 

lembrando quais foram utilizadas durante a realização da pesquisa (amarelinha, bolinha 

de gude, pião, carrinho de rolimã, elástico, jogo das cinco marias e pipa). Sendo assim, 

33% conhecem todas as brincadeiras citadas anteriormente, 53% a maioria conhecem 

algumas dessas brincadeiras e a minoria 14% não conhece nenhuma delas. 

Segundo a autora Previtale (2006), na sua infância brincavam na rua com 

bolinha de gude, carrinhos, pular corda, bola, pipa, pular mula, rouba bandeira e 

brincadeiras de roda. 

Conforme Silva et al (2017), em sua pesquisa as brincadeiras mais preferidas 

pelas crianças foram o pega-pega, esconde-esconde, bola e bicicleta, pois são 

brincadeiras que interagem as crianças umas com as outras, além de promover o 

desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas e afetivas. 

33% 
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14% 
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TODAS ALGUMAS NENHUMA
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No entanto, Aguiar (2001), cita que nos dias atuais existem crianças que não 

conhecem estes tipos de brincadeiras, pois não tiveram a oportunidade das mesmas 

vivenciarem. O motivo é que muito dessas crianças apesar de terem seus pais que já 

vivenciaram este tipo de brincadeiras, porém não são repassadas para as mesmas devido 

à falta de tempo de seus pais. 

O mesmo autor relata também em sua pesquisa que 13% das crianças desconhecem as 

brincadeiras de rua e que 100% sendo crianças de comunidade de baixa renda 

(periferia), conhecem e tem o habito de praticar as mesmas, o qual cita entre elas as 

mais executadas durante o brincar como amarelinha, taco, esconde-esconde, corda e 

bola (AGUIAR, 2001). 

Figura 5 (Q 05): O que achou dessas brincadeiras. 

Fonte: A autora, (2019). 

Na figura 5 coloca as opiniões das crianças com relação ao que acharam das 

brincadeiras realizadas durante a pesquisa com as mesmas. Entre os valores encontrados 

76% consideraram as brincadeiras como ótimas, 24% como bom e não houve nenhuma 

criança que citou como não gostei (0%). 

Compreende se então que as crianças gostam de vivenciar estes tipos de 

atividades, pois os jogos e brincadeiras de rua são atividades que sempre vão fazer parte 

do brincar das mesmas, além de serem atrativas para o brincar das crianças. Segundo a 

autora Previtale (2006), a criança através do brincar e trocas adquire o conhecimento do 

mundo e edifica sua personalidade.  

76% 
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Todavia, que as brincadeiras é de grande relevância para a cultura a qual traz 

diferentes traços culturais de diversas regiões, pois através dela a criança estabelece a 

cultura lúdica. E também as crianças através das brincadeiras se expressam, aprende, 

desenvolve o cognitivo, motor, psicológico, social e afetivo, assim criando sua 

personalidade (SILVA et al, 2017). 

Entretanto, mesmo a meio de uma sociedade altamente modificada, onde os aparelhos 

eletrônicos passam a fazer parte da vida das pessoas entre si e com a tecnologia 

totalmente avançada cada vez mais, as crianças de alguma forma continuam a brincar, e 

mesmo o tempo das mesmas sendo roubado pela indústria dos jogos e brinquedos 

eletrônicos, mesmo assim as crianças continuam brincado, apesar das mudanças no dia a 

dia dos seus pais e as ruas deixando de ser lugar das crianças brincar, as mesmas 

continuam brincando (FANTIN, 2006). Desta forma devemos refletir e repensar nas 

diversas formas que o brincar pode proporcionar as crianças em meio as mudanças 

atuais da sociedade. 

Figura 6 (Q 06): Como foi sua vivencia com as atividades propostas. 

Fonte: A autora, (2019). 

Na figura 6, percebe se que as vivencias por parte das crianças em relação as 

atividades proporcionadas as mesmas durante a pesquisa foi de maior percentual 99% 

boa, 1% ruim e nenhum citaram como péssima (0%). 

Desta forma observa se que as crianças tem uma boa relação com atividades 

desse cunho a qual foi proporcionados a elas, tendo um aceito, sem nenhum recuso por 

99% 

1% 0% 
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parte delas. Assim podemos acreditar que as brincadeiras ainda fazem parte de seu 

brincar e da sua infância, talvez porque essas brincadeiras transmitem em seu olhar um 

encantamento, além de ser mais longas e ricas de significados por pertencerem a sua 

cultura (FANTIN, 2006). 

De acordo com que afirma os autores Sobczack, Henemann (2009), as crianças 

gostam muito de brincar e jogar de tal forma que pode ser utilizado na sua socialização, 

pois elas gostam pelo fato de que as brincadeiras e jogos propõem o divertimento ou 

entretimento as mesmas em suas necessidades que podem a vir surgir no seu cotidiano. 

Assim essas brincadeiras ou jogos são de altamente importante para o desenvolvimento 

das crianças, já que através delas pode se desenvolver o livre arbitro de expressar, 

conhecer, criar, imaginar, confiar, concentrar e além do prazer, das relações afetivas, 

autonomia, expressões corporais e a socialização. 

É interessante reiterar que as brincadeiras oferece a criança um cunho de 

desenvolvimento para sua vida em suas mudanças de necessidades e tomadas de 

decisões, além de oportunidades de interação com o outro (QUEIROZ, MACIEL, 

BRANCO, 2006). 

Figura 7 (Q 07): Os seus pais já comentaram ou já apresentaram essas brincadeiras a você. 

Fonte: A autora, (2019). 

Em seguida a figura 7 demostra o percentual das brincadeiras apresentadas pelos 

pais as crianças. Encontra se nos resultados que 80% das brincadeiras já foram 

80% 

20% 

BRINCADEIRAS APRESENTADAS PELOS PAIS 

SIM NÃO
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apresentadas as crianças pelos seus pais e 20% não tiveram essa passagem das 

brincadeiras pelos mesmos. 

É provável que nos dias atuais as brincadeiras são menos repassadas as crianças 

através de seus pais pelo fato dos mesmos viverem em uma rotina diária o qual não 

dispõem de tempo necessário para apresentar essas brincadeiras para seus filhos. 

Conforme Sobczack, Henemann (2009), em épocas anteriores os adultos passavam a 

brincar com seus filhos ensinando lhes jogos e brincadeiras de sua infância, além da 

confecção dos mesmos, onde as crianças despertavam sua imaginação e engenhosidade, 

porem nos dias atuais de hoje com a rotina do dia a dia é difícil de se ver esses valores, 

o qual os pais passam a comprar brinquedos industrializados prontos e acabados para 

seus filhos poderem brincar. É uma realidade difícil de se vê, pois antigamente via se 

nas ruas os irmãos mais velhos, pais, primos, tios, avós e amigos que transmitiam as 

brincadeiras de sua época para as crianças, mas infelizmente nos dias atuais é muito raro 

quem brinque com as crianças como antigamente. 

As brincadeiras no contexto familiar torna se cada vez mais escassas. Em vista 

que hoje a família em vez de brincar com seus filhos prefere dar lhes brinquedos 

industriais, assim priorizam mais seus afazeres do dia a dia e para assim compensar a 

sua ausência nas brincadeiras de seus filhos, acaba comprando brinquedos para os 

mesmos (OLIVEIRA, 2017). 

Em seguida a mesma autora, salienta que é importante a brincadeira no 

desenvolvimento da criança principalmente nos anos iniciais de sua fase, pois todos 

nascem e crescem com carência do brincar, sendo uma das atividades de mais 

importância na vida do ser humano (OLIVEIRA, 2017). 
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Figura 8 (Q 08): Nas aulas de Educação Física, você já teve essa vivencia. 

Fonte: A autora, (2019). 

Conforme podemos analisar na figura 8, em relação as vivencias das 

brincadeiras de rua nas aulas de Educação Física, percebe se que somente 43% dos 

alunos citaram ter a vivencias dessas brincadeiras sendo a maioria com 57% não 

vivenciam estes tipos de brincadeiras nas aulas de Educação Física. 

Compreende se então que hoje a Educação Física encontra se ainda em um 

patamar onde muitos professores se conforme em trabalhar somente o básico ou 

principalmente no qual envolve os mesmos conteúdos de sempre (basquete, handebol, 

vôlei e futsal), deixando de trazer novas atratividades para suas aulas se tornando cada 

vez mais monótonas e assim os alunos perdendo o interesse pelas mesmas. E de acordo 

com que afirma Aguiar (2001), as aulas de Educação Física não oportuniza as crianças a 

vivenciarem brincadeiras de rua, o qual na casa os pais não possuem tempo para 

ensinarem pela vida rotineira do dia a dia. 

Em contrapartida, as autoras Barbosa, Gomes (2010), relatam que as aulas de 

Educação Física Escolar é um ambiente ideal para o desenvolvimento corporal e para as 

brincadeiras, o professor deve amplificar a cultura em sua disciplina e expandir a visão 

dos alunos em relação a sua realidade não permanecendo somente dentre os muros da 

escola. 

Segundo Lira, Rubio (2014), o professor possui o papel de proporcionar as 

crianças a oportunidade do brincar com atividades que sejam lúdicas de forma 

43% 

57% 

NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA JÁ TEVE VIVENCIA DAS 

BRINCADEIRAS 

SIM NÃO
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prazerosas, educativas e sociais. Além disso também cita que na escola deve se possuir 

espaços e recursos que possam promover o momento de brincadeiras livres e dirigidas, 

sendo as brincadeiras de forma livre as quais as crianças brincam sem a interferência do 

professor, apenas observa, já as brincadeiras dirigidas as crianças possuem um objetivo 

a ser conquistado no qual é proposto pelo professor que é mediador, orientador e 

parceiro nesse processo de aprendizagem.  

Figura 9 (Q 09): Você já brincou com algum desses jogos fora da escola. 

Fonte: A autora, (2019). 

Como observa se na figura 9 a questão em si foi se os alunos brincam com 

algum dos jogos fora do contexto escolar. Como resultados obtidos, 76% a maioria 

brincam com os jogos ou brincadeiras fora do ambiente escolar o qual foram propostos 

a eles na pesquisa (amarelinha, bolinha de gude, carrinho de rolimã, pipa, pião, elástico 

e as cinco marias), 24% citaram que não brincam. 

Em pesquisa dos seguintes autores Souza, Paixão (2019), mostrou em sua 

pesquisa as brincadeiras realizadas pelas crianças fora do contexto escolar, sendo os 

valores 24% (amarelinha), 25% (vivo-morto), 15% (esconde-esconde), 18% (pega-

pega), 12% (pipa), e 6% para outros. Os mesmos autores relatam que o brincar é algo 

próprio da criança, o qual os jogos e brincadeiras trazem uma coletânea motor rica para 

as mesmas. 

É a partir dos jogos e brincadeiras que a criança podera se da realidade em que 

se encontra, produz espaços de aprendizagem, onde manifesta seus desejos, medos, 

76% 

24% 

BRINCOU COM ALGUM DESSES JOGOS FORA DA ESCOLA 

SIM NÃO
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sentimentos e fantasias, a qual pode se inventar, criar e recriar novas situações. É direito 

da criança ter um brincar de qualidade, tendo como planejamentos os espaços a elas, os 

brinquedos e materiais, além do tempo disponibilizado para as situações lúdicas, tendo a 

criança liberdade de expressar entre suas brincadeiras no ir e vir, conforme auxiliando a 

mesma em seu desenvolver da autonomia, identidade e conhecimento de si 

(OLIVEIRA, 2017). 

O brincar instrui o ser humano, o brinquedo é a ferramenta do processo e a arte é 

o caminho, a memória da criança não somente guardar frações do passado como 

também se torna um novo preceito de consolidar as experiências anteriores com o 

presente, garantindo a adequação da cultura de um povo. É possivel através de um jogo 

vencer a existência de problemas e conceder condições melhores ao desenvolvimento da 

criança, pois é preciso que a criança participe não somente com a mente, porem através 

de jogos com seu corpo participe, pois o mesmo é origem de todo o conhecimento e da 

relação a comunicação com o mundo a fora. A criança tem que ser vista como um ser 

completo, alma, corpo e mente (SOBCZACK, HENEMANN, 2019). 

Figura 10 (Q 10): Você gostaria que essa vivencia se repetisse com mais frequência nas aulas de 

Educação Física. 

Fonte: A autora, (2019). 

Afigura 10, sendo o último mostra a porcentagem dos alunos que gostariam que 

as brincadeiras fossem realizadas com mais frequência nas aulas de Educação Física. Os 

96% 

4% 

GOSTARIA QUE AS BRINCADEIRAS REPETISSE COM MAIS FREQUÊNCIA 

NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

SIM NÃO
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resultados obtidos foram 96% gostariam dessas vivencias com mais frequência nas 

aulas de Educação Física e 4% citaram que não gostariam. 

Conforme os resultados, a maioria das crianças gostariam de poder vivenciar as 

brincadeiras de rua com mais frequência nas aulas de Educação Física o qual demostra a 

sua importância para o resgate das mesmas nas aulas de Educação Física. O professor 

deve oferecer aos alunos a possibilidade de compreensão dos contextos históricos, 

sociais, culturais e de si mesmo na sociedade. É de responsabilidade da Educação Física 

Escolar garantir diferentes saberes aos alunos, dentre eles as manifestações culturais das 

brincadeiras, danças, gímnicas e expressivas como forma de compreensão do ser 

humano e como meio educativo. Sendo esta compreensão dada a partir da Educação 

Física submissa da com a formação do ser humano, pautada na valorização da cultura de 

movimento como conhecimento do cotidiano escolar (RINALDI, LARA, OLIVEIRA, 

2009). 

A criança por si só sempre esteve penetrado em meio a jogos e brincadeiras 

diversas, a qual envolvida pela curiosidade e criatividade, assim acrescentando no seu 

processo de desenvolvimento, pois através dos jogos e brincadeiras descobre suas 

habilidades, possibilidades e competências, assim sendo preparada para vida adulta 

(PIRANGI et al, 2018). O professor sendo de forma mais experiente, cabe ao mesmo 

proporcionar brincadeiras, organizar os espaços, facilitar a disposição dos materiais ou 

brinquedos para seus alunos. O professor também pode organizar as atividades de forma 

que a criança possa encontrar as possibilidades que os materiais ou brinquedos possuem 

(QUEIROZ, MACIEL, BRANCO, 2006). 

No entanto com o passar dos anos, a Educação Física vem passando por algumas 

mudanças em seus métodos de trabalho, contribuindo cada vez mais para o 

desenvolvimento do aluno, não somente no seu conteúdo escolar, mas também para sua 

vida no dia a dia. A Educação Física cada vez mais buscando alternâncias para melhor 

contribuir no aprendizagem do aluno principalmente nas fases inicias do contexto 

escolar, como forma de socialização, nessa colaboração podemos citar os brinquedos, 

jogos e brincadeiras como intermediário da mesma (DALMOLIN, PIOVANI, 2014). 

Compreende se então que através das aulas de Educação Física pode se resgatar as 

brincadeiras e jogos proporcionado aos alunos essas vivencias com aulas práticas 

corporais prazerosas de forma lúdica. É possivel que nas aulas também possam 

proporcionar diversas brincadeiras e jogos como, por exemplo, o pega-pega, a 

queimada, mãe ajuda-ajuda, bolinha de gude, pipa, peão, carrinho de rolimã, entre 
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outras, é de eficiência importância, pois demostra as diversidades que possui a cultura 

brasileira. É fundamental que os alunos possam através dessas atividades perceber como 

era o brincar de seus contemporâneos antigamente (avós e pais), se divertiam em épocas 

diferentes sem o uso nenhum de tecnologias. Assim a Educação Física escolar só tem a 

contribuir não somente nas aulas, mas também para a compreensão dos alunos que no 

momento das aulas podem se socializar e adquirir conhecimento, produção cultural e 

discussão em relações sociais que fazem parte de seu cotidiano (NASCIMENTO, 2011). 

 

4 – CONCLUSÃO 

 

Portanto, a partir das reflexões e análises de dados acerca do resgate das 

brincadeiras de rua nas aulas de Educação Física o qual se faz relevante, pois muitas das 

crianças não tem o conhecimento dessas brincadeiras no seu cotidiano por diversos 

motivos citados anteriormente no decorrer desse estudo, além que a escola muita das 

vezes é o único espaço em que os alunos tem para poder brincar. 

O brincar visto citado por diversos autores, sempre esteve presente no caminhar 

da vida do ser humano, sendo importante na vida do mesmo, pois através dele, a criança 

desenvolve suas habilidades naturais, cognitivas, afetivas, expressivas, sociais, 

psicológicas e motoras. E diante a modernidade em que se encontra o mundo e seus 

avanços tecnológicos, as crianças passam a se envolver mais cedo com a tecnologia a 

qual se passa presa por muito tempo enfrente a celulares, computadores, tablets, vídeo 

games e televisão. 

Mediante os fatos expostos durante essa pesquisa se faz importante o professor 

de Educação Física buscar resgatar as brincadeiras de rua dentro do contexto escolar o 

qual vem mostrando sua relevância para o desenvolvimento das crianças em que se 

encontra no ambiente escolar. 

Conforme os dados coletados nesse estudo percebe se que algumas crianças 

ainda desconhecem estes tipos de jogos e brincadeiras e que outras que conhecem 

gostariam de ter a oportunidade de vivenciar cada vez mais nas aulas de Educação 

Física. 

Conclui-se que cabe ao professor buscar e apresentar essas vivencias das 

brincadeiras de rua resgatando as cada vez mais para suas aulas e proporcionando este 

conhecimento aos seus alunos. 
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