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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS TRADICIONAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO MOTOR DA CRIANÇA  

 

Vanessa Nepomuceno Ávila1 

 
RESUMO 

 
O presente trabalho tem como proposta realizar um estudo acerca da contribuição dos Jogos 
Tradicionais para a Educação Infantil, buscando um caminho que se apoia na cultura da criança para 
planejar as aulas de Educação Física, de forma a contribuir com o seu desenvolvimento motor. Além 
disso, este estudo auxiliará no resgate dos Jogos Tradicionais que fizeram parte da infância dos pais 
e avós dos alunos e, atualmente, foram substituídos pela tecnologia, que por sua vez, tem resultado 
em crianças e adolescentes cada vez mais sedentários e obesos por não praticarem exercícios 
físicos. Assim, acredita-se que os Jogos Tradicionais sejam um modo divertido e atrativo para que os 
alunos possam se movimentar, desenvolvendo atitudes como: solidariedade, cooperação, confiança e 
respeito e, principalmente, um desenvolvimento motor saudável. Dessa forma, a criança tem a 
possibilidade de aprender por meio desses jogos, adquirindo habilidades e vivenciando cada fase do 
desenvolvimento motor da mesma.  
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Introdução 

 

O presente trabalho pretende pesquisar a importância dos Jogos Tradicionais 

para o desenvolvimento motor da criança e como metodologia nas aulas de 

Educação Física, com o intuito de tornar as aulas mais atrativas, sem perder seu 

foco principal, o desenvolvimento corporal. 

A grande questão que norteia esse trabalho é: 

 De que forma os jogos tradicionais podem contribuir para o 

desenvolvimento motor da criança nas aulas de Educação Física? 

Essa temática surgiu a partir da observação do cotidiano da maioria das 

crianças que, atualmente, focam muito em eletrônicos como videogame, 

computador, televisão e celular, atividades que pouco movimentam o corpo.  

 
É perceptível que nos dias atuais, a grande maioria das crianças passam a 
maior parte do tempo trancadas em suas casas e apartamentos, 
influenciados pelas mídias, que tem cada vez maior presença dentro de 
nossas vidas. Isso ocorre por diversos fatores como, por exemplo: a 
insegurança causada pela violência urbana e pela falta de espaços públicos 
de lazer, que fazem com que as crianças fiquem horas em frente à televisão 
e ao computador, perdendo assim, a oportunidade de desfrutar de diversas 
manifestações da lúdica infantil. (RODRIGUES, 2012, p.1) 
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Os Jogos Tradicionais na fase escolar pode levar a criança a entrar em 

contato com o lúdico, aprendendo de forma prazerosa. Além disso, os Jogos 

Tradicionais carregam consigo significados e valores culturais de grande importância 

para formação social da criança.  Assim, as aulas de Educação Física podem traçar 

um caminho que leve as crianças a se interessarem pelas manifestações culturais, 

através dos jogos tradicionais, promovendo também o lazer e, principalmente, o 

desenvolvimento motor da criança.  

 A partir disso, podemos despertar no aluno o interesse pela própria cultura, 

que, muitas vezes, desconhece. É possível também utilizar elementos de outras 

culturas, tendo como instrumento o lúdico como forma de estimular a prática física e 

o desenvolvimento motor. 

 

Leontiev (1992) relata que a brincadeira é uma das principais atividades na 
infância. Através da mesma é possível alcançar momentos que irão 
estimular as mais significativas mudanças no aguçamento psíquico e motor 
do sujeito, preparando-o para um novo e mais elevado nível de percepção. 
Em outras palavras Chateau (1987) diz que a infância tem por objetivo o 
treinamento pelo jogo, tanto de suas funções psicológicas quanto psíquicas. 
Jogando as crianças desenvolvem suas potencialidades e capacidades, que 
por sua vez, derivam de suas próprias vontades e desejos. Através de uma 
atividade jogada, o indivíduo coordena, cria, raciocina, imagina e recria, 
acrescentando informações de forma satisfatória à suas potencialidades. 
(LEONTIEV, 1992; CHATEAU, 1987 apud PERFEITO; CERQUEIRA, 2011, 
p. 1) 
 

 É importante que os professores procurem sempre inovar nas atividades 

dadas aos alunos, porém sempre atento à inserção dos jogos lúdicos no cotidiano 

das crianças; tornando possível a integração das diferentes dimensões do ser 

humano. Dessa forma, os Jogos Tradicionais podem ser uma ótima estratégia para 

uma transformação pedagógica, no qual irá mudar tanto a metodologia do professor 

quanto o interesse dos alunos pela aula. 

 

Desenvolvimento 

 

Há cerca de duas décadas atrás o acesso às tecnologias como celulares, 

computadores e internet era restrito devido ao alto custo. Atualmente, o acesso a 

essas tecnologias tem sido cada vez maior. Isso resultou numa mudança de hábitos 

das crianças, associado ao modo de vida dos pais que estão sempre trabalhando e 

despendem de pouco tempo para se dedicar a atividades lúdicas com os filhos. 
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Além disso, tem a questão da violência que limita as crianças ao espaço de suas 

casas, individualizando-as e, muitas vezes, impedindo que tenham a vivência de 

brincar na rua. 

Assim, as crianças deixam de brincar com brinquedos e brincadeiras 

tradicionais para dedicar a maior parte do seu tempo a vídeo games, televisão, 

computadores, internet e celulares. O resultado dessas mudanças no cotidiano 

infantil pode gerar diversas consequências como: obesidade, depressão, vícios, 

entre outros.   

Como forma de contrapor esse universo sedentário em que muitas crianças 

se encontram, a Educação Física pode levá-las a conhecerem os Jogos Tradicionais 

que, muitas vezes, fizeram parte da infância dos pais e avós das mesmas, dando 

possibilidades de se interessarem mais pela Educação Física, pela própria cultura e 

valorizar atividades que colaborem com seu desenvolvimento motor saudável. 

Rodrigues, Ferreira e Ramos (2012) relatam em seu texto que, 

 
De acordo com os PCNS, as aulas de Educação Física no Ensino 
Fundamental I, têm por objetivos garantir o acesso à cultura corporal, 
proporcionando aos alunos uma vivencia motora de diferentes práticas 
corporais, onde o professor possa explorá-los ao máximo, para que assim 
este desenvolva as suas mais diversas habilidades e capacidades físicas, 
afetiva, e cognitiva para uma melhor compreensão de seu próprio corpo e 
de suas limitações. (p. 1) 

 

As atividades escolhidas para a aula de Educação Física não devem 

considerar somente a diversão da criança, como um momento de lazer, mas 

também sua importância para o desenvolvimento motor da mesma. Por outro lado, a 

disciplina também não deve priorizar o aprendizado corporal em detrimento do 

cognitivo, ambos devem ser trabalhados juntos, em prol de um desenvolvimento 

completo da criança. Dessa forma, a Educação física não deve ser separada das 

demais disciplinas, é necessário que tenham uma interação para que o aprendizado 

da criança não seja fragmentado. 

O profissional de Educação Física tem o conhecimento necessário para 

trabalhar o desenvolvimento motor da criança, o qual é de extrema importância para 

que, no futuro, essa criança se torne um adulto saudável. 
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Desta forma, observamos que existem várias etapas de aquisição de 
habilidades motoras ao longo da vida e, conseqüentemente, a aquisição de 
padrões fundamentais de movimento torna-se de vital importância para o 
desenvolvimento da criança, como em particular às atividades motoras na 
educação física. (OLIVEIRA, 2002, p. 37) 
 

O desenvolvimento motor de um indivíduo passa por diversas mudanças ao 

longo da vida, por isso suas bases devem ser estruturadas na infância. Movimentos 

naturais como andar, correr e pular são desenvolvidos em estágios e ganhando 

qualidade ao serem trabalhados da forma correta. 

Os Jogos Tradicionais propiciam diferentes tipos de movimentações pelo 

espaço, o contato consigo mesmo e com o outro, permitindo que o professor de 

Educação Física conheça as possibilidades corporais dos alunos, desenvolvendo-as 

de modo saudável e prazeroso. Além disso, são importantes no desenvolvimento 

cognitivo, na socialização, na coordenação motora, no equilíbrio e no respeito às 

regras. 

Utilizar os Jogos Tradicionais nas aulas de Educação Física é propiciar que a 

criança conheça seu corpo e seus movimentos adequadamente e de forma natural, 

lapidando esses movimentos em prol de um desenvolvimento motor saudável. 

 

Resgatar os jogos tradicionais nas aulas de educação física, além de 
proporcionar uma vivencia motora saudável, é uma forma de difundir a 
cultura popular nas escolas, pois os jogos tradicionais são encontrados em 
diferentes culturas, fazendo parte da vida de muitas crianças que, brincam 
nas ruas, praças, calçadas, parques, dentro de casa e na hora do intervalo 
das escolas, pois tais jogos são transmitidos de geração em geração. 
(RODRIGUES; FERREIRA; RAMOS, 2012, p. 1) 

 

É importante ressaltar que os Jogos Tradicionais vêm ao longo do tempo 

fazendo parte da herança cultural dos povos. Esses jogos carregam características 

lúdicas que favorecem o aprendizado de forma dinâmica e interessante.  

Considerando o Brasil um país de grande diversidade cultural, com a 

influência marcante negra, indígena e portuguesa, é possível encontrar uma enorme 

fonte de jogos. Podemos considerar exemplos de Jogos Tradicionais: “pega-pega”, 

“pique bandeira”, “pula corda”, “cabra-cega”, “amarelinha”, “queimada”, entre outros, 

sendo que os nomes podem variar de região para região.  

Segundo os autores: Almeida, Soares (2010): 
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A origem do jogo é indefinida, mas sua importância na vida de uma criança 
é indiscutível, pois através dele se desenvolve a personalidade, trabalha a 
realidade, o simbolismo, a motivação e a criação de novas idéias, além do 
desenvolvimento integral do individuo. Dentre os tipos de jogos, destacam-
se os tradicionais, que por sua vez, favorecem o contato com a cultura que 
é transmitida por meio da oralidade e passada de geração a geração. (p. 1) 

 

Os Jogos Tradicionais fazem parte de diferentes culturas e, geralmente, são 

passados de geração em geração. São jogos brincados nas ruas, praças, dentro de 

casa ou na hora do recreio na escola, estimulando o contado com o outro, a vivência 

em grupo, o respeito às regras e o desenvolvimento motor saudável. Por isso, é 

importante observar no momento do recreio quais atividades são realizadas e se 

existe a prática de Jogos Tradicionais para que possa ser valorizada nas aulas de 

Educação Física. 

Por outro lado, os Jogos Tradicionais são mais adaptáveis a diversos espaços 

e requerem poucos materiais específicos, o que facilita sua aplicação num contexto 

escolar que, muitas vezes, não dispõe de espaços físicos adequados, como quadras 

poliesportivas e materiais de esporte. Cabe ao professor de Educação Física 

adaptar os jogos à realidade dos alunos, ao espaço utilizado, aos materiais 

disponíveis e a quantidade de participantes. 

O professor de Educação Física também pode aproveitar o conhecimento que 

os alunos trazem, procurando conhecer e utilizar os jogos que fazem parte do 

cotidiano dos mesmos, como também dos pais e avós, possibilitando que o aluno se 

sinta pertencente do processo de aprendizagem e fortalecendo os laços familiares. 

Esse é o desafio de todo educador, conhecer a realidade em que o aluno está 

inserido e usá-la como instrumento para suas aulas. Para isso, é preciso tomar 

atitudes pedagógicas que possam instigar os alunos a novos hábitos. Essa 

transformação deve partir do professor através de sua postura e metodologia, 

atentando-se para uma formação completa do aluno. Como diz Pereira: 

 

Transformações mais profundas na prática pedagógica implicam uma 
mudança de atitude dos educadores, implica uma nova postura diante da 
vida, não apenas uma mudança cognitiva com aquisição de novos 
conhecimentos, mas também uma mudança emocional, corporal e 
espiritual, uma aprendizagem da integração das várias dimensões do ser 
humano. (PEREIRA, 2011, p. 127) 

 

A relação entre aluno e professor é essencial para que o processo de ensino-

aprendizagem aconteça. O professor deve se colocar ao lado, dando segurança e 
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autonomia, permitindo que o aluno se expresse de forma livre, porém, monitorada, a 

fim de ampliar suas capacidades motoras. 

Esses laços de confiança devem ser estabelecidos desde o primeiro contato, 

principalmente quando se trabalha com crianças. Dessa forma, o jogo flui com maior 

facilidade e interesse. 

O professor de Educação Física deve ser o condutor dos Jogos Tradicionais, 

despertando na criança o prazer em realizá-los, como numa grande brincadeira, na 

qual estão sendo trabalhadas suas habilidades motoras sem que esta perceba. 

 

Conclusão 

 

 A partir do que foi relatado no texto, percebemos a importância da Educação 

Física para o desenvolvimento da criança e como os Jogos Tradicionais podem 

servir de metodologia, colaborando para um desenvolvimento motor saudável, e 

levando a criança ao conhecimento de diferentes culturas.  

Para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de forma saudável é 

preciso que o professor conheça a criança, seus anseios, limitações, habilidades e 

estabeleça com ela uma relação de confiança. E sendo os Jogos Tradicionais vistos 

como brincadeiras divertidas só têm a colaborar para fortalecer os laços entre 

professor e aluno.  

Os Jogos Tradicionais vão além dos muros da escola, podendo servir de 

estímulos para as brincadeiras que fazem parte do cotidiano dos alunos, fazendo 

com que se movimentem não só no momento da Educação Física, mas também no 

momento de lazer em casa, na rua, na praça, interagindo com outras crianças e 

contribuindo para o desenvolvimento afetivo e social dos mesmos. 

O professor de Educação Física tem grande responsabilidade no 

desenvolvimento da criança e deve aproveitar as diversas possibilidades que dispõe 

para que as aulas não fiquem focadas somente nos esportes, mas possam 

extrapolar para outras áreas como os Jogos Tradicionais. 
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