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BRINCADEIRAS INDÍGENAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA: A DESCOBERTA DA 

VERDADEIRA CULTURA BRASILEIRA NA PRÁTICA ESPORTIVA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL NA ESCOLA PÚBLICA.  

 

JUSTIFICATIVA 

No terceiro milênio, a Educação é considerada um espaço social que visa dotar 

todos os educandos de competências e habilidades necessárias à construção de sua 

cidadania e de sua progressão social e dotá-los de conhecimentos culturais. Nesse 

panorama, desde 2015 o Instituto Alpargatas implantou nas escolas municipais de Ingá o 

Projeto “Educação pela Cultura” que proporcionou aos alunos conhecer e valorizar a 

pluralidade sociocultural brasileira reconhecendo a contribuição da cultura indígena e 

africana para o patrimônio de nosso país.  

Em consonância ao projeto anteriormente implantado e como forma de dar 

continuidade, este projeto intitulado Brincadeira e jogos indígenas na Educação Física: a 

descoberta da verdadeira cultura brasileira na prática esportiva no Ensino Fundamental na 

Escola pública foi realizado na E.M.E.I.F. João Dionísio, localizada na zona rural de Ingá, 

distrito Chã-dos-Pereiras durante o semestre inicial de 2017, tendo como base a 

valorização das descendências indígenas.  

Nesse sentido, através dos jogos e brincadeiras indígenas na prática de educação 

física a escola visa garantir que a lei 11.645/2008 seja de fato aplicada e resgate a real 

história do povo brasileiro através dos conhecimentos teóricos e práticas corporais. 

Portanto, a Educação Física tem como objeto de estudo e de ensino a cultura 

corporal garantindo o acesso ao conhecimento e à reflexão crítica das inúmeras 

manifestações ou práticas corporais historicamente produzidas pela humanidade, na busca 

de contribuir com um ideal mais amplo de formação de um ser humano crítico e reflexivo, 

reconhecendo-se como sujeito, que é produto, mas também agente histórico, político, 

social e cultural. 

As ODS abrangidas pelo projeto dizem respeito à: assegurar a educação inclusiva e 

equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida de todos; e 

assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 

 

 



OBJETIVOS 

Como objetivo geral propôs ensinar os jogos e brincadeiras indígenas e a partir 

desses conceitos discutir e praticar nossa herança cultural indígena. 

Como objetivos específicos detiveram-se em: proporcionar a realização de 

momentos teóricos e lúdicos; incorporar o conhecimento indígena relacionado à prática 

esportiva; e promover debates como forma de possibilitar aos alunos novos conhecimentos. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

 O projeto teve como referência o projeto “Educação pela Cultura” do IA 

trabalhados na escola supracitada no ano de 2016.  

 Partimos do princípio que os conhecimentos teóricos já haviam sido trabalhados 

pelos professores do ensino regular em diversas disciplinas, assim como a confecção de 

trabalhos expostos e a vivência da aprendizagem dos conhecimentos indígenas na 

culminância do projeto, tais como historicidade, símbolos, textos referentes ao tema. 

Aliado a essa prática introduzimos os conhecimentos referentes a modalidades esportivas 

dos jogos e brincadeiras indígenas.   

Nesse prelúdio, foram apresentadas as práticas corporais indígenas para os alunos e 

discutido a escolha das categorias e como estas seriam praticadas. As categorias escolhidas 

foram: cabos de guerra, peteca, kõkrã, arremesso de lança e danças indígenas. 

 Na confecção dos objetos para a prática das modalidades escolhidas, sendo estes 

adaptados de acordo com a realidade existente de recursos naturais e sustentáveis, 

confeccionamos as petecas com folhas de coqueiro, tecidos e penas, para a modalidade 

dança as roupas foram feitas pelos alunos, pais e professora de artes com penas de aves, 

sobras de tecidos doados e para os adereços sementes e agaves trazidos pelos alunos. Por 

fim, para prática esportiva arremesso de lança os alunos trouxeram pedaços de paus de 

Algaroba, que foram usados de forma adaptada, visto que, privamos a segurança de todos 

deixando a mesma sem ponta.  

 Os alunos confeccionaram panfletos sobre os indígenas com o tema: 

“Indiodescendente: meu sangue, minha raça”, que foram distribuídos na reunião de pais e 

mestres e ultrapassando os muros da escola para toda comunidade. 

 Para prática esportiva os espaços utilizados foram o ginásio poliesportivo, campo 

de futebol e um terreno baldio próximo a escola. Nas aulas associamos os conhecimentos 

matemáticos com a utilização medidas padronizadas na fita métrica para medir distância, 



comprimento, massa e capacidade, comparação de grandezas comparando com as medidas 

não padronizadas realizadas pela quantidade de passos. 

 Realizamos cabos de guerra, peteca, kõkrã, arremesso de lança e danças indígenas, 

que trouxeram grande aprendizado para todos. Vale salientar que a prática do Kõkrã foi 

realizado com os paus utilizados no arremesso de lança e com um coco. 

Por fim, discutimos com os alunos sobre suas impressões e sentimentos. 

 

RESULTADOS: 

 Com a realização deste projeto almejamos que os alunos resgatassem elementos 

culturais indígenas e associá-los com a prática esportiva. 

 Percebemos que os alunos sentiram-se motivados a participarem, pois resgataram 

os conhecimentos anteriormente aprendidos, além de novos aprendizados sobre a cultura 

indígena associando a prática esportiva e participação assídua nas aulas. 

 Dentre os fatos mais marcantes podemos destacar a apropriação pelos alunos da 

cultura indígena, esta que tem por costume ao final dos jogos comemorarem independente 

da vitória e a celebrarem através da dança.   

 O projeto supracitado trouxe para os alunos satisfatório desenvolvimento de 

atividades artísticas, corporais, rítmicas, interação, respeito, senso-crítico e trabalho em 

equipe. 

 Os conhecimentos aprendidos pelos alunos puderam ser repassados, inclusive com 

o reconhecimento positivo pelos pais diante de seus relatos propondo a escola que traga 

mais resgates culturais para seus filhos. 

  

AVALIAÇÃO 

  Este projeto pode ser avaliado de maneira positiva, pois trabalhou os jogos e 

brincadeiras indígenas aliados e adaptados ao cotidiano sócio-histórico-cultural para 

formação de alunos, pais, professores e comunidade em geral, resultando em uma relação 

mais próxima da família-escola. 

Oportunizando a todos os alunos o desenvolvimento de suas potencialidades, de 

forma democrática e não seletiva. Trabalhando assim a coletividade, solidariedade e 

cooperação na ordem de promover uma cultura social, de paz e de igualdade entre os sexos 

e defender o diálogo e a harmonia. Desta maneira contribuiu com um ideal mais amplo de 

formação do ser humano crítico e reflexivo. 
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