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Introdução

Este trabalho é um relato de 
uma experiência pedagógica da 
formação inicial de Licenciatura 
em Educação Física, onde des-
crevemos uma sistematização 
do conteúdo Jogos Indígenas nas 
aulas de Educação Física, duran-
te o estágio supervisionado II no 
ensino fundamental II. A siste-
matização dos conteúdos facili-
ta a aprendizagem dos estudan-
tes, ao mesmo tempo em que 
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pode oferecer maior legitimida-
de aos professores e as propos-
tas que buscam na ampliação 
dos conteúdos (ROSÁRIO; DARI-
DO, 2012). 

Antes de iniciar nosso estágio 
supervisionado, já tínhamos em 
mente qual seria os conteúdos 
que iríamos ministrar para os es-
tudantes, uma vez que, quando 
estávamos no segundo período 
de nossa graduação, cursamos 
a disciplina “Metodologia dos Jo-
gos”, onde nos foi apresentada a 
pluralidade do Fenômeno do Jo-
go, onde pudemos estudar os jo-
gos que valorizam a cultura bra-
sileira. Nesse período, tivemos a 
predominância do embasamento 
teórico sobre o conceito de Jogo, 
as formas de jogos das diferen-
tes culturas e, especialmente, 
estudamos sobre os Jogos Indí-
genas (SILVA; SALES; DOMIN-
GOS JUNIOR, 2016). 

A primeira iniciativa de mos-
trar os jogos indígenas foi quan-
do levaram um índio aos Jogos 
Escolares Brasileiros (JEBs) em 
São Paulo, e Terena53 diz: “o ín-
dio estava usando um arco tra-
dicional, uma metodologia tra-
dicional com um objetivo não 
tradicional, pois na aldeia ele 

53 Marcos e Carlos Terena, líderes da Ong indígena 
Comitê Intertribal, idealizaram e promoveram os I Jogos 
dos Povos Indígenas em Goiânia, no ano 1996.
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faz aquilo para acertar uma ave, 
uma anta, um peixe no meio rio.” 
A partir desses Jogos Escolares 
Brasileiros começou-se a pensar 
o conceito de Jogos dos Povos 
Indígenas (JPI) (ROCHA FERREI-
RA et. al., 2008).

Os Jogos dos Povos Indígenas 
tiveram início em 1996, com a par-
ticipação de 470 índios, de 29 et-
nias e tinham como preocupação 
maior a aproximação das nações 
indígenas brasileiras das diferen-
tes regiões do país. Os resultados 
obtidos nas várias competições 
foram apenas um detalhe des-
se evento, cuja principal preocu-
pação era fortalecer a autoestima 
dos grupos participantes, promo-
verem as diversas manifestações 
culturais e o intercâmbio cultural 
entre índios e não índios e utilizar 
o esporte como instrumento de 
integração e interação de valores 
das diversidades étnicas do Brasil 
(RUBIO; FUTADA; SILVA, 2006).

Esse evento nasceu da ideia 
e da necessidade dos índios bra-

1970, se integrarem e permiti-
rem a discussão sobre informa-
ções a respeito de suas práticas 
culturais e da organização social. 
Toda a concepção dos Jogos, 
desde a escolha das atividades 
esportivas até as manifestações 
culturais estão, sob a coordena-
ção dos representantes das vá-
rias nações indígenas. A presen-
ça dos participantes, a cidade e o 
local onde será realizado o even-
to devem ser decisões aprovadas 
por um conselho organizador in-
dicado pelas diversas nações en-
volvidas no evento (RUBIO; FU-
TADA; SILVA, 2006). 

Por causa dessa vivência na 
nossa formação inicial e dos co-
nhecimentos assimilados em 
relação aos Jogos Indígenas, 
começamos a pensar em siste-
matizar tal conteúdo. Durante 
nossa formação, tivemos a opor-
tunidade de conhecer os Jogos 
Indígenas e, o quanto é diversa 
a cultura dos povos nativos do 
nosso país. Ainda em nossa gra-
duação, quando estávamos no 
quarto período, cursando a dis-
ciplina “Educação Física no Ensi-
no Fundamental”, pudemos nos 
aprofundar mais na cultura e nos 
Jogos Indígenas, nesse período 
começamos a relacionar as aulas 
com os temas transversais. Nas 
aulas, aprendemos a construir 
implementos a partir de mate-

as atividades. Essas vivências 
nos possibilitaram subsídios te-
óricos e práticos para ministrar-
mos os Jogos Indígenas de uma 
forma exitosa.

A partir dessas experiências 
em nossa graduação e do vas-
to repertório motor que os Jogos 
Indígenas possibilitam, pudemos 
amadurecer a ideia de ministrar 
o conteúdo Jogos Indígenas em 
nosso estágio supervisionado II 
no Ensino Fundamental. 

O lema inicial dos Jogos dos Po-
vos Indígenas era “o importan-
te não é competir e sim cele-

do evento que não buscava gran-
des campeões. O objetivo princi-
pal era o congraçamento entre os 
diferentes grupos indígenas bra-
sileiros incentivando-os na par-
ticipação da prática de ativida-
des corporais de movimento e de 
outras manifestações culturais. 
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Essa tem sido uma oportunidade 
para que os índios exerçam a sua 
alteridade e apresentem à socie-
dade não indígena sua produção, 
organização e história (RUBIO; 
FUTADA; SILVA, 2006).

Com isso, planejamos aulas 
para que os estudantes pudes-
sem ter o conhecimento sobre a 
lei da obrigatoriedade do ensino 
da história e cultura indígena nas 
instituições de ensino; para que 
eles conhecessem a riquíssima 
diversidade cultural dos povos 
indígenas; que exercitassem o 
espírito de cooperação nas ativi-
dades propostas; que aumentas-
sem o repertório motor a partir 
das vivências práticas dos Jogos 
Indígenas; que vivenciassem a 
construção dos próprios imple-
mentos para a realização dos jo-
gos e brincadeiras e, principal-
mente, que eles assimilassem 
que as aulas de Educação Físi-
ca podem e devem ser um am-
biente propício para a formação 

A temática indígena tornou-se 
um assunto em evidência com 
o advento da Lei 11.645 de 10 
de março de 2008, que deter-
mina a obrigatoriedade do ensi-
no de história e cultura indígena 
nas instituições de ensino. Es-
ta lei destaca, ainda, que as es-
colas ensinem a história e a cul-
tura africana e afro-brasileira e 
dos povos indígenas brasileiros 
na esfera de todo o currículo es-
colar (TENÓRIO; SILVIA, 2014).

Apesar de existir a lei supra-
citada que reconhece o ensino 
da cultura indígena no âmbito 

escolar, vemos que há legitimi-
dade em ministrar os Jogos Indí-
genas nas aulas de Educação Fí-
sica, pois tal conteúdo propicia 

-
xões e aprendizagens, que pos-
sibilitam diferentes formas de 
movimentos com o outro, com 
a natureza, e com a construção 
dos próprios brinquedos, tam-
bém, proporcionam aprendiza-
gem de forma integral (cogniti-
vo, afetivo e sociocultural). Em 
outras palavras, os Jogos Indí-
genas além de sua legalidade, é 
um conteúdo legítimo, oriundo 
dos povos nativos do nosso país.

Diante disso, os nossos objeti-
vos com esse estudo foram: Per-
mitir uma vivência diferente das 
que os estudantes da institui-
ção concedente do estágio esta-
vam acostumados e não só visar 
à parte motora deles, mas que 
eles pudessem conhecer e com-
preender o sentido das práticas 
corporais indígenas, mas especi-

Jogos dos Povos Indígenas, que 
enfatizam a não existência de 
um ganhador, mas sim, a cele-
bração e integração dos povos e, 
principalmente, diminuir a hege-
monia dos esportes nas aulas de 
Educação Física.

Para realizar esse trabalho, 
nossas bases teóricas foram: Ká-
tia Rúbio, Beleni Salete Grando e 
Maria Beatriz Rocha Ferreira.

-
teúdo Jogos Indígenas em três 

-
-

al, podemos citar a importância 
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para nós, enquanto futuros do-
centes, pois através desse estu-
do, conseguimos nos aprofundar 
no conceito do Fenômeno do Jo-
go e Jogos Indígenas, aumen-
tando nosso conhecimento para 
ministrar nossas futuras aulas de 
Educação Física.

-
cial, diz respeito, a formação de 
cidadãos que, conhecem leis, que 
respeitam a pluralidade cultural 
do nosso país, para que não ha-
ja visão preconceituosa com os 
povos nativos e, principalmente, 
que a partir do nosso estudo, o 
conteúdo Jogos Indígenas pos-
sa estar cada vez mais presen-
te no âmbito escolar e que pos-
sa perpassa-lo, para que assim, 
não haja o total esquecimento 
dos Povos Indígenas. Os Jogos 
Indígenas, no entender dos ín-
dios, propiciam mostrar e man-
ter a cultura, as tradições e valo-
res, a aproximação de parentes, 
a discussão de problemas, a con-
fraternização, aprenderem a co-
nhecer e respeitar outras etnias 
e línguas, mostrar para o bran-
co as diferenças, obter reconhe-
cimento e ser respeitado (DUN-
NING, 1997).

-

possibilitar para docentes e futu-
ros docentes a continuidade de 
estudos com o conteúdo Jogos In-
dígenas, uma ampliação dos sa-
beres sobre esse conteúdo na es-
cola. Almejamos que, a partir de 
nosso estudo, esses saberes es-
tejam cada vez mais presen-
te nas aulas de Educação Física, 
para que os estudantes possam 

conhecer e respeitar a nossa cul-
tura. Outra contribuição impor-
tante é que a partir de nossa pes-
quisa, outros professores possam 
criar e recriar outras possibilida-
des pedagógicas para ministrar o 
conteúdo Jogos Indígenas nas au-
las de Educação Física.

-
ca, podemos observar que a pro-
dução acadêmica ainda é pouco 
expressiva em relação ao conte-
údo Jogos Indígenas. Os estudos 
que encontramos na maioria dos 

-
lógicos ou estudos de caso, en-
fatizando somente uma etnia em 
determinado contexto social.

Para a construção do estado 
da arte54, recorremos inicialmen-
te, aos trabalhos de conclusão 
de curso do curso de Educação 
Física de nossa instituição de en-
sino, UNIFACEX, e não encontra-
mos nenhum trabalho que trata 
desse mesmo conteúdo. Após, 

-
dor Jesse Pinto Freire, localiza-
da em Natal/RN, e também não 
encontramos nenhuma produ-
ção acadêmica sobre o assunto 
pesquisado. Em seguida, pesqui-
samos no “Google acadêmico” e 
encontramos dois artigos, dos 
autores Jederson Garbin Tenório 
e Cinthia Lopes da Silva, um tra-
tando sobre as práticas corporais 

54

de discutir certa produção acadêmica em diferentes 
campos do conhecimento, tentando responder que 
aspectos e dimensões vêm sendo destacados e 
privilegiados em diferentes épocas e lugares, de 
que formas e em que condições têm sido produzidas 
certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, 
publicações em periódicos e comunicações em anais de 
congressos e de seminários (FERREIRA, 2002).
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indígenas como conteúdo da 
Educação Física escolar e o ou-
tro sobre uma experiência peda-
gógica com Jogos Indígenas em 
aulas de Educação Física de uma 
escola pública do Mato Grosso.

O primeiro trabalho, busca co-
nhecer a partir de uma revisão 
de literatura, as diferentes prá-

-
tir sobre sua aplicação nas aulas 
de educação física. Já no segun-
do, é uma experiência pedagógi-
ca com jogos e brincadeiras in-
dígenas, com o intuito de rever 
o modelo das aulas de Educação 
Física centrada exclusivamen-
te nos esportes. Nesse trabalho 
eles introduziram os jogos indí-
genas de diferentes aldeias nas 
aulas de Educação Física.

A partir desse quadro de es-
tado da arte composto por estu-

nosso trabalho é diferente dos 
-

ca, pois trouxemos modalidades 
do evento Jogos dos Povos Indí-
genas e introduzimos nas aulas 
de Educação Física, sem perder 
a essência do evento, que con-
siste na celebração e integração 
dos povos.

A seguir, adentraremos nos 
aspectos metodológicos do nos-
so trabalho, que se constituiu em 
um relato de experiência, onde 
usamos a pesquisa-ação como 
técnica de pesquisa, pois ela nos 
permitiu uma melhor compre-
ensão da problemática do nos-
so estudo. Posteriormente, ire-

os jogos indígenas nas aulas de 

-
sa conclusão. 

Aspectos metodológicos 

Esse trabalho se caracteriza 
por ser uma pesquisa-ação, de 
cunho qualitativo. A pesquisa foi 
realizada em uma escola particu-
lar situada na zona sul de Natal/
RN, na turma 9º ano ‘A’, com 34 
estudantes com média de idade 
de 13,8 ± 0,56. 

A pesquisa-ação pode ser con-
ceituada como:

[...] aquela que, além de com-
preender, visa intervir na situa-

conhecimento visado articula-se 

alteração da situação pesquisa-
da. Assim, ao mesmo tempo em 
que realiza um diagnóstico e a 
análise de uma determinada situ-
ação, a pesquisa-ação propõe ao 
conjunto de sujeitos envolvidos 
mudanças que levem a um apri-
moramento das práticas analisa-
das (SEVERINO, 2007, p. 120).

Embora não se tenha uma for-
-

de-se dizer que existem quatro 
grandes fases na condução de 
uma pesquisa-ação.

A fase de exploração, que se 
-

blema. Essa fase ocorreu duran-
te a observação do estágio, onde 

-
nância de uma competitividade 
exacerbada e que o conteúdo Jo-
gos Indígenas nunca tinha sido 
trabalhado nas aulas de Educa-
ção Física, da turma observada. 
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A fase da pesquisa aprofunda-
da, se caracterizou por organi-
zar o entendimento do tema, da 
problemática, das proposições e 
eventuais hipóteses da pesqui-
sa, centralização das informa-
ções provenientes de diversas 
fontes, interpretação dos resul-
tados, busca de soluções e pro-
postas de ação. 

A fase de ação, caracterizou-
-se pelo planejamento de uma 
ação destinada a enfrentar o pro-
blema que foi objeto de inves-
tigação (GIL, 2010). A ação se 
constituiu na nossa intervenção, 
onde pensamos em um conteúdo 
que inserisse a cooperação entre 
os estudantes e, que ao mesmo 
tempo fosse um conteúdo dife-
rente dos anteriormente minis-
trados pelo professor da institui-
ção concedente.

Sobre a avaliação, utiliza-
mos uma ferramenta criada por 
nós que foram dois questioná-
rios com perguntas abertas e fe-
chadas, direcionadas para com-
preendermos os conhecimentos 
prévios, antes da nossa inter-
venção e conhecimentos adqui-

-
ção. Ressaltamos que em nossos 
questionários tivemos a preocu-
pação em manter o anonimato 
dos estudantes, ou seja, não era 

-
nas o gênero e a idade. 

Aplicamos o questionário I na 
primeira aula da regência, com 

-
ticar os conhecimentos prévios 
que os estudantes tinham so-
bre os Jogos Indígenas e o ques-
tionário II, com oito perguntas, 

na última aula ministrada, pa-
ra sabermos o que os estudan-
tes conseguiram assimilar com 
nossa intervenção. O questioná-
rio, segundo Gil (1999, p. 128) 

-
ca de investigação composta por 
um número mais ou menos ele-
vado de questões apresentadas 
por escrito às pessoas, tendo por 
objetivo o conhecimento de opi-
niões, crenças, sentimentos, in-
teresses, expectativas, situa-
ções vivenciadas etc.” Os dados 
mais relevantes obtidos com es-
ses questionários foram analisa-

resultados estão sendo divulga-
dos mais adiante nesse trabalho.

Nossa intervenção foi realiza-
da da seguinte forma, ministra-
mos três aulas, sendo uma em 
sala e duas na quadra, respecti-
vamente. As aulas foram dividi-
das em momentos, mas especi-

primeira aula expositiva em sala 
e cinco momentos na segunda e 
na última aula. Sobre o planeja-
mento da nossa intervenção, nos 
baseamos no ensino de aulas 
abertas. As concepções de ensi-
no são abertas quando os estu-
dantes participam das decisões 
em relação aos objetivos, con-
teúdos e âmbitos de transmis-
são ou dentro deste complexo 
de decisão. O grau de abertura 
depende do grau de possibili-
dade de codecisão. As possibili-
dades de decisão dos estudan-
tes são determinadas cada vez 
mais pela decisão prévia do pro-
fessor (HILDEBRANDT; LAGING, 
1986). Diante dessa concepção, 
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ressaltamos que durante nossas 
intervenções os estudantes tive-
ram participação direta durante 
as aulas, sempre os deixamos li-
vres para fazer suas indagações 
sobre os conteúdos expostos.

Na aula em sala, no primei-
ro momento, nos apresentamos 
e aplicamos o questionário. No 
segundo momento, utilizamos o 
software de apresentações pre-
zi®, para explanar sobre a exis-
tência da lei que trata da obriga-
toriedade do ensino da cultura 
indígena nos estabelecimentos 

uma introdução da história dos 
Jogos Indígenas, mostramos al-
guns brinquedos na apresentação 
e trouxemos outros para eles co-
nhecerem pessoalmente, que fo-
ram a peteca e um estilingue. No 
terceiro momento, mostramos al-
gumas ferramentas utilizadas pe-
los índios e a realização da pri-
meira edição dos Jogos Mundiais 
dos Povos Indígenas. No quarto 
e último momento, reproduzimos 
dois vídeos, um relacionado a um 
resumo da décima edição dos Jo-
gos dos Povos Indígenas (“Jo-
gos Indígenas”; canal: TVNBR) e 
o outro mostrando o resumo da 
primeira edição dos Jogos Mun-
diais dos Povos Indígenas (“Ve-
ja como foram os Jogos Mundiais 
dos Povos Indígenas”; canal: Mi-
nistério do Esporte) ambos dispo-
níveis no Youtube®.

Na primeira aula prática, fo-
ram realizadas as atividades pe-
teca (peikrãn), Arremesso de 
lança ao alvo e arremesso de 
lança em distância, respectiva-
mente. No primeiro momento, 

relembramos os conteúdos mi-
nistrados em sala de aula, fa-
lamos dos brinquedos e dos jo-
gos indígenas, relembramos 
como aconteciam os Jogos dos 
Povos Indígenas e que o obje-
tivo desses jogos não é haver 
um vencedor, mas sim que ha-
ja a celebração entre os povos 
e, consequentemente, a integra-
ção entre as etnias. No segun-
do momento, distribuímos folhas 
de papel A4 para os estudantes, 
sentamos no chão e explicamos 
passo a passo como fazer a pe-
teca. Foi extremamente simples 
esse processo, pedimos para 

uma bolinha de papel e colocas-
se a bolinha no centro de uma 
folha aberta, depois eles deviam 
embrulhar a bolinha no centro 
da folha e torcer o resto do papel 
que sobrasse formando as penas 
da peteca (peikrãn) original. Re-
lembramos aos estudantes que a 
peteca original dos índios é cons-
truída com palha de milho ou pe-
nas de galinha. Posteriormente, 
pedimos para que eles escolhes-
sem apenas uma peteca para re-
alizar a atividade. Nesta ativida-
de, os estudantes tiveram que 

deixar a peteca cair, cada estu-
dante podia tocar até duas ve-
zes na peteca, mas era contado 
apenas um toque, a equipe ven-
cedora era a que conseguisse re-
alizar o maior número de toque, 
sem deixar a peteca cair. No ter-
ceiro momento, ministramos a 
atividade de arremesso de lan-
ça no peixe. Colocamos uma sa-
cola cheia de papéis no meio da 
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quadra para representar um pei-
xe, mantivemos os mesmos gru-
pos e distribuímos uma lança pa-
ra cada uma. O implemento que 
utilizamos para simbolizar a lan-
ça foi confeccionado por um pro-
fessor nosso, ele utilizou um ca-

não ocorrer acidentes, ele colo-
cou pedaços de macarrão de pis-

-
te. Os estudantes teriam que 
arremessar a lança para tirar o 
“peixe” de dentro do menor cír-
culo da quadra, após arremes-
sar, o estudante teria que pegar 
a lança e entregar para o cole-
ga de equipe. A atividade termi-
nou após todos terem vivenciado 
o arremesso.

No quarto momento, minis-
tramos o arremesso de lança em 
distância, ainda com as mesmas 
equipes, os estudantes teriam que 
arremessar a lança o mais distan-
te possível, após o arremesso ele 
teria que pegar a lança e entregar 
para o próximo colega do grupo. A 
atividade se encerrou após todos 
terem arremessado a lança. No 
quinto e último momento, já na 

-
dantes e perguntamos o que eles 
acharam dos conteúdos expostos 
e, os que estavam presentes, de-
ram um retorno positivo para nós, 
falaram sobre a questão do conte-
údo ser novo para eles e diferente 
de outras práticas que já tinham 
vivenciado, falaram da questão do 
não competir que também foi um 
diferencial para eles e pergunta-
ram se continuaríamos ministran-
do essas aulas, o que nos deixou 
bastante felizes, mas infelizmente 

só ministramos as aulas pelo perí-
odo do estágio. 

Na última aula prática, minis-
tramos as lutas corporais (huka-
-huka), a corrida com tora e o 
cabo de guerra (jãmparti). No 
primeiro momento, realizamos 
as lutas corporais, dividimos os 
estudantes em duplas, sem dis-
tinção de gênero. Ressaltamos 
que nessa atividade, diferente 
dos Jogos Indígenas, as meni-
nas também puderam vivenciar 
as lutas corporais. Os estudantes 

-
chados e tiveram que desequili-
brar o colega. A atividade teve 

-
do a prática.

No segundo momento, reali-
zamos o cabo de guerra. Dividi-
mos a turma em duplas, e eles 

extremidade da corda, o objetivo 
da atividade era tentar puxar os 
colegas para seu lado do espaço 
delimitado. No terceiro momen-
to, executamos a corrida com to-
ra, para representar a tora utili-
zamos um saco de pancada. Em 
duplas, os estudantes tiveram 
que percorrer o espaço delimita-
do segurando a “tora”. No quar-
to e último momento, sentamos 
com os estudantes, conversamos 
com eles sobre os jogos indíge-
nas e as atividades realizadas 
nas três aulas ministradas, fala-
mos sobre a diferença dos Jogos 
dos Povos Indígenas em relação 
aos Jogos Olímpicos, sem me-
nosprezar ambos, pois cada um 
tem seu valor educativo.

Nossa experiência na forma-
ção inicial, apesar de satisfatória, 
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não perpassa a real situação de 
ministrar as aulas sobre Jogos In-
dígenas para escolares. São aulas 
ideais, pois os outros acadêmicos 
se comportam como se fossem 
escolares, mas não são escola-

escolares”. Além disso, temos a 
nosso favor a estrutura da nos-
sa Instituição de Ensino e os ma-
teriais de qualidade, fatores que 
cooperam para uma experiência 
exitosa. Tal realidade na forma-
ção inicial é diferente da experi-
ência do Estágio Supervisionado, 
uma vez que essa componente 
curricular proporciona um forte 
diálogo com âmbito educacional, 
ou seja, com a realidade das es-
colas (SILVA; SALES; DOMINGOS 
JUNIOR, 2016).

 Resultados e discussão 

De acordo com Erikson 
(1976), os estudantes que ob-
servamos estão no estágio psi-
cossocial “Identidade versus 
Confusão de papéis” (13 a 18 
anos). Esse estágio se caracteri-

-
levantes na vida do indivíduo: a 
crise de identidade. Esta crise se 
demonstra, pois, com a chega-
da da puberdade, diversas trans-
formações se processam a nível 
maturacional, porém, elas não 
estão ainda completamente es-
tabelecidas. No decorrer deste 
estágio é que os sistemas cogni-

-
cológico atingem o nível maduro. 

-
lescente, por um lado, apesar 
de não ser mais criança, ainda 

apresenta diversos comporta-
mentos infantis, mas, por ou-
tro, já demonstra algumas ati-
tudes adultas (SILVA, 1992). É 
importante ressaltar a impor-
tância do professor de Educa-
ção Física conhecer a Teoria Psi-
cossocial, pois dentre todas as 
disciplinas que têm o corpo co-
mo objeto de estudo, a Educação 
Física é uma das que mais pro-
porciona o contato social. Visto 
o estágio psicossocial que os es-
tudantes observados estão pas-
sando, nós, futuros professores, 
podemos contribuir para a reso-
lução da crise de identidade, pois 
com nossas aulas bem planeja-
das, podemos permitir ao ado-
lescente aceitar mudanças que 
estão ocorrendo e, por outro la-
do, estimularemos a resolução 

importância nesse estágio psi-
cossocial.

Como citado anteriormen-
te, utilizamos dois questionários 
para avaliarmos os estudantes, 
com isso, selecionamos as per-
guntas mais relevantes para ex-
por os resultados a partir delas. 
A seguir, mostramos os dados 
obtidos em duas perguntas do 
questionário diagnóstico, aplica-
do antes da nossa intervenção, e 
duas perguntas provenientes do 

nossa intervenção.
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sobre a Lei 11.645 de 10 de 
março de 2008, que trata da 
obrigatoriedade do ensino da 
cultura indígena nos centros 

de ensino 

30%

70%

Sim Não

No questionário diagnóstico 
aplicado por nós, indagamos os 
estudantes sobre a existência da 
lei que trata sobre a obrigato-
riedade da cultura indígena nos 
centro de ensino. Mais da meta-
de dos estudantes responderam 
que não conheciam. Isso corro-
bora com a resposta dada pelo 
professor da turma. Pois ele nos 
relatou nunca ter ministrado uma 
aula com esse conteúdo. Com is-
so, ressaltamos o que menciona-
mos na introdução desse traba-
lho, que a Educação Física pode 
e deve ser um espaço para dis-
cussão sobre leis e cultura, para 
assim, desde cedo os estudan-
tes obterem pensamento crítico 

aula de Educação Física com o 
conteúdo Jogos Indígenas?

21%

79%

Sim Não

Com os dados obtidos nesse 

tante expressivo o número de 
estudante que relataram nun-
ca terem tido uma aula de Edu-
cação Física com o conteúdo Jo-

evidente que tais conteúdos fo-
ram ministrados de forma super-

aulas com esse conteúdo. O não 
conhecimento da maioria dos es-
tudantes, sobre os Jogos Indíge-
nas, corrobora com pensamen-
tos preconceituosos em relação 
à cultura desses povos e tam-
bém para o esquecimento das 
contribuições deles para a nos-
sa cultura.

quatro foram obtidos através do 
segundo questionário aplicado 

venção. 

participar de outras aulas com 
o conteúdo Jogos Indígenas?

89%

11%
Sim Não

Após ministramos nossa in-
tervenção, mais da metade dos 
estudantes relataram que gosta-
riam de participar de outras au-
las com o conteúdo Jogos Indí-
genas. Com isso, percebemos 
que há interesse por parte dos 
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estudantes, eles gostaram de vi-
venciar aulas com esse conteú-
do. O que acontece, na maioria 
das vezes, é a falta de preparo 
dos professores para ministrar 
aulas com este conteúdo e os es-
tudantes são os mais prejudica-
dos com isso, uma vez que, não 
são oportunizados em conhecer 
uma cultura tão rica quanto à 
dos índios brasileiros. 

muita vontade de vencer os 
seus colegas?

33%

67%

Sim Não

nos mostrou que, os estudantes 
assimilaram o conteúdo ministra-
do por nós, ou seja, durante as 
atividades, eles puderam coope-
rar com os colegas e deixaram a 
competitividade exacerbada de 
lado. Segundo Fassheber, Frei-
tag, Rocha Ferreira (2008), nos 
Jogos dos Povos Indígenas predo-
minam os jogos tradicionais, que 
em contraposição aos jogos com-
petitivos, guardam semelhança 
com os elementos dos jogos co-
operativos. Com isso alcançamos 
um dos objetivos da nossa inter-
venção, que consistia em que os 
estudantes compreendessem a 
essência dos Jogos dos Povos In-
dígenas, a questão do não com-
petir e sim celebrar. Diante disso, 

percebemos que também conse-
guimos diminuir a hegemonia dos 
esportes tradicionais nas aulas de 
Educação Física. 

A partir dos dados obtidos, ob-
servamos que o conteúdo Jogos 
Indígenas ainda está pouco pre-
sente nas aulas de Educação Fí-
sica. No entanto, há interesse de 
grande parte dos estudantes em 
conhecer a cultura dos povos in-
dígenas. Pudemos constatar isso 
durante nossa intervenção, pois 
os estudantes participaram de to-
das as aulas sempre motivados, 
demonstrando interesse e sempre 
com questionamentos relevantes 

Conclusão

A partir da realização desse 
trabalho, podemos concluir que 
o conteúdo Jogos Indígenas, 
apresenta uma abrangente pos-
sibilidade pedagógica nas aulas 
de Educação Física, pois sus-
cita diferentes aprendizagens, 
permitindo uma melhor com-
preensão geral pelos estudan-
tes, desde aspectos relaciona-
dos à cultura, jogo, diversidade 
cultural, cooperação, sustenta-
bilidade, entre outros. Fazendo 
com que a aprendizagem seja 
de forma integral (afetiva, cog-
nitiva e sociocultural).

Ressaltamos que as aulas de 
Educação Física com esse con-
teúdo são ideais para que os es-
tudantes possam realizar as ati-
vidades fora do âmbito escolar, 
integrando a escola com a co-
munidade. Pois além de pos-
sibilitar vivências práticas aos 
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estudantes, deve também fazê-

povos indígenas sobre os cuida-
dos com a natureza, com o corpo 
e com o meio ambiente em ge-
ral, ou seja, as aulas de Educa-
ção Física com esse conteúdo de-
vem perpassar o âmbito escolar e 

-
duzidas na rotina dos estudantes.

Enfatizamos também, que a 
área da Educação Física, não de-
ve enfatizar somente o aspecto 
biológico, pois é essencial per-
cebermos que as aulas de Edu-
cação Física é um ambiente pa-
ra manifestação de cultura, na 
qual o estudante, não necessite 
somente saber realizar os movi-
mentos corretos, mas que tam-
bém possam compreender a im-
portância dessa cultura. E é essa 
uma das funções do nosso tra-
balho, trazer à tona um conteú-
do tão importante e com tantas 
possibilidades pedagógicas.

Foi muito enriquecedor pa-
ra nós a construção desse traba-
lho, pois aprendemos muito com 
os valores que os índios passam, 
desde questões relacionadas ao 
meio ambiente, até questões de 
convivência com o outro, já que 
vivemos em sociedade. Deve-
mos muito do que somos hoje a 
esses povos, os costumes, vo-
cabulário, culinária, rituais entre 
outros. E, por isso não devemos 
esquecer a importância desses 
povos para a construção de nos-
so país. Outro aspecto relevante 
para nós, durante a construção 
desse trabalho, foram as nossas 
intervenções, pois através de-
las tivemos experiências com a 

rotina de sala de aula e com o 
dia a dia de uma escola. Tive-
mos a oportunidade também de 
trocar informações com os estu-
dantes e através das dúvidas de-
les, nos aprofundamos mais so-
bre o conteúdo para obtermos 
mais conhecimento para minis-
trar futuras aulas. Diante disso, 
vimos qual o verdadeiro papel do 
professor, que é ser mediador no 
processo ensino-aprendizagem.

Ressaltamos que consegui-
mos alcançar nosso objetivo, 
pois descrevemos uma experi-
ência pedagógica com o conteú-
do Jogos Indígenas nas aulas de 
Educação Física no Ensino Fun-
damental II, que ocorreu por 
meio da nossa intervenção, que 
se caracterizou por atividades 

-
dantes vivenciassem os Jogos 
Indígenas como eles são na es-
sência, baseados no evento Jo-
gos dos Povos Indígenas. 

para a construção desse traba-
lho, pudemos perceber que há 
poucos trabalhos relacionados à 
área pedagógica da Educação Fí-
sica, isso comparado a quanti-
dade de trabalhos relacionados 
à área da biodinâmica. Com is-
so temos o papel, como futuros 
licenciados em Educação Física, 
de produzir e intervir mais na 
área escolar. 

Vimos também, o quanto as 
disciplinas Metodologia dos Jo-
gos e Educação Física no Ensino 
Fundamental, foram de suma im-
portância durante nossa gradua-
ção, uma vez que nos possibilita-
ram subsídios teóricos e práticos 
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para a realização desse trabalho 
e de outros que publicamos, pois 
em outubro desse ano, tivemos a 
oportunidade de levar um recor-
te desse presente trabalho para 
apresentar no III Congresso Na-
cional de Educação (III CONEDU). 
Essa experiência foi muito impor-
tante para nosso crescimento, por 
ter sido nossa primeira apresen-
tação em um evento dessa mag-
nitude. Diante disso, ressaltamos 
que na graduação é o momen-
to do futuro professor de Educa-
ção Física aumentar seu repertó-
rio pedagógico.

Realizar esse trabalho foi mui-
to enriquecedor para nós, futuros 
professores, pois através dele au-
mentamos nosso leque de possi-
bilidades para futuras aulas e pu-
demos possibilitar a recriação de 
outras aulas, a partir do nosso re-
lato, para outros professores. 

O presente estudo despertou 
em nós o interesse pela pesqui-
sa, em sempre investigar mais 
e mais, objetivando aumen-
tar o embasamento teórico pa-
ra a Educação Física escolar e 
proporcionar referencial teóri-
co para outros pesquisadores e/
ou professores. Mas claro, te-
mos conhecimento de que esse 
processo será longo e gradativo, 
mas desde já estamos motiva-
dos em seguir trilhando esse ca-
minho de conhecimento e apren-
dizado constante.

Entendemos que, nossa ex-
periência e pesquisa foi uma 
aproximação inicial com esse 
conteúdo nas aulas de Educa-
ção Física, e que há necessida-
de de experiências de trabalhos 

e estudos mais duradouros, efe-

sugerimos que o conteúdo Jo-
gos Indígenas estejam presen-
tes nos planejamentos dos pro-
fessores de Educação Física.
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