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RESUMO: Necessitamos de vivências diferenciadas na escola, novas contribuições teórico-práticas 
para ampliar os olhares no que se refere à Educação Física escolar. Por conseguinte, este trabalho 
apresenta práticas diferenciadas que podemos vivenciar durante o período de docência nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental. Diante desse fato, o presente estudo tem como objetivo compreender 
a importância da criação de brinquedos por meio de sucatas no contexto escolar, assim como a 
importância de se ensinar e/ou aplicar esportes diversificados que fazem parte das Olimpíadas. Além 
disso, analisamos os resultados que tais intervenções causam, não só no que se refere aos alunos, 
mas na comunidade escolar como um todo. Os resultados encontrados apontam na direção de que 
aplicar atividades diversificadas, que os alunos nunca imaginaram que pudessem praticar dentro de 
uma escola, é muito gratificante e enriquecedor, na medida em que podem trazer mais conhecimento 
sobre a questão da reciclagem de materiais que podem ser reaproveitados para diferentes propósitos 
dentro ou fora de suas casas.  

PALAVRAS-CHAVE: Vivenciar. Brinquedos. Esportes. Sucata. Olimpíadas. 

ABSTRACT: We need different experiences in school, new theoretical and practical contributions to 
broaden our eyes regarding Physical Education in schools. Therefore, this work presents different 
practices that we can experience during the teaching period in the Initial Years of Elementary Education. 
In view of this fact, the present study aims to understand the importance of the creation of toys through 
scrap in the school context, as well as the importance of teaching and/or applying diversified sports that 
are part of the Olympics. In addition, we analyze the results that such interventions cause, not only in 
terms of students, but also in the school community as a whole. The results show that applying 
diversified activities, which students have never imagined they could practice in school, is very rewarding 
and enriching, since they can bring more knowledge about the recycling of materials that can be reused 
for different purposes inside or outside their homes. 

KEY WORDS: To experience. Toys. Sports. Scrap. Olympic Games. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais necessitamos de vivências diferenciadas na escola, trocando 

conhecimentos com docentes de outras disciplinas, e assim construindo novas 

contribuições teórico-práticas, que signifiquem e resinifiquem tratos com os conteúdos 

da Educação Física escolar. (NASCIMENTO; ALMEIDA, 2007) 

Deste modo, o seguinte trabalho descreve as experiências diferenciadas que 

podemos vivenciar durante o período de docência na Educação Física durante os 

Anos Iniciais, fazendo uma interligação com teóricos que falam sobre a construção de 

brinquedos e os Jogos Olímpicos nas escolas. 

 

 

2 JUSTIFICATIVA 

Reutilizar o lixo como as sucatas em geral vem sendo tema de muitas escolas 

e comunidades, pois traz a ideia de que temos que reaproveitar os materiais que antes 

eram descartados, resultando em sustentabilidade. (BRUNELLO; MURASAKI; 

NÓBREGA, 2010) 

Deste modo, um fator que acabou sendo muito interessante nas oficinas foi a 

construção de brinquedos através de matérias reciclados, que foi aplicado com as 

crianças na escola das turmas de 1º e 2º anos. As mesmas se divertiam na construção 

além de poderem brincar com o material depois de pronto. Acredito que tal oficina 

trouxe enorme conhecimento tanto para as crianças como para mim que apliquei as 

aulas. Antes tivemos que ir atrás de brinquedos que pudessem ser criados pelas 

crianças. Esta ação, resultou numa infinidade de brinquedos que podem ser 

customizados com objetos simples e fáceis de se encontrar no lixo. 

O lixo se tornou um grande problema de proporção mundial e vem sendo 

discutido em diferentes campos tanto educacionais como políticos, e da saúde. 

(BRUNELLO; MURASAKI; NÓBREGA, 2010) 

Portanto além das crianças estarem ajudando na sustentabilidade do planeta 

elas passam a se divertir pois, podem criar algo novo e próprio, do jeito que gostam e 

que queiram realizar aquela atividade. 

Durante o trabalho, pode-se observar a alegria que as crianças tem na 

construção dos seus próprios brinquedos, fabricando seu jogo ou sua história com 

materiais como jornais, papeis, garrafas pet, caixinhas de leite entre diversas outras. 



Percebeu-se que quando as coisas surgem das mãos das próprias crianças a alegria 

delas se vê nos olhos, tendo satisfação no que está sendo realizado. (BRUNELLO; 

MURASAKI; NÓBREGA, 2010) 

Outra ação importante foi o desenvolvimento da oficina sobre os Jogos 

Olímpicos na escola, que foi realizada com os alunos do contra turno escolar. 

Percebeu-se que foi muito produtiva mesmo com a pouca adesão dos alunos que 

sempre variava de seis a quinze estudantes. Acredito que diferentes esportes 

trabalhados como o atletismo e as lutas contribuíram para ampliar o conhecimento da 

cultura corporal do movimento, por tratarem-se de esportes não populares no contexto 

daquela escola. Desta forma, abriu um leque de possibilidades nos mostrando que na 

escola é possível aplicar esportes diferentes que não sejam o futsal, o vôlei, o 

basquete e o handebol que normalmente não os únicos inseridos nos conteúdos 

curriculares do ano letivo. 

Para atingir os objetivos gerais da educação física pode se utilizar a prática das 

lutas, não só as tradicionais como o judô, capoeira e jiu-jitsu mas também a prática 

informal da mesma como um meio, mas sem deixar de incentivar os esportes com 

bola, o atletismo, as danças, os jogos e brincadeiras, além da ginastica. (FERREIRA, 

2006). 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi compreender a importância da criação de 

brinquedos através de sucatas no ambiente escolar, tanto como a importância de 

aplicar esportes diversificados que fazem parte das Olimpíadas. Além de analisar os 

resultados que tais intervenções causaram em um todo, na comunidade, escola e 

alunos. 

 

4 METODOLOGIA 

Este estudo é caracterizado como qualitativo descritivo, uma vez que tal 

trabalha com importâncias, fés, conceitos, atos e casos reservados e peculiares de 

alianças delimitadas, mas podendo ser compreendidos profundamente. 

(BECKER,1997) 



O contexto para a pesquisa se limitada a escola Jorge Ewaldo Koch através do 

programa PIBID onde estou integrado como bolsista. A escola possui alunos até o 5º 

ano do Ensino Fundamental, onde são aplicadas as oficinas de esportes olímpicos e 

construção de brinquedos. A escola se localiza em uma comunidade de classe baixa 

no bairro Rondônia em Novo Hamburgo/RS. 

A escola apresenta uma quadra coberta para a prática das aulas de Educação 

Física, e possui bons materiais para a aplicação das aulas, porém com a chuva a 

quadra se torna inviável pelas aberturas laterais que possui, molhando deste modo o 

piso. 

Para a realização da coleta de dados foram utilizados os planos de aula, e os 

diários de campo feitos no segundo semestre de 2017, sendo assim pode-se 

compreender literalmente os resultados alcançados com as práticas realizadas. 

 

 

5 REFERÊNCIAL TEÓRICO  

 A escola é fundamental para a sociedade uma vez que nela vivem estudantes 

de diferentes religiões, origens e precisam respeitar as mesmas regras e conviver no 

mesmo espaço. Percebe-se a importância de trazer para a aula de Educação Física 

os grandes problemas sociais, relacionando os mesmos aos jogos como esportes e 

confecção de brinquedos, possibilitando entendimento da realidade social pelo aluno. 

(ZAFFALON et al, 2014)  

 Adaptar meios pelos quais as crianças e jovens construam sua autonomia e 

responsabilidade é outro papel da escola, podendo ser feito por diversos caminhos 

sendo um deles os brinquedos reciclados. Para que com os mesmos ganhem 

estímulos e se tornem criativas com o reaproveitamento do lixo, o que por resultado 

influencia na cultura do povo que ainda não possui o costume de reciclar.       

(ARAUJO; JORGE; PEREIRA, 2015) 

 Sendo criativas as crianças ampliam seus conhecimentos, interagindo e 

trocando informações com os colegas, sendo assim se tornando cidadãos conscientes 

praticando seus deveres na sociedade. (BRUNELLO; MURASAKI; NÓBREGA, 2010) 

 O brincar é considerado como uma ação natural da criança onde ela é livre para 

imaginar e criar o que quiser, onde ela pode se organizar nos espaços que para ela 

são apropriados e apreendendo o que para ela é relevante transformando o seu 

mundo. Quanto mais as pessoas acompanham a produção de um objeto próprio maior 



é a alegria que a mesma sente pelo que criou, pois criando algo nos sentimos capazes 

de fazer coisas importantes e diferentes. Vivemos num mundo do rápido e prático 

onde todas as coisas vem prontas e não precisamos nos esforçar para criar algo e ao 

tempo em que entremos nesse estilo de vida diminuímos nossa capacidade de criar 

algo novo e interessante. (BRUNELLO; MURASAKI; NÓBREGA, 2010) 

 Realizando atividades com materiais que antes iriam para o lixo podemos trazer 

um novo olhar para as crianças, um olhar de conscientização, já que poucas pessoas 

reaproveitam o lixo que produzem. Com isso os alunos irão evoluir como cidadãos 

além de renovar seus valores, assim os educadores precisam desenvolver atividades 

que estimulem as crianças a serem cidadãos criativos e inovadores.                          

(ARAUJO; JORGE; PEREIRA, 2015) 

 Para brincar necessitamos de matérias que estejam acessíveis a todos, além 

de ter um ambiente propicio para as atividades. Assim temos a chance de transformar 

as coisas, enxergar novas possibilidades e sair do obvio.                                   

(BRUNELLO; MURASAKI; NÓBREGA, 2010) 

 Portanto a Educação Física pode trabalhar em seus objetivos o 

desenvolvimento do cidadão, propiciando ao aluno subsídios para que ele cresça 

como pessoa através de questões sociais como a saúde, politica, religião, e trabalho, 

inserindo tais fatos por meio da cultura corporal vivenciando diversos conteúdos que 

tragam informações sobre o conhecimento do corpo. (ZAFFALON et al, 2014) 

 Nos dias atuais o esporte como o futebol, basquete e vôlei é o método mais 

utilizado em escolas tanto no ensino fundamental como no ensino médio, sendo este 

o único conteúdo a ser trabalhado no ano nas aulas de Educação Física. Modalidades 

diferentes como a ginastica ou as lutas dificilmente ganham espaço já que a escola 

possui uma cultura esportiva voltada as modalidades de desporto. (BETTI, 1999) 

 Assim a Educação Física priorizou somente os conteúdos em uma dimensão 

procedimental durante sua história, o saber fazer se tornou indispensável e o saber 

sobre a cultura corporal foi deixado de lado e esquecido no papel. Discutir sobre a 

introdução de novos conteúdos na Educação Física é muito relevante, porém muitas 

vezes a comunidade não oferece ao professor a confiança de trabalhar novos 

conteúdos além dos alunos muitas vezes não quererem tais métodos de ensino, o que 

se deve ao olhar que se tem sobre as aulas de Educação Física que é vista como um 

momento de diversão, de afastamento dos estudos ou de lazer. (DARIDO, 2005) 



Aplicar somente os esportes coletivos na escola impede a ampliação de 

objetivos que sejam mais vastos na Educação Física como os significados 

expressivos, comunicativos e criativos das crianças e jovens. (KUNZ,1994) 

Portanto o papel da Educação Física nas escolas ultrapassa os caminhos de 

ensinar um esporte, um jogo ou alguma técnica mas sim também ensinar os valores 

atitudinais aos alunos além de ensinar ao aluno o porquê de realizar tais movimentos 

e quais os conceitos por trás disso. (DARIDO, 2005) 

Logo para facilitar a adesão de práticas diferenciadas nas aulas de Educação 

Física como os variados esportes Olímpicos é importante que se experimente 

vivencias diferenciadas nas aulas indo além dos esportes tradicionais que sempre são 

aplicados. Os alunos só se adaptarão as novas atividades se os mesmos tiverem 

vivencias das quais se identifiquem e gostem do que estão fazendo. (DARIDO, 2005) 

 

 

6 ANÁLISE DE DADOS 

 A seguir serão expostas as avaliações feitas, em cima de cada aula aplicada 

na oficina de construção de brinquedos e de Jogos Olímpicos, bem como os 

benefícios que as oficinas trouxeram para as crianças participantes. Deste modo, na 

primeira semana de aula sobre construção de brinquedos aplicada com as crianças, 

os alunos não apresentaram dificuldades nas atividades propostas. Foi possível notar 

a cooperação de todos nas atividades, pois tentavam se ajudar para conseguir realizá-

las. Nas atividades em que se necessitava maior cooperação, todos cooperavam com 

os colegas. 

Já na segunda semana os alunos ficaram contentes com a atividade 

(brinquedo), bem como no começo ficaram agitados, porém, após uma conversa com 

a turma todos se acalmaram e prestaram atenção nos comandos dados 

pelo professor. Alguns alunos demostraram dificuldade em colocar o barbante dentro 

da tampa, também não conseguiram amarrar o barbante. Todos esses comandos, tive 

que ajudar os alunos a confeccionar o brinquedo, tive também que trazer várias etapas 

prontas, o que facilitou para eles a confecção, pois por questão de tempo pensei em 

trazer pronto algumas etapas. Quando prontos, poucos entediam como funcionava o 

brinquedo, por isso tive que pedir a atenção de todos, para poder explicar. Este 

momento foi um pouco tumultuado, pois eles estavam agitados com o novo brinquedo. 



Após isso, todos conseguiram entender a função da tampinha pendurada e ficaram 

surpresos e alegres quando conseguiam colocar a tampinha dentro do potinho 

de iogurte.  

Durante as oficinais aplicadas com as turmas, percebia-se o entusiasmo com 

que as crianças me recebiam no início da aula, assim mostrando que estavam 

satisfeitos com o trabalho que estava sendo realizado com eles. Reaproveitando um 

material que antes iria fora e que transformou em um brinquedo divertido para aqueles 

jovens. 

Na semana seguinte os alunos demonstraram que estão engajados em todos 

os esportes, como os de natação, lutas, esportes com raquetes e os esportes 

coletivos. Durante a aula os alunos se ajudaram no que entendiam, como segurar o 

palito para que pudéssemos colar e etc. No término do brinquedo os alunos ganharam 

um balão, distribuídos em duplas para que pudessem jogar, todos os eles tinham 

noção do movimento que tinha que ser feito para poder rebater o balão (bolinha) para 

o colega. Não tiveram dificuldade para trabalhar em duplas, e ajudaram os colegas 

para que todos conseguissem compreender o esporte e o brinquedo. 

Como já citado anteriormente através de Darido (2005) é de suma importância 

aplicar algo de diferente e inovador nas escolas, para que os alunos tenham vivências 

mais diferenciadas, afim de ampliar seus olhares para o mundo contemporâneo. Tal 

objetivo que conseguiu ser atingido pelas oficinas, já que foram aplicadas diferentes 

aulas de variadas modalidades esportivas, que muitos daqueles jovens nem 

conheciam, ou que ainda não haviam praticado anteriormente.  

  Na quarta semana de atividades, depois de explicado o que seria feito todos 

mostraram-se bem interessados e demostraram gostar da proposta. Cada aluno 

escolheu a cor da sua tampinha já furada. Cada aluno construiu o seu pião e juntaram-

se para brincar. Alguns tinham dificuldade no estalar os dedos, para girar seu 

brinquedo, mas estes foram auxiliados e conseguiram realizar o movimento.   

Na quinta semana tivemos pouco tempo para a confecção do avião, e com isso 

comprometendo também o tempo para a brincadeira. O motivo da demora foi que os 

alunos tiveram hora cívica e apresentações. Já na sala, foi passado aos alunos qual 

brinquedo iriamos confeccionar naquele dia. Todos se mostraram surpresos quando 

viram como funcionava para o avião voar. Cada aluno recebeu a asa do seu avião 

para colorir da maneira que achasse melhor. Aqueles que 



terminavam, encaminhavam-se até mim para colar a parte do assopro. Alguns alunos 

apresentaram dificuldades, pois assopravam muito fraco ou fora do canudo.  

De acordo com o a sexta semana, os alunos de maneira geral demonstraram 

empolgação para finalizar a montagem do vai e vem, para brincarem. Cada 

aluno recebeu as garrafas pets já coladas e as coloriram. Conforme eles iam 

terminando, eu os auxiliava a passar os barbantes. A brincadeira teve que ser na sala 

de aula por motivo do tempo chuvoso e frio. No geral a brincadeira ocorreu 

corretamente, contudo, no início eles tiveram um pouco de dificuldade na interação 

com a dupla e em abrir e fechar os braços. 

Uma das dificuldades apresentadas durante as oficinas, foi a cooperação entre 

os alunos, porém tal fato foi se superando ao passar das aulas. Já que foi incentivado 

em praticamente todas as atividades, com o objetivo de que os alunos trabalhassem 

em equipe, afim de melhorarem sua cooperação tanto na escola como fora dela. 

Na semana subsequente, a maioria dos alunos, de ambas as turmas não 

conheciam o jogo, no entanto todos demonstraram interesse e animação em saber 

como ele funcionava. No momento de fazer as bolinhas, eles tiveram muita habilidade, 

produzindo-as com facilidade. Já no momento do jogo, demonstraram algumas 

dificuldades, como o controle da força ao jogar a bolinha e a noção espacial em pega-

la com sua garrafa. Porém após um tempo de jogo, foram melhorando os movimentos 

exigidos na atividade. 

De acordo com a oitava e nona semana, onde foi confeccionado o mesmo 

brinquedo, ambas as turmas apresentaram dificuldades moderadas, apenas no 

momento dos recortes para respeitar o limite da linha que demarcava cada hélice. No 

entanto, se divertiram muito, e apresentaram muita criatividade para decorar seus 

brinquedos. Na segunda aula, eles efetuaram a colagem e montagem final do 

bumerangue, esse que teve o auxílio do professor. No momento da brincadeira não 

apresentaram dificuldades em executar o movimento exigido para lançar o brinquedo. 

Na semana dez, os alunos de ambas as turmas apresentaram as mesmas 

dificuldades, que eram acertar os pinos (garrafas pet) com as bolas, principalmente 

as de tamanho menor. No entanto, todos entenderam as regras do jogo 

e demonstraram interesse e empolgação referente às atividades propostas.  

De acordo com a semana seguinte, a primeira turma demonstrou um pouco 

mais de dificuldades em efetuar as dobraduras mostradas pelo professor, 

necessitando de mais ajuda que a segunda turma. Já a segunda turma, mesmo que 



alguns alunos apresentaram dificuldades em fazer as dobraduras, a grande maioria 

fez sem necessitar de auxílio do professor, e ainda ajudaram os colegas que pediram 

sua ajuda. Assim se divertiram muito com ambas as dobraduras que fizemos. 

Na última semana de atividades, os alunos não apresentaram dificuldades em 

recortar e montar o brinquedo. Porém, no momento de brincar tiveram um pouco 

de dificuldade ao exercer o movimento para jogar. Mas isso foi se aprimorando com o 

decorrer da atividade. 

Durante todo o período em que foram aplicadas as oficinas, passei por muitas 

dificuldades, pois os alunos não conseguiam realizar muitas atividades. Assim busquei 

sempre auxilia-los, para que todos conseguissem montar sempre o seu brinquedo, o 

que de forma surpreendente foi muito positivo, pois os alunos se sentiam muito bem 

quando recebiam ajuda, se mostrando muito contentes pela atenção que recebiam 

em todas as aulas. 

 

 

7 CONCLUSÃO 

As duas oficinas aplicadas na escola foram muito produtivas, conseguindo 

aplicar diversas atividades que os alunos nunca imaginaram que pudessem fazer 

dentro de uma escola, e por consequência fora dela no presente próximo. Ainda que 

todas as atividades os incitaram a praticar as mesmas em seu tempo livre, lembrando 

também a conscientização em questão da reciclagem de materiais que podem ser 

reaproveitados, para diferentes coisas dentro de casa ou fora dela, servindo de grande 

utilidade. 

Enfim as aulas realizadas nas oficinas foram muito gratificantes, pois se 

enxergava na criança o prazer dela em participar das aulas, bem como o empenho 

que as mesmas mostravam, em todos os períodos que estive com eles em sala de 

aula e fora dela, para brincar com aquilo que eles mesmos criaram, com a ajuda dos 

professores e de seus colegas. 
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