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INTRODUÇÃO
Os jogos populares representam um dos conteúdos de ensino mais presentes ao
trabalharmos o Jogo nas aulas de Educação Física escolar, o que não esperávamos era
vivenciar um contexto pandêmico no qual o distanciamento social se fizesse presente.
Diante disso, os desafios das experiências dos estudantes do PIBID na UFMA se
revelaram mais complexos. Nesse sentido, este estudo objetiva descrever a experiência da

dimensão conceitual dos jogos populares sob a perspectiva dos estudantes do ensino
fundamental no Colégio Universitário da UFMA.

METODOLOGIA
● Pesquisa qualitativa.

● Relato de experiência da prática pedagógica.
● 6 encontros no primeiro bimestre do ano de 2021.
● Turmas do 7° ano do ensino fundamental.

● Apresentar o resgate do que os estudantes recordavam acerca do
conteúdo Jogo, sua classificação e vivências.
● Debate e vivência acerca dos jogos populares e seu conceito.

● Produção e Avaliação de Fanzine.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Diversas relações foram apresentadas, tais como a do jogo com a cultura popular, o brincar
e as diferentes gerações envolvidas. O impedimento de brincar por conta do contexto
pandêmico veio à tona.
No que diz respeito aos conceitos trazidos pelos estudantes, foi elaborado e apresentado um

fanzine, material confeccionado pelos estudantes manualmente, com colagens contendo
informações acerca dos jogos populares.
Em todas as turmas, tivemos a presença e participação ativa dos responsáveis na apresentação,

realização de relatos e exemplificação dos jogos populares que mais jogavam.
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