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RESUMO 
 
 

O Folclore é a ciência das tradições e usos populares, constituído pelos costumes transmitidos 
de geração em geração. Todos os povos possuem seus costumes, crendices e superstições 
que são transmitidos por meio de lendas, contos, mitos, artesanatos, danças, religiosidade, 
idiomas, brincadeiras, festas e outras atividades culturais que nasceram e se desenvolveram 
com o povo. Podemos dizer que toda pessoa é um produtor de cultura, portanto, é um portador 
de folclore. A maneira espontânea e tradicional de viver de um indivíduo, resultante do seu dia-
a-dia é que constitui uma cultura popular ou folclórica. O Folclore é um dos principais fatores de 
identificação de um povo e de sua nacionalidade. Portanto, é necessário conhecer e identificar 
para valorizar. As atividades folclóricas são brincadeiras que desenvolvem as habilidades 
motoras gerais da criança de maneira prazerosa, desenvolvendo ritmo, lateralidade, noção 
espacial e temporal, de maneira lúdica, além de valorizar nossa cultura.Infelizmente nossa 
tradição está se perdendo, as crianças estão cada dia reproduzindo apenas o que veem na 
mídia. Muitas de nossas crianças não sabem pular corda, brincar de elefantinho colorido, taco, 
queimada, jogo de botão, mãe da rua, bandeirinha, etc. Como também não sabem cantar 
cantigas de roda, cantigas de ninar, nem recitar pequenos versos. O presente projeto é 
desenvolvido por alunos bolsistas do PIBID Educação Física, e tem como objetivo contribuir 
com o resgate das brincadeiras folclóricas, além de trabalhar o conteúdo da educação física do 
ensino fundamental, propondo atividades que estimulem em nossos alunos o gosto pelas 
brincadeiras folclóricas, músicas e danças, desenvolvendo de forma prazerosa capacidades 
básicas do aluno, ritmo, coordenação motora etc, sempre respeitando sua individualidade. O 
Projeto foi aplicado com 21 alunos do 3º ano do ensino fundamental I, com idade média de 8 
anos,em uma escola municipal da cidade de Taubaté-SP. Aplicou-se aos alunos um 
questionário contendo 7 questões,no qual pudemos constatar que muitos dos alunos não 
reconhecem brincadeiras, jogos e principalmente músicas folclóricas. Observamos nas 
respostas do questionário que poucos alunos conseguiram identificar os jogos e brincadeiras 
folclóricas, mas ao perguntarmos do que eles gostavam de brincar citaram várias brincadeiras 
como: cobra-cega, esconde - esconde,pega-pega, sem saber que estas são brincadeiras 
folclóricas. Apenas 5 crianças conheciam músicas folclóricas, 8 não responderam e 8 crianças 
citaram o funk ou outras músicas. Apenas 4 crianças do grupo não sabem pular corda, e 
apenas 1 criança disse que não gosta da aulas de Educação Física. A partir dos dados 
coletados, iniciamos as intervenções na realidade deste grupo com aulas direcionadas às 
atividades folclóricas, brincadeiras, danças, cantigas de roda, cantigas de ninar. O Projeto 
culminou com uma festa do folclore na escola, no dia 22 de agosto, na qual exploramos: 
brincadeiras folclóricas, oficina de brinquedos folclóricos, oficina de catira, moçambique e 
contação de história. Ao final das intervenções com esta sala, percebeu-se que tanto os alunos 
como a escola passaram a valorizar mais nossa cultura, e, a partir da pratica pedagógica 
constatamos que é possível ensinar os conteúdos da educação física utilizando-se brincadeiras 
folclóricas. 


