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RESUMO 

 

SILVA, Leonardo Candido da. A utilização da pipa como ferramenta de resgate e 

valorização de brincadeiras e jogos da cultura popular. 2018. 39 f. Produto 

Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina 

Educação Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão 

e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 
 
Observa-se atualmente a necessidade de resgatar brincadeiras e jogos da cultura popular 

de movimento, para que as crianças tenham conhecimento dos mesmos. As crianças 

pouco vivenciam brincadeiras populares, e muito menos brincam na rua com jogos e 

brincadeiras construídos socialmente, ainda mais nos dias atuais onde se tem violência e 

insegurança. Preocupado com isso foi realizado uma proposta de intervenção (pesquisa-

ação), dividida em oito encontros sobre o tema: a utilização da pipa como ferramenta de 

resgate e valorização de brincadeiras e jogos da cultura popular de movimento com os 

alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I, com idade entre 8 e 10 anos. Neste trabalho, 

quatro turmas foram alvo da pesquisa, entre 25 e 30 alunos por turma de turno integral, 

em um colégio da rede municipal da cidade do Rio de Janeiro. Os resultados da pesquisa 

revelaram a importância e a ludicidade dessa nova representação cultural da pipa com a 

intervenção pedagógica em relação aos que já tinham vivência fora do ambiente escolar, 

bem como os que nunca tiveram contato com essa vivência. 

 

  
 

Palavras-chaves: Cultura popular de movimento. Brincadeira popular. Pipas 
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1 INTRODUÇÃO 

Resgatar e valorizar jogos e brincadeiras populares, trazendo-as e recuperando-as 

para o contexto escolar seria um fator relevante para o processo de preservação e resgate 

da cultura corporal de movimento, através da brincadeira pipa como ferramenta de objeto 

de estudo nesta pesquisa-ação. Em virtude de variadas brincadeiras populares, muitas 

dessas manifestações sofrem constantes modificações por serem transmitidas geralmente 

de forma verbal, porém outras preservam sua estrutura inicial. 

Atualmente nas escolas constata-se a necessidade de resgatar as brincadeiras e 

jogos da cultura popular de movimento, para que as crianças tenham conhecimento dos 

mesmos, apresentando as brincadeiras e os jogos que eram facilmente encontrados nas 

ruas e praças em outros tempos, praticados por nossos avós, pais e até mesmo por nós, 

durante nossa infância (CORAÇA, 2014). 

Sendo assim, perante estes fatos, a problemática da pesquisa-ação é voltada a 

utilizar a pipa como ferramenta de resgate e valorização da brincadeira popular nas aulas 

de Educação Física. Questiona-se então: de que modo o resgate da pipa como elemento 

da cultura corporal de movimento pode estimular as crianças a compreenderem, 

reconhecerem e praticarem os conceitos e os elementos que compõe essa cultura?     

Considerando o ato de aprender sobre pipas e empiná-las como uma ação capaz de 

promover cultura corporal de movimento, ou seja, as habilidades: motora, cognitiva e 

social dos alunos, Melo (2016) em seu estudo questionou o resgate e valorização dessa 

brincadeira popular e sua possível contribuição para o desenvolvimento das crianças no 

contexto atual de uma sociedade exacerbadamente tecnológica.  

A Educação Física é entendida como uma área que trata de um tipo de 

conhecimento, denominado cultura corporal de movimento, que tem como temas o jogo, 

a ginástica, o esporte, a dança, a capoeira e outras temáticas que apresentarem relações 

com os principais problemas dessa cultura corporal de movimento e o contexto histórico-

social dos alunos (BRASIL, 1998). Consideramos como parte da cultura corporal de 

movimento, os jogos e brincadeiras populares eram transmitidos de geração em geração, 

e que com o desenvolvimento da tecnologia, da industrialização e das redes sociais que 

se encontram cada vez mais presentes no cotidiano, vem gradativamente perdendo força 

e caindo em desuso influenciando no brincar das crianças que na grande maioria acabam 

deixando as brincadeiras populares de lado. 
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As atividades lúdicas nos tempos atuais, não são encontrados por falta de políticas 

públicas, sociais e culturais, ou até mesmo por falta de espaços para tais brincadeiras que 

em sua maioria eram praticadas nas ruas, e como este espaço tem gerado insegurança 

devido à violência, os pais preferem manter os filhos em seus lares, que geralmente 

utilizam brincadeiras tecnológicas (MARCELLINO, 1996). 

A importância do brincar possibilita a valorização e resgate de princípios sociais 

essenciais, é uma forma de comunicação entre as gerações, um instrumento de 

aprendizagem e de valorização do patrimônio lúdico-cultural em diferentes contextos. Por 

meio das brincadeiras podemos compreender a cultura de um povo, e é brincando que a 

criança começa a ter contato com o mundo a sua volta (KISHIMOTO 2006). 

Sendo assim, ainda hoje nos lembramos das brincadeiras populares que fizeram 

parte de nossa infância, dos nossos pais e avós, pois, por meio destas brincadeiras, 

aprendemos diversos valores e princípios. Valorizar e resgatar a história e a cultura da 

pipa com uma intervenção pedagógica proposta, pode vir a ser uma forma de 

apresentarmos hoje aos alunos de séries iniciais do ensino fundamental um conhecimento 

que lhe proporcionará o desenvolvimento físico, social e corporal, promovendo assim 

uma reflexão sobre o papel de gerações passadas em relação a brincadeira popular, que 

poderá contribuir para as futuras gerações. 

O movimento corporal ainda carrega o componente cultural em sua essência. É 

através do movimento humano que o homem se apropria, reproduz e produz cultura, 

signos e significados. Neste contexto, consideramos aqui, que as aulas de Educação Física 

nos anos iniciais de ensino fundamental, devem apropriar-se de momentos da descoberta 

da maior diversidade possível dos componentes da cultura corporal de movimento 

(TESTA JUNIOR, 2015). 

No momento atual é possível observar que as crianças pouco vivenciam 

brincadeiras populares, e muito menos brincam na rua com jogos construídos 

socialmente. As brincadeiras são universais, estão enraizadas na história da humanidade 

ao longo dos tempos, fazem parte da cultura de um país, de um povo. Em especial, a 

brincadeira popular tem a função de perpetuar a cultura infantil, desenvolver formas de 

convivência social e permitir o prazer de brincar (MEYER, 2004). É através das 

brincadeiras populares que a cultura se propaga. A criança aprende conteúdos, conhece o 

passado, compreende e valoriza a construção e reconstrução social. 

Diversos autores discutem e relatam a origem dos jogos e brincadeiras antigas, no 

entanto é difícil definir o real surgimento de cada uma, pois individualmente 
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apresentavam funções e fins diferentes para cada época e para cada povo. Torna-se 

importante salientar inclusive que, os jogos e brincadeiras antigas fazem parte da cultura 

popular e guardam a produção espiritual de um povo em certo período histórico. Toda 

esta cultura não fica cristalizada, ou seja, ela está sempre em transformação, incorporando 

criações anônimas das gerações que vão se sucedendo (CAVALHIERI, 2012). 

Toda esta tradição milenar do folclore transmitido pela oralidade de personagens 

anônimos pode ser constatada no jogo tradicional infantil como a pipa. Introduzida no 

Maranhão pelos portugueses no século XVI. A pipa parece ter procedência oriental sendo 

que em longínquos tempos, foi usada primitivamente por adultos, com fins práticos em 

estratégias militares e com o passar dos séculos transformou-se em brinquedo infantil 

(KISHIMOTO, 2010). 

Para Kishimoto (2010), essa tradicionalidade e universalidade característica das 

brincadeiras nos mostra que até os povos antigos como os gregos já brincavam de empinar 

pipas entre outras brincadeiras, algumas destas até hoje vivenciadas pelas crianças. 

A pipa é um brinquedo de fácil e rápida fabricação e voa baseado na oposição 

entre a força do vento e a linha segurada pelo seu praticante (conhecido popularmente 

como “pipeiro”). É formada por uma estrutura rígida de bambu ou plástico que armada 

com linhas e fitas adesivas pode suportar um corpo plano de papel, pano ou plástico que 

tem a função de asa, sustentando o brinquedo. Geralmente as pipas contêm uma rabiola, 

que é um adereço colorido feito de fitas plásticas finas ou de papel que fica preso na parte 

inferior da pipa para proporcionar estabilidade (BRASIL ESCOLA, 2009). 

Assim, percebe-se que a escola e a aula de educação física são ótimas 

oportunidades para se introduzir os jogos e brincadeiras populares na vida das crianças, 

trabalhando a ludicidade, inteirando a criança com a cultura, além de resgatar tradições, 

contribuindo para um desenvolvimento mais rico em informações, trabalhando o processo 

de socialização, sem dizer que o espaço da aula de educação física é um dos locais onde 

a criança se sente “mais livre” para pôr em práticas suas brincadeiras, pois deixam a mesa 

e a cadeira da sala de aula e vão para um espaço onde a criatividade e o movimento pode 

ser por ela mais explorado (SILVA, 2014). 

Neste sentido, o objetivo geral foi valorizar e resgatar a importância da brincadeira 

popular pipa na vida de alunos nascidos na era tecnológica, estimulando-os a 

compreenderem e reconhecerem os elementos que compõe essa brincadeira popular, 

assim como aprender a praticá-la, com a finalidade de privilegiar as relações 
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interpessoais, motoras, cognitivas e sociais que essa brincadeira popular carrega 

historicamente. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Resgatar a importância da pipa como cultura corporal do movimento, além de 

brinquedo popular, estimulando as crianças a compreenderem e reconhecerem o conceito 

e os elementos que os compõem, assim como aprender a praticá-los, privilegiando os 

laços interpessoais, motores, cognitivos e sociais que essa brincadeira popular carrega 

historicamente. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• trabalhar o histórico do brinquedo;  

• despertar o interesse para a brincadeira popular;  

• investigar juntos aos educandos as representações e uso do brinquedo;  

• ensinar aos alunos a confecção de pipas;  

• discutir junto aos educandos os cuidados e perigos da pipa;  

• apresentar a regionalidade da pipa no Brasil;  

• conscientizar os educandos sobre a ressignificação do brincar;  

• organizar um festival de pipas que servirá como culminância do projeto. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A vivência em escolas, principalmente em séries dos anos iniciais, nos mostra que 

as crianças pouco vivenciam brincadeiras populares, e por conta de diversas questões 

sociais, cada vez menos brincam nas ruas. As brincadeiras fazem parte da cultura de um 

povo e com a diminuição da prática desta cada vez mais a cultura sofre o risco de ser 

esquecida ou ser substituída. Destaca-se aqui a importância do resgate dos jogos 

populares e das brincadeiras de rua preservando assim o patrimônio histórico cultural 

produzido por uma população. 

Considerando-se a escola como um lugar com obrigação de preservação da cultura 

popular, profissionais de educação física devem entender sua aula como oportunidade 

para se trabalhar os jogos e as brincadeiras populares na vida das crianças, trabalhando a 

ludicidade, a cultura, além de resgatar tradições, contribuindo para um desenvolvimento 

mais rico. 

Para a construção de novos conhecimentos, conceitos e da nova representação da 

pipa junto aos alunos, se faz necessário entender o passado questionando o presente. 

Sendo assim, este trabalho de pesquisa-ação questiona: Existe uma proximidade entre a 

pipa que é vivenciada pelos alunos e seus responsáveis fora do contexto escolar 

atualmente, com a nova representação da pipa proposta pela educação física na escola 

junto com uma intervenção pedagógica? 

 Pretende-se então, utilizar estratégias para estimular e promover o resgate da 

brincadeira popular por meio de uma nova representação, que possibilite a elaboração de 

vivencias e a exploração da brincadeira popular pipa, visando à valorização e 

conhecimento dos alunos da nova representação abordada durante o projeto. 

Compreendendo o ato de brincar como uma ação capaz de promover as habilidades sócio 

interacional, cognitivas, motora e lúdica das crianças, tendo ciência da importância dessa 

atividade na escola. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

As brincadeiras populares fazem parte do folclore infantil, trazem consigo parte 

da cultura popular, pois são transmitidas oralmente, guardam a produção espiritual de um 

povo em certo período histórico, estando sempre em transformação, incorporando 

criações de novas gerações que venham a sucedê-las (KISHIMOTO 2006). 

Atualmente na sociedade contemporânea, grande parte das brincadeiras e jogos 

populares como ciranda cirandinha, cabra-cega, queimada, jogo de pião, amarelinha, 

pipa, entre outros, que encantam e fazem parte do cotidiano de várias gerações de 

crianças, podem ser utilizadas como instrumentos de integração social e aprendizado 

pedagógico pelas escolas. Porém infelizmente estão desaparecendo devido à influência 

da televisão, dos jogos eletrônicos e das transformações do ambiente urbano, ou seja, as 

ruas e as calçadas deixaram de ser os espaços para a criança brincar (CORAÇA, 2014). 

Sendo assim, Andrade (2011) corrobora que devido ao grande desenvolvimento 

das cidades, os espaços estão ficando cada vez mais limitados e as crianças estão sendo 

obrigadas a brincar em pequenos espaços. Isso tudo nos leva a entender que os modos de 

brincar se moldam ao tempo, a evolução e a transformação das gerações humanas, 

resultado das mudanças ocorridas no meio em que vivem.  

Fatores como o crescimento urbano desordenado e a violência nas ruas têm 

contribuindo para que as crianças não utilizem os espaços públicos, tais como praças e 

ruas. A comodidade que os brinquedos e as brincadeiras industrializadas proporcionam 

para os pais serve de subterfúgios para que os mesmos considerem sua casa um ambiente 

seguro para as crianças brincarem (FEITOSA, 2017).  

Esclarecemos que de modo algum se descarta a possibilidade de equipamentos 

tecnológicos auxiliarem no desenvolvimento de habilidades da criança, entretanto tais 

equipamentos eletrônicos via de regra estimulam quase exclusivamente a relação óculo-

manual. Por outro lado, entendemos que os brinquedos e brincadeiras populares 

propiciam além de contato privilegiado com a cultura da comunidade, também, segundo 

FERES NETO (1996, p.115), um melhor desenvolvimento motor e da criatividade das 

crianças, podendo assim a elas atuarem de forma reflexiva sobre algum problema que 

venha ocorrer durante seu momento lúdico, ao invés dos jogos eletrônicos que induzem 

os participantes à “pensarem de maneira mais indutiva, por tentativa e erro, e impulsiva” 

(MATTOS, 1992, p.12).  
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Contudo, é necessário compreender que as tecnologias e a industrialização de 

brinquedos e brincadeiras são resultadas da evolução da modernidade, fruto do tempo, 

que influencia no modo de vida de cada geração. Portanto, nenhuma geração será igual a 

outra, uma vez que, todas possuem suas particularidades. Entretanto, é preciso 

compreender que essa modernidade pode interferir positivamente ou negativamente na 

infância de hoje, uma infância mergulhada em brincadeiras tecnológicas pode limitar a 

criatividade, os vínculos sociais, além de promover prejuízos para a saúde. Há de se ter 

equilíbrio, pois os brinquedos tecnológicos podem ser uma ótima ferramenta de 

aprendizagem. Mas, todavia, essa supervalorização da modernização do brincar, interfere 

na falta de espaço para as brincadeiras populares que resulta no enfraquecimento da 

sustentação dessa cultura lúdica. Uma vez que esta pode estar se perdendo ao longo do 

tempo por não estar mais sendo sustentada devido à valorização de outras formas de 

brincadeiras mais modernas. O que torna ainda mais relevante o resgate das brincadeiras 

populares pois elas fazem parte da nossa história e da nossa cultura (FEITOSA, 2017). 

Esse resgate e valorização propicia ainda as crianças um saber popular, 

transmissor de cultura, que lhes possibilita descobrir os códigos básicos da sociedade em 

que vivem, apresentando, um enorme potencial educativo (FARIA JUNIOR, 1996). 

Visando valorizar a brincadeira popular e fazer dela um ponto importante no 

desenvolvimento infantil, surge a importância de brincar na escola, ajudando a suprir a 

necessidade de um espaço onde a criança possa se integrar socialmente e vivenciar 

atividades em um ambiente repleto de ludicidade (FRUBEL, 2010). 

A brincadeira popular é uma das formas vitais para uma infância sadia e para um 

aprendizado significativo. O brinquedo é parte da brincadeira. Ele é um grande auxiliar 

nas brincadeiras. Às vezes nem precisa ser um brinquedo, basta um objeto para a criança 

soltar a imaginação e a criatividade para construir um vínculo (FRUBEL,2010). As 

brincadeiras populares são um fenômeno histórico-social de irrefutável significação 

cultural de massa, independentemente de gênero, ideologia, etnia, credo, raça e condições 

socioeconômicas (KOCIAN, 2006). 

 As brincadeiras populares não só dão prazer às crianças, quanto é parte da cultura 

lúdica infantil e, utilizá-los é uma forma de resgatá-los. Podem servir como um recurso 

metodológico destinado a diagnosticar necessidades e interesses dos diferentes grupos de 

crianças e, também destinado a contribuir para o desenvolvimento da inteligência e de 

aprendizagens específica (FRIEDMANN, 1996). 
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Os brinquedos fazem parte da brincadeira e são usados para criar momentos 

lúdicos e de exploração, sem saber o que vai acontecer e também não buscam resultados. 

Mas quando os objetos são usados como ferramentas do docente, estão buscando 

resultados quanto à aprendizagem de conhecimento, noções e desenvolvimento de 

habilidades. Nesse momento o brinquedo deixa de fazer parte do lúdico, para se tornar 

material lúdico-pedagógico (KISHIMOTO, 2006). 

O uso do brinquedo educativo com fins pedagógicos nos remete à relevância desse 

instrumento para situações de ensino aprendizagem e de desenvolvimento dos alunos. Se 

considerarmos que a criança aprende em processos interativos, envolvendo o ser humano 

inteiro com suas cognições, afetividade, corpo e interações sociais, o brinquedo 

desempenha um papel de grande importância para seu desenvolvimento (BENJAMIM, 

2002). 

Brincar é promover a cultura, a prática social, renova o ensino, a troca de 

experiência entre aluno e professor e entre colegas, preserva a identidade cultural de uma 

região ou País, é também uma maneira das crianças se expressarem, é um modo diferente 

de extravasar e liberar as energias (FRUBEL, 2010). Dessa forma, o brincar instiga a 

imaginação, promove interação e aprimora o conhecimento infantil. Portanto, nas 

brincadeiras populares e nas atividades lúdicas, ocorre uma troca de saberes do mesmo 

modo que determina o comportamento de cada indivíduo (KISHIMOTO, 2011). 

Brincar é uma atividade fundamental para o desenvolvimento da identidade e da 

autonomia. Desde muito cedo as crianças se comunicam por gestos, sons e mais tarde a 

imaginação. Podemos dizer que brincar é uma atividade natural, espontânea e necessária 

para sua formação (KISHIMOTO, 2006). Brincar é a linguagem natural da criança e a 

mais importante delas. Infelizmente, ainda há instituições que interpretam o brincar como 

sendo um “mal” necessário e o realizam somente quando as crianças insistem em fazê-lo, 

ou ainda, utilizam o lúdico como “tapa buraco”, para que os professores tenham tempo 

de descansar (PERANZONI, 2013). 

As brincadeiras populares estimulam as seguintes áreas do desenvolvimento 

infantil: percepção sensorial, percepção visual, percepção auditiva, esquema corporal, 

estruturação do tempo e espaço, memória, atenção, imaginação, criatividade, linguagem 

e sociabilidade (KISHIMOTO, 2011). 

A criança tem direito de expressar sua imaginação de agir livremente com 

brincadeiras e criar um vínculo com o mundo, ela tem que interagir com esse mundo, e 

com as pessoas que a rodeiam. Dessa maneira elas vão adquirindo novos conhecimentos, 
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sobre várias culturas que fazem parte do seu dia a dia. “A brincadeira assimila e destrói 

qualquer distância de cultura”. A brincadeira em si tem o poder de aproximar as crianças, 

sejam elas de qualquer etnia, cultura e tradição, há o despertar do interesse pela 

brincadeira que o outro sabe, dessa maneira acabam-se as diferenças que os separam, 

constrói-se uma nova maneira de ver o seu semelhante (BROUGÉRE, 2001). 

A importância da brincadeira está também na socialização, pois a criança se 

desenvolve pela experiência social, nas interações que estabelece, desde cedo. Com a 

experiência sócio histórica dos adultos e do mundo por eles criados. Dessa forma, a 

brincadeira é uma atividade humana na qual as crianças são introduzidas, constituindo-se 

em um modo de assimilar e recriar a experiência sociocultural dos adultos. Essa definição 

de brincadeira, como atividade social específica e fundamental que garante a interação e 

construção de conhecimentos da realidade pelas crianças, é que nos faz estabelecer um 

vínculo com a função pedagógica da escola (WAJSKOP, 2001). 

Historicamente verificamos que o homem sempre almejou voar, desafiar a 

natureza e buscar formas para concretizar suas imaginações, não desistindo até conseguir. 

Pensando assim, encontramos a pipa, que é constituída de mistérios e encantamento. Em 

nosso estudo, encontramos os gregos afirmando serem os inventores dessa representação, 

no entanto, os chineses, há mais de três mil anos, empinaram as primeiras pipas no céu. 

Ademais, historiadores apresentam a China, há 200 anos a.C. aproximadamente, como 

sendo seu inventor, quando o general chinês, HanHsin, e seu exército, planejavam usar 

essa como uma estratégia para fins militares. A ideia era saber a distância necessária para 

construir um túnel até o castelo e, assim, derrotar o inimigo. Com a China ganhando poder 

a pipa foi sendo usada nos países vizinhos, Japão e na Coréia. A confecção da pipa no 

Egito era com papiro e no Japão, com papel de arroz (YAMAZATO, 1999).  

Com o passar do tempo, nos países orientais, esse instrumento foi sendo utilizadas 

em outros segmentos, como religiosos e místicos (amuleto da sorte, capaz de atrair a 

felicidade, nascimento, fertilidade, entre outros). Eram nas figuras estampadas na pipa, 

que se estabelecia seu significado, como: dragões atraem prosperidades, a tartaruga visa 

a vida longa, a coruja proporciona sabedoria e assim por diante (VOCE, 1991). Foi com 

as viagens marítimas para domínio de territórios, que a pipa ganhou espaço na Índia e na 

Arábia, sendo essa última a responsável pela propagação na Península Ibérica e por toda 

a Europa.  

Foi por meio dos portugueses, na época da colonização, que o Brasil conheceu 

esse objeto, que rapidamente se espalhou de norte a sul, ganhando diferentes 
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nomenclaturas: papagaio e pipa (São Paulo e Paraná); pipa (Rio de Janeiro); pandorga 

(Rio Grande do Sul e Santa Catarina); arraia (Bahia); maranhão (Maranhão e Minas 

Gerais); tapioca, balde, quadrado (Nordeste). Como as diferenças de nomenclaturas, os 

modelos, também, foram sendo diversificados, de acordo com cada região do país: águia, 

gaivota, peixinho, estrela, dentre outras (YAMAZATO, 1999). 

O levantamento histórico do brinquedo pipa nos dá a dimensão de sua aceitação 

por todas as nações, consequentemente, reconhecemos que estiveram presentes em nossa 

vida, quando éramos criança. Nessa perspectiva, o relembrar de nossa infância, nos 

possibilita trabalhar com mais propriedade e facilidade para a interatuar com a criança, 

subsidiando positivamente seu desenvolvimento. Assim como as brincadeiras populares, 

o brinquedo pipa também constitue uma espécie de herança cultural que se perpetua de 

geração em geração através dos tempos (SÍLVIA, 2006). 

Em relação as variações quanto aos objetivos, formatos e regras, a pipa é um dos 

brinquedos populares que apresenta mais diversidade, haja vista seus sentidos e 

significados, ao longo dos anos. Quanto as regras e o local a ser usada, os indivíduos 

criam de acordo que com o contexto. Dependendo do acordo (regra) pode-se tentar ou 

não cortar a linha do outro utilizando a sua pipa. Outra regra comum é sobre a captura 

das pipas cortadas: em geral aquele que for o primeiro a pegar a pipa cortada passa a ser 

o seu dono. No caso de um dos praticantes conseguir cortar e "aparar" a pipa de outro 

praticante, também passa a ser seu novo dono.  

Sabendo da existência desses mais variados tipos de pipas, capucheta (feita com 

papel e sem varetas), suru (duas varetas com formato de cruz), raia (semelhante a suru, 

mas em formato de um losango), maranhão (pipas grandes, geralmente com o formato de 

animais) e tradicional, essa pesquisa-ação se baseará na pipa tradicional (elaborado com 

três varetas, sendo a maior posicionada na vertical e as outras duas na horizontal), 

partindo da premissa que essa é a mais utilizada no município do Rio de Janeiro, local de 

nossa atuação. Em virtude desse tipo de pipa, há a necessidade do uso de rabiolas para 

sua estabilização (SANTOS, 2012). 

Um dos objetivos para soltar pipa pode ser apenas para realizar manobras 

(desbicar e retão) utilizado na presente pesquisa-ação, batizar a linha (utilizar toda linha) 

ou erguê-la para tirar "rélos" (cortar as demais pipas e/ou capturar novas). Além de 

“aparar” que consiste em cortar a pipa do outro praticante e apara-la pela rabiola ou linha, 

os objetivos e ações utilizadas vão variar de acordo com o contexto e finalidade que a 
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brincadeira pipa está inserida. Vale ressaltar que o principal objetivo é manter a pipa o 

maior tempo possível no ar. 

A composição da pipa também vai variar de acordo com região do país, 

popularmente no Rio de janeiro as pipas são compostas por: cabresto (linha de armação 

nas varetas para levantar e manter a pipa em voo, linha (sustenta a armação da pipa, dá 

condições para empinar e utiliza-se na rabiola), armação ( estrutura de varetas e fibras 

que mantêm a posição da vela), rabiola ( linha para dar suspensão, utilizada com papel de 

seda ou plástico geralmente) e a vela que serve de resistência ao vento, ou seja, face da 

pipa geralmente utilizado em papel, plástico ou tecido, faz com que a pipa suba no ar 

(SANTOS, 2012). 

Enfim, um espaço adequado é necessário para se empinar pipa. Pode ser em uma 

área livre de árvores, redes elétricas, automóveis, parques ou até mesmo no meio das ruas, 

o que muitas vezes torna esta prática perigosa tanto para quem empina quanto para quem 

passa pelo local, por conta de quem usa cerol na linha e do trânsito, pois se a linha encostar 

num cabo elétrico e, se a mesma estiver molhada ou enrolada num objeto de metal, ela se 

transforma num excelente condutor de eletricidade (MAURICIO, 2017). 

 

 

 

 

       

  

  

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 



21 
 

 

5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia utilizada no presente estudo foi a pesquisa-ação que pressupõe 

uma participação planejada do pesquisador na situação problema a ser investigada 

(FONSECA, 2002). A pesquisa-ação visa buscar um diagnóstico da realidade 

investigada, na tentativa de encontrar soluções alcançáveis para as situações consideradas 

problemas, a fim de transformá-las (THIOLLENT, 2003). Além disso, os pesquisadores 

e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo na pesquisa-ação (GIL, 2007). 

Para atingir os objetivos específicos da presente proposta foi elaborado um 

planejamento de atividades composto por 8 aulas/etapas. Neste planejamento, cada aula 

era composta por três tempos de cinquenta minutos semanais, organizados da seguinte 

forma:  

Primeira aula - Nesta primeira aula a proposta era de reunir os alunos durante a 

aula de Educação Física para uma apresentação informal sobre o Projeto, expor aos alunos 

o que já foi praticado por eles em relação a brincadeiras populares dentro e fora da escola, 

dados levantados por uma diagnose prévia. Assim foi apresentado o projeto intitulado de 

“O resgate e valorização da brincadeira popular: pipa”. 

 Segunda aula – A proposta era de convidar os alunos a responder um questionário 

semi-aberto com quatro perguntas. Além disso, também seriam apresentados alguns 

vídeos que exibiam um pouco da história da pipa. Estes vídeos serviram de auxílio para 

familiarizar os alunos com o objeto do projeto, pois traz de forma lúdica, musicalizada e 

colorida, a diversidade de pipas e sua nova representação junto aos alunos. 

Terceira aula -  A proposta era de realizar uma leitura e interpretação de uma breve 

história da pipa no mundo e Brasil com seus variados nomes nas diversas regiões do país. 

Além disso, seria encaminhado junto aos alunos um questionário semiaberto para ser 

entregue e respondido pelos pais\responsáveis sobre suas respectivas práticas, 

conhecimentos sobre a brincadeira popular, cuidados e perigos da prática e local onde os 

praticava. 

   Quarta aula - Nesta aula, os alunos deveriam realizar uma roda de conversa com 

objetivo de estimular os mesmos a demonstrar através de um trabalho de associação 

simples seus conhecimentos sobre a história da pipa e nomes no Brasil citado na leitura 

anterior, nos vídeos e questionário. Em seguida, os alunos devem interagir apresentando 

seus conhecimentos sobre o que foi estudado ao longo dos encontros, participando 
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ativamente do debate e relatando pontos importantes da temática abordada tais como: 

Qual é a origem das pipas? Quem as inventou e para quê? A pipa sempre foi uma 

brincadeira?  

  Quinta aula – Nesta aula, a proposta era a apresentação aos alunos de vídeos sobre 

os acidentes e perigos de uso de pipas, além da apresentação dos cuidados com a prática 

dessa brincadeira popular. Ao final, seria realizada uma roda de conversa para debate da 

aula. 

 Sexta aula – Nesta aula foi solicitado aos alunos que tragam materiais para 

confecção de pipas: linha de pipa sem cerol, jornais, papel de seda, cola, varetas e tesoura. 

É neste encontro que a fase de confecção do brinquedo começará a ganhar forma, partindo 

da criatividade e da troca de experiências, interesse e motivação dos alunos para 

confeccionar suas pipas e rabiolas.  

 Sétima aula – Vivenciar com os alunos o uso do brinquedo pipa, demonstrando 

formas de empinar as pipas confeccionadas por eles no espaço livre da escola 

(estacionamento), levando em consideração os cuidados e perigos aprendidos no encontro 

anterior para não prejudicar outros colegas. 

 Oitava aula - Nesse encontro de vivência da nova representação da pipa, será 

realizada a culminância do projeto com um festival de pipas na escola, onde os alunos 

poderão receber auxilio e dicas dos colegas que tem mais vivência com o uso do 

brinquedo, por empinarem as pipas nas ruas, lajes e em outros locais da comunidade em 

que residem. Ao término do período de vivência e festival, será realizada uma roda de 

conversa com os alunos sobre a atividade realizada na escola. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

O trabalho de pesquisa-ação foi realizado com os alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental I, com idades entre 8 a 10 anos. As aulas de Educação Física foram 

ministradas em três tempos de cinquenta minutos semanais, com número de alunos 

variando entre 25 e 30 por turma de turno integral (4 turmas). A pesquisa-ação foi 

realizada em escola situada em uma comunidade considerada carente e com condições 

econômicas baixas no bairro de Campo Grande, cidade do Rio de Janeiro-RJ.  

Há também na escola a falta de acompanhamento de muitos familiares o que 

prejudica o processo de ensino e aprendizagem dos alunos acarretando em baixo 

rendimento escolar. Percebe-se também na escola a defasagem e negligência da família 

em relação a tratamentos médicos, psicológicos e fonoaudiológicos, porém a escola tem 

conseguido minimizar esses problemas através da conscientização dos pais, mostrando a 

relevância da sua participação na formação dos alunos. Além disso, os alunos participam 

de vários projetos e parcerias que visam resgatar valores como por exemplo: respeito, 

disciplina, solidariedade, amor, verdade, honestidade, entre outros. 

No início do período letivo de 2017 foi realizado pela disciplina educação física 

uma diagnose junto aos alunos sobre jogos e brincadeiras vivenciados dentro e fora do 

ambiente escolar. Entre as brincadeiras citadas fora do contexto escolar encontrou-se a 

brincadeira pipa. Surgiu assim o interesse de utilizar esta brincadeira popular como 

ferramenta pedagógica de ensino, aliando-se também ao interesse dos próprios alunos. 

Seguindo o planejamento inicial, já apresentado, a presente proposta de 

intervenção pedagógica foi dividida em oito aulas, onde cada aula precisou de um a três 

tempos dependendo da temática da aula.  

Na primeira aula foi informado aos alunos o tema e os motivos de sua escolha. Os 

alunos foram reunidos durante a aula de Educação Física para uma apresentação informal 

sobre a pesquisa-ação. Em seguida foi exposto aos alunos que a partir da diagnose sobre 

as brincadeiras populares praticadas por eles dentro e fora da escola foi traçado pela 

disciplina Educação Física o projeto intitulado “O resgate e valorização da brincadeira 

popular: pipa”, que visava desenvolver um projeto que fizesse um resgate dessa 

brincadeira popular.  

Foi ratificado que a manifestação da cultura corporal seria realizada na própria 

escola e as vivências seriam realizadas em culminância com um festival de pipas no 

estacionamento da escola. Com a concordância da maioria dos alunos, ficou definido a 
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pipa com objeto de estudo para o último bimestre do período letivo, que gerou 

significativo interesse e dúvidas em relação ao festival que seria realizado posteriormente. 

Figura 1 – Apresentação da pesquisa-ação 

 

Fonte: O autor, 2017. 

 

A segunda aula teve como objetivo realizar o mapeamento dessa cultura corporal 

de movimento. Os alunos foram convidados a responder um questionário com cinco 

perguntas para elaboração e análise da pesquisa-ação e levarem para casa para os 

responsáveis responderem. O questionário foi composto das seguintes perguntas: Quem 

empina ou já empinou pipas? Quais pessoas da família soltam ou soltaram pipas? Tinha 

ou têm o acompanhante de alguém da família ou de algum adulto? Locais onde se realiza 

ou realizavam essas práticas? Como eram ou como são esses locais (possuem árvores, 

fios elétricos e telefônicos)? 

 As respostas dos alunos mostraram que aproximadamente um terço dos alunos já 

empinaram pipas acompanhados por familiares e amigos, enquanto as alunas, poucas 

tinham empinado pipas seja acompanhada por familiares ou amigas. As respostas 
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reforçaram que a comunidade local considera que a pipa é uma brincadeira e brinquedo 

apenas para meninos, pois os próprios alunos e alunas também acreditavam que a pipa é 

“coisa para meninos e não para meninas”. Este resultado também reforça a questão de 

gênero nesta manifestação corporal pois mostraram que as pessoas ou familiares que já 

soltaram pipas foram todos do sexo masculino, apenas em poucas famílias mulheres ou 

meninas já tinham soltado pipa, porém enquanto elas eram crianças e já adultas não 

soltavam mais, pois diziam ser “coisa de criança”. Após as respostas, questionei mais 

uma vez que a pipa era uma brincadeira para todos, e que no festival toda turma 

participaria. 

A pesquisa também mostrou que os alunos empinavam pipas nas ruas próximas 

as suas residências, campo de futebol, praça e nas lajes das residências onde moram. Os 

alunos relataram que os locais onde empinam as pipas têm muitos fios que compõe a rede 

elétrica e de telefonia.  

Ao final da aula foi exibido um vídeo sobre a invenção da pipa, variedade e 

criatividade das pipas que exibiu um pouco da história da pipa (disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=ZH70lElemPA&t=18s ,  acesso em Março de 2017). 

O vídeo serviu de auxílio para familiarizar os alunos com o objeto da pesquisa, pois este 

tratou de forma lúdica, musicalizada e colorida, a diversidade e tipo de pipas além de sua 

nova representação junto aos alunos. Os alunos mostraram-se interessados com o vídeo, 

pois não tinham visto variedades na forma e tamanhos das pipas exibidas.  

Também foi perguntado aos alunos sobre as diferenças das pipas empinadas no 

vídeo e na pipa que eles empinavam na rua. Sendo assim, foi debatido o vídeo observando 

que não houve “corte” das pipas e que os praticantes estavam se divertindo sem precisar 

“cortar” a pipa do colega, tendo em vista que esta prática era comum entre os alunos que 

brincavam com a pipa na rua, segundo relato dos mesmos. Foi questionado após o vídeo 

que a vivência na escola seria diferente, que não seria permitido cortar o colega, mas sim 

“desbicar” e manter o maior tempo possível a pipa no ar, sendo assim, uma nova 

representação para os alunos, que até então não compreendiam de fato como seria esse 

festival devido as diferenças e novidades apresentadas. 

Na terceira aula foi perguntado aos alunos se eles sabiam a origem da pipa, para 

que ela foi inventada e se a pipa sempre foi um brinquedo. Muitos alunos responderam 

Brasil e Estados unidos, além disso afirmaram que ela foi inventada com o objetivo de 

“soltar e cortar” o colega como brincadeira na rua. Sendo Assim, foi realizada uma leitura 

e interpretação de um breve histórico da pipa no Brasil e no mundo com seus variados 

https://www.youtube.com/watch?v=ZH70lElemPA&t=18s
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nomes nas diversas regiões abordadas (baseada em material disponível nos sítios 

http://www.brasilcultura.com.br e http://portalsaofrancisco.com.br ). Após a leitura e 

interpretação os alunos relataram que a história da pipa não tinha nada a ver com aquilo 

que eles disseram no início da aula e foi solicitado aos alunos que explicassem. Os 

mesmos disseram que não sabiam que as primeiras pipas surgiram na China há muitos 

anos, que as pipas foram criadas por um coronel chinês, com objetivo de medir túneis e 

logo passaram a ser utilizadas com fins militares de levar mensagens secretas para aliados. 

Foi perguntado novamente para eles se a pipa sempre tinha sido um brinquedo. Depois 

de pensarem e conversarem entre eles, a resposta foi “não, ela era usada para os soldados 

se comunicarem”.  

Ao final desta aula, foi feito o recolhimento junto aos alunos do questionário que 

deveria ter sido entregue e respondido pelos responsáveis sobre suas respectivas práticas, 

conhecimentos sobre a brincadeira popular, cuidados e perigos da prática e local onde os 

praticavam. Constatou-se uma grande dificuldade na entrega dos questionários 

respondidos pelos responsáveis pois muitos não devolveram os questionários 

atrapalhando na coleta da pesquisa-ação, além de ter sido possível notar que em diversos 

questionários os próprios alunos responderem pelos pais. 

Figura 2 – História da pipa 

 

Fonte: O autor, 2017. 

Na quarta aula foi realizada uma roda de conversa com objetivo de estimular os 

alunos a demonstrarem através de um trabalho de associação simples, sobre a história da 

http://www.brasilcultura.com.br/
http://portalsaofrancisco.com.br/
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pipa e seus nomes no Brasil citado na leitura, vídeos e questionário. Em seguida, os alunos 

foram interagindo apresentando seus conhecimentos sobre o que foi apresentado e 

estudado ao longo das aulas, participaram ativamente do debate e relataram pontos 

importantes da temática abordada como: qual é a origem das pipas; quem as inventou e 

para quê; a pipa sempre foi uma brincadeira.  

Ao final da aula foi solicitada uma produção textual sobre todo conhecimento 

apresentado. Os alunos apresentaram textos coerentes com a proposta que lhes foi 

desafiada, tendo por base toda leitura, vídeos, questionários e questionamentos. Devido a 

leitura dos textos pude verificar que os alunos no geral assimilaram o conteúdo de forma 

significativa, com relatos principalmente dá origem da pipa, os fins que ela tinha 

anteriormente e que a pipa nem sempre foi brincadeira. 

Por outro lado, foi constatado a dificuldade de um terço das turmas na escrita, 

sendo necessário mais um tempo de aula para que concluíssem suas produções textuais. 

Nesse momento do projeto houve dificuldade na aplicação das aulas definidas 

anteriormente, pois uma das turmas atendida tinha como professora regente a 

coordenadora pedagógica, sendo assim variavelmente a turma não era atendida pela 

disciplina Educação Física, pois a turma tinha aulas em horário parcial. O atendimento da 

turma teve que ser adaptado junto a coordenadora pedagógica para que a turma 

participasse do projeto, levando em consideração que os alunos falavam constantemente 

do projeto demonstrando interesse em participar. 

 

Figura 3 – Produção textual 

 

Fonte: O autor, 2017. 
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A quinta aula iniciou com a pergunta “Em quais lugares podemos empinar 

pipas?”. Alguns alunos responderam “na laje da minha casa e no campo”. Foi então 

perguntado aos alunos se esses locais eram seguros mesmo e se ninguém já havia se 

machucado, caído da laje, havia sido atropelado por carros ou tomado choque nos fios da 

rede elétrica. A maioria dos alunos relataram fatos que já ocorreram nesses locais, como 

quedas de lajes, atropelamentos e choques quando tentavam retirar algumas pipas 

enroscadas nos fios. Um ex-aluno da escola veio a falecer devido ter enroscado linha na 

rede elétrica e em seguida tentou tirar com um ferro, sendo assim eletrocutado.  

Após o relato deste triste fato, um aluno com semblante bem triste durante a aula 

solicitou a palavra relatando que era primo desse ex-aluno falecido e que também estava 

empinando pipa com o primo nesse dia fatídico.  

Os alunos foram questionados sobre o uso do cerol ou “chilena” (nome dado a 

uma mistura de pó de vidro com cola, aplicado nas linhas usadas para empinar as pipas, 

deixando a linha extremamente cortante) nas linhas e quem já tinha presenciado algum 

acidente envolvendo linhas com cerol. Dos alunos que empinaram pipas, a maioria já 

utilizou ou utiliza o cerol e alguns relataram que já cortaram um dos dedos, porém mesmo 

assim continuam utilizando o cerol. 

Depois de entender o que acontece nos locais em que os alunos brincavam com 

suas pipas, recorreu-se a uma seleção de vídeos e reportagens que abordavam e 

noticiavam alguns acidentes, dicas de seguranças e cuidados necessários para brincar com 

as pipas. Com objetivo de ampliar o conhecimento dos alunos e alunas sobre o tema 

tratado, foi exibido durante a aula o vídeo de uma reportagem sobre os riscos e cuidados 

para empinar pipas (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=0H3mcEriefY , 

acessado em maio de 2017). O vídeo tratou de perigos e riscos dessa brincadeira, além de 

orientações. 

Outro vídeo exibido tratou o risco de usar cerol, acidentes que podem ser 

provocados pelo seu uso, seja com pedestres, motociclistas e responsáveis de crianças e 

adolescentes menores (disponível em  

https://www.youtube.com/watch?v=KlJeT5IrmiMl, acessado em maio de 2017). O 

último vídeo exibido tratou dos prejuízos com usos de cerol na rede elétrica (disponível 

em  https://www.youtube.com/watch?v=DlOFl73HJU8, acessado em maio de 2017), que 

mostrou os acidentes e interrupção de energia elétrica ocasionados devido ao uso de linha 

com cerol para empinar pipa. A reportagem salientou os cuidados e a conscientização de 

lugares apropriados para essa brincadeira, que devem ser longe da rede elétrica, pois um 

https://www.youtube.com/watch?v=0H3mcEriefY
https://www.youtube.com/watch?v=KlJeT5IrmiMl
https://www.youtube.com/watch?v=DlOFl73HJU8
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acidente pode ser fatal como no exemplo exibido no vídeo. Devido a interação dos alunos 

foi necessário mais um tempo de aula para tratar desse assunto. Ao final, foi realizada 

uma roda de conversa para debate da aula, sendo salientado que o uso do cerol é crime 

no Brasil. 

 

Figura 4 - Apresentação de vídeo 

 

Fonte: O autor, 2017. 

 

A sexta aula iniciou com a exibição de uma lista de cuidados e perigos para 

empinar pipas. Para memorização e conscientização dos alunos em relação a aula anterior, 

ressaltou-se que na culminância do projeto seria somente usado linha “pura”, ou seja, sem 

cerol. Salientou-se a diferença de empinar pipas em sua comunidade e empinar na escola.  

Segue a lista com dicas de segurança passada aos alunos, solicitado o registro em 

seus cadernos posteriormente: soltar as pipas apenas em lugares abertos como praças, 

parques, quadras, campo de futebol e escolas; não empinar pipas perto de fios telefônicos, 

elétricos e antenas; não empinar pipas em dias de chuva; se a pipa enroscar nos fios, não 

tentem tirá-la, sempre é melhor perder a pipa do que a vida; não utilizar cerol, porque 

pode cortar as pessoas, sejam elas pedestres, motociclistas, ciclistas e também as pessoas 

que brincam com pipas; cuidado onde pisa, empine a pipa com atenção, para não 

prejudicar outras pessoas; não utilizar linha metálica com fios de bobina.  
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Após o registro foi realizado uma leitura coletiva das dicas de segurança, em 

seguida foi questionado cada ponto da lista, para que refletissem sobre os cuidados e a 

segurança na vivência. Vale ressaltar que a maioria dos alunos vivenciava a brincadeira 

popular pipa fora contexto escolar, não respeitando boa parte das dicas de segurança 

passada a eles.  

Na sétima aula foi solicitado aos alunos que trouxessem os seguintes materiais 

para confecção das pipas: linha de pipa sem cerol, jornais, papel de seda, cola, varetas e 

tesoura. Porém, devido as condições econômicas dos alunos, também foi solicitado junto 

a direção da escola a compra dos materiais, pedido este que foi prontamente atendido, 

com todo material comprado para as quatro turmas. Aos alunos que soubessem 

confeccionar as pipas foi solicitado que auxiliassem os que não sabiam. Destaca-se aqui 

a surpresa com o envolvimento dos alunos e alunas durante a montagem das pipas, onde 

foi possível notar uma participação de todos com grande cooperação entre os alunos. 

Durante a confecção das pipas notou-se que os alunos que nunca empinaram pipa estavam 

ansiosos para poderem brincar com suas pipas no estacionamento da escola. Para maioria 

das alunas era a primeira vez que elas brincariam com uma pipa, longe de um olhar 

preconceituoso e um de discurso dito como “correto”, que afirma “pipa é coisa para 

meninos”. Em três tempos de aulas foi possível aos alunos terminarem as confecções de 

suas pipas. 

Nessa fase do projeto houve interdisciplinaridade com a disciplina artes que 

contribuiu para o aprendizado dos alunos. Essa interação garantiu a construção de 

conhecimento amplo, rompendo assim os limites das disciplinas, tornando-o assim mais 

interessante e atrativo. Nessa fase de confecção o brinquedo começou a ganhar forma, 

partindo da criatividade e da troca de experiências, correlacionado pelo interesse e 

motivação dos alunos para confeccionar suas pipas e rabiolas. A disciplina de Artes em 

conjunto com a Educação Física nas aulas realizou junto das turmas a confecção de pipas 

para ornamentar as salas de aula, o que gerou muita expectativa pelos alunos.  

Além disso, foi convidado um amigo que trabalha com confecção, vendas e 

acessórios de pipas, para também nos ajudar nas confecções das pipas, que seriam 

utilizadas na fase de vivência e culminância do projeto. Cada aluno foi presenteado com 

a pipa que confeccionou, mas só puderam leva-las após o festival de pipa. 
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Figura 5 – Confecção de pipas 

 

Fonte: O autor, 2017.  

 

Após a confecção das pipas, os alunos foram levados ao estacionamento da escola 

e nesta aula foi ensinado a eles como empinarem as pipas confeccionadas em um espaço 

livre no ambiente escolar, ressaltando os cuidados a serem tomados e perigos que possam 

ser encontrados para que os colegas não tivessem sua integridade física ameaçada. Com 

a necessidade de partimos para a vivência prática, foi fundamental orientar e atentar para 

que empinar a pipa fosse realizada com segurança por todos que estão envolvidos 

diretamente (professores e alunos) e também evitar qualquer transtorno para os que estão 

envolvidos indiretamente. Durante esta aula contou-se com a colaboração das professoras 

regentes das respectivas turmas atendidas. 
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Figura 6 – Fase de vivência 

 

Fonte: O autor, 2017. 

 

No último encontro, foi realizado em torno do instrumento pipa a culminância em 

um festival de pipas na escola, onde os alunos puderam receber auxílio e dicas dos colegas 

que já tinham experiência, por empinarem as pipas fora do contexto escolar. Antes da 

prática, alunos e professores envolvidos no projeto foram reunidos na sala de leitura da 

escola para novamente informar os cuidados que deveriam ter ao empinar suas pipas, em 

seguida um vídeo de um festival de pipa foi exibido. 

Comentou-se com os alunos, que nas aulas em que foram exibidos os vídeos foi 

possível conhecer alguns modelos de pipas diferentes das que utilizamos nas aulas. Então, 

foi perguntado se eles já teriam visto outros modelos de pipas ou se já tinham assistido ou 

participado de festivais de pipas e campeonatos sem ser os que foram apresentados na 

escola. A resposta de todos foi “não”. Mais uma vez recorreu-se aos vídeos para mostrar 

aos alunos e alunas alguns festivais e campeonatos de pipas, assim os alunos puderam 

conhecer os mais diversos tipos, modelos e tamanhos de pipas. 

Durante a exibição dos vídeos, os alunos ficaram inquietos, aplaudiam e até 

gritavam pelo fato de algumas pipas serem muito grandes ou bonitas, pois não viam a 

hora de iniciar a vivência e colorir o céu com suas pipas. Alguns alunos diziam que não 

sabiam que existiam pipas daquele tamanho e de modelos tão diferentes. 
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Nesse período houve pouquíssima interferência, e sim verificação do material a 

ser utilizado, como a linha por exemplo. Houve uma preocupação neste sentido, pois 

existe o habito de se usar linha com cerol, algo altamente perigoso. A interferência 

ocorreu no momento da confecção das pipas a amarração das rabiolas, cabrestos e linhas, 

pois muitos não sabiam amarrar. Houve muita alegria e diversão dos alunos na medida 

que conseguiam empinar suas pipas, sempre os que já sabiam ajudavam o colega a 

empinar. Ao término do período de vivência no festival, foi questionada em uma roda de 

conversa a percepção individual dos alunos sobre as atividades realizadas na escola, se 

gostaram e qual a principal diferença entre a vivência realizada na escola e na rua. 

Prestes ao encerramento do bimestre e ano letivo, tendo a necessidade de avaliar 

os alunos para atribuir uma nota ou conceito, foi feita uma reflexão sobre tudo que foi 

estudado, sendo assim solicitou-se as turmas produções textuais em relação ao projeto 

realizado. As produções textuais corroboraram com a finalidade da pesquisa-ação, que 

além de muita diversão e alegria em participar do festival, alguns alunos relataram em 

suas produções ser um dos dias “mais felizes” deles na escola devido a vivência com a 

brincadeira popular pipa. 

 

Figura 7 – Festival de pipas 

 

Fonte: O autor, 2017. 

 

O festival de pipa foi estendido para turmas do quarto ano e quinto ano do ensino 

fundamental I da escola. 
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Após o encerramento solicitou-se também junto a equipe pedagógica, as 

professoras de Artes e os professores regentes, um relato da visão das professoras sobre 

o projeto realizado na escola. Segundo os relatos, foi um projeto “bastante enriquecedor 

para os alunos da rede pública” e que proporcionaram “momentos divertidos de 

aprendizado” e “inesquecíveis”. O trabalho serviu para aproximar as professoras regentes 

envolvidas ao professor de Educação Física. Os alunos falavam constantemente o que 

haviam aprendido durante as aulas. Houve uma grande contribuição no cotidiano escolar, 

pois possibilitou uma maior interação entre os alunos, valorizando as experiências e 

conhecimentos de cada aluno a respeito do tema, estimulando assim a criatividade. Além 

disso, foi possível segundo os relatos, explorar a criticidade, o espírito “cooperativo” que 

surgiu nas turmas. Os alunos apresentaram melhor comportamento e iniciativa durante as 

tarefas em sala de aula. 

A culminância do projeto onde os alunos “soltaram” pipa e colocaram em prática 

todos os conhecimentos adquiridos foi muito divertido e prazeroso. O projeto foi muito 

bem desenvolvido e o resultado final foi satisfatório. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados mostraram que a brincadeira popular pipa teve uma grande 

aceitação e interesse dos alunos durante as aulas, pois a nova representação explorou o 

resgate da brincadeira, o histórico da pipa e os nomes dados em regiões do país. Discutiu-

se os cuidados e perigos da pipa, conscientizando sobre essa ressignificação do brincar, 

proporcionando uma contribuição para o processo de ensino aprendizagem dos alunos. 

Através da culminância do festival de pipas no contexto escolar a vivência da brincadeira 

popular foi realizada com a confecção de pipa pelos próprios alunos, teve uma 

intervenção lúdica pedagógica que além de contribuir para o desenvolvimento da criança 

nos seus múltiplos aspectos, lhes proporcionaram o prazer e satisfação de brincar. 

Levando em consideração que as brincadeiras populares são um aspecto da cultura 

que vem se perdendo durante o tempo, a presente pesquisa-ação teve como objetivo 

resgatar e valorizar a brincadeira popular pipa, sendo assim, essa nova representação a 

partir de uma intervenção lúdico pedagógica através das aulas de Educação Física, 

contribuiu em novos conhecimentos, aspectos sociais, motor e cognitivo. Os alunos se 

mostraram encantados pela cultura, origem, história, confecção e pelo festival de pipas, 

que gerou muito prazer pelo ato de brincar além de contribuir para a formação do ensino 

aprendizagem dos alunos através da oralidade, escrita e cooperação. 

Durante a proposta de intervenção, a pipa foi de certa forma “desconstruída” em 

relação a nova representação proposta, pois antes essa brincadeira popular era conhecida 

e entendida apenas como um brinquedo e brincadeira, sem “significado” até então. Ficou 

evidente que a pipa compõe a cultura popular de diversos povos, onde em cada época a 

utilização teve sua finalidade como: fins militares, prosperidade, ritos religiosos entre 

outros. Nos dias atuais as pipas têm diversidade de formatos, tamanhos e modelos, que 

geraram grande interesse dos alunos em conhecê-los em virtude do não conhecimento de 

tamanha variedade. 

O desenvolvimento da pesquisa-ação contribuiu para que os alunos fossem 

questionados quanto ao que eles taxavam como “adequado” na vivência deles na 

sociedade em que vivem. Sendo assim, os questionamentos e reflexões das aulas 

propostas possibilitaram juntos aos alunos novos conhecimentos e significados dessa 

brincadeira popular que faz parte da cultura corporal de movimento.  

As estratégias utilizadas na proposta de intervenção encorajaram os alunos a 

conhecer e valorizar a brincadeira popular no espaço escolar. Em virtude disso, eles 
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observaram que atualmente existem significativas diferenças na vivência da brincadeira 

popular utilizada, pois a nova representação com uma intervenção pedagógica pela 

educação física despertou nos alunos o interesse em buscar aprender sobre a pipa, 

compreendendo o passado e refletindo o presente em relação a prática e teoria. 

Destaca-se assim que as brincadeiras populares além de serem um grande 

instrumento pedagógico para o processo de ensino aprendizagem dos escolares, resgata e 

valoriza o aspecto cultural na escola através da aula de educação física, pois as mesmas 

são fontes de interação social, prazer, alegria, descontração, convivio agradável e busca 

o desenvolvimento e formação integral no processo educacional dos alunos. 
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ANEXO A – DICAS DE SEGURANÇA 

 

Soltar as pipas apenas em lugares abertos como praças, parques, quadras, campo de 

futebol e escolas. 

Não empinar pipas perto de fios telefônicos, elétricos e antenas. 

Não empinar pipas em dias de chuva.  

Se a pipa enroscar nos fios, não tentem tirá-la, sempre é melhor perder a pipa do que a 

vida. 

Não utilizar cerol, porque pode cortar as pessoas, sejam elas pedestres, motociclistas, 

ciclistas e também as pessoas que brincam com pipas. 

Cuidado onde pisa, empine a pipa com atenção, para não prejudicar outras pessoas.  

Não utilizar linha metálica com fios de bobina. 


