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RESUMO 
 

A presente pesquisa tem como tema a relação dos jogos e brincadeiras com 

um grupo de idosos. Nesta monografia tivemos como objetivo identificar os 

benefícios que os jogos e brincadeiras proporcionam a um grupo de idosos, 

praticante de atividade física; compreender o conceito cultural e sócio-histórico 

dos jogos e brincadeiras, observando de que forma os mesmos beneficiam 

este grupo para uma melhor qualidade de vida; averiguamos ainda quais foram 

os jogos mais satisfatórios, fazendo um resgate histórico-cultural dos jogos e 

brincadeiras utilizadas pelos idosos durante a sua infância, verificamos também 

a concepção deles sobre jogos e brincadeiras. Para alcançarmos os objetivos 

referidos, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, e iniciamos com um estudo 

bibliográfico, e através deste, conseguimos compreender o que os autores 

relatam sobre os referidos assuntos. Posteriormente realizamos a pesquisa de 

campo, quando em um primeiro momento fizemos as observações com o grupo 

de sujeitos, para que através dessas, pudéssemos delimitar o grupo de dez 

sujeitos para as entrevistas. Partindo dos dados coletados elencamos duas 

categorias de análises: a primeira categoria intitulada de Brincadeiras de 

criança: Lembrando a infância, na qual analisamos as brincadeiras de infância 

desse grupo, fazendo um resgate de como brincavam quando criança, e assim 

pudemos verificar que nem todos os idosos tiveram condições de brincar na 

sua infância, por motivos adversos. Na segunda categoria: Jogos e 

Brincadeiras: Diferenciação e atualidade, fizemos uma diferenciação entre 

jogos e brincadeiras, analisando se os jogos utilizados na infância desses 

idosos eram os mesmos realizados nos dias atuais. Percebemos que os jogos 

e as brincadeiras se diferem, mas que algumas das utilizadas hoje têm 

semelhanças com as utilizadas há anos atrás. Contudo, esse trabalho nos 

mostra que não existe idade para jogar e brincar, e que essas atividades 

podem ser realizadas em qualquer fase da vida.  
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