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RESUMO 

 

As competências socioemocionais recentemente têm sido incluídas nos currículos 
em função da tendência de oportunizar aos alunos uma formação integral. Tais 
competências são necessárias para uma resolução de conflito interpessoal que 
considere os pontos de vista de todos os envolvidos. A escola, como ambiente de 
relações é também um ambiente de conflitos. Assim, estabelecemos como objetivo 
desta pesquisa, analisar um conjunto de aulas de Educação física escolar, nas 
séries finais do ensino fundamental, com o conteúdo esporte e seu diálogo com as 
competências socioemocionais. Como objetivos específicos estabelecemos, 
identificar em que categorias se enquadra a forma de resolução de conflitos 
utilizadas pelos alunos participantes da pesquisa, antes e depois da intervenção 
didática, e discutir uma possível melhoria na qualidade da resolução dos conflitos a 
partir do desenvolvimento socioemocional dos alunos participantes da pesquisa. A 
pesquisa se caracteriza como descritiva com abordagem qualitativa do tipo 
participante, e teve como população os alunos da Escola Estadual Vigário 
Bartolomeu (Natal/RN). Para a amostra, selecionamos a turma do 8º ano do Ensino 
Fundamental, e os participantes foram 16 alunos, sendo 10 meninas e 6 meninos, 
com idade média de 14 anos. A coleta de dados aconteceu durante as aulas de 
Educação Física do quarto bimestre de 2019. Como instrumentos de pesquisa 
utilizamos o questionário da Escala Children’s Action Tendency Scale (CATS), o 
diário de campo e fotografias com função ilustrativa. A professora pesquisadora 
realizou a intervenção didática analisada, que teve 10 encontros de 50 minutos 
cada. Nela, percebemos o movimento de desenvolvimento da professora-
pesquisadora acerca da sua concepção sobre os conflitos, e as suas tentativas de 
influenciar seus alunos neste mesmo movimento. Ao utilizar a CATS antes da 
intervenção, encontramos como resultados a tendência assertiva em primeiro lugar, 
seguida da submissa e da agressiva. Após a intervenção, a tendência submissa 
surgiu em primeiro lugar, seguida da assertiva e da agressiva. Embora o resultado 
encontrado não tenha sido tão positivo, ressaltamos que uma experiência 
longitudinal poderia expressar um resultado diferente. Como possíveis explicações 
citamos a valorização da submissão para uma boa convivência social, o 
amadurecimento emocional dos alunos que podem ter optado por não se envolver 
em alguns conflitos, o tempo pedagógico insuficiente para um trabalho mais efetivo e 
a ênfase na empatia nesta sequência de aulas, que ao valorizar o sentimento alheio 
poderia levar à submissão. 
 
Palavras-chave: Educação Física Escolar. Conflitos Interpessoais. Competências 
Socioemocionais.  
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ABSTRACT 

 

Social-emotional competencies have recently been included in the educational 
curriculum due to the tendency of providing integral formation to students. Such 
competencies are necessary for an interpersonal conflict resolution that considers 
the views of all involved. School, as an environment of relations, is also an 
environment of conflicts. Thus, it was established as the objective of this research 
analyzing a set of school physical education classes for the final years of middle 
school that had as subject matter sports and its dialogue with social-emotional 
competencies. It was established as specific objectives identifying to which 
categories the conflict resolution used by the students that participated in the 
research apply before and after the didactic intervention, and discussing a possible 
improvement in the quality of conflict resolution from the social-emotional 
development of the students that took part in the research. The research is 
characterized as descriptive with a qualitative approach of the participant type and 
had as population the students of the Vigário Bartolomeu State School (Natal/RN). 
For the sample, 8th-grade students were selected, and within the 16 participants, 10 
were girls and 6 were boys, with an average age of 14 years old.  Data collection 
occurred during the physical education classes of the fourth bimester of 2019. The 
Children’s Action Tendency Scale (CATS), the field diary, and photographs with 
illustrative functions were used as research instruments. The didactic intervention 
was carried out by the teacher-researcher and had 10 meetings of 50 minutes each. 
In it, it was noticed the development of the teacher-researcher’s concept about 
conflicts, and her attempts to influence the students on the same path. When using 
CATS before the intervention, the found results had the assertive tendency in the first 
place, the submissive tendency in second, and the aggressive tendency in third. After 
the intervention, the submissive tendency came in the first place, followed by the 
assertive tendency, and then the aggressive tendency. Although the result was not 
as positive, it is emphasized that a longitudinal experience could express a different 
outcome. The valorization of submission for a good social life, the emotional maturity 
of students who may have chosen not to get involved in some conflicts, the 
insufficient pedagogical time for more effective work, and the emphasis on empathy 
during the sequence of classes, which by valuing the feeling of others could lead to 
submission, were mentioned as possible explanations.  
 
Keywords: School Physical Education. Interpersonal conflicts. Social-emotional 
competencies. 
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INICIANDO O CAMINHO RUMO À TRANSFORMAÇÃO 

 

Nos últimos anos tem me inquietado a quantidade de conflitos em que os 

alunos se envolvem durante as aulas de educação física e como tenho reagido 

buscando uma boa mediação como forma de resolução e estratégia formativa.  

Iniciei minha trajetória como professora no ano de 2000, no primeiro período 

da graduação em Educação Física. Ainda no início da formação, sem um referencial 

teórico que sustentasse minhas escolhas, o senso comum e o bom senso 

orientavam minhas tomadas de decisões. Naquela época, era comum que os alunos 

iniciassem o curso superior em Educação Física e, paralelamente, já ingressassem 

no mercado de trabalho. Eu acredito que a falta de fiscalização seja um dos fatores 

que contribuiu para essa realidade, já que era de conhecimento amplo que a 

atividade docente sem supervisão deveria ser área de atuação exclusiva de 

professores graduados.  

Em busca de experiência e de oportunidades iniciei minha vida laboral. No 

início atuei somente como professora de natação, esporte que fez parte da minha 

vida desde a infância e se tornou parte importante durante a adolescência, quando 

me dediquei à modalidade com maior ênfase. A vida de atleta influenciou 

diretamente em minha escolha profissional. Ao entrar na faculdade de Educação 

Física, na época com 18 anos de idade, me imaginava como professora de natação, 

com a expectativa de influenciar positivamente a vida de outras pessoas através do 

esporte, assim como aconteceu comigo.  

Ao longo do curso as expectativas foram se transformando e fui percebendo 

que a área de atuação que eu havia escolhido era muito mais ampla. Já graduada e 

após 6 anos de atuação como professora somente de natação, surgiu a 

oportunidade de ministrar aulas de educação física para alunos do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental. Inicialmente em uma escola privada e logo depois na rede 

estadual de ensino do Rio Grande do Norte.  

Ao assumir essa nova tarefa, passei a me deparar com um desafio muito 

maior. Diferente da natação, que era uma atividade opcional, e os alunos escolhiam 

cursar, nas aulas de educação física os alunos não escolhiam estar comigo. 

Tratava-se de algo imposto pelo currículo, obrigatório para todos os alunos, 

independente de gostarem ou não da disciplina. 
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Apesar de já haver concluído a graduação, eu não me sentia preparada para 

abordar alguns conteúdos que as orientações curriculares vigentes recomendavam. 

Eu conhecia e utilizava os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), e, apesar de 

não me sentir segura para trabalhar todas as temáticas sugeridas, tentava aborda-

las em minhas aulas. Além disso, apesar de reconhecer a importância, eu não 

conhecia o Projeto Político Pedagógico das escolas em que eu atuava. A escolha de 

objetivos, conteúdos e estratégias de ensino partia dos conhecimentos que havia 

adquirido na graduação e de uma boa dose de pesquisa. 

A formação continuada sempre esteve presente no meu percurso. Como um 

fruto do desejo de ser uma boa professora, que impactasse a vida de meus alunos 

de forma positiva, mesmo que fosse com algo pequeno. Esse ideal é que me 

movimenta até hoje, ao longo desses 20 anos de atuação: a busca por capacitação 

que se materialize em qualidade de ensino e numa atuação que faça a diferença na 

vida dos alunos com os quais eu tenho a oportunidade de conviver. 

Em minha experiência no ensino público (estadual) a formação continuada 

em serviço pode ser considerada praticamente inexistente. Não há reuniões com os 

professores de educação física da escola ou de outras escolas que compõem a 

rede. A lei número 11.738, de 16 de julho de 2008 (BRASIL, 2008), mais conhecida 

como lei do piso, em seu parágrafo 4º estabelece que o professor tem o limite 

máximo de 2/3 (dois terços) de sua carga-horária para o desempenho de suas 

funções de interação com os educandos. Pelo menos um terço de sua carga horária 

seria, então, destinado ao planejamento de suas ações, correção de atividades e 

para sua formação continuada, além de outras atividades que compõem o fazer 

pedagógico dos professores.  

No estado do Rio Grande do Norte, em parte desta carga-horária o professor 

deve estar presente na escola, para um planejamento e formação integrados aos 

demais professores da instituição. No entanto, a realidade atual das escolas em que 

atuo impede que isso aconteça efetivamente. Por serem escolas pequenas, muitos 

professores precisam dividir sua carga horária de trabalho entre duas ou mais 

instituições, o que impede que disponibilizem um turno inteiro em uma escola para 

planejamento.  

Além disso, não há profissionais suficientes para atender as escolas nas 

funções de coordenação, secretaria e apoio. Quando há alguém na escola para dar 

suporte, acaba se dividindo nessas funções e acaba “sobrando” pouco tempo para 
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sentar com os professores que estão em horário de planejamento para discutir 

questões gerais da escola, tentar fazer um elo para desenvolver um trabalho 

interdisciplinar ou propor estudos que contribuam para a sua formação.  

Eu enxergo o planejamento coletivo como uma das estratégias para 

melhorar a qualidade da educação. Considero uma grande perda para os alunos e 

professores, o fato de ele não acontecer efetivamente em algumas escolas. 

Atualmente, já no início do ano de 2020, uma das escolas em que atuo está 

passando por uma transformação, iniciada pela mudança dos gestores da direção e 

coordenação e está havendo um movimento para que os encontros passem a 

acontecer. E a partir dos poucos encontros que tivemos, já foi possível perceber um 

grupo de professores mais envolvido e mais motivado, compartilhando ideias e 

trocando experiências como forma de se apoiar e de proporcionar melhores 

experiências para nossos alunos. 

Somando-se a esses momentos de planejamento semanais, acontecem 

alguns encontros formativos com todos os professores e coordenação pedagógica, 

normalmente no início do ano letivo na Semana Pedagógica, e em mais dois ou três 

sábados ao longo do ano. Esses encontros visam informar sobre novas 

determinações e discutir algumas temáticas e situações de alunos em “conselhos de 

classe”. 

A falta de uma formação continuada em serviço acaba muitas vezes 

contribuindo para uma certa acomodação profissional. As demandas de estar em 

sala de aula, muitas vezes atuando em classes superlotadas e cumprindo jornadas 

de trabalho que envolvem dois ou três turnos de trabalho, somando-se aos afazeres 

de sua vida pessoal também podem ser considerados fatores que distanciam o 

professor de manter-se atualizado e motivado para o desenvolvimento de suas 

funções.  

Assim como muitos colegas professores, me vi imersa nestas 

responsabilidades e limitando minha formação continuada às breves pesquisas 

realizadas nos finais de semana quando precisava ministrar os conteúdos com os 

quais eu tinha menor afinidade ou menor experiência.  
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Como “ponto de virada” na minha formação e atuação profissional, destaco a 

participação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)1 

como supervisora no subprojeto Educação Física da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), no período de 2014 a 2017.  

Durante este tempo eu tive a rica oportunidade de conciliar minha prática 

pedagógica com a reflexão sobre a mesma, provocada por formações semanais que 

abordavam diferentes temáticas, além de proporcionar uma rica troca de 

experiências com outros professores que atuavam na educação básica (também 

supervisores do programa), alunos da graduação (bolsistas de iniciação à docência) 

e professores da universidade (UFRN), coordenadores do subprojeto.  

Ao planejar semanalmente com os alunos bolsistas de iniciação à docência 

as atividades a serem desenvolvidas nas aulas, tive a oportunidade de ampliar o 

meu repertório didático, criando diferentes estratégias de ensino. Ao justificar cada 

uma das escolhas traçadas nos planejamentos, tornava-me mais segura no papel da 

docência, refletindo coletivamente sobre as metodologias adotadas ou não nas aulas 

e conhecendo um pouco mais sobre a educação física escolar.  

A participação no programa repercutiu na qualidade das minhas aulas, na 

minha formação docente e motivou-me a buscar inovar e aprender cada vez mais. 

Com a notícia do possível encerramento do PIBID2, passei a buscar novas 

formas de me atualizar e de me manter motivada. Surgiu então, a oportunidade de 

ingressar no mestrado profissional.  

Por sempre ter atuado como professora, desde o primeiro período da 

graduação, o meu desejo era de aprofundar os conhecimentos em conteúdos que se 

relacionassem diretamente com a minha prática profissional diária. Apesar de já ter 

tentado cursar um mestrado acadêmico, me encantei verdadeiramente pela proposta 

do mestrado profissional, pois tinha como característica o estudo dos problemas de 

minha realidade profissional, anseio plenamente atendido pelo curso do Mestrado 

Profissional em Educação Física em Rede Nacional (PROEF). 

 
1O Pibid é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação 
(MEC) que visa proporcionar aos discentes na primeira metade do curso de licenciatura uma 
aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o contexto em 
que elas estão inseridas. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de 
projetos de iniciação à docência desenvolvidos por instituições de educação superior (IES) em 
parceria com as redes de ensino. (BRASIL, 2020) 
 
2 Ao final do ano de 2017 houve uma interrupção no PIBID em todo o Brasil. A presidência nacional, 

por meio do Ministério da Educação, propôs uma reestruturação do programa. 
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Através das disciplinas e atividades oferecidas no curso tivemos a 

oportunidade de atualizar nossos conhecimentos, compreender mais amplamente a 

realidade complexa em que estamos inseridos e trocar ideias com outros colegas 

professores sobre suas práticas pedagógicas. O fato de ser um mestrado em rede, 

com estudantes de todo o Brasil, e que foram divididos no ambiente virtual em 

turmas com essa característica, mesclando estudantes de diferentes estados, 

mostrou-se como algo muito positivo, uma vez que durante a minha graduação o 

convívio foi sempre com os colegas do mesmo estado que eu. Eu conhecia muito 

pouco da realidade da educação física em outros estados, o que foi de uma riqueza 

muito grande tanto culturalmente como na ampliação de conhecimentos. 

Dentre as disciplinas que mais contribuíram para a minha formação eu 

destaco “Problemáticas da Educação Física”, “Escola, Educação Física e 

Planejamento”, “Metodologia da Educação Física” e “Escola, Educação Física e 

Inclusão”. Dentre as disciplinas de práticas corporais eu destaco “Ensino de Práticas 

Corporais de Aventura”, que além de abordar um conteúdo novo para mim, que tive 

acesso apenas através de pesquisas individuais, utilizou uma metodologia muito 

dinâmica, com diferentes estratégias e vivências práticas. 

A disciplina “Problemáticas da Educação Física” foi a que mais me marcou, 

pois além de ter sido a primeira a ser cursada, refletiu exatamente sobre as 

dificuldades que encontramos em nosso dia a dia. Cada texto e cada temática 

pareciam tratar do que estava acontecendo em minhas aulas. Além disso, utilizou 

metodologias riquíssimas, que nos “obrigaram” a aprender a utilizar recursos novos 

como o cmap tools para confecção de mapas mentais e como gravar vídeos e postar 

no youtube mostrando a tela de nosso computador. Foi a partir desta disciplina que 

passei a buscar um problema presente em minha realidade que pudesse ser 

estudado nesta dissertação.  

Dentre os vários problemas presentes na minha atividade profissional 

busquei estudar algo que me inquietasse e que também tivesse um impacto positivo 

em minha prática, melhorando a qualidade de minha atuação com meus alunos. 

Sempre que me deparo com as dificuldades enfrentadas em meu cotidiano escolar 

penso no meu papel social de educadora e no compromisso assumido a cada ano 

letivo.  

Dois questionamentos me acompanham sempre, me fazendo refletir sobre 

qual a escola que eu gostaria de ter para meus filhos e qual é o meu papel na 
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construção dessa escola. Ao refletir sobre essas questões sempre entendo o espaço 

da escola como um espaço de ampla formação, que não se resuma somente à 

aquisição de aprendizagens cognitivas mas também como um espaço de construção 

de amizades, de aprender a conviver, se relacionar com o outro e amadurecer 

emocionalmente, se conhecendo o suficiente para tomar decisões coerentes com 

seus princípios morais e éticos, buscando uma realização mais ampla, não apenas 

no campo profissional mas como sujeito atuante e participante de uma sociedade.  

Ao refletir sobre meu papel na construção dessa escola, percebo que minha 

atuação poderia ser mais completa, com uma atuação pedagógica planejada que 

além de permitir o conhecimento corporal e a tematização de diferentes práticas 

corporais, pudesse contribuir para o desenvolvimento integral de meus alunos, 

auxiliando-os também nas esferas social e emocional. 

Apesar do empenho em buscar boas referências de atualização que me 

permitissem explorar diferentes conteúdos da Cultura de Movimento3, buscando 

atingir os objetivos propostos por meio de estratégias inovadoras, os aspectos 

atitudinais dos conteúdos não estavam recebendo a atenção necessária. A 

inquietação está presente também porque durante as aulas por diversas vezes eu 

preciso interromper a atividade e intervir em situações de conflito entre os alunos. 

Essa temática foi a escolhida para esse estudo, a qual passamos a tratar com maior 

ênfase nas sessões seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Cultura de movimento pode ser entendida como “conceituação global de objetivações culturais, em 
que o movimento humano se torna o elemento de intermediação simbólica e de significações 
produzidas e mantidas tradicionalmente em determinadas comunidades ou sociedades” (KUNZ, 
1991, p. 38). Adoto aqui a terminologia Cultura de Movimento, pois além de fazer parte do Grupo de 
Estudos e Pesquisa sobre o Corpo e Cultura de Movimento (GEPEC), sigo o Referencial Curricular 
do Rio Grande do Norte, o qual utilizo como referencial curricular, uma vez que o Projeto Político 
Pedagógico da escola em que atuo está em construção para adequação à Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e ao referido referencial.  
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INTRODUÇÃO 

 

Basta uma discordância de pensamento ou uma tomada de decisão 

diferente da esperada para que o conflito tome forma. Trabalhar em grupo sempre 

foi desafiador, é verdade, exige maturidade emocional e bom relacionamento 

interpessoal. No entanto, tenho percebido nas aulas um crescimento na intolerância 

e na falta de respeito.  

Em minhas aulas é comum alunos se negarem a participar das atividades 

por medo do julgamento do outro, realizarem “brincadeiras” que expõem os colegas 

de maneira constrangedora, utilizarem apelidos que constrangem como forma de 

provocar o colega ou aparecer para os demais alunos da turma, se negarem a 

participar no time que foi estabelecido, terem dificuldades de conviver com os 

colegas nas atividades em grupo. Em especial as atividades que precisam ser 

realizadas por um período mais longo, e que necessitam de interação em outros 

momentos fora do horário, são as que acontecem maior quantidade de conflitos. 

Desentendimentos ao negociar pontos de vista, alunos querendo trocar de grupo ou 

se negando a participar por discordarem de decisões tomadas pelos colegas.  

A incapacidade de resolver um conflito através do diálogo suscita o uso de 

palavras e gestos ofensivos e muitas vezes uma situação de aula acaba interferindo 

no relacionamento entre os alunos de forma significativa, afetando, inclusive, sua 

aprendizagem.  

Mesmo tendo uma certa experiência com o ensino e buscando sempre  

aprimorar o meu fazer docente, constantemente me deparo com casos desafiantes, 

que exigem mais do que o conhecimento específico da área ou de didática. Venho 

aprendendo a lidar com os conflitos conforme eles vão acontecendo. Muitas vezes 

percebo que a minha reação está relacionada não somente ao ocorrido, mas a como 

eu estava me sentindo no momento e à maturidade que fui conquistando.  

Sentia falta de preparação para uma mediação efetiva, que pudesse 

contribuir para a autonomia dos alunos lhes dando condições de solucionar esse tipo 

de problemas em outras oportunidades sem a atuação do professor, pois é sabido 

que desentendimentos e discordâncias de pensamento nos acompanharão por toda 

a vida, não se trata de uma exclusividade da fase escolar.  

Durante a minha formação inicial e continuada não esteve presente a 

temática dos conflitos interpessoais, sendo o bom senso e as experiências 
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anteriores os recursos que tenho utilizado nessa mediação. Durante a graduação, 

não me recordo de ter sido abordada essa temática. Segundo Vinha e Tognetta, 

 

raramente os cursos de formação estudam essas questões, deixando 
o futuro profissional em educação sem preparo para lidar com mais 
segurança ao defrontar-se com situações de conflitos que ocorrem 
em qualquer instituição educativa (VINHA; TOGNETTA, 2009, 
p.532). 

 

É fato que uma aula envolvente, com a participação ativa de nossos alunos, 

minimiza bastante a ocorrência de conflitos, mas saber se relacionar com o outro é 

realmente desafiador. Envolve conhecer seus próprios sentimentos para 

compreender os sentimentos do outro, saber comunicar-se de forma a se fazer 

entender, respeitar as diferenças individuais, dentre outros fatores. 

A cada aula de Educação física os alunos se desafiam em como conseguir 

se encaixar em um time, aceitar a cobrança dos colegas, exercer uma liderança 

positiva, comunicar-se para compartilhar ideias e estratégias, utilizar a criatividade 

em uma jogada, em uma coreografia de dança ou série ginástica, comemorar 

vitórias sem desrespeitar o adversário ou aceitar um resultado ruim. O tempo todo 

estamos sendo estimulados a desenvolver habilidades sociais e emocionais, e 

mesmo com esse estímulo constante, praticamente intrínseco às vivências da área, 

muitos casos de desentendimentos ou instabilidade emocional emergem dentre os 

alunos e estes têm sido cada vez mais alarmantes. Uma divergência sobre uma 

jogada, uma falta numa situação de jogo, ou um “apelido” dito numa hora errada são 

motivos suficientes para uma discussão que rapidamente pode se transformar em 

agressão física. Muitas vezes o desentendimento não acaba naquela aula, ele 

prossegue acompanhado de ameaças e de sofrimento.  

Especificamente na área de educação física, que trabalha com emoções e 

expressões mais intensos, pelo contato corporal com o outro, pela liberdade de 

movimento e até mesmo pela descontração e ludicidade inerentes a esse 

componente curricular, os relacionamentos interpessoais são mais desafiadores. 

Nestes termos,  

 

 A educação física, como qualquer outra disciplina, tem 
responsabilidade na concretização do processo de formação e 
desenvolvimento de valores e atitudes, por essa razão, deveria 
considerá-lo como parte de seus conteúdos de ensino. Mais 
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especificamente caberia ao professor o papel de coordenar de perto 
tudo isso, proporcionando durante suas aulas momentos em que, 
dentro de seu planejamento prévio, aproveitaria para torná-los 
educativos, discutindo e refletindo sobre cada situação ou fato 
ocorrido. (GUIMARÃES et al., 2001, p. 19). 

 

É no sentido de fazer com que a Educação Física, enquanto componente 

curricular, não se encerre em seus conteúdos mais possa dialogar com o cotidiano 

de seus alunos que a questões socioemocionais ganham relevo. De forma explícita 

ou tangenciando a intenção da área está registrado que a Educação Física  

 

compreende saberes corporais, experiencias estéticas, emotivas, 
lúdicas que se inscrevem, mas não se restringem, a racionalidade 
típica dos saberes científicos a qual, comumente, orienta as práticas 
pedagógicas na escola. Experimentar e analisar formas de 
expressão que não se alicerçam apenas nessa racionalidade é uma 
das potencialidades desse componente e um dos motivos centrais da 
sua condição de direito dos/as estudantes de todo o Brasil. (BRASIL, 
2017, p. 102) 

 

Percebe-se então, que as aulas de educação física exigem 

sistematicamente do aluno o que se tem chamado atualmente de competências 

socioemocionais, entendidas aqui como 

 

a capacidade de compreender, gerir e expressar os aspectos sociais 
e emocionais da vida de cada um de forma a lidar adequadamente 
com situações interpessoais e a possibilitar a prossecução bem-
sucedida de tarefas como a aprendizagem, o estabelecimento e 
manutenção de relações positivas, o tomar decisões 
responsavelmente, resolver problemas do dia-a-dia e a adaptar-se às 
exigências do crescimento e desenvolvimento. (CASEL; 2005 apud 
COELHO; SOUSA; MARCHANTE, 2014, p.15-16)  

 

Os casos cotidianos de agressões verbais, físicas e de desrespeito 

presentes na comunidade escolar, demonstram a necessidade de um trabalho com 

as emoções, ampliando nossa visão para além dos objetivos de aprendizagem 

tradicionais, ligados a aprendizagem cognitiva ou motora, no caso da educação 

física. 

A transformação social que tem atingido também a escola, tem despertado a 

minha preocupação como professora. Vivemos hoje em um mundo em 

transformação em velocidade exponencial, diferente da época em que eu estava na 

escola no papel de estudante. Considerando a preparação para o mundo do trabalho 
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como um dos objetivos da escola, se faz necessário educar para o desenvolvimento 

de diferentes competências, pois o conhecimento e o desenvolvimento cognitivo não 

são mais as únicas exigências para se conquistar um emprego. Além disso, para 

além da realização profissional, a escola deve se preparar com a formação do aluno 

como sujeito, o que lhe permitirá uma realização mais ampla, reforçando a 

necessidade de um trabalho com as emoções nesse espaço. 

Na minha atuação como coordenadora e orientadora pedagógica em uma 

escola, percebi que professores com excelente domínio técnico de sua área de 

conhecimento muitas vezes perdiam a oportunidade de potencializar sua atuação 

por falta de competências socioemocionais, e não técnicas. Presenciei colegas com 

dificuldade em se relacionar com o outro, que não aceitavam críticas ou sugestões, 

que não conseguiam exercer a sua função com responsabilidade, cumprindo horário 

e metas, sempre com uma desculpa ou arranjando “culpados” para suas falhas. A 

ausência dessas competências, muitas vezes consideradas secundárias, afetou o 

seu desempenho no trabalho. Mas não é somente no trabalho que elas são 

importantes. 

Como seres sociais que somos, estamos nos relacionando com outras 

pessoas constantemente. As amizades e o relacionamento amoroso ocupam um 

papel significativo na vida da maior parte das pessoas, em especial durante a 

adolescência. A todo tempo estamos colocando em prática nossas competências 

socioemocionais. 

Considerando a importância do desenvolvimento dessas habilidades na 

atualidade, quando temos uma expectativa de vida mais longa e, portanto, mais 

problemas de relacionamento, seja em casa ou no trabalho, é importante que elas 

possam ser desenvolvidas também na escola. Fala-se muito em desenvolver a 

inteligência emocional (GOLEMAN, 1995) ou as inteligências múltiplas (GARDNER, 

1995) e muitas escolas já estão buscando incluir em seus currículos de maneira 

sistematizada ações que favoreçam esse desenvolvimento.  

A preocupação com o desenvolvimento integral do ser humano está 

expressa também na legislação e nas orientações curriculares. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDB (BRASIL, 1996), em seu artigo 2º, e o Estatuto 

da Criança e do Adolescente - ECA (BRASIL, 1990), em seu artigo 53º, estabelecem 

o direito de todos à educação e sua finalidade. “A educação [...] tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
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sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996). Dessa forma, deixam claro que o 

desenvolvimento não deve ser resumir à esfera cognitiva. Ao utilizar a expressão 

“pleno desenvolvimento” entende-se o caráter de integralidade do ensino, devendo 

compreender o ser humano em todas as suas potencialidades, incluindo seus 

aspectos social e emocional.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013, p. 

7) visam atualizar as políticas educacionais através de orientações “que 

consubstanciem o direito de todo brasileiro à formação humana e cidadã e à 

formação profissional, na vivência e convivência em ambiente educativo”. 

Fortalecendo assim, o ideal de um desenvolvimento integral através da educação 

escolar formal.  

As Diretrizes curriculares do Estado do Rio Grande do Norte (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2018) foram elaboradas recentemente, no ano de 2018, e em seu 

primeiro capítulo já anunciam como dever da educação básica “visar à formação e 

ao desenvolvimento humano integral, rompendo com visões reducionistas que 

privilegiam a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva” (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2018, p.13). Dessa forma, o documento regulamentador do estado 

enfatiza a importância de um desenvolvimento que considere todas as esferas sem, 

no entanto, priorizar uma delas. 

Ratificando o exposto nos documentos nacionais citados acima, a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) ampliou a discussão da 

necessidade de pensar nossos alunos integralmente. Ao abordar o Ensino 

Fundamental, a BNCC estabelece quatro eixos de formação que articulam o 

currículo ao longo de toda a etapa: letramentos e capacidade de aprender, leitura do 

mundo natural e social, ética e pensamento crítico, e solidariedade e sociabilidade. 

Esse destaque demonstra a valorização de um trabalho transversal com as 

competências socioemocionais por todo o nível de ensino.  

Especificamente com relação ao componente curricular educação física, a 

BNCC (BRASIL, 2017) propõe oito dimensões do conhecimento como forma de 

tematizar as diferentes práticas corporais, não havendo hierarquia entre elas. As 

oito dimensões são: experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a 

ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário 

(BRASIL, 2017). Destaco duas que se referem de maneira mais acentuada à 

dimensão atitudinal, já conhecida de referenciais anteriores, dentre eles os 
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Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998), são elas a construção 

de valores e o protagonismo comunitário.  

Além disso, o mesmo documento (BRASIL, 2017) define 10 competências 

gerais a serem desenvolvidas nos estudantes ao longo da educação básica. Das 

10 competências, quatro delas são sociais ou emocionais: 

 

-Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, 
para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões 
comuns que respeitem e promovam os direitos humanos e a 
consciência socioambiental em âmbito local, regional e global, com 
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos 
outros e do planeta. 
- Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas e com a pressão do grupo. 
-  Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, 
com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, idade, 
habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra 
natureza, reconhecendo-se como parte de uma coletividade com a 
qual deve se comprometer. 
-. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões, com 
base nos conhecimentos construídos na escola, segundo princípios 
éticos democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

 

Apesar de ser um tema que tem sido bem explorado pela mídia 

recentemente, em muitas escolas o modelo de educação presente ainda é o 

tradicional (REMONTE, 2014), com o professor no centro do processo, transmitindo 

conteúdos específicos das diferentes áreas, o que deixa claro a supremacia das 

competências cognitivas. Este assunto ainda não está presente efetivamente em 

muitas escolas.  

Na área de Educação Física as discussões ainda estão iniciando e as 

estratégias para promover o desenvolvimento dessas habilidades ainda não são de 

conhecimento amplo. Ao realizar o Estado da Arte nas principais revistas eletrônicas 

da área da Educação Física, pudemos comprovar que na área a discussão sobre os 

conflitos interpessoais ou o desenvolvimento das competências socioemocionais nas 

aulas de educação física ainda está tomando forma. 

Foram pesquisados em sete revistas eletrônicas os termos-chave: 

“conflitos”, “emoções” e “socioemocionais”. Nas revistas que disponibilizavam 
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opções de busca refinada, a pesquisa foi feita nos campos título e resumo. Nas que 

não apresentavam essa opção, buscou-se no texto completo. A exceção se dá para 

a Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE), na qual buscou-se apenas pelo 

título, por não apresentar a opção resumo e não ter sido realizada a busca no texto 

completo em função do grande volume de artigos encontrados com a palavra-chave 

“conflitos”, uma vez que muitos dos artigos trazem em seu corpo uma declaração 

dos autores afirmando não haver “conflito” de interesses. Ao buscar pelo texto 

completo foram encontrados 280 artigos com a palavra-chave “conflitos”, 23 com a 

palavra “emoções” e 2 com a palavra “socioemocionais”, o que fez com que a autora 

optasse por considerar a pesquisa somente pelo título, no caso da RBCE. 

Devemos destacar também que, em nossa pesquisa, alguns dos artigos 

encontrados com a palavra-chave “emoções” também constavam como resultado na 

busca pela palavra “conflitos”, o que reduz a quantidade de artigos encontrados. 

Optou-se por registrarmos o quantitativo sem a exclusão das coincidências, já que o 

nosso interesse está especificamente sobre os artigos selecionados, ou seja, que 

possuem relação com a temática abordada. 

O resultado detalhado está apresentado no Quadro 1, localizado logo 

abaixo: 

Quadro 1 – Estado da Arte (Palavras-chave: Conflitos, Emoções e Socioemocionais) 

Revista Quantidade de 
artigos 

encontrados 

Quantidade de 
artigos 

selecionados 

Artigos 

Movimento Conflitos (18) 
Emoções (15) 
Socioemocionais (0) 

Conflitos (1) 
Emoções (3) 
Socioemocionais (0) 

O olhar do paciente sobre o câncer 
infantojuvenil e sua percepção acerca 
de seus sentimentos e emoções 
diante do videogame ativo. 
Influência da modificação da lógica 
interna nas emoções percebidas em 
adolescentes escolares durante as 
sessões de expressão corporal. 
Efeito da cooperação motriz na 
vivência emocional positiva: 
perspectiva de gênero. 
O desenvolvimento de valores e 
atitudes por meio da aula de educação 
física.  

Revista 
Brasileira de 
Ciências do 
Esporte 
(RBCE) 

Conflitos (0) 
Emoções (1)  
Socioemocionais (0) 

Conflitos (0) 
Emoções (0) 
Socioemocionais (0) 

 

Motrivivência Conflitos (13)  
Emoções (3) 
Socioemocionais (0) 

Conflitos (2) 
Emoções (0) 
Socioemocionais (0) 

Estudo das possíveis relações entre 
comportamentos agressivos/violentos 
de escolares e a programação da 
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televisão.  

Escola, educação física e juventude: 
caminhos para cidadania 

Pensar a 
Prática 

Conflitos (44) 
Emoções (38) 
Socioemocionais (1) 

Conflitos (2) 
Emoções (0) 
Socioemocionais (0) 

A agressividade na educação infantil: 
o jogo como forma de intervenção  
O jogo nas aulas de educação física e 
suas implicações no desenvolvimento 
moral  

Ciência e 
Movimento 

Conflitos (5) 
Emoções (4) 
Socioemocionais (0) 

Conflitos (2) 
Emoções (0) 
Socioemocionais (0) 

A psicomotricidade relacional como 
propulsora do desenvolvimento 
psicoafetivo e da socialização em 
alunos da educação infantil 
Fatores associados à indisciplina nas 
aulas de educação física 

LICERE Conflitos (1) 
Emoções (0) 
Socioemocionais (0) 

Conflitos (0) 
Emoções (0) 
Socioemocionais (0) 

 

Revista 
Brasileira de 
Educação 
Física e 
Esporte 

Conflitos (84) 
Emoções (64) 
Socioemocionais (1) 

Conflitos (1) 
Emoções (0) 
Socioemocionais (0) 

O jogo como precursor de valores no 
contexto escolar. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).4 
 

Por meio da leitura do quadro, é possível observar que foram encontrados 

somente 11 artigos que possuem relação com a temática abordada, sendo que 

destes, 3 não são brasileiros, estão escritos em espanhol e são resultado de 

pesquisas na Espanha e na Colômbia. Este fato coaduna com a nossa conclusão de 

que na área da Educação Física Escolar, as experiências pedagógicas com uma 

sistematização voltada para uma metodologia que dialogue com o desenvolvimento 

das competências socioemocionais ou como forma de trabalhar os conflitos 

interpessoais ainda estão iniciando. 

Dessa forma, se faz necessário que sejam registradas as experiências que 

estão sendo desenvolvidas nas escolas, ampliando assim a bibliografia na área que 

relate experiências pedagógicas já executadas e seus efeitos no grupo de 

estudantes e na escola. Além disso, há algumas especificidades da área da 

educação física que tornam especialmente relevante a discussão desta temática. É 

próprio da educação física o movimento, o contato, a sensibilidade. A aula explora o 

senso de equipe, de coletividade, de colaboração. O uso da técnica, a 

disponibilidade corporal dos sujeitos para experimentar os diferentes conteúdos 

propostos, o empoderamento ao conseguir executar um gesto, uma técnica ou se 

 
4 Busca realizada nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2020. 
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sentir capaz de se destacar em uma partida. O sentimento de incapacidade ou de 

motivação para vencer cada desafio. Para a área da educação física, uma 

aproximação com a área da psicologia educacional pode representar uma 

possibilidade de abandono do espontaneísmo nas interações estabelecidas entre os 

alunos e com os alunos, permitindo utilizar cognição e emoção para uma interação 

social mais equilibrada e assertiva. 

Socialmente, a importância desta pesquisa está na oportunidade de 

desenvolvimento proporcionada aos estudantes envolvidos e às pessoas que com 

eles se relacionam, na medida que podem ter sido afetados por uma forma diferente 

de se relacionar com os estudantes participantes. Além disso, pessoalmente justifico 

a escolha desta pesquisa como uma forma de adquirir conhecimentos sobre a 

temática que não fez parte de minha formação inicial ou continuada, e que se 

apresenta como um problema cotidianamente em meu fazer pedagógico. 

Como questão de estudo elegemos, então: como a abordagem das 

competências socioemocionais pode ajudar a pensar o ensino da educação física na 

escola, buscando oportunizar uma forma de se relacionar melhor com o outro e 

consigo? 

Da questão já anunciada surge como objetivo geral, analisar um conjunto de 

aulas de Educação física escolar, nas séries finais do ensino fundamental, com o 

conteúdo esporte e seu diálogo com as competências socioemocionais. 

Como objetivos específicos temos: 

-Identificar em que categorias se enquadra a forma de resolução de conflitos 

utilizadas pelos alunos participantes da pesquisa, antes e depois da intervenção 

didática; 

-Discutir uma possível melhoria na qualidade da resolução dos conflitos a 

partir do desenvolvimento socioemocional dos alunos participantes da pesquisa. 

Esta pesquisa se caracteriza como descritiva com abordagem qualitativa do 

tipo participante, uma vez que houve o contato direto da pesquisadora com o objeto 

de pesquisa. As pesquisas qualitativas consideram o contexto específico em suas 

especificidades e diversidades (MINAYO, 2001). 

O estudo foi desenvolvido na Escola Estadual Vigário Bartolomeu, localizada 

no bairro de Lagoa Nova, na cidade de Natal/RN. A clientela da escola é formada 

principalmente por moradores dos bairros Lagoa Nova e Nova Descoberta. A escola 

funciona atualmente nos turnos vespertino e noturno. 
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No turno vespertino, horário no qual foi desenvolvida a pesquisa, funcionam 

4 turmas, uma de cada série do 6º ao 9º ano. As turmas são pequenas, contendo 

entre 17 e 27 alunos por sala.  

Já no turno noturno, a escola também funciona com quatro turmas, mas na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), contemplando do 2º ao 5º 

período. A escola não funciona no turno matutino. 

De estrutura compacta, além das quatro salas de aula, a escola dispõe de 1 

secretaria/diretoria, 1 sala de vídeo, 1 sala dos professores, 1 biblioteca, 1 sala 

multifuncional para atendimento de alunos com deficiência, 1 quadra, 2 banheiros 

para os funcionários (localizados na sala dos professores), 2 banheiros para os 

alunos e um laboratório de informática que no momento não está funcionando por 

não ter computadores em bom estado. 

Foram convidados a participar da pesquisa os alunos do 8º ano da escola. A 

turma do oitavo ano era composta por 19 alunos, com idades entre 13 e 17 anos, 

sendo 10 meninas e 9 meninos5. Não foi utilizado critério de amostragem para a 

seleção da turma do 8º ano. Como as características da pesquisa permitiam o 

desenvolvimento com qualquer uma das turmas da escola, selecionou-se o grupo do 

8º ano apenas por conveniência da pesquisadora, que já ministrava aulas de 

educação física para essa turma. 

Após o convite aos alunos, os pais foram esclarecidos sobre os objetivos da 

pesquisa em uma reunião de entrega de resultados bimestral. Cada um dos alunos 

recebeu em sala um kit contendo duas vias de cada um dos termos: o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) para ser assinado pelo aluno, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de Autorização para uso de 

imagens para serem assinados por um dos responsáveis6. Uma das vias deveria 

ficar com a família do aluno e a outra deveria ser devolvida à pesquisadora. 

É importante esclarecer que o convite e a entrega dos kits somente 

ocorreram após a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 

 
5 Optamos por utilizar como critério de divisão o sexo, aqui entendido como o termo usado para 

caracterizar as características anatômicas que diferenciam os homens das mulheres, e vice-versa 
(GOELLNER, 2009). 

6 Os modelos dos termos que compõe o kit podem ser consultados nos Apêndices desse relatório de 
pesquisa. 
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em 28 de novembro de 2019, sob o parecer de número 3.732.019, apenso ao 

processo de número 17583119.4.0000.55377. 

Após o recebimento dos kits assinados, houve a formação do grupo de 

participantes, composto por 16 alunos, sendo 10 meninas, com idades entre 13 e 17 

anos (média de idade de 14,4 anos) e 6 meninos, também com idades entre 13 e 17 

anos (média de idade de 14,6 anos). 

A atuação com o grupo aconteceu em 3 fases distintas. Na primeira delas os 

alunos responderam um questionário, na segunda participaram da intervenção 

didática e na terceira responderam novamente o mesmo questionário. 

O questionário foi aplicado antes da intervenção pedagógica, objetivando 

identificar como os alunos costumam lidar com os conflitos em diferentes situações. 

Trata-se de uma adaptação da escala Children’s Action Tendency Scale-CATS8 

(DELUTY, 1981 apud CARINA, 2009). A escala avalia simultânea e 

comparativamente três tipos de tendências de resolução de conflitos interpessoais: 

agressivo, assertivo e submisso. A avaliação ocorre por meio da descrição de 

conflitos interpessoais hipotéticos com conteúdos de provocações, perda e 

frustração, por exemplo, entre pares e envolvendo figuras de autoridade. O 

instrumento foi desenvolvido por Robert Deluty em 1979 e possuía 13 questões com 

alternativas fechadas como opções de resposta. Em 1981, Deluty publicou uma 

versão resumida da CATS, com apenas 10 questões e sem alternativas, sendo 

questões abertas para serem respondidas livremente. A escala foi cedida por Deluty 

para a professora Maria Isabel Leme, que a traduziu para o português e a utilizou 

em uma amostra brasileira (LEME, 2004). Além disso, a autora acrescentou à 

classificação das respostas uma quarta categoria, a qual denominou de mista, pois 

em uma mesma resposta o sujeito apresentava mais de uma tendência de 

resolução. Essa adaptação também foi utilizada pela pesquisadora Sandra Cristina 

Carina em sua em sua tese de doutorado, em 2009. Além dessas alterações, Carina 

acrescentou ao final de cada situação proposta por Deluty, o questionamento “Por 

quê” para entender a reação de cada aluno à situação. Optamos por utilizar a CATS 

da mesma forma que Carina (2009), em sua versão resumida, com 10 questões 

abertas e com o questionamento “Por quê?” ao final de cada pergunta, 

 
7 A aprovação da pesquisa pelo CEP pode ser consultada nos anexos deste relatório de pesquisa. 
8 A Escala Children’s Action Tendency Scale-CATS pode ser consultada nos anexos deste relatório 

de pesquisa. 
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categorizando as respostas ao final nas 4 categorias: submissa, agressiva, assertiva 

ou mista, como forma de compreender quais as formas mais utilizadas pelo grupo 

nas situações de conflito. 

Após a aplicação do questionário iniciou-se a intervenção didática. A 

intervenção foi composta por 11 aulas, sendo que a aula 02 precisou ser repetida em 

função de uma mudança de opinião do grupo de alunos. Totalizaram-se, então, 10 

aulas diferentes, nas quais trabalhou-se o conteúdo esporte. Este conteúdo foi 

escolhido por já estar programado na sistematização realizada no início do ano com a 

turma. Buscou-se então, trabalhar o conteúdo esporte dialogando com atividades que 

estimulasse o desenvolvimento das competências socioemocionais. O trabalho com 

as emoções é sugerido como uma das formas de melhorar a resolução de conflitos 

tornando-a mais assertiva.  

Ao final de cada uma das aulas, a professora pesquisadora realizava seu 

“diário de bordo” registrando os principais acontecimentos da aula, refletindo e 

avaliando sua conduta. O diário de bordo tinha também o objetivo de aprimoramento 

profissional da professora pesquisadora, uma vez que a reflexão sobre a ação se 

configura como um dos requisitos necessários para uma formação continuada efetiva. 

Em algumas aulas, houve também o registro das atividades por meio de 

fotografias com função acessória de ilustração. 

Após a intervenção didática, a escala CATS foi respondida novamente pelos 

alunos, buscando-se comparar os resultados com as respostas anteriores à 

intervenção. 

Os resultados encontrados foram categorizados e discutidos. 

O próximo capítulo apresenta o marco teórico acerca da temática da 

pesquisa, tendo sido dividido em dividido em quatro sessões.  

A primeira delas discorre sobre os conflitos interpessoais, como eles têm 

sido tratados no ambiente escolar, apresenta a classificação das formas de 

resolução propostas por Deluty e possibilidades de um trabalho na escola que possa 

afetar positivamente a forma como os estudantes se relacionam ao discordar, tendo 

maior autonomia na busca de uma resolução pacífica de conflitos. A segunda 

sessão explica o que são as competências socioemocionais e apresenta algumas 

possibilidades de categorização de tais competências sugeridas por estudiosos da 

área. A importância de se desenvolver as competências socioemocionais também 



35 
 

 

na escola está descrita na terceira sessão. E a quarta e última sessão busca 

justificar porque essa abordagem teria espaço nas aulas de educação física escolar.  

O terceiro capítulo apresenta e discute os resultados encontrados. A 

primeira sessão analisa os dados coletados através da CATS antes da intervenção 

didática, buscando identificar quais as formas de resolução de conflitos mais 

utilizadas pelos alunos. A segunda sessão descreve e analisa a experiência 

pedagógica com a unidade didática que desenvolveu o conteúdo esporte 

considerando o desenvolvimento das competências socioemocionais. Na terceira 

sessão há a análise dos dados obtidos através da aplicação da CATS após a 

intervenção didática, buscando perceber mudanças nas formas de resolução de 

conflitos adotadas pelos alunos após a intervenção didática. E a quarta sessão visa 

descrever as transformações vivenciadas pela professora pesquisadora sobre a 

forma de pensar os conflitos na escola. 

O quarto capítulo conclui o relatório, apresentando as conclusões 

encontradas e as considerações finais acerca do estudo.  
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2 JOGANDO JUNTOS: OS CONFLITOS INTERPESSOAIS E A ABORDAGEM 

DAS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 

 

2.1 Conhecendo o problema: os conflitos interpessoais na escola 

 

Basta uma visita à sala dos professores no momento do intervalo. Todos os 

dias as conversas são permeadas por situações de indisciplina vivenciadas nas 

salas de aula e de conflitos envolvendo alunos e, algumas vezes, também 

professores. É inegável que a indisciplina e a presença de conflitos nas escolas é 

um problema recorrente em todo o Brasil.  

Fante (2003) apud Vinha e Tognetta (2009) constatou que 47% dos 

professores dedicam de 21% a 40% do seu tempo na escola aos problemas de 

conflitos entre os alunos. E Leme (2006), também citada por Vinha e Tognetta 

(2009), ao realizar uma investigação em escolas públicas e privadas de São Paulo, 

encontrou que 46,9% dos estudantes da 8ª série acreditam que os conflitos 

aumentaram nos últimos anos. Já os diretores paulistas num percentual de 85,5% 

afirmaram que consideram os conflitos um aspecto muito importante para garantir o 

bom funcionamento da escola.  

Entende-se como conflito interpessoal quando há um desequilíbrio nas 

relações pessoais que se estabelece. (VINHA, 2013). Como somos seres sociais, é 

comum que essa desordem aconteça com frequência. Pois se somos todos 

diferentes, pensar diferente, sentir diferente faz parte também de nossa 

diferenciação. “Em outros termos: enquanto estivermos vivos existirão conflitos 

interpessoais em nossas vidas” (VICENTIN, 2013, p.90). 

Maturana (2002) destaca o papel do amor na nossa evolução como espécie, 

uma vez que as relações sociais seriam fruto desse sentimento e teriam motivado o 

surgimento da linguagem. 

 

O amor é a emoção central na história evolutiva humana desde o 
início, e toda ela se dá como uma história em que a conservação de 
um modo de vida no qual o amor, a aceitação do outro como um 
legítimo outro na convivência, é uma condição necessária para o 
desenvolvimento físico, comportamental, psíquico, social e espiritual 
normal da criança, assim como para a conservação da saúde física, 
comportamental, psíquica, social e espiritual do adulto. (MATURANA, 
2002, p. 25) 
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Para Maturana (2002), para haver convivência social é necessário que haja 

a aceitação do outro como um legítimo outro na convivência. E tal aceitação seria 

uma conduta de respeito. Para se conviver seria necessário, então, que cada 

indivíduo se aceite e se respeite, só assim poderá aceitar o outro e respeitar o outro 

em um espaço de convivência. “Sem aceitação e respeito por si mesmo não se pode 

aceitar e respeitar o outro, e sem aceitar o outro como legítimo outro na convivência, 

não há fenômeno social” (MATURANA, 2002, p.31). 

A afetividade, a emoção, estão presentes no conviver. E como seres sociais 

que somos, é natural que vivenciemos conflitos em nossa convivência. A cognição 

teria então um papel importante ao lado da emoção na maneira como lidamos com 

esses conflitos. Sastre e Moreno (2002) destacam estudos neurológicos e 

psicológicos (áreas que estudam as emoções de ângulos diferentes) que combinam 

que razão e emoção estão unidas, uma influenciando a outra. A escola, como 

ambiente privilegiado para a aprendizagem cognitiva seria, então, um dos espaços 

onde podemos aprender a conviver, lidando com os conflitos de maneira equilibrada, 

considerando as diferenciações dos envolvidos de modo a obter um resultado 

satisfatório para ambas as partes. 

A busca por formar indivíduos autônomos, que busquem agir de maneira 

responsável e transformadora na sociedade em que vivem, respeitando seus 

semelhantes e cooperando para o bem comum está expressa em grande parte dos 

projetos escolares. Especificamente na Escola Estadual Vigário Bartolomeu, em seu 

Projeto Político Pedagógico (em construção) está colocado que a escola visa “à 

formação de pessoa integrada, participativa, reflexiva, autônoma, curiosa, livre de 

preconceitos, solidária, construtora de sua realidade” (2015, p.13). Embora esteja 

em processo de atualização, o documento comunica as expectativas da comunidade 

escolar.  

Apesar destas expectativas, muitas vezes as estratégias adotadas não 

contribuem com esse objetivo. Boa parte dos professores se sentem inseguros e 

despreparados para traçar estratégias que colaborem com uma formação para o 

desenvolvimento de valores como a solidariedade e o respeito (VINHA; TOGNETTA, 

2009). O mesmo acontece com o tratamento dado aos conflitos interpessoais que 

acontecem no ambiente escolar. 
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Cada docente a seu modo utiliza qualquer estratégia que acredita ser 

útil para conter o problema como, por exemplo, dar notas baixas, 

ameaçar, punir, conversar, gritar, advertir, acusar, censurar, excluir, 

ou mesmo ignorar... (VINHA, 2013, p.63) 

 

Piaget (1932[1994]) apud Vinha e Tognetta (2009) defende que a formação 

dos valores morais se dá na inter-relação do sujeito com o mundo. Dessa forma, o 

sujeito não somente absorve as normas e princípios do meio em que vive, mas os 

transforma, construindo uma relação bilateral. Sendo assim, as relações sociais que 

são estabelecidas ao longo da vida exercem influência na construção desses 

valores. 

 

Na realidade, não é apenas um ou outro fator isolado (família, traços 
de personalidade, escola, amigos, meios de comunicação etc.), mas 
o conjunto deles que contribui nesse processo de construção de 
valores morais. Será durante a convivência diária, desde pequena, 
com o adulto, com seus pares, com as situações escolares, com os 
problemas com os quais se defronta, e também experimentando, 
agindo, que a criança irá construir seus valores, princípios e normas 
(VINHA; TOGNETTA, 2009, p. 527). 

 

A criança nasce na anomia, ou seja, na ausência total de regras. Depois vai 

ingressando no mundo da moral, das regras, e se submetendo à autoridade de 

algumas pessoas, o que chamamos de heteronomia. Se o desenvolvimento é bem 

sucedido ela chega à autonomia, quando possui autocontrole e a obediência às 

regras não mais depende da vigilância ou do poder de outra pessoa, ela passa a 

avaliar todos os fatores envolvidos para tomar uma decisão que seja a melhor para 

todos os envolvidos (PIAGET apud VINHA; TOGNETTA, 2009).  

O desenvolvimento moral está relacionado à qualidade das relações que se 

apresentam nos ambientes sociais nos quais a criança interage. Quanto mais 

cooperativo for o ambiente, maior o nível de autonomia. Quanto mais autoritário, 

maior o nível de heteronomia. (VINHA; TOGNETTA, 2009). 

Dessa forma, os pais e cuidadores responsáveis pelas crianças têm um 

papel determinante ao escolherem como reagem às situações de conflito. Crianças 

que vivem em um ambiente de pais autoritários, que constantemente fazem uso da 

violência tendem a reproduzir esse modelo (VINHA, 2013). Para fazer uso de outras 

formas de resolução é necessário conhecer outras estratégias de ação.  
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A cultura em que se processa a socialização da criança também tem um 

papel fundamental neste aprendizado da resolução de problemas interpessoais, no 

sentido em que “diferentes sistemas de valores expressam diferentes ideais de vida, 

que constituem o universo simbólico que dá significado às interações sociais de um 

dado grupo” (OYAMA, 1994; RAEFF, 1997, apud LEME, 2004, p. 372). Deluty 

(1981) citado por Leme (2004) afirma que os meninos que vivem em nossa 

sociedade ocidental possuem maior liberdade para expressar a agressividade, 

enquanto as meninas tendem a ser mais aceitas quando agem de maneira 

submissa. Esse fato estaria ligado às questões culturais e às referências materna e 

paterna, que são exemplos de como agir nas situações de conflitos. Entretanto, 

Leme (2004) adverte que tais sistemas de valores não devem ser considerados 

puramente determinísticos, no sentido em que o indivíduo se envolve ativamente na 

interpretação do significado da experiência vivida. Maturana acrescenta: 

 

Nós, seres vivos, somos sistemas determinados em nossa estrutura. 
Isso quer dizer que somos sistemas tais que, quando algo externo 
incide sobre nós, o que acontece conosco depende de nós, de nossa 
estrutura nesse momento, e não de algo externo. (MATURANA, 
2002, p.27) 

 

Podemos concluir, então, que se quisermos formar indivíduos solidários, 

críticos e cooperativos, é assim que deveremos agir. Se, ao contrário, utilizarmos 

gritos e empurrões, é assim que a criança irá aprender, uma vez que ela aprende o 

que vivencia. 

A maneira como os professores compreendem os conflitos afeta diretamente 

a sua maneira de agir com os alunos nesses momentos. E a maneira como a 

mediação é realizada, por sua vez, afeta o desenvolvimento moral dos alunos. 

Vinha e Tognetta (2009) realizaram diferentes pesquisas em que 

identificaram que há duas diferentes concepções acerca dos conflitos entre os 

professores: a visão tradicional e a visão construtivista. 

A primeira delas é a tradicional. Nesta concepção, os conflitos são vistos 

como algo danoso, nocivo ao relacionamento entre os alunos. As ações são 

desenvolvidas então para evitar que o conflito aconteça e para “se livrar” do conflito 

o mais rápido possível.  

Como estratégias para evitar a formação de um conflito utilizam-se regras 

em abundância, o controle do corpo, atividades que exploram pouco a comunicação 



40 
 

 

e muita vigilância para garantir o cumprimento das regras, além de recompensas 

para aqueles que cumprem as regras estabelecidas. Em salas de aula onde a 

interação social e o trabalho em grupo é estimulado acontecem mais conflitos. Em 

salas tradicionais, onde há menos tomada de decisão e diálogo entre os pares, há 

menos conflitos.  

Nas aulas de Educação Física, que possuem a interação como uma 

característica que se destaca, seria normal, então, que mais conflitos estivessem 

presentes. Nestas aulas, os corpos não estão presos às cadeiras enfileiradas, a 

liberdade e o movimento estão presentes. Por vezes, os alunos discordam sobre o 

cumprimento de uma regra de um jogo, ou se desentendem ao se dividirem em 

times ou na divisão de tempo, espaço e material. Além disso, tem-se a exposição do 

corpo, do desempenho motor nas diferentes práticas, a necessidade de trabalhar em 

equipe e traçar estratégias de ação para o grupo. Esses fatores podem, ainda, 

motivar o surgimento do julgamento dos colegas, que, por vezes, acabam por 

apelidar relacionando o codinome a alguma característica do aluno percebida na 

aula, ou ainda, realizar “brincadeiras” desconfortáveis, causadoras de 

constrangimento aos envolvidos. Sendo momento tão propenso para o surgimento 

de conflitos, as aulas de educação física exigem do professor que se encaixa na 

concepção tradicional um desafio para conciliar a vivência específica da área com a 

tentativa de “fugir” dos conflitos. Algumas formas de controle são utilizadas como 

estratégias, retirando dos alunos a autonomia, como a escolha dos times pelo 

professor, o uso de regras que exigem que todos peguem na bola antes de se 

marcar o ponto ou a imposição de um tempo, um espaço ou atividade separados 

para meninos e meninas.  

Uma outra estratégia utilizada na visão tradicional é tentar encerrar o conflito 

o mais rápido possível. Muitas vezes o professor age impulsivamente, retirando dos 

alunos envolvidos a oportunidade de conhecer e aprender. 

 

O professor precisa compreender que um conflito ocorrido com suas 
crianças ou em sua classe não lhe pertence, portanto, não lhe cabe 
resolver ou decidir pelos envolvidos o que fazer, retirando-os do 
mesmo. Frequentemente, o que ocorre é o contrário, ou seja, o 
professor retira as crianças do controle do próprio conflito ou 
problema, atribuindo a si próprio a resolução dessas situações 
vividas pelos alunos. (VINHA, 2003, p. 97) 
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Aos alunos envolvidos cabe a resolução, pois é através da mediação, da 

reflexão, que eles podem conhecer outras formas de resolução. As discussões ou 

conflitos só são considerados negativos quando envolvem algum tipo de agressão 

física ou verbal (VINHA, 1997 apud CARINA, 2009). 

Outra forma comum, que na verdade não resolve o conflito, é repassar o 

“problema” para um especialista ou para a família. É comum que ao presenciar um 

conflito os professores encaminhem à coordenação, orientação ou direção, pessoas 

que, na percepção do professor, estariam mais preparadas para resolver. Esse tipo 

de ação também acaba por retirar o direito de resolução do conflito dos envolvidos, 

terceirizando-o a outras pessoas de maior autoridade e deixando de oportunizar o 

aprendizado aos envolvidos, que poderiam fazer uso dos conhecimentos adquiridos 

para resolver o conflito qualquer que fosse o local. Essas estratégias utilizadas na 

visão tradicional acabam por reforçar a heteronomia para lidar com os conflitos dos 

estudantes, que fazem uso de estratégias primitivas, agindo de maneira impulsiva, 

submissa ou agressiva (TOGNETTA et al., 2010). 

É comum que quando o caso chegue à instância superior, a direção da 

escola, se ameace “chamar a família” para resolver, quando o caso extrapola os 

recursos conhecidos pela gestão escolar para resolução. Alternativas também 

utilizadas são encaminhar o caso ao conselho tutelar e, em algumas escolas, 

chama-se até a polícia para resolver. Em sua pesquisa, Leme (2006) apud Tognetta 

et al. (2010) coletou dados por questionários de 55 diretores de escolas. Desses, 

46% atribuíram à educação recebida no núcleo familiar como fator responsável 

pelos conflitos ocorridos na escola. Somente 30% colocaram que essa 

responsabilidade era da instituição escolar. 

É um fato preocupante, a crença dos professores de que os conflitos que 

acontecem na escola não são de sua responsabilidade. Para parte dos educadores 

ainda há a cultura do ensino conteudista como tarefa da escola e da educação moral 

como tarefa da família. Em pesquisa realizada, (TOGNETTA et al., 2010) mais de 

50% dos professores responderam que as famílias são a fonte dos problemas que 

acontecem na escola, não dando a atenção necessária aos filhos ou não 

estabelecendo limites claros, por exemplo. 

Além disso, na visão tradicional é comum que as figuras de autoridade 

sintam que o conflito só foi resolvido se houver uma punição para os envolvidos. 

Piaget classifica as sanções em dois tipos principais: sanções expiatórias e sanções 
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por reciprocidade. As sanções expiatórias são caracterizadas pela coerção e por 

relações arbitrárias, não tendo nenhuma relação entre a sanção e o ato a ser 

sancionado. Ao contrário, as sanções por reciprocidade, são caracterizadas por ter 

coerção mínima e por apresentar uma lógica relação com o ato de sancionar. Em 

resumo, quando for realmente necessário o professor tomar uma atitude frente a 

uma resolução de conflitos, este não deve valer-se de sanções expiatórias, mas sim 

de reciprocidade. Não é o que acontece na concepção tradicional (CARINA, 2009). 

A segunda visão identificada nos estudos de Vinha e Tognetta (2009) é a 

construtivista. Nessa visão os conflitos são considerados como algo natural, 

necessário ao desenvolvimento. Os conflitos são parte do currículo e oferecem 

pistas sobre o que ensinar; focando no processo, no como podemos resolver, e o 

que é possível aprender com a experiência. O professor então não gasta tanto 

tempo e energia prevenindo os conflitos, mas busca que os alunos conheçam sua 

perspectiva e a do outro e pensem em formas de resolver respeitosas e aceitáveis 

pelas partes envolvidas. O conflito que se dá entre os alunos não pertence ao 

professor, por isso não é justo que o professor tire dos alunos o direito de solucioná-

lo.  

 
Todavia, o fato de não solucionar por eles não é sinônimo de largá-
los a própria sorte. Em situações de conflito, o educador poderá 
intervir explicitando o problema de tal forma que eles possam 
entender, ajudá-los a verbalizar seus sentimentos e desejos, 
promovendo uma interação, e auxiliá-los a escutar uns aos outros, 
convidando-os para colocar suas sugestões e propor soluções 
(VINHA; TOGNETTA, 2009, p. 535). 

 

Ao encarar os conflitos como oportunidades de aprendizagem e algo natural, 

muda o sentimento dos envolvidos acerca do acontecimento. Ele passa a ser vivido, 

e não “sofrido”. Os conflitos são então considerados oportunidades de intervenções 

que trabalhem os valores e regras, que contribuirão para a melhoria das relações 

interpessoais e o desenvolvimento das competências socioemocionais.  

A atuação do professor pode ser construtiva ou “destrutiva” fazendo com que 

os alunos escondam os conflitos ou pode aumentar a hostilidade. Nesses casos, é 

comum que o conflito se encerre no ambiente escolar, quando os alunos estão sob 

vigilância, mas continue fora dos muros da escola, podendo se estender, inclusive, 

para o ambiente virtual, onde são trocados insultos e ameaças. 
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Consideramos uma boa resolução de conflitos quando os envolvidos levam 

em consideração o princípio da equidade, dando importância aos sentimentos e as 

perspectivas de si e dos outros. “O indivíduo que é autônomo segue regras morais 

que emergem dos sentimentos internos que o obrigam a considerar os outros além 

de si, havendo a reciprocidade” (VINHA; TOGNETTA, 2009, p. 529). 

Conforme proposto por Deluty (1979) e utilizado em pesquisas por Leme 

(2006) e Carina (2009), os conflitos interpessoais podem ser resolvidos de maneira 

violenta ou pacífica, dependendo dos recursos cognitivos e afetivos dos envolvidos, 

bem como dos contextos sociais em que acontecem. Para o autor, a estratégia 

violenta caracteriza-se por alguma forma de coerção sobre o outro sujeito, 

denominada como agressão. As pacíficas dividem-se em duas maneiras: a 

assertiva, que busca resolver a situação por meio de enfrentamento, conciliação ou 

negociação; e a submissa, que não usa do enfrentamento, isto é, o sujeito evita a 

situação. 

O que caracteriza a tendência agressiva é a intenção de causar danos aos 

outros. Um dos sujeitos envolvidos utiliza-se de coerção para impor seu ponto de 

vista, desconsiderando a visão da outra parte envolvida no conflito. 

Leme (2004) apresenta as variáveis que influenciam no surgimento e na 

manutenção da agressão. Há a influência de variáveis pessoais e de variáveis 

situacionais. Como exemplos de variáveis pessoais temos, a personalidade, as 

experiências anteriores e as expectativas socioculturais. A cultura familiar e a 

exposição à mídia são exemplos de fatores que podem influenciar a agressividade 

através da aprendizagem (GEEN, 1990 apud LEME, 2004). Já as variáveis 

situacionais podem ser exemplificadas através da frustração, ataque, conflitos, 

violações da norma e elementos ambientais estressantes como ruído e calor, que 

podem atuar desencadeando a agressão.  

Enquanto a agressão tem como objetivo causar danos a terceiros, a 

submissão leva em consideração os direitos e sentimentos do outro, prejudicando os 

seus próprios, ou seja, na submissão não há o enfrentamento da situação, o sujeito 

considera o ponto de vista do outro e não expõe nem, tampouco, trabalha com os 

seus (LEME, 2004). “O comportamento submisso é característico do sentimento de 

medo, em outras palavras, quando o sujeito não enfrenta a situação, entende-se que 

o mesmo a evita, sendo esta esquiva motivada pelo sentimento do medo” (CARINA, 

2009, p. 25). Esse tipo de comportamento, muitas vezes é acompanhado pela 
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negação da ocorrência de um conflito, se utilizando argumentos de defesa de que 

não houve danos ou que não se importa.  

Nas pesquisas de Del Prette & Del Prette, (2002) o comportamento 

submisso é mais frequente que o assertivo, por ser visto, de maneira equivocada, 

como mais desejável socialmente, por não envolver confronto (LEME, 2004). 

Segundo Vinha (2013) os resultados dos estilos de resolução de conflitos entre os 

jovens brasileiros evidenciaram um maior uso do estilo submisso, seguido pelo 

agressivo e, por último, o assertivo. 

A tendência assertiva pode ser considerada a forma mais evoluída de 

resolução. Assim como na tendência agressiva, na assertividade também há o 

enfrentamento da situação. No entanto, o que a difere da agressiva é que o sujeito 

assertivo leva em consideração os seus direitos e ponto de vista, sem, porém, apelar 

para qualquer forma de coerção, como, por exemplo, a violência ou o não respeito 

pela opinião do outro.  

 

O sujeito que em suas condutas apresenta assertividade demonstra 
compreender o ponto de vista do outro sem perder de vista os seus 
próprios, isso é possível devido às coordenações cognitivas e 
afetivas que ele consegue realizar (CARINA, 2009, p.25). 

 

Há ainda o estilo misto, em que aparecem características de dois tipos.  

Leme (2004, p.372) lembra ainda o que já foi apontado por Deluty em 1995, 

“o comportamento assertivo muitas vezes precisa ser ensinado, tanto no conteúdo 

como na forma: a expressão de pensamentos e sentimentos perde força se não for 

feita em um tom de voz firme e contato visual com o interlocutor”. Mais uma vez a 

força do exemplo está presente. Pois só é possível aprender tais recursos através 

de uma referência que também faça uso deles. 

Dessa forma, é de responsabilidade também da escola desenvolver um 

trabalho que auxilie seus alunos a aprender a lidar com essas situações que muitas 

vezes levam a uma violência de maior extensão (CARINA, 2009). Para Leme (2004) 

é por meio da educação, tanto no âmbito da família, como da escola, que esse 

aprendizado pode se dar. Maturana (2002) reforça essa ideia: 

 

O educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto 
convive com o outro e, ao conviver com o outro, se transforma 
espontaneamente, de maneira que seu modo de viver se faz 
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progressivamente mais congruente com o do outro no espaço de 
convivência. O educar ocorre, portanto, todo o tempo e de maneira 
recíproca (Maturana, 2002, p.29). 

 

A escola oferece espaços para a ocorrência de conflitos que muitas vezes 

não ocorrem em casa, no seio familiar. No espaço escolar a convivência se dá entre 

pares e entre figuras de autoridade com o estabelecimento de regras que são 

próprios a esse ambiente. Dessa forma, cabe à escola assumir essa 

responsabilidade.  

Uma vez que, dentre os objetivos da escola está o de oportunizar um 

desenvolvimento integral dos alunos, é importante que esta possa levá-los a refletir 

para tomar decisões, conhecer suas emoções, expressar sentimentos e comunicar-

se de maneira assertiva, considerando diferentes pontos de vista e agindo de 

maneira responsável. 

Para tanto, é fundamental que os professores se sintam preparados e 

desejem auxiliar neste processo. La Taille (1996) apud Carina (2009) destaca a 

importância de os professores receberem uma boa formação, uma vez que 

educadores heterônomos são incapazes de formar indivíduos autônomos. Os 

professores precisam apropriar-se de estudos sobre o desenvolvimento da 

moralidade e os conflitos interpessoais, conhecer e aplicar procedimentos 

pedagógicos construtivos para lidar com os conflitos que fazem parte de sua rotina 

profissional.  

Entendemos a complexidade que o ato de educar envolve. Por isso, 

ressaltamos a importância de considerar a história de vida, a individualidade de cada 

sujeito envolvido neste ato. Além disso, professores costumam ter uma rotina 

escolar exaustiva, composta por muitas aulas, pressão para que os alunos 

aprendam determinados conteúdos, metas de aprendizagem e de comportamento e 

participação dos alunos. Professores, gestores e alunos podem não desejar 

participar deste processo, ou participar de formações mas permanecerem com uma 

outra visão acercar dos conflitos nas relações interpessoais. Não se trata de 

generalizar, acreditando que basta ter o conhecimento necessário que todos 

passarão a fazer uso de uma determinada forma de mediação. No entanto, o que se 

busca aqui é enfatizar a importância do conhecimento e de uma boa formação. 

Dessa forma, o conhecimento sobre o desenvolvimento da moralidade e os 

conflitos interpessoais se mostram importantes para que os professores 
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gradativamente passem a adotar uma visão construtivista acerca dos conflitos, 

reconhecendo a naturalidade e a importância que estes têm para o desenvolvimento 

e a aprendizagem. 

Devries & Zan (1988 apud VICENTIM, 2013) recomendam 3 princípios 

básicos para a mediação dos conflitos a serem adotados pelos educadores. Manter-

se calmo e controlar suas reações; reconhecer que o conflito pertence aos alunos; e 

acreditar na capacidade deles para solucioná-lo. Além disso, devem-se evitar 

julgamentos, acusações e ironias, que somente aumentam o sentimento de culpa e 

vergonha que o aluno demonstra sentir após explosões de agressividade. É 

necessário que sejam ouvidos e recebam auxílio adequado, de maneira a amenizar 

suas reações agressivas e poder aprender a controlar-se, canalizando as agressões 

de forma a não causar danos a si mesmo e aos outros (CARINA, 2009). 

Para Vicentin (2013) uma ação construtiva com os conflitos por parte do 

professor se mostra mais eficaz quando, além das mediações nos momentos dos 

conflitos (ações imediatas), se praticam também ações programadas. Como 

exemplos de ações programadas ela cita o trabalho com situações hipotéticas de 

conflitos, as assembleias de classe e o trabalho com música. Sastre e Moreno 

(2002) sugerem que a solução não seria acrescentar uma nova matéria curricular, 

mas integrar os saberes, ou seja “uma reorganização da metodologia do ensino de 

maneira que os sentimentos e os conflitos não fiquem fora dela, mas que façam 

parte do espelho no qual os (as) estudantes se olham” (SASTRE; MORENO, 2002, 

p. 47). Os conteúdos das disciplinas poderiam ser utilizados como instrumentos para 

trabalhar a temática das emoções e dos conflitos. 

 

Dado que os conflitos interpessoais estão sempre acompanhados de 
sentimentos que constituem, em muitas ocasiões, a própria causa 
dos conflitos (ofensas, insultos, falta de valorização, medo etc.), 
consideramos que a aprendizagem da resolução de conflitos deve 
ser precedida ou acompanhada de uma aprendizagem emocional 
que dotará os (as) alunos (as) dos conhecimentos imprescindíveis 
sobre seu próprio comportamento emocional e sobre o das demais 
pessoas (SASTRE; MORENO, 2002, p.55). 
 

Esse trabalho com as emoções antecederia a resolução de conflitos no 

Ensino Fundamental, e no Ensino Médio se trabalharia conjuntamente os dois 

aspectos (SASTRE; MORENO, 2002). É importante que se inicie cedo. Para que as 

crianças desenvolvam a percepção de suas emoções e direitos e, assim, passe a 
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perceber também os alheios. “Aprendendo com isso a solucionar conflitos de modo 

pacífico, flexível e diversificado, conciliando direitos e sentimentos de todos os 

envolvidos” (LEME, 2004, p.379). 

Maturana (2002) enfatiza a importância desse educar desde a infância: 

 

Há duas épocas ou períodos cruciais na história de toda pessoa que 
têm consequências fundamentais para o tipo de comunidade que 
trazem consigo em seu viver. São elas a infância e a juventude. Na 
infância, a criança vive o mundo em que se funda sua possibilidade 
de converter-se num ser capaz de aceitar e respeitar o outro a partir 
da aceitação e do respeito de si mesma. Na juventude, experimenta-
se a validade desse mundo de convivência na aceitação e no 
respeito pelo outro a partir da aceitação e do respeito por si mesmo, 
no começo de uma vida adulta social e individualmente responsável 
(MATURANA, 2002, p.29). 

 

No trabalho com as emoções e conflitos não há uma fórmula mágica, uma 

vez que os conflitos são sempre diferentes, e as emoções envolvidas também. 

Assim como são diferentes aqueles que carregam esses sentimentos, sujeitos 

únicos, cada um com uma história de vida que é única. Entendemos a complexidade 

de lidar com essa temática. No entanto, como uma das possibilidades de trabalhar 

as emoções é através de um programa que vise o desenvolvimento das 

competências socioemocionais, esse será o foco da nossa proposta de intervenção. 

Passamos a buscar compreender então um pouco mais acerca desta abordagem.  

 

2.2 Um caminho possível: desenvolvendo competências socioemocionais 

 

Uma abordagem socioemocional visa aprimorar as competências 

socioemocionais. Neste sentido, entende-se competências socioemocionais como  

 

a capacidade de mobilizar, articular e colocar em prática 
conhecimentos, valores, atitudes e habilidades para se 
relacionar com os outros e consigo mesmo, assim como 
estabelecer e atingir objetivos e enfrentar situações adversas 
de maneira criativa e construtiva. São capacidades individuais 
que podem ser manifestadas em pensamentos, sentimentos e 
comportamentos de cada pessoa (BOY, 2019, p. 22). 

 

Para Del Prette & Del Prette (2007) apud Marin et al. (2017) as habilidades 

sociais podem ser entendidas como “um conjunto de repertório comportamental 
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adequado a diferentes situações e contextos que contribuirão para o desempenho 

socioemocional” (DEL PRETTE & DEL PRETTE, 2007 apud MARIN et al., 2017, p. 

94). Dessa forma, podemos perceber que tais habilidades estão presentes em nossa 

vida a todo momento. Como seres sociais, habitantes de comunidade e que se 

relacionam a todo o momento, tais habilidades ganham importância. 

As habilidades sociais consistem então em comportamentos que expressam 

“sentimentos, atitudes, desejos, opiniões e direitos que devem ser adequados a 

situação, solucionar problemas imediatos e também minimizar a probabilidade de 

futuros problemas” (MARIN et al., 2017, p. 94). Essas habilidades se alteram de 

acordo com o meio social, podendo, portanto, sofrer uma intervenção pedagógica 

planejada (LOPEZ, 2008 apud MARIN et al., 2017). Dessa forma, entende-se que o 

desenvolvimento dessas habilidades pode atingir um nível satisfatório de 

competência socioemocional para atender às demandas que surgem das relações, 

sendo a escola um dos ambientes em que é possível desenvolvê-las. Ao tratar de 

habilidades sociais, devemos considerar a relevância de oportunizarmos 

aprendizados no espaço escolar, uma vez que a escola amplia o meio social do 

aluno, muitas vezes antes restrito somente ao ambiente familiar. 

Marin et al. (2017) analisaram o construto competência socioemocional, 

identificando como o mesmo era expresso em estudos nacionais e internacionais. 

Elas identificaram que os termos inteligência emocional, inteligências múltiplas, 

habilidades sociais e habilidades emocionais estão associados. Tais termos têm sido 

utilizados com bastante liberdade e se referem à capacidade de articulação de 

sentimentos, pensamentos e comportamentos de forma adequada às diferentes 

situações sociais e relações interpessoais (DEL PRETTE & DEL PRETTE, 2003 

apud MARIN et al., 2017). As habilidades socioemocionais se referem àquelas “que 

se formam através do desenvolvimento das relações interpessoais e afetivas, aliada 

a forma como a pessoa percebe, sente e nomeia a associação entre situações e 

comportamentos” (BOLSONI-SILVA, 2002; CABALLO, 2014 apud MARIN et al., 

2017, p. 94). O conceito de competências abrangeria então o de habilidades, 

acrescentando a consideração do contexto em que o comportamento ocorre e a 

adequação ao mesmo (MARIN et al., 2017). 

Diversos autores estudaram as competências socioemocionais. E cada um 

deles elegeu segundo seus critérios, as competências que julgavam mais 

importantes. Cada escola ou rede de ensino deveria, então, eleger as suas 
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prioridades considerando o contexto social em que está inserida. Uma das teorias de 

maior relevância é conhecida como a teoria “big five”, que organiza as competências 

socioemocionais em cinco dimensões. O pioneiro dessa teoria é Gordon Allport, que 

buscou em dicionários adjetivos que descrevessem traços de personalidade. Logo 

depois, Raymond Catell deu continuidade reduzindo a lista de adjetivos para 171 

termos e os agrupou por afinidade em 35 conjuntos. A partir dos anos 60, diversos 

autores realizaram estudos semelhantes e reduziram o agrupamento de adjetivos 

para cinco fatores principais (“big five”), sendo os que mais contribuíram Lewis 

Goldberg, Robert R. McCrae e Paul T. Costa, Jerry Wiggins e Oliver John 

(IMPULSIONA, 2019). O site IMPULSIONA (2019) em seu curso sobre 

Competências Socioemocionais descreve os cinco agrupamentos assim: 

 

1- Abertura a novas experiências: tendência a ser aberto a 
novas experiências estéticas, culturais e intelectuais; o 
indivíduo aberto a novas experiências caracteriza-se como 
imaginativo, artístico, excitável, curioso, não convencional e 
com amplos interesses; 
2- Consciência: inclinação a ser organizado, esforçado e 
responsável; o indivíduo consciente é caracterizado como 
eficiente, organizado, autônomo, disciplinado, não impulsivo e 
orientado para seus objetivos, batalhador; 
3- Extroversão: orientação de interesses e energia em 
direção ao mundo externo e pessoas e coisas, ao invés do 
mundo interno da experiência subjetiva; o indivíduo extrovertido 
é caracterizado como amigável, sociável, autoconfiante, 
energético, aventureiro e entusiasmado; 
4- Amabilidade: tendência a agir de modo cooperativo e não 
egoísta; o indivíduo amável ou cooperativo se caracteriza como 
tolerante, altruísta, modesto, simpático, não teimoso e objetivo; 
5- Estabilidade Emocional: previsibilidade e consistência de 
reações emocionais, sem mudanças bruscas de humor; em 
sua carga inversa, o indivíduo emocionalmente instável é 
caracterizado como preocupado, irritadiço, introspectivo, 
impulsivo e não-autoconfiante. 

 

Uma outra possibilidade de organização das habilidades socioemocionais é 

proposta por Goleman (1995), que as divide em outras 5 categorias. Goleman utiliza 

o termo Inteligência Emocional. A primeira categoria é a autoconsciência, ou a 

capacidade de conhecer as próprias emoções, de reconhecer um sentimento 

quando ele ocorre. Ligada a ela está a segunda habilidade: a de lidar com as 

emoções, de conformar-se e livrar-se da tristeza, ansiedade ou irritabilidade que 



50 
 

 

incapacitam. Não se trata de evitarmos os sentimentos desagradáveis para que 

fiquemos satisfeitos, mas de não permitir que esses sentimentos nos arrebatem, 

atrapalhando o nosso bem-estar. Afinal, é a proporção entre emoções positivas e 

negativas que determina a sensação de bem-estar. “A arte de manter a tranquilidade 

é um dom fundamental da vida; alguns psicanalistas a consideram como a mais 

essencial de todas as ferramentas psíquicas” (GOLEMAN, 1995, p. 70). Não haveria 

então problema em sentir raiva, preocupação ou tristeza ocasionalmente, mas 

quando esses sentimentos são muito intensos e permanecem além do limite, podem 

levar a ansiedade crônica, ira descontrolada ou depressão.  

A terceira habilidade é a de motivar-se. O autocontrole emocional, na 

capacidade de adiar a satisfação e conter a impulsividade, está por trás de qualquer 

tipo de realização. Ser capaz de não ceder às tentações e manter-se focado para a 

conquista de um objetivo. Pessoas que possuem essa capacidade tendem a ser 

mais produtivas e eficazes em qualquer atividade que exerçam. A quarta habilidade 

é a de reconhecer emoções nos outros, a empatia. Essa habilidade nos permite 

estar sintonizados com os sinais do mundo externo que indicam o que os outros 

precisam ou o que querem. A quinta habilidade seria então a de lidar com 

relacionamentos, ou a aptidão de lidar com as emoções alheias. Dessa forma, 

pessoas com essa habilidade desenvolvida são consideradas populares, possuem 

liderança e são eficientes em atividades que dependam de relacionamentos 

interpessoais. 

Além das teorias citadas acima, existem outras formas de organização 

dessas competências e de possíveis abordagens metodológicas para desenvolver 

um trabalho com essas competências. Dentre as amplamente divulgadas temos a do 

Porvir, Instituto Ayrton Senna e Inspirare (Global Education Leader´s Program) e a 

do Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). 

Na maior parte das escolas há uma supervalorização das competências 

cognitivas. A partir da década de 90 a abordagem das competências 

socioemocionais começa a surgir primeiro internacionalmente e, somente no século 

XXI no Brasil. Até então, os conhecimentos acadêmicos eram os principais 

preditores de sucesso profissional. No entanto, a inteligência acadêmica pouco tem 

a ver com a vida emocional. Segundo Goleman (1995, p.46), “as pessoas mais 

brilhantes podem se afogar nos recifes de paixões e dos impulsos desenfreados; 

pessoas com alto nível de QI podem ser pilotos incompetentes de sua vida 
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particular” Um alto QI9 (quociente de inteligência) não pode ser considerado um 

preditor de sucesso, há outros fatores que interferem como a classe social ou a pura 

sorte (GOLEMAN, 1995).  

Apesar de ser um conjunto de características considerado novo, as 

pesquisas existentes sugerem que ter inteligência emocional pode ser tão ou mais 

valioso que ter um alto QI. Além disso, o QI não pode ser alterado e as aptidões 

emocionais decisivas podem ser aprendidas e aprimoradas já na tenra idade, em 

especial se forem estimuladas através de um trabalho sistematizado. A vida 

emocional seria, então, um campo passível de estímulos para desenvolver assim 

como a matemática ou a leitura, que exigem um conjunto específico de aptidões.  

 

2.3 Por que desenvolver as competências socioemocionais na escola? 

 

A educação formal ocidental privilegiou a transmissão de conteúdos 

consagrados pela sociedade e o pensamento lógico, priorizando o desenvolvimento 

cognitivo (BOY, 2019). É inegável o valor de tais conteúdos, no entanto, o que se 

coloca dentre as tendências atuais de educação é a necessidade de pensar o 

homem em sua integralidade, buscando o desenvolvimento em todas as suas 

dimensões. 

No século 21, espera-se que os jovens desenvolvam outras habilidades. Em 

função dos avanços tecnológicos que oportunizaram um maior e mais rápido acesso 

à informação, deter conhecimento deixou de ser o único objetivo, passando também 

a ter valor o que fazer com esse conhecimento, que pode ser acessado facilmente, 

por exemplo através de um telefone (FADEL; BIALIK; TRILLING, 2015). A busca da 

educação atual é por abordagens mais flexíveis e abrangentes, a exemplo das 

metodologias ativas, que colocam o aluno no centro do processo, fazendo-o 

protagonista de sua aprendizagem. Tais metodologias oportunizam o 

desenvolvimento de competências e, por proporcionarem uma maior interação entre 

professor e alunos e entre os alunos, favorecem também uma maior ocorrência de 

conflitos entre os eles.  

As transformações baseadas em avaliações propõem que a escola eduque 

para o desenvolvimento de competências para a vida, para o convívio e para o 

 
9 O QI é uma medida obtida a partir de testes que determina a aptidão intelectual do sujeito 

(GOLEMAN, 1995). 
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mundo do trabalho. Boy (2019, p. 22) enfatiza que “as pessoas são contratadas por 

terem altas competências cognitivas, que estão expressas em seus currículos e sua 

formação acadêmica, mas são demitidas pela ausência do desenvolvimento de suas 

competências socioemocionais”. Acredito que, na atualidade, tais competências são 

exigidas também na admissão, que tem feito uso de estratégias diferenciadas, 

buscando selecionar profissionais que possuam competências para trabalhar em 

equipe, criativas, colaborativas, dentre outras qualidades.  

A legislação que orienta os currículos escolares no nível da educação básica 

aponta para o desenvolvimento integral dos alunos, de forma que o aluno 

desenvolva competências que o torne capacitado para o mundo laboral mas também 

para exercer sua cidadania de forma mais ampla, considerando seu 

desenvolvimento em todas as esferas a fim de permitir sua realização em todos os 

segmentos. O desenvolvimento de competências socioemocionais auxiliaria então 

nesse desenvolvimento.  

A LDB (BRASIL, 1996) traz em seu texto no artigo 2º que a educação “tem 

por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Na mesma lei o artigo 12º alterado 

pelas leis 13.663 (2018) e 13.840 (2019) estabelece as incumbências dos 

estabelecimentos de ensino, nos incisos IX, X e XI, que explicitam a preocupação 

com o desenvolvimento dos alunos nas esferas sociais e emocionais, 

 

IX - promover medidas de conscientização, de prevenção e de 
combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação 
sistemática (bullying), no âmbito das escolas; (Incluído pela Lei nº 
13.663, de 2018) 
X - estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas 
escolas. (Incluído pela Lei nº 13.663, de 2018) 
XI - promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de 
prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. 
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 

 

O artigo 32 (para o Ensino Fundamental) em seus incisos III e IV estabelece: 

 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 
vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 
atitudes e valores; 
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a 
vida social. 
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E o artigo 35 para o Ensino Médio, em seu parágrafo 7o: 

 

Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação 
integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a 
construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos 
físicos, cognitivos e socioemocionais. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 
2017) 

 

Além disso, recentemente foi elaborada a Base Nacional Comum Curricular, 

“um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo 

de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das 

etapas e modalidades da Educação Básica” (BRASIL, 2017, p. 7). 

Na tentativa de avançar, a BNCC (BRASIL, 2017), define 10 competências 

gerais que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica, por todos os 

componentes curriculares, de maneira integrada. Em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, essas competências visam um desenvolvimento mais 

completo de forma que os educandos possam contribuir para uma sociedade mais 

ética, democrática, responsável, inclusiva, sustentável e solidária, que respeite e 

promova a diversidade e os direitos humanos, sem preconceitos de qualquer 

natureza (BRASIL, 2017). Assim como as competências cognitivas, as competências 

socioemocionais devem ser desenvolvidas, e o estímulo na escola pode ser um 

facilitador para esse aprimoramento. 

Não se pode permitir que somente a cognição esteja presente em sala de 

aula. Somos seres de emoção, sentimentos e que se vinculam, se relacionam. Além 

de sua relevância para o desenvolvimento integral dos alunos, desenvolver as 

competências socioemocionais tem impacto positivo na aprendizagem, na medida 

que criam um ambiente mais favorável à aprendizagem. Há uma relação direta entre 

o desenvolvimento da abertura a novas experiências e o desempenho na disciplina 

de língua portuguesa. E a mesma relação se estabelece entre o desenvolvimento da 

consciência e a disciplina de matemática (PORVIR, 2019). 

Goleman (1995) propõe uma “alfabetização emocional”, na medida em que 

considera que o aprendizado não pode ocorrer isolado do sentimento das crianças. 

Ser emocionalmente alfabetizado seria então, tão importante na aprendizagem 

quanto matemática e leitura. Ele acredita na importância de se elevar o nível de 

competência social e emocional para todas as crianças do ensino regular, e não 
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somente para as crianças que apresentem problemas em seu desenvolvimento 

social ou emocional como uso de drogas, ansiedade, depressão ou gravidez na 

adolescência, problemas cada vez mais comuns. Dessa forma, essa alfabetização 

teria um papel preventivo, como uma vacina, considerando-se obviamente que não 

seria o único fator influenciador no desenvolvimento de tais males. 

 

Há muitos indícios que atestam que as pessoas emocionalmente 
competentes – que conhecem e lidam bem com os próprios 
sentimentos, entendem e levam em consideração os sentimentos do 
outro – levam vantagem em qualquer coisa na vida, seja nas 
relações amorosas e íntimas, seja assimilando as regras tácitas que 
governam o sucesso na política organizacional. As pessoas com 
prática emocional bem desenvolvida têm mais probabilidade de se 
sentirem satisfeitas e de serem eficientes em suas vidas, dominando 
os hábitos mentais que fomentam sua produtividade; as que não 
conseguem exercer nenhum controle sobre sua vida emocional 
travam batalhas internas que sabotam a capacidade de concentração 
no trabalho e de pensar com clareza. (GOLEMAN, 1995, p. 48-49).  

 

Ao abordar essas habilidades, a escola se torna uma educação em aptidões 

para a vida. 

 

A melhor contribuição que a educação pode dar ao desenvolvimento 
de uma criança é ajudá-la a escolher uma profissão onde possa 
melhor utilizar os seus talentos, onde ela será feliz e competente. [...] 
E, no dia-a-dia, nenhuma inteligência é mais importante do que a 
intrapessoal. Se não a temos, faremos escolhas errôneas sobre 
quem desposar, que emprego arranjar, e assim por diante. 
Precisamos treinar as crianças em inteligências intrapessoais na 
escola (GARDNER apud GOLEMAN, 1995, p. 50). 

 

Além disso, a escola representa uma expansão do meio social do aluno. A 

família é considerada o primeiro contexto de inserção social, sendo responsável pela 

transmissão de valores e crenças. Apesar de o sistema familiar exercer forte 

influência no desenvolvimento dessas habilidades durante a infância, à medida que 

as crianças crescem elas vivenciam novas experiências socioemocionais e 

cognitivas, que também contribuem para o seu desenvolvimento. (PETRUCCI; 

BORSA; KOLLER, 2016, apud MARIN et al., 2017). Dessa forma, o contexto escolar 

pode ser considerado um importante fator de desenvolvimento socioemocional.  

  



55 
 

 

2.4 Uma possibilidade de utilizar a abordagem das competências 

socioemocionais na educação física escolar para uma resolução de conflitos 

assertiva  

 

A escola deve promover o desenvolvimento pleno e integral dos alunos, 

garantindo a aprendizagem efetiva e aumentando as chances de construção de 

projetos de vida. Para desenvolver um projeto assim na escola, Boy (2019, p. 23) 

sugere que “é necessário resgatar o desejo de aprender, o prazer e a paixão pelo 

saber, motivá-los para comparecer à escola de corpo, alma e coração”. 

As aulas de Educação Física representam uma rica oportunidade de 

aprendizagem. Nesses momentos são construídos e revistos conceitos acerca das 

diferentes práticas corporais que fazem parte de nossa cultura e de outras culturas 

também. A cada aula experimentamos vivências corporais diferentes, construímos 

conceitos e elaboramos um senso crítico pautado em conhecimentos científicos, 

além de desenvolvermos valores importantes para a convivência em comunidade. É 

comum que alunos e professores experimentem diferentes sensações e, quase 

sempre, a ansiedade, a alegria e a frustração se fazem presentes. Por se 

caracterizar como um momento de expressão (corporal), quando os alunos 

experimentam estratégias de ensino-aprendizagem diferentes das utilizadas com 

frequência nas demais disciplinas, é comum que a aula de Educação Física seja 

uma das mais esperadas da semana. A disciplina é uma das mais bem vistas pelos 

alunos, que quase sempre a aguardam com ansiedade e questionam quando a aula 

é mais curta ou quando não acontece. O fato de a disciplina de Educação Física ser 

tão bem vista pelos alunos colabora para que os alunos e o professor construam um 

relacionamento de confiança e credibilidade, fatos importantes no desenvolvimento 

dos valores, e das habilidades sócio emocionais. 

Para favorecer o desenvolvimento dessas competências as relações devem 

ser horizontais, o professor sai do papel de detentor do conhecimento para 

permanecer como referência pela presença e pelo exemplo. Ele deve criar um 

ambiente agradável, aberto à expressão de seus alunos, afetivo e que gere 

confiança. A atenção individual a cada um dos alunos visa retirar o caráter de 

invisibilidade dos alunos, trazendo-os ao foco das atividades planejadas. 

(IMPULSIONA, 2019). O professor pode representar uma fonte de segurança e 

equilíbrio emocional, sendo, portanto, um influenciador positivo no desenvolvimento 
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das competências socioemocionais. O mesmo acontece nas situações de conflitos 

interpessoais. O professor que possui uma visão construtivista dos conflitos é capaz 

de influenciar positivamente no desenvolvimento das habilidades necessárias 

através de seu exemplo e de atividades planejadas para esse fim. 

Goleman (1995) reforça a importância da qualificação do professor ao 

desenvolver um trabalho de desenvolvimento emocional e social, uma vez que a 

maneira como ele lida com a classe é, por si mesma, um modelo, uma lição de fato 

de competência – ou incompetência – emocional. “Sempre que um professor 

responde a um aluno, vinte ou trinta outros aprendem uma lição” (GOLEMAN, 1995, 

p. 293). Há, então, uma “seleção natural” do professor que se dedica a trabalhar as 

emoções. Inicialmente, é necessário se sentir à vontade para falar sobre 

sentimentos, nem todos são assim ou querem ser assim. Além disso, a preparação 

dos professores nas universidades não costumava se dedicar a esse fim. Seria, 

então, necessário buscar treinamento e informações sobre a temática. A maior parte 

dos programas reconhecidos oferecem treinamentos aos professores que duram 

algumas semanas. O Global Education Leader´s Program citado pelo IMPULSIONA 

(2019), explica que os educadores que trabalham com o desenvolvimento dessas 

competências devem participar de atividades de autoconhecimento e reflexão que 

favoreçam seu próprio desenvolvimento. Os professores devem se perceber nesse 

processo e perceber seus alunos individualmente, conhecendo-os de forma mais 

humana. O trabalho inicia com os professores e se expande para os alunos. 

Reforça-se mais uma vez o exemplo do professor como um fator importante no 

desenvolvimento dos alunos.  

Silva (2009) pesquisou a relação entre a prática pedagógica e a concepção 

acerca dos conflitos de professores de educação física de Londrina que atuam na 

educação infantil e ensino fundamental. Ela constatou que há correlação entre a 

prática pedagógica e a visão acerca dos conflitos dos professores. A maioria 

considera os conflitos como antinaturais, como negativos, enquadrando-se em uma 

visão tradicional, não entendendo como uma possibilidade de aprendizagem e 

desenvolvimento do aluno. Suas ações são condizentes com a sua visão, na medida 

que fazem uso de estratégias autoritárias, de contenção e punição, na tentativa de 

eliminar o “problema”, o que acaba por colaborar com a manutenção dos alunos 

numa situação de heteronomia 
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É certo que os professores não agem dessa forma intencionalmente, 

sabendo que estão prejudicando a formação moral de seus alunos. (VICENTIN, 

2013). No estudo de Silva (2009) os professores afirmavam objetivar que seus 

alunos desenvolvessem sua autonomia. Para tanto, utilizavam estratégias que 

colocavam o aluno como responsável pela modificação de regras de diferentes 

jogos, pela escolha das atividades que serão realizadas em um dia especial e pela 

organização do material, por exemplo. Apesar da validade de tais iniciativas, se faz 

necessário ir além, permitindo o protagonismo dos alunos em um trabalho com as 

emoções ou em momentos de interações conflitantes, também. 

A maioria dos professores acredita que na formação moral dos alunos basta 

saber agir corretamente. La Taille (2006) apud Vicentin (2013) esclarece que não 

adianta “agir bem”. “É preciso ‘querer’ agir bem, sendo que isto é possível apenas se 

a pessoa se sentir bem e feliz em agir bem”. (LA TAILLE, 2006, apud, VICENTIN, 

2013, p.95). Ou seja, só se sente responsável em agir bem, aqueles que 

compreendem esse dever como expressão de seu próprio eu. Na construção da 

personalidade ética, é preciso que os alunos experienciem que “querer” fazer o que 

é certo pode ser tão satisfatório quanto “querer” fazer o que se tem vontade.  

A todo o momento estamos fazendo escolhas entre os diferentes “quereres” 

que experimentamos. (VICENTIN, 2013) Em uma aula de educação física, por 

exemplo, um possível conflito interno experimentado seria “querer ganhar um jogo” e 

“querer que todos participem”. Um aluno que joga bem pode escolher excluir alguns 

colegas menos habilidosos em nome da vitória. Nesse caso o “querer ganhar” 

venceria a competição com o “querer incluir”. La Taille (2006) apud Vicentin (2013) 

destacam o valor de os alunos cooperarem. Esse sentimento positivo experimentado 

ao colaborar será importante nas disputas dos “quereres” para escolher o agir certo. 

Além disso, Boy (2019) destaca que as atividades colaborativas, em que 

cada um exerce uma função e compartilha ideias, “proporcionam um olhar para a 

diversidade de ideias, a criatividade, a negociação e o reconhecimento da 

importância do outro” (BOY, 2019, p.23). Por meio desse tipo de estratégia os 

alunos podem exercitar a discordância de ideias e como é possível manifestar 

diferentes pensamentos e opiniões sem a necessidade de convencer os outros de 

seu ponto de vista e respeitando a maneira de sentir e pensar do outro. 

É recomendado que o professor vivencie as atividades planejadas, como 

forma de desenvolver suas próprias competências, além de conhecer os efeitos que 
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as atividades terão em seus alunos. O professor deve, ainda, buscar embasamento 

teórico sobre a temática, por meio de leitura especializada, pesquisas e participação 

em eventos. Dessa forma, além de inspirar os estudantes pelo exemplo, poderá 

planejar e desenvolver ações mais efetivas, produzindo resultados mais positivos no 

desenvolvimento de seus alunos (IMPULSIONA, 2019). 

Para um efeito mais abrangente, toda a comunidade escolar deve estar 

envolvida nesse processo de autoconhecimento e desenvolvimento: a gestão da 

escola, professores de diferentes áreas e funcionários, de forma que todos sigam a 

mesma linha de ação e intervenções. As ações pontuais têm o seu valor. No 

entanto, os resultados são melhores em um trabalho integrado, que una os aspectos 

da educação como cognição às emoções. (CASEL, 2019; PORVIR, 2019).  

Goleman (1995) defende como uma das possibilidades de trabalhar 

cognição e emoção, fundir lições sobre sentimentos e relacionamentos com outros 

conteúdos das disciplinas escolares. Essa seria uma alternativa à formação de um 

curso extra, uma dificuldade enfrentada por muitas escolas em função da demanda 

de um currículo já assoberbado. Como exemplos de possibilidades ele cita lições 

dadas junto à matemática de aptidões básicas de estudo como afastar distrações, 

motivar-se para estudar e controlar os impulsos para poder acompanhar o ensino. 

Uma outra maneira de desenvolver competências socioemocionais na escola é 

através da mediação dos conflitos entre os alunos ou dos alunos com o professor. 

Tais momentos são considerados oportunos para ensinar às crianças as aptidões 

que lhes faltam: controle de impulso, explicar os sentimentos, se comunicar de 

maneira assertiva; e que há maneiras melhores de solucionar um problema que a 

coerção.  

Essa abordagem se mostrou possível para todas as disciplinas, incluindo as 

aulas de educação física, que parecem ser especialmente propícias para um 

trabalho com esse foco. Nessas aulas há a presença constante dos relacionamentos 

interpessoais, que em função da presença do movimento corporal, do local e da 

estrutura das aulas acaba por acontecer de maneira mais relevante que em outras 

disciplinas escolares. Além disso, ao precisar trabalhar coletivamente 

constantemente, os alunos acabam se envolvendo em conflitos frequentemente. 

Essa característica acaba por se tornar favorável para o exercício de diferentes 

formas de resolução. 
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Como preocupações ou cuidados a serem tomados ao se implementar uma 

política de desenvolvimento das competências socioemocionais na escola devemos 

atentar que a ação na escola não deve se confundir com o trabalho do psicólogo 

clínico. Termos e abordagens psicológicas têm espaço na escola, mas devem ser 

adequados à linguagem e ao ambiente escolar. O trabalho a ser desenvolvido segue 

uma linha de desenvolvimento e prevenção, portanto educacional, e não terapêutica.  

Deve-se começar o treino das emoções o mais cedo possível, sugere-se 

inclusive que os pais sejam treinados como mentores para estimular seus filhos na 

educação emocional. É importante estimular cedo, mas respeitar o desenvolvimento 

fisiológico e emocional. As emoções só irão amadurecer completamente quando o 

sistema nervoso chega ao desenvolvimento final, um processo que segue durante 

toda a infância e início da adolescência. Muitas vezes os adultos esperam mais do 

que as crianças estão prontas a oferecer e julgam-nas como egoístas ou 

irresponsáveis. Aptidões emocionais como empatia e autorregularão emocional 

começam a formar-se praticamente a partir da primeira infância. Na educação infantil 

há um pico de amadurecimento nas emoções sociais: sentimentos como 

insegurança e humildade, ciúme e inveja, orgulho e confiança – que exigem a 

capacidade de comparar-se com os outros. Por volta dos 5 anos entram no mundo 

social, comparando-se aos outros. Dos seis aos onze anos (anos iniciais do Ensino 

Fundamental) a experiência na escola pode influenciar maciçamente a adolescência 

e além. A sua autoestima depende substancialmente da capacidade de rendimento 

na escola. A criança que fracassa na escola põe em movimento a autoderrota que 

compromete as perspectivas de toda uma vida. Entre os pontos essenciais para se 

beneficiar na escola estão as capacidades de “adiar a satisfação, ser socialmente 

responsável de forma apropriada, manter controle sobre as emoções e ter uma 

perspectiva otimista”. (HAMBURG10 apud GOLEMAN,1995, p. 289), 

A puberdade é considerada um momento crucial para a aprendizagem de 

lições emocionais e sociais. Hamburg apud Goleman (1995) afirma que a maioria 

dos adolescentes de 10 a 15 anos de idade é exposta à sexualidade, álcool, drogas 

e fumo, e outras tentações. A transição para as séries finais do Ensino Fundamental 

assinala o fim da infância e é em si um grande desafio emocional. Além de outros 

problemas, quase todos os estudantes vivem nessa fase uma perda na 

 
10 O dr. David Hamburg é citado no texto mas não há referência a uma obra específica. 
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autoconfiança e um salto na autoconsciência, sua visão de si próprio fica abalada. 

Um dos maiores golpes é a autoestima social, a certeza de fazer e manter amigos. O 

desenvolvimento das competências socioemocionais nessa idade ajuda a reforçar a 

capacidade de estabelecer relacionamentos estreitos e superar crises nas amizades, 

além de alimentar sua autoconfiança, sugere Hamburg apud Goleman (1995). Para 

esse autor, os alunos que tiveram aulas de educação emocional se diferenciam: não 

se perturbam diante de pressões políticas dos colegas, com as exigências 

acadêmicas e resistem mais à tentação de fumar e usar drogas.  

Goleman (1995) resume o projeto ideal com as seguintes qualidades: 

começa cedo, é apropriado à idade, cobre toda a escolaridade e entremeia os 

trabalhos na escola, em casa e na comunidade. Entendemos e concordamos com a 

importância de o trabalho desenvolvido na escola se prolongar até às famílias dos 

alunos e à comunidade na qual a escola está inserida, além de abranger diferentes 

disciplinas. No entanto, o presente estudo não desenvolverá este prolongamento, 

uma vez que busca desenvolver nos alunos competências necessárias para uma 

resolução de conflitos mais assertiva através de vivências nas aulas de educação 

física. Possíveis desdobramentos deste estudo possibilitariam um trabalho integrado 

com toda a comunidade escolar motivada por uma adesão dos colegas professores 

de outras disciplinas e da gestão escolar. Pretende-se desenvolver novas ações, 

após o término da pesquisa, que envolvam toda a comunidade escolar a partir do 

convite à equipe pedagógica para participar de uma formação sobre a temática dos 

conflitos interpessoais e das competências socioemocionais. 

Passemos então, à descrição da intervenção didática realizada. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Conhecendo os estilos de resolução de conflitos dos alunos 

 

Antes de iniciarmos a intervenção didática, os alunos responderam à 

Children’s Action Tendency Scale (CATS)11, já apresentada no capítulo introdutório 

deste relatório de pesquisa. 

Optou-se por realizar essa primeira sondagem para que pudéssemos 

conhecer quais eram as tendências de resolução de conflitos mais utilizadas pelos 

alunos do 8º ano participantes da pesquisa.  

Como forma de classificação dos estilos de resolução, adotamos a 

classificação proposta por Deluty (1981) citada e utilizada por Leme (2004) já 

apresentada no capítulo 2. De maneira resumida, retomamos no quadro abaixo 

(quadro 2) a classificação dos estilos de resolução. 

 

Quadro 2 – Classificação dos estilos de resolução de conflitos 

Nome Resolução Caracterização 
Agressiva Violenta Tem a intenção de causar danos. Utiliza coerção para 

impor seu direito, sentimento ou ponto de vista, que são 
os únicos considerados. 

Submissa Pacífica Não há enfrentamento da situação. Considera o direito, 
sentimento e ponto de vista do outro em detrimento de 

seu próprio. 
Assertiva Pacífica Leva em consideração seu direito, sentimento ou ponto 

de vista, sem ferir os alheios. Busca uma solução aceita 
por todos, não utiliza formas de coerção. 

Mista Apresenta características de mais de um dos tipos acima 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

A análise das respostas para enquadramento no estilo de resolução foi 

realizada pela própria pesquisadora, utilizando-se a caracterização apresentada por 

Leme (2004) e Carina (2009). 

Na aplicação da CATS antes da intervenção, os resultados encontrados 

foram os seguintes. Os alunos forneceram prioritariamente soluções do tipo 

assertiva (74 respostas), seguidos de perto pelas respostas submissas (67 

respostas). As respostas mais citadas em terceiro lugar foram as agressivas (15 

 
11 Um modelo da CATS está disponível nos anexos deste relatório de pesquisa. 
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respostas), e por último as respostas mistas que possuíam características de 

assertivas e submissas (4 respostas). O gráfico 1 ilustra esse resultado. 

 

Gráfico 1 – Resultado geral pré-intervenção 
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Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

O resultado diverge do encontrado por Leme (2004) em sua pesquisa. Nela, 

a solução mais colocada pelos alunos foi a submissa, seguido da agressiva, da 

mista com características de submissa e agressiva e, em último lugar, a assertiva.  

Nos dois estudos a tendência submissa aparece entre as mais citadas, já 

que no estudo atual ela aparece bem próxima da assertividade. A maior 

discrepância está na assertividade, que aparece em último lugar no estudo de Leme 

(2004) e em primeiro lugar no presente estudo. 

Uma possível explicação para esse resultado pode ser a idade da população 

pesquisada. Nos estudos de Leme (2004) a amostra foi composta de alunos de 

escolas públicas e privadas do 5º ao 7º ano, com idade média de 12 anos. A 

pesquisa atual tem como foco a turma do 8º ano, com idade média de 14 anos. 

Além disso, é possível que mesmo antes da intervenção pedagógica os 

alunos já estivessem sendo estimulados para uma resolução mais assertiva. A maior 

parte dos alunos participantes da pesquisa é veterana na escola. Mais de metade da 

turma está estudando unida desde o 6º ano, quando passaram a estudar na Escola 

Estadual Vigário Bartolomeu. A escola passou por uma temporada sem uma gestão 

muito atuante. Durante quase um ano não havia coordenação pedagógica na escola 

no turno vespertino. Nesse período também, o diretor muitas vezes precisava sair da 
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escola para resolver assuntos burocráticos no cartório, no banco ou na Secretaria de 

Educação. Durante esse tempo, os alunos e professores não dispunham de um 

auxílio para a mediação dos conflitos que surgiam. Isso fez com que muitos alunos 

resolvessem seus conflitos sozinhos. Como uma resolução agressiva chamaria a 

atenção do professor, é possível que eles possam ter desenvolvido formas de 

resolução mais assertivas. No entanto, tal hipótese não pode ser comprovada, trata-

se apenas de uma suposição. 

Um outro fator que pode ter estimulado os alunos para uma postura mais 

assertiva com relação aos conflitos é o fato de a professora pesquisadora já ter 

iniciado a busca pelo desenvolvimento das competências socioemocionais mesmo 

antes do início da intervenção. Como a professora iniciou os estudos da base teórica 

antes da intervenção, esse conhecimento passou a ser materializado em suas aulas 

a partir deste momento. 

Por último, uma outra influência possível é o fato de a escola ter como 

característica ter turmas muito pequenas e ter poucas turmas no turno vespertino. 

São apenas quatro turmas, cada turma com uma média de 17 a 27 alunos. Essa 

qualidade acaba afetando o clima escolar, incluindo o relacionamento entre os 

alunos e deles com os professores. É possível destinar mais tempo para a resolução 

de conflitos e para estimular os alunos em um trabalho com as emoções. 

Optamos por analisar também as tendências mais utilizadas na resolução de 

conflitos por gênero. A tabela 1 apresenta os resultados encontrados na aplicação 

antes da intervenção. 

 

Tabela 1 – Resultado da CATS pré intervenção 

Tendências de Resolução Geral Meninos Meninas 
Agressiva 15 2 13 
Assertiva 74 30 44 
Submissa 67 27 40 
Mista 4 1 3 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
 

A tabela apresenta os resultados quantitativos. O gráfico seguinte apresenta 

os resultados percentualmente, para uma melhor visualização. 

 

 

 



64 
 

 

Gráfico 2 – Resultado por gênero pré intervenção (em percentual) 

0

10

20

30

40

50

60

Meninos Meninas

Agressiva

Assertiva

Submissa

Mista

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
 

Optou-se por utilizar o percentual para que a diferença na quantidade de 

participantes de cada gênero não dificultasse a leitura dos dados no gráfico. Dessa 

forma, é possível visualizar de maneira mais clara quais foram os estilos de 

resolução mais citados e compará-los. 

Conforme podemos observar, os resultados encontrados por gênero são 

similares. Meninos e meninas apresentaram uma tendência maior pela 

assertividade, seguida de perto pela submissão. A diferença mais significativa está 

na presença mais intensa da agressiva entre as meninas. Uma possível explicação 

está no fato de estarmos analisando uma amostra muito pequena. Participaram da 

pesquisa somente 10 meninas e 6 meninos, o que torna qualquer alteração muito 

significativa. Especificamente entre os participantes, tivemos entre os meninos um 

aluno (sujeito 11) que apresentou todas as 10 respostas assertivas. Além disso, 3 

outros meninos apresentaram uma forte tendência à submissão, apresentando 7 ou 

8 respostas neste estilo dentre as 10 possíveis. 

Esse resultado contraria o que está descrito na literatura. Por sofrerem forte 

influência familiar e cultural, os meninos em geral tendem a ter maior liberdade para 

fazer uso da agressividade, em nossa sociedade. Enquanto as meninas, pelos 

mesmos motivos, são estimuladas a não se envolverem em situações conflituosas, 

sendo levadas a tender para uma postura mais submissa. 

No estudo de Leme (2004) já citado anteriormente, na distinção por gênero, 

meninos e meninas também apresentam resultados similares, que coincidem com o 
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geral. Ambos apresentam mais respostas submissas (em primeiro lugar) e 

agressivas (em segundo lugar), diferindo somente das posições seguintes. Os 

meninos apresentam em terceiro lugar a presença da tendência mista (submissa e 

agressiva) e as meninas apresentam em terceiro lugar a tendência assertiva. 

Concluídos os resultados pré intervenção, passaremos agora à 

apresentação e análise da proposta pedagógica desenvolvida nas aulas de 

educação física do 8º ano. 

 

3.2 O desenvolvimento das competências socioemocionais e a educação 

física: uma união possível 

 

Conscientes do quanto os alunos poderiam se beneficiar de uma proposta 

de desenvolvimento das competências socioemocionais, iniciamos o planejamento 

da sequência didática que seria executada para a pesquisa. Desde o princípio, 

tivemos a clareza que uma melhor resolução dos conflitos seria um dentre os 

possíveis benefícios das aulas. Por ser um problema recorrente na escola e o foco 

desta pesquisa, o nosso objetivo se voltou para este fim. No entanto, estamos certos 

de que cada um dos alunos se beneficiou de uma forma diferente da experiência 

vivenciada, a qual passaremos a analisar. 

A sequência de aulas foi realizada no 4º bimestre do ano de 2019 na turma 

do 8º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Vigário Bartolomeu. A 

pesquisadora é a professora de educação física da turma e o relacionamento com 

os alunos acontece desde o 6º ano, há três anos, quando se tornou professora 

deles. 

A turma é composta por 19 alunos, sendo 10 meninas e 9 meninos. Dentre 

os 19 alunos há 1 que está no espectro autista e 1 que possui deficiência auditiva e 

intelectual. O aluno que está no espectro autista possui o acompanhamento 

individualizado de uma professora que tem formação e atua nas áreas de psicologia 

e pedagogia. Nos relatos a chamaremos de professora R. A aluna que possui 

deficiência auditiva e intelectual já utilizou aparelho auditivo. O aparelho quebrou e 

hoje não utiliza mais. Mesmo sem o aparelho consegue se comunicar bem, e 

compreende a maior parte das informações transmitidas. Os dois alunos sempre 

participaram bem das aulas de educação física, se dispondo a realizar todas as 
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atividades propostas. A aluna é inclusive atleta de badminton, participando dos 

treinos em horário extra disponibilizados pela escola. 

As aulas da intervenção foram organizadas em uma sequência de 10 

encontros, com aproximadamente 50 minutos cada, sendo duas aulas por semana, 

em dias alternados. 

O critério para a seleção do número de encontros foi a adequação ao 

calendário escolar e à realidade da escola. No calendário do 4º bimestre temos um 

evento que é a culminância de um trabalho interdisciplinar que envolve todas as 

áreas de conhecimento em torno de um tema gerador. Este ano o tema selecionado 

foi o respeito. Cada uma das turmas do 6º ao 9º ano assistiu a um filme e buscou 

recontar a história do filme a seu modo, fazendo uma relação com a temática do 

respeito. Esse projeto acaba por utilizar algumas das aulas de cada componente 

curricular. Além disso, por ser o último bimestre, há uma antecipação das avaliações 

finais para que haja tempo de realizar as atividades de recuperação antes das 

festividades do final de ano, o que torna mais curto o 4º bimestre. Optamos então 

pelos 10 encontros, para ter a segurança de que não haveria uma interrupção que 

afetasse o desenvolvimento da sequência de aulas. 

O conteúdo escolhido para ser trabalhado no 4º bimestre com a turma foi o 

esporte. A escolha aconteceu ainda no início do ano letivo, na ocasião da 

apresentação do plano anual. No início do ano houve a discussão do planejamento 

de 2019, no qual ficaram estabelecidos 4 conteúdos, um para cada bimestre.12 

Ao pensar em trabalhar com uma abordagem das competências 

socioemocionais, uma preocupação nossa foi que o conteúdo da área, proposto 

para ser trabalhado no bimestre, permanecesse em destaque, de forma que os 

alunos não deixassem de construir esse conhecimento sobre a temática, mas que 

tivessem ganhos, pudessem aprender por meio dos esportes um pouco mais sobre 

como lidar com as emoções. 

Apresento como ilustração a sequência das atividades desenvolvidas, 

descrita no quadro 3, apresentado a seguir.  

 

 

 
12 Os conteúdos trabalhados com o 8º ano em 2019 foram: os esportes de invasão com ênfase no 

handebol (1º bimestre), danças de salão (2º bimestre), lutas do mundo (3º bimestre), e esportes de 
livre escolha (4º bimestre). 
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Quadro 3 - Resumo de aulas da intervenção pedagógica 

Aula Tema Objetivos Estratégias 

1 

Apresentação da 
proposta e 
escolha do 
esporte 

Recordar as diferentes 
categorias de esportes, agrupar 
os esportes nas diferentes 
categorias, identificar que 
categorias já foram estudadas 
pelo grupo e selecionar o 
esporte que será estudado na 
unidade didática; 
Trabalhar em grupo de maneira 
cooperativa, expor sua opinião e 
ser capaz de ouvir a opinião dos 
colegas;  
Tomar uma decisão 
democrática.  

Listar os esportes que a turma já 
conhece no quadro; 
Apresentar a classificação dos esportes 
de González (2004); 
Agrupar os esportes citados pelos 
alunos nas diferentes categorias da 
classificação; 
Identificar os esportes que ainda não 
foram estudados; 
Escolher por meio de votação o esporte 
a ser estudado no bimestre. 

2 

O que sabemos 
sobre a Ginástica 
Rítmica? 

Compartilhar com o colega e 
conhecer o que já sabemos (a 
turma) sobre o conteúdo 
Ginástica Rítmica; 
Ser capaz de socializar o que foi 
encontrado sobre o tema com 
os colegas, sabendo falar e 
ouvir. 

*Antes de iniciar as atividades da aula 
propriamente dita, foi feita a retomada 
da avaliação do bimestre anterior.  
Os alunos deveriam discutir em duplas 
os “achados” sobre a Ginástica Rítmica 
(GR) e depois expor no grande grupo o 
que o colega encontrou sobre o tema. 
No entanto, houve uma discussão 
sobre alterar a modalidade a ser 
estudada no bimestre. Após a 
aprovação da maior parte do grupo, a 
modalidade foi alterada para o 
badminton. 

2.2 

O que sabemos 
sobre o 
Badminton? 

Compartilhar com o colega e 
conhecer o que já sabemos (a 
turma) sobre o conteúdo 
Badminton; 
Ser capaz de socializar o que foi 
encontrado sobre o tema com 
os colegas, sabendo falar e 
ouvir. 

Os alunos deveriam discutir em duplas 
os “achados” sobre o Badminton e 
depois expor no grande grupo o que o 
colega encontrou sobre o tema. 
 

3 

Manipulando e 
experimentando 
raquetes e 
petecas. 

Conhecer o material utilizado no 
badminton, os cuidados 
necessários para o uso e 
segurança; 
Realizar o movimento de rebater 
a peteca livremente nas 
pegadas de forehand e 
backhand; 
Colaborar com os colegas, 
tentando auxiliar a rebater as 
petecas realizando bons 
lançamentos e dando feedbacks 
sobre as jogadas. 

Apresentar o material e os cuidados 
necessários no seu manuseio;  
Realizar as empunhaduras da raquete 
em backhand e em forhand; 
Em duplas, um lança a peteca com a 
mão e o outro rebate com a raquete; 
Em duplas, rebater a peteca de um lado 
para o outro. 

4 

Visualizando 
espaços vazios 
na quadra 
adversária 
Criando 
estratégias para 
marcar o ponto 

Visualizar espaços vazios na 
quadra adversária; 
Criar estratégias individuais e 
coletivas para marcar ponto; 
Trabalhar coletivamente 
participando ativamente e 
permitindo a participação dos 
colegas. 

Rouba peteca do arco do amigo (um 
arco e um participante em cada ponta 
de um quadrado, 2 petecas em cada 
arco). Ao sinal os alunos devem, ao 
mesmo tempo, ir buscar uma peteca 
por vez no arco dos adversários para 
tentar juntar 3. 
Câmbio individual segurando a peteca 
com as mãos. 
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Câmbio por equipe segurando a peteca 
com as mãos. 

5 

Reconhecendo 
as emoções no 
outro 

Reconhecer as emoções a partir 
das expressões faciais; 
Compartilhar com os colegas 
suas impressões sobre os 
sentimentos falados. 

Recortar figuras de pessoas de revistas 
e explicar para o grupo quem são essas 
pessoas, e o que elas estão sentindo 
quando a foto foi tirada, criando uma 
história para essa personagem (nome, 
idade, profissão, por exemplo). 

6 

Empatia e Fair 
Play 

Compreender os conceitos de 
empatia e de fair play; 
Reconhecer situações no 
cotidiano em que precisamos ter 
empatia; 
Identificar situações em que 
houve fair play no esporte; 
Discutir coletivamente como o 
fair play se faz presente no 
badminton  

Os alunos devem chegar ao conceito 
de empatia através da discussão de 
imagens e frases que serão entregues 
pela professora. 
*Havia outras atividades sobre fair play 
no esporte, mas ficaram para outra 
aula, já que a atividade de empatia 
proposta acabou se estendendo. 

7 

Fair Play no 
esporte e na vida 

Compreender o conceito de fair 
play; 
Identificar situações em que 
houve fair play no esporte; 
Identificar como o fair play pode 
estar presente no cotidiano. 
Conhecer o projeto de Jogo 
Limpo na escola. 

Aula expositiva dialogada utilizando os 
slides da aula desta temática do 
Impulsiona. 

8 

Badminton: o 
jogo 
propriamente dito 

Conhecer as principais regras 
de badminton (marcações, 
regras de saque e principais 
faltas); 
Participar de um jogo de 
badminton. 

Explanação breve da marcação da 
quadra e regra de saque; 
Jogo de badminton: os alunos devem 
jogar individual e dupla e atuar como 
atletas e árbitros. O placar é reduzido 
para uma disputa de 5 pontos, para que 
todos possam jogar. 

9 

Desenvolvendo o 
projeto “Jogo 
Limpo” 

Apresentar à professora o 
planejamento das atividades do 
projeto “jogo limpo na escola”; 
Executar as atividades 
planejadas; 
Organizar a apresentação para 
a turma do que foi executado 
por cada grupo. 

Orientação dos grupos de trabalho do 
projeto “Jogo limpo na escola”. 

10 

Jogando juntos Apresentar para a turma o que 
foi produzido pelo grupo no 
projeto “jogo limpo na escola”. 

Apresentação de cada grupo de seu 
projeto para toda a turma. 

Obs.: Em todos os encontros iniciamos a aula com uma frase escrita no quadro, para ser 
discutida com todo o grupo. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Conforme descrito ao final do quadro 2, todas as aulas são iniciadas com a 

leitura e discussão de uma frase, que pode ser sugerida pela professora ou pelos 

alunos. Os alunos fazem a leitura da frase assim que inicia a aula e têm o tempo de 

duração da chamada para pensar sobre ela. Como estratégia de reflexão a 
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professora busca explorar o entendimento da frase através de questionamentos aos 

alunos, que têm liberdade para participar se desejarem e quanto desejarem.  

Essa prática já acontecia desde o bimestre passado e foi aprovada pelos 

alunos e pela professora por ser um momento que eles têm para se acalmar (as 

aulas nesta turma acontecem sempre logo após o intervalo), para refletir um pouco e 

trocar opiniões sobre uma temática. Por ser uma estratégia que já fazia parte da 

rotina da turma e possuir relação com o objetivo de desenvolvimento das 

competências socioemocionais, optou-se por mantê-la.  

Especificamente no caso dos 10 encontros, todas as frases foram sugestões 

da professora, não houve colaboração dos alunos. Foram frases pesquisadas na 

internet, de fácil acesso, e que serão apresentadas no início da descrição de cada 

aula. 

Passemos então ao relato de cada um dos momentos pedagógicos. 

 

3.2.1 Aula 1: Apresentação da proposta e escolha do esporte 

FRASE DISCUTIDA: “É melhor conquistar a si mesmo do que vencer mil batalhas” 

Buda13 

A aula teve como objetivos: recordar as diferentes categorias de esportes; 

agrupar os esportes nas diferentes categorias; identificar que categorias já foram 

estudadas pelo grupo; selecionar o esporte que será estudado na unidade didática; 

trabalhar em grupo de maneira cooperativa; expor sua opinião e ser capaz de ouvir a 

opinião dos colegas; tomar uma decisão democrática. 

Na discussão sobre a frase, os alunos tiveram dificuldade para se expressar. 

Nas frases anteriores eles sempre “disputavam” para falar. Dessa vez percebi que 

eles liam a frase e repetiam, e não sabiam por onde começar. Dei a minha 

interpretação da frase e o diálogo se desenvolveu. A professora R contribuiu 

ampliando a discussão, falando da escolha das batalhas que surgem em nossa vida, 

que quando nos conhecemos melhor conseguimos escolher as lutas que “valem a 

pena”. 

Prosseguimos relembrando que neste bimestre o conteúdo a ser trabalhado 

seria o esporte e que o combinado era que eles poderiam escolher livremente 

qualquer esporte que desejassem, desde que fosse uma decisão de toda a turma. 

 
13 Frase retirada do site: <https://www.pensador.com/frase/ODc5Mzcw/> 
Acesso em: 21 out. 2019. 
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Como estratégia inicial, pedi que eles citassem todos os esportes que 

conhecessem para registrarmos no quadro. Duas alunas se voluntariaram 

imediatamente para fazer o registro no quadro.  

 

Imagem 1 – Registro dos Esportes no quadro 

 
      Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Ao pedir que todo o grupo falasse nomes de esportes, o aluno C passou a 

falar vários nomes em voz alta, impedindo que os demais também pudessem ser 

ouvidos. Como estratégia para sanar essa dificuldade, eu pedi que cada aluno 

falasse o nome de um esporte e fui indicando a vez de cada um. Após cada aluno 

dizer um esporte eles foram falando livremente e conseguiram se organizar para 

todos falarem. Houve apenas uma leve dispersão. 

Ao refletir depois sobre a aula, percebi que fiz uso de uma estratégia 

autoritária logo no primeiro conflito presente na aula. Ao criar uma regra que 

impedisse o aluno C de falar livremente, eu impedi que o grupo pudesse refletir e 

aprender com o conflito.  

A maneira como fomos educados por toda a vida, incluindo na universidade, 

interfere sensivelmente em nossas ações. Gil-Pérez e Carvalho (2006) chamam de 



71 
 

 

formação ambiental, essa reprodução de práticas que vivenciamos quando nós 

fomos alunos. Para os autores,  

 

a influência desta formação incidental é enorme porque responde a 
experiências reiteradas e se adquire de forma não-reflexiva como 
algo natural, óbvio, o chamado ‘senso-comum’ escapando assim à 
crítica e transformando-se em um verdadeiro obstáculo (GIL-PÉREZ; 
CARVALHO, 2006, p.26). 
 

Por mais que eu estivesse voltada para uma resolução construtiva, no 

momento do ocorrido me peguei agindo autoritariamente.  

Essas estratégias de adaptação de regras para a inclusão de todos sempre 

estiveram presentes em meu fazer pedagógico, desde a minha formação inicial, 

quando a aprendi por sugestão dos professores. Sempre fomos educados para 

evitar os problemas. Essa desconstrução de um fazer que já dura 20 anos acaba por 

se tornar mais difícil. Mas compreendi que precisaria estar mais atenta para 

aproveitar melhor as oportunidades que surgissem nas aulas. 

Sobre essa prática de utilizarmos diferentes estratégias para evitar o conflito 

Vinha (2010) afirma: 

 

usamos nossa energia para fazer com que os alunos não tenham 
conflito, mas deveríamos agir de forma contrária, usando nossa 
energia para que eles aprendam por meio do conflito, devemos 
aproveitá-los como oportunidades para auxiliar os alunos a 
reconhecer as próprias perspectivas e as dos outros e a aprender, 
aos poucos, como buscar soluções aceitáveis e respeitosas para 
todas as partes envolvidas (VINHA, 2010, p.77) 

 

É importante considerar também que o desejo de fala do aluno C foi 

interpretado de certa forma como um impedimento para que outro alunos também 

tivessem a oportunidade de falar. No entanto, se faz necessária uma reflexão acerca 

do repertório de vivências e conhecimentos que nós possuímos e que de fato 

interfere no impulso de falar ou calar-se, muitas vezes preferindo o silêncio por 

insegurança. Se faz relevante que se busque estimular os alunos a se colocarem, de 

forma que seja considerado o conhecimento que eles já possuem, rompendo com o 

modelo de educação bancária que considera o aluno como “tábuas rasas”, 

desconsiderando seus conhecimentos, vivências e o significado que aquele 

conteúdo tem para ele (FREIRE, 1996). 
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Após a minha reflexão, vejo que perdi a oportunidade de provocar toda a 

turma sobre a importância de se colocar. E de exercer sua autonomia e exigir o 

direito de contribuir com a sua visão, permitindo que a sua contribuição também seja 

considerada. Me coloquei de maneira centralizadora, como se a resolução coubesse 

somente à mim, negando o direito do meu aluno de resolução do conflito. Apesar de 

a busca ser por uma educação libertadora (FREIRE, 1996) e por uma abordagem 

dos conflitos construtivista (VINHA; TOGNETTA, 2009) pude perceber como a 

educação tradicional está impressa em mim e quanto é difícil romper essa barreira. 

Para além do conhecimento teórico, é necessário um “querer” diferenciado para que 

essa transformação possa ocorrer. 

Após a listagem no quadro dos esportes, relembramos as diferenças entre 

os esportes e os jogos e algumas classificações possíveis para os esportes 

(individuais e coletivos; aquáticos, terrestres e aéreos; com e sem contato com o 

adversário), finalizando com a classificação dos esportes proposta pela BNCC 

(2017): esportes de invasão, de rede e parede divisória, de campo e taco, de 

combate, de precisão, de marca e técnico combinatórios. Nessa última classificação, 

identificamos que categorias de esportes já havíamos estudado em nossas aulas. 

Chegamos à conclusão que estão faltando apenas os esportes de campo e taco, 

que serão estudados no ano seguinte. 

Chegado o momento de selecionarmos que esporte estudaríamos, uma 

aluna sugeriu uma votação e eu concordamos que seria uma boa opção. Expliquei 

que cada aluno iria votar em um esporte e o mais votado ganharia, e que todos 

teriam que aceitar o resultado.  
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Imagem 2 – Listagem dos esportes registrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

O ganhador foi a Ginástica Rítmica, com 6 votos. Nesta aula havia 7 

meninas na sala, elas eram maioria. Em segundo lugar ficaram o badminton e os 

esportes de combate com 3 votos cada um.  

Tocou para sair durante a votação, mas os alunos aguardaram o término. 

Alguns não gostaram muito do resultado, mas todos aceitaram e não houve 

contestação. Orientei que para a próxima aula eles pesquisassem sobre a Ginástica 

Rítmica. 

No geral a aula foi muito boa, contando com uma boa participação do grupo. 

O fato de os alunos poderem escolher o que irão estudar dentro de um tema já 

estabelecido os responsabiliza pela escolha e oportuniza uma tomada de decisão 

consciente, favorecendo sua autonomia. Não necessariamente haverá a repetição 

das atividades já consagradas, futebol e queimada, por exemplo. Os alunos podem 

surpreender e propor temas ricos para a vivência e que despertam a curiosidade ou 

possuem um sentido para aquela comunidade. Penso que mesmo que haja 

inicialmente uma repetição de um conteúdo já trabalhado, caberia uma 

problematização acerca da escolha do grupo, de forma que novas temáticas possam 

ser abordadas sobre o mesmo conteúdo ou uma reflexão sobre os motivos da 

hegemonia daquele assunto para aquela população. 
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3.2.2 Aula 2: O que sabemos sobre a Ginástica Rítmica? 

FRASE DISCUTIDA: “Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de 

não ter lutado” Rui Barbosa14 

A aula teve como objetivos: compartilhar com o colega e conhecer o que já 

sabemos (a turma) sobre o conteúdo Ginástica Rítmica; e ser capaz de socializar o 

que foi encontrado sobre o tema com os colegas, sabendo falar e ouvir. 

Esta aula saiu completamente diferente do que foi previsto, tomando um 

rumo diferente por proposta dos alunos.  

Iniciamos com a reflexão sobre a frase. A aluna Y leu a frase e relatou ter 

dificuldade de expressar o que pensava: “Tem tudo dentro da minha cabeça, mas eu 

não sei como dizer”. Questionei como ela poderia melhorar isso. Ela respondeu: 

“treinando?”. Concordei que essa seria uma boa alternativa, que tudo na nossa vida 

é treino, e que se ela exercitasse iria se tornar mais fácil e ela conseguiria se 

comunicar de maneira mais clara. Após a chamada ela foi a primeira a contribuir, 

dizendo que é melhor tentar e perder do que não ganhar porque não tentou. 

Questionei se mais alguém gostaria de contribuir, mas não houve mais 

contribuições. Questionei então se seria possível vencer sem lutar, todos 

responderam que não. Questionei se seria possível vencer sempre, e todos 

responderam que não, pois a derrota faz parte da vida. Questionei então como seria 

possível continuar lutando, o que precisávamos para permanecer “na luta”? Os 

alunos citaram como resposta, “ter um motivo para lutar”, “a vontade de ganhar, de 

conseguir algo” e o aluno D disse que lutava para espantar pensamentos ruins que 

surgiam em sua cabeça. Perguntei como essa luta acontecia no dia a dia e eles 

citaram que lutavam quando iam para a escola mesmo com preguiça, quando 

estudavam mesmo tendo dificuldade para aprender algum conteúdo e quando 

queriam dormir mais e mesmo assim acordavam e iam fazer o que precisavam, 

como cuidar da casa ou dos irmãos.  

Ao refletir após a aula, penso que, embora tenha sido uma discussão muito 

rica, no momento de discussão da frase, eu poderia ter desenvolvido a discussão 

falando também dos relacionamentos interpessoais, como resolvemos um problema 

 
14 Frase retirada do site: <http://www.frasesdepensadores.com.br/frase/maior-que-a-tristeza-de-nao/> 
Fonte citada pelo site: BUCHBAUM, Paulo. Frases Geniais que Você Gostaria de Ter Dito. Ediouro 

Publicações, 2004. Página 99. 
Acesso em: 21 out. 2019 
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quando nos desentendemos ou simplesmente pensamos diferente de alguém. Que 

estratégias poderíamos usar para resolver, trazendo assim, estratégias para a 

resolução de conflitos. Não foi possível abordar esse assunto na hora da aula, 

ficando para uma outra oportunidade. 

Sobre a resposta do aluno D, preferi não desenvolver o assunto com toda a 

turma sobre ter pensamentos ruins. A opção foi por procurá-lo em outro momento, 

em particular, dessa forma ele poderia se expressar mais livremente. Mas não foi 

isso que aconteceu. Ao retomar o assunto, ele disse que não gostaria de falar sobre. 

Desde o ano anterior (em 2018, na 7ª série) acompanhamos esse aluno. Em outra 

ocasião ele me mostrou um desenho que havia feito, no qual ele aparecia com uma 

corda no pescoço, enforcado. Naquela ocasião, mostrei o desenho aos colegas 

professores, uma vez que não tínhamos suporte nenhum de gestão (não havia 

coordenador no turno vespertino e o diretor quase nunca estava na escola). Alguns 

professores tentaram conversar com o aluno, que disse que levava uma vida muito 

difícil, trabalhando bastante, e que por vezes esse tipo de pensamento surgia na 

cabeça dele. Desde então, estamos sempre acompanhando o aluno, tentando 

conversar sempre que possível com ele. A família já foi procurada, mas não se 

mostrou muito atenta. 

Antes de iniciar a aula propriamente dita, a aluna J disse que a turma não 

estava mais querendo a ginástica rítmica e preferia trocar por badminton. Expliquei 

que a escolha havia sido coletiva, e que, portanto, ela não poderia escolher mudar 

sozinha, mas ela argumentou que muitos alunos desejavam a mudança. Combinei 

que discutiríamos a mudança no terceiro momento da aula, antes de 

compartilharmos o que encontramos sobre a Ginástica Rítmica. 

No segundo momento da aula houve a retomada da avaliação do bimestre 

anterior. Foram entregues as avaliações e foi feita a correção oralmente. 

Após esse momento, retomei com a turma a fala da aluna J sobre a 

mudança de esporte a ser desenvolvido com o grupo. A aluna J argumentou que 

não estava presente e que não havia sido uma escolha dela. Expliquei que a 

ausência dela não era uma justificativa aceitável e que ela teria que aceitar o 

resultado, uma vez que numa decisão democrática todos são “obrigados” a aceitar o 

resultado, tendo votado no que ganhou ou não, estando presente ou não. Em 

momentos como esse, quando há divergências de opiniões, é natural que se 

constitua o conflito. Ao discordarem, é possível fazer uso de diferentes formas 
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enfrentar as diferenças (VICENTIM, 2013). A aluna demonstrou autonomia ao 

sugerir diante de todo o grupo que a sua opinião fosse considerada. 

Após o diálogo, J concordou. Mas disse que, de toda forma, os colegas que 

estavam presentes haviam mudado todos de ideia. Ao questionar quem queria 

continuar aprendendo a Ginástica Rítmica apenas 3 pessoas levantaram a mão. E 

ao questionar quem queria que fosse o badminton, dos 16 alunos presentes, 13 

levantaram a mão. Combinamos então que como a maioria havia escolhido mudar, a 

sugestão seria acatada. 

É importante que a opinião dos envolvidos seja levada em consideração na 

resolução do conflito. Apesar de termos estabelecido um combinado (trabalhar o 

esporte Ginástica Rítmica) a opinião dos alunos que participariam das aulas não era 

mais a mesma. Desconsiderar esse fato e me apegar ao combinado contribuiria para 

a heteronomia dos alunos, uma vez que o princípio desencadeador da regra deve 

ser superior à regra. Para La Taille (2002) apud Tognetta (2013) é pelo espírito que 

a regra deve existir, ou seja, para valer deve haver um princípio maior. Se o princípio 

era a escolha dos alunos, de que adiantaria se apegar à regra combinada de 

trabalharmos a Ginástica Rítmica? Podemos considerar como uma resolução 

assertiva (LEME, 2004), uma vez que se considerou o ponto de vista dos envolvidos 

e eles tomaram a decisão de mudança, decisão aceita por todos os envolvidos, 

alunos e professora. 

Um outro fator que vale a pena ser destacado é a autonomia dos alunos 

diante da figura de autoridade exercida pelo professor. Uma autoridade que se 

baseia no respeito e que busca a horizontalidade das relações, colocando os alunos 

como protagonistas do processo, retirando o poder pleno das mãos da professora, 

favorece o desenvolvimento da autonomia dos alunos (FREIRE, 1996). O mesmo 

não pôde ser observado no questionário CATS respondido pelos alunos, quando 

diante da figura de autoridade dos pais, muitos deles não se sentiram encorajados a 

questionar uma tomada de decisão, preferindo calar-se, em alguns casos 

expressando o medo. 

Na questão de número 7 do CATS temos o seguinte questionamento: “Você 

está vendo um programa realmente ótimo na TV. Bem no meio dele seus pais dizem 

que é hora de dormir e desligam a televisão. Escreva o que você faria nesta 

situação. Por quê?” Dos 16 alunos que responderam o questionário antes da 

intervenção pedagógica, 8 deles resolveriam o conflito de maneira submissa, 6 de 
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maneira assertiva e 2 de maneira agressiva. Como essa figura de autoridade se 

relaciona com o aluno influencia diretamente na resposta, sendo que o medo 

contribui para a submissão (CARINA, 2009). Como exemplos de respostas 

submissas à figura de autoridade temos: 

 

“Ficaria brava, mas não demonstraria ela, porque senão eu ia 
apanhar” (Sujeito 3). 
“Acho que o melhor a se fazer é obedecer a eles. Porque eles são 
meus pais” (Sujeito 8). 
“Ia dormi. Porque eles estão mandando” (Sujeito10). 
“Eu ia obedecer. Porque se eu não obedecesse eu iria levar um 
castigo pior” (Sujeito 14). 

 

Em contraponto, tivemos como respostas assertivas, em que pudemos 

identificar a ausência do medo: 

 

“Eu iria pedir educadamente para assistir até o fim do programa. Por 
que é importante ter educação” (Sujeito 5). 
“Pediria para ficar mais um pouco. Porque acho que seria o suficiente 
para eles dizer sim ou não” (Sujeito 6). 
“Eu falaria que ia assistir só aquela parte, porque pra tentar sair na 
vantagem” (Sujeito 11). 

 

Após o diálogo e a resolução do conflito ficou acertado, então, que os alunos 

fariam nova pesquisa, dessa vez sobre o badminton, para que possamos 

compartilhar na aula seguinte. 

 

3.2.3 Aula 2(2): O que sabemos sobre o Badminton? 

FRASE DISCUTIDA: “O homem não teria alcançado o possível se, repetidas 

vezes, não tivesse tentado o impossível.” Max Weber15 

A aula teve como objetivos: compartilhar com o colega e conhecer o que já 

sabemos (a turma) sobre o conteúdo Badminton; ser capaz de socializar o que foi 

encontrado sobre o tema com os colegas, sabendo falar e ouvir. 

Os alunos leram a frase e tiveram bastante facilidade para interpretá-la. 

Discutimos sobre o que é possível e o que é impossível e como é possível tornar o 

que é impossível possível (“lutando”, “persistindo”, foram algumas das respostas). 

 
15 Frase retirada do site: <https://www.pensador.com/frase/ODYwOTY/> 
Acesso em: 21 out. 2019. 
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Falaram sobre a importância de não desistir e permanecer lutando para conquistar 

seus objetivos, torná-los possíveis. Falamos também sobre uma outra interpretação, 

de tentar inovar, pensar diferente, ter ideias. Que tudo que foi inventado não existia 

antes, precisou alguém ousar e criar para que passasse a existir. Que o homem só 

pisou na lua porque acreditou que era possível e que muitas outras coisas se 

tornarão possíveis com a evolução da tecnologia e através de pensamentos criativos 

e inovadores. 

Após a discussão da frase, os alunos se dividiram em duplas e cada um 

contou à sua dupla o que havia pesquisado e aprendido sobre o badminton. Eles 

tiveram em torno de 5 minutos para compartilhar as informações, tempo que foi 

suficiente para a grande maioria, necessitando de mais tempo somente para uma 

dupla. 

Depois formamos um grande círculo com as cadeiras e todos os alunos 

contribuíram um pouco falando o que o colega lhe havia contado sobre o tema. 

Todos conseguiram falar, embora perto do final alguns tenham dito que os colegas 

já haviam falado o que eles gostariam de dizer. Foi falado sobre a origem, os 

materiais, os nomes dos equipamentos e o nome que a modalidade já havia 

recebido anteriormente. Para a maior parte dos alunos houve novidade. Alguns fatos 

precisaram ser esclarecidos, pois haviam sido mal compreendidos no momento da 

pesquisa. Foi esclarecido também acerca da nomenclatura das provas: os alunos 

costumavam falar em solo, duo e “esquadro”. Esclareci que no esporte se usam os 

termos simples e dupla e que não há jogos oficiais em quarteto. Combinamos de 

iniciar as vivências do badminton a partir da próxima aula. 

Essa estratégia de ensino, na qual os alunos estudam o conteúdo em casa 

previamente e debatem e vivenciam em sala de aula é conhecida como sala de aula 

invertida (flipped classroom). Essa metodologia foi criada pelos professores 

Jonathan Bergmann e Aaron Sams, e pressupõe a responsabilização do aluno pela 

sua aprendizagem e a participação e a colaboração na resolução de problemas em 

sala (MOTTA FILHO, 2019). Essa nova metodologia implica em uma mudança na 

cultura escolar. Na educação tradicional o professor é o responsável pela 

transmissão de conteúdos, já na sala invertida os alunos devem se responsabilizar 

em realizar a pesquisa prévia, uma vez que atualmente o acesso aos conteúdos é 

facilitado pelas tecnologias existentes. O professor deve realizar uma curadoria 

prévia para realizar uma indicação de fontes confiáveis e mediar a colaboração dos 
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alunos na resolução de desafios nos momentos de interação na escola. (MOTTA 

FILHO, 2019).  

Se muitos alunos já tinham dificuldade de cumprir com as tarefas escolares 

tradicionais, eles passam, agora, a ser responsáveis também pelo estudo prévio. 

Essa mudança de cultura não pode ser considerada simples, os professores 

enfrentam dificuldades com o comprometimento dos alunos mesmo na universidade, 

quando se espera que os alunos já possuam maior autonomia e responsabilidade 

(SUHR, 2016).  

No caso específico desta aula, nem todos realizaram a pesquisa, mas 

muitos alunos trouxeram anotações. Não contei quantos em função do tempo, mas 

acredito que houve uma participação maior do que de costume. Nos últimos anos os 

alunos têm tido bastante dificuldade de trazer no prazo as tarefas que são pedidas 

para casa. Mesmo aqueles que se destacam com boas notas têm dificuldade de 

cumprir com essas tarefas. Embora tenha sido falado sobre a importância da 

responsabilidade na aula anterior, inclusive para que as atividades seguintes 

aconteçam, se houvesse tempo disponível, seria importante uma aula somente 

sobre responsabilidade. Esse não é um problema exclusivo da disciplina Educação 

Física, sendo comum em todas as disciplinas da escola, e recorrente na fala dos 

professores. 

Uma possível causa para o maior comprometimento com as atividades pode 

ter sido o envolvimento que os alunos estão demonstrando nas aulas. Por terem 

escolhido a temática e estarem vendo o meu envolvimento e o dos colegas de 

turma, penso que outros alunos podem ter se motivado para também cumprir com 

as suas responsabilidades. 

 

3.2.4 Aula 3: Manipulando e experimentando raquetes e petecas 

FRASE DISCUTIDA: “O conflito é algo criativo, o que é negativo é o confronto. O 

conflito é a divergência de postura, o confronto é a tentativa de anular a outra 

pessoa.” Mário Sérgio Cortella16 

Os objetivos dessa aula foram: Conhecer o material utilizado no badminton, 

os cuidados necessários para o uso e segurança; realizar o movimento de rebater a 

 
16 Frase retirada do site: < https://i.pinimg.com/236x/15/f7/75/15f775d015c2339c04850d7016d53a0c--

facebook.jpg > 
Acesso em: 23 out. 2019. 
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peteca livremente nas pegadas de forehand e backhand; colaborar com os colegas, 

tentando auxiliar a rebater as petecas realizando bons lançamentos e dando 

feedbacks sobre as jogadas. 

Os alunos estavam muito felizes e motivados para participar da aula. A 

maior parte já havia manuseado uma raquete, uma vez que a escola oferece 

treinamentos de badminton em horário após a aula, como uma atividade de 

extensão para os alunos que se interessam pela modalidade. Alguns não treinam, 

mas já haviam experimentado o manuseio da raquete em jogos internos ou com os 

amigos. Como era esperado, não havia raquetes para todos. Esta aula foi pensada 

de forma que os alunos mais experientes (que já treinam na escola) pudessem 

auxiliar os colegas que estão iniciando, favorecendo assim a colaboração.  

Iniciamos pela discussão da frase, que dessa vez, como a aula foi realizada 

na quadra, estava impressa em um papel. Os alunos tiveram bastante dificuldade na 

interpretação da mensagem. Talvez por ser uma frase longa com palavras com 

escrita e significado parecidos (conflito e confronto). Talvez por quererem que 

acabasse logo para iniciarmos as atividades de vivência e experimentação. Precisei 

ajudar bastante e questionar sobre cada parte da mensagem. Mesmo depois de 

entendermos a diferença entre conflito e confronto, os alunos não se interessaram 

em comentar. 

No momento seguinte, o material foi apresentado aos alunos, que ouviram 

de maneira impaciente as informações. Alguns mais curiosos realizaram perguntas, 

mas outros se mostraram mais dispersos, em especial os que já participam do 

treinamento na escola.  

Após conhecer os materiais, os alunos se dividiram em duplas de lançadores 

(com a peteca) e rebatedores (com a raquete) e experimentaram livremente. Nem 

todos os alunos conseguiram fazer o lançamento da peteca com as mãos. Uma 

parte dos alunos estava impaciente, querendo logo jogar rebatendo direto a peteca, 

que foi a nossa atividade seguinte. 

A imagem 3 ilustra o momento de jogar rebatendo as petecas. 
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Imagem 3 – Jogo de rebater petecas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Como não havia material para todos, fiz a sugestão de priorizarmos os 

alunos que tinham menos experiência com as raquetes e pedi a ajuda dos alunos 

que já treinam para que ajudassem seus colegas ensinando a segurar a raquete e 

dando dicas de como fazer para iniciar a jogada, por exemplo.  

Apesar da sugestão, as alunas mais experientes não gostaram de ficar como 

monitoras. Acabei adaptando e colocando-as para fazer a aula também, revezando 

com os colegas.  

O conflito se estabeleceu em função das expectativas serem diferentes para 

os envolvidos na atividade. Eu, no papel de professora, tinha a expectativa de que 

os alunos, mesmo tendo diferentes níveis de vivência da modalidade, colaborassem 

uns com os outros. Já os alunos, tinham a expectativa de jogar livremente e 

demonstrar o conhecimento que já possuíam sobre a modalidade. Aquele era um 

momento esperado pelo grupo de prazer e diversão. Quando houve a quebra de 

expectativa por uma das partes, estabeleceu-se o conflito. 

Muitas vezes, a indisciplina dos alunos surge desse desinteresse pelo que 

está sendo trabalhado na aula ou pela metodologia adotada. Muitos professores 
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costumam fazer uso de estratégias para impor o seu ponto de vista, alegando saber 

o que é melhor para os alunos e exigindo que eles cumpram com o que for 

determinado. Tais atitudes acabam por promover mais a obediência do que a 

autonomia (VINHA; TOGNETTA, 2019), estimulando um comportamento submisso 

na resolução de conflitos (CARINA, 2009). 

Não houve praticamente nenhum feedback por parte dos alunos, eles 

queriam mesmo jogar do jeito deles, sem atentar tanto para a técnica. Acredito que 

as meninas ansiavam pelo momento de se destacar no grupo também, de mostrar 

que eram boas no jogo, por isso não ficaram contentes com a função de ajudar os 

colegas. Apesar de não ter havido a colaboração, entendi que esse era um momento 

que também era delas, de se sentir parte do grupo e, por que não, se diferenciar 

como melhores jogadoras. 

Nesta aula, uma das alunas, a aluna M, não estava bem. Chegou depois do 

início da aula mesmo estando na escola e não participou bem das atividades, 

buscando sempre que possível o isolamento. Durante toda a aula eu tentei motivá-la 

a participar, então ela participava um pouco e logo se sentava. Ao final da aula, 

tentei conversar com a aluna para entender o que estava havendo, mas ela afirmou 

que estava tudo bem, não estava acontecendo nada. Respeitei a privacidade dela, 

sem insistir. 

 

3.2.5 Aula 4: Visualizando espaços vazios na quadra adversária - Criando 

estratégias para marcar o ponto 

FRASE PREVISTA PARA DISCUSSÃO: “Não há caminho errado. O aprendizado e 

a experiência estão em todos os caminhos.” Zibia Gasparetto17 

Esta aula tinha como objetivos: visualizar espaços vazios na quadra 

adversária; criar estratégias individuais e coletivas para marcar ponto; trabalhar 

coletivamente participando ativamente e permitindo a participação dos colegas. 

A aula foi mais curta. Como a escola estava finalizando um projeto 

interdisciplinar, o momento do intervalo estava sendo usado pelos professores para 

fechar os detalhes sobre o evento de culminância e o andamento das atividades. 

Esse momento precisou ser estendido e isso acabou impactando de forma 

 
17 Frase retirada do site: <https://www.pensador.com/frase/Mjk4NTA1/> 
Acesso em: 22 out. 2019. 
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significativa no tempo pedagógico dessa aula. Mesmo assim, os objetivos da aula 

foram bem contemplados. 

Não houve a discussão da frase em função do tempo reduzido. Como 

primeira atividade foi realizado um jogo de aquecimento com as petecas de 

badminton. Quatro arcos formavam um quadrado e à frente de cada arco ficava um 

aluno. Em cada arco ficavam duas petecas. Ao sinal do professor, os alunos 

tentavam pegar as petecas dos colegas para tentar ficar com três petecas em seu 

arco. Na primeira rodada os alunos podiam pegar a peteca em qualquer arco e na 

segunda rodada ele tinham que pegar sempre de quem estava de seu lado direito. O 

jogo foi bem dinâmico, todos participaram bem e se empolgaram bastante tentando 

ganhar. Alguns alunos usaram estratégias diferentes, que não haviam sido 

pensadas por mim, pegando mais de uma peteca a cada viagem e arremessando de 

longe para acertar em seu arco. Dei a vitória aos vencedores, uma vez que não 

havia sido dito que não era permitido. E repetimos o jogo proibindo essas 

estratégias. Essas tentativas demonstram o uso da criatividade e a abertura a 

experimentar diferentes possibilidades, criando estratégias de jogo.  

A segunda atividade foi o câmbio individual. Jogamos sem raquetes, apenas 

segurando a peteca, um jogo em cada lateral da quadra, para que mais pessoas 

pudessem jogar ao mesmo tempo. Disputamos apenas 3 pontos para que todos 

pudessem jogar. O objetivo do jogo era visualizar os espaços vazios na quadra 

adversária para tentar marcar o ponto.  

Os alunos foram questionados sobre qual seria a melhor localização em 

quadra para evitar deixar espaços vazios e sobre que estratégias poderiam utilizar 

para criar esses espaços na quadra do adversário. O único aluno que se negou a 

participar foi o aluno D, que com uma conversa e um pouco de insistência aceitou 

jogar algumas partidas. 

Por último, os alunos participaram de um câmbio em grupo. Como o tempo 

estava bem curto, ao perceber que os alunos que estavam localizados na frente 

estavam jogando mais e quem estava atrás nunca pegava na peteca, eu coloquei a 

regra do rodízio de posições obrigatório a cada ponto marcado. Caso houvesse mais 

tempo, poderíamos pedir que identificassem um problema no jogo e que dessem 

sugestões de que alterações poderíamos fazer para que o problema fosse resolvido 

(todos pudessem participar mais ativamente). A imposição de uma solução de minha 

parte acabou não dando condições para uma participação mais ativa dos alunos na 
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construção da atividade a partir da identificação e resolução dos problemas. 

Havendo um maior tempo para a discussão e organização da atividade e das 

estratégias seria possível gerar uma reflexão com os alunos sobre os elementos 

necessários para trabalhar bem em grupo e para uma boa convivência. 

Percebe-se que dentre os desafios encontrados pelos professores, além de 

pensar na melhor estratégia de ação, que possa contribuir positivamente com a 

aprendizagem dos alunos, é necessário também ter as condições ideais para a sua 

aplicação. Por exemplo, eu sabia que poderia realizar uma intervenção mais efetiva, 

no entanto, a falta de tempo disponível não permitiu. 

Apesar de não ter havido conflito entre os alunos nesta aula, poderia ter 

havido uma discordância por parte dos alunos sobre a aceitação ou não da vitória na 

primeira atividade dos alunos que pegaram mais de uma peteca de uma vez ou que 

arremessaram as petecas de longe, sem chegar até os arcos. O conflito tem como 

característica a imprevisibilidade, uma vez que depende da ação e reação dos 

envolvidos. Neste caso, em função da agilidade exigida pelo tempo restrito para 

aplicação das atividades, os alunos aceitaram bem a decisão tomada pela 

professora. No entanto, para um trabalho de desenvolvimento das competências 

socioemocionais e voltado para a autonomia dos alunos, as decisões e soluções não 

podem estar centradas no papel da professora. Essa mudança que coloca o aluno 

no centro do processo educativo requer, por parte de todos os envolvidos, uma 

mudança de postura e de cultura, como já foi dito anteriormente.  

Neste caso, os alunos poderiam discutir se o jogo estava tendo seus 

objetivos atendidos, propor soluções e discuti-las. Tais mediações, por exigirem 

maior interação, tenderiam a uma maior ocorrência de conflitos. Assim, 

oportunizariam um maior aprendizado aos envolvidos. 

 

3.2.6 Aula 5: Reconhecendo as emoções no outro 

FRASE DISCUTIDA: “Amizade verdadeira não é ser inseparável. É estar separado, 

e nada mudar”. E. Gusmão18 

Os objetivos desta aula foram: reconhecer as emoções a partir das 

expressões faciais, e compartilhar com os colegas suas impressões sobre os 

sentimentos falados. 

 
18 Frase retirada do site: <https://www.pensador.com/frase/NzczNzUw/> 
Acesso em: 22 out. 2019 
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A importância de estimular o reconhecimento das emoções do outro através 

de sua expressão está relacionada a dois fatores. Em primeiro lugar, está a sua 

relação com os conflitos interpessoais. É difícil ser empático e considerar o outro se 

eu não consigo imaginar como ele está se sentindo. Muitas vezes não há tempo 

para uma comunicação verbal que esclareça, outras vezes um dos envolvidos pode 

se negar a falar, restando somente ao interlocutor a interpretação de suas 

expressões. Para Goleman (1995) as emoções das pessoas raramente são 

colocadas através das palavras, são expressas sob outras formas. A chave para 

entender os sentimentos dos outros seria a nossa capacidade de interpretar canais 

não verbais, como a expressão facial, por exemplo.  

 

Assim como a forma de expressão da mente racional é a 
palavra, a das emoções é não-verbal. Na verdade, quando as 
palavras de alguém entram em desacordo com o que é 
transmitido por seu tom de voz, gestos ou outros canais não-
verbais, a verdade emocional está mais no como ele diz 
alguma coisa do que no que ele diz (GOLEMAN, 1995, p.111, 
grifo do autor). 

 

O segundo fator é uma demanda específica dessa turma. Um dos alunos 

está no espectro autista e possui dificuldade na identificação dessas emoções. Por 

isso, buscou-se estimular essa habilidade através dessa vivência. 

Como de costume, iniciamos pela discussão da frase. Percebi que eles se 

envolveram bastante. Particularmente na adolescência, a amizade tem muita 

importância. Além disso, essa temática tem mais relação com o seu dia a dia. Muitas 

das dificuldades relatadas pelos alunos da turma estão relacionadas a problemas 

com amigos. Por coincidência, dois alunos da turma iriam se mudar e morar em 

outro estado no ano seguinte, por isso os alunos se identificaram bastante com a 

frase. Apesar de gostarem, como a frase era simples, a discussão foi bem rápida.  

Após a discussão da frase, os alunos foram estimulados e pesquisar em 

revistas e selecionar uma personagem, qualquer pessoa que lhe chamasse atenção. 

Com exceção de duas alunas, que tiveram bastante dificuldade de escolher, toda a 

turma cumpriu rapidamente esta tarefa.  

Depois, cada aluno deveria construir uma história para sua personagem. 

Qual seu nome, idade, profissão, o que ela estava sentindo no momento que a foto 

foi tirada e por que ela estava sentindo isso. 
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No terceiro momento, já na roda, todos deveriam compartilhar as histórias 

que criaram. Todos os alunos participaram e não tiveram dificuldades em falar e, 

tampouco, em manter a relação com a expressão da personagem no momento da 

fotografia.  

Esta atividade despertou bastante curiosidade no grupo. Os alunos ficavam 

calados no momento da fala dos colegas, demonstrando querer conhecer a história 

criada por cada um. O aluno E, com o qual eu estava preocupada, participou muito 

bem. Teve ajuda da professora R para pensar sobre os sentimentos relacionando 

com a expressão facial e conseguiu falar sozinho para o grupo a história criada. 

Todos queriam ver as imagens recortadas das personagens e alguns 

discordavam em parte da interpretação feita, dando a sua interpretação da 

fisionomia. Demonstra que toda vez que julgamos alguém tem um pouco de nós que 

estamos julgando, avaliando. Por sermos diferentes, carregamos diferentes histórias 

e impressões, interpretando de maneira diferente cada pessoa que nos é 

apresentada. Essa percepção foi muito positiva. Aproveitei a oportunidade para falar 

brevemente sobre julgamentos preconceituosos, que muitas vezes são emitindo sem 

antes conhecer a história da pessoa. 

Um exemplo que aconteceu na aula foi: em uma foto de uma modelo, a 

pessoa que a apresentou disse que ela “estava abusada, se achando, que era rica, 

estava fotografando pelo dinheiro” e outra disse “pois eu acho que ela está 

trabalhando, já é acostumada, mas não é abusada, faz as caras só para a foto, mas 

é muito amorosa com a família e risonha”.  

Essa foi uma das aulas mais marcantes da intervenção. Ao pensar na 

atividade, tive receio de a turma não se envolver ou questionar qual a relação com o 

badminton. No entanto, a participação do grupo foi tão boa que me motivou a repetir 

a atividade em outras turmas. 

Apesar de não ter acontecido um conflito entre os alunos que pudesse ser 

percebido e analisado por mim, muitas vezes ele está presente internamente e 

emerge em outros momentos. A concordância ou discordância se dá dentro de cada 

um de nós, e como ela é exteriorizada ou não é o que transparece para o outro.  

Nesta aula, os alunos demonstraram uma boa organização, respeito ao 

tempo e à opinião do outro. Poderiam ter emergido discordâncias quanto à 

representação pessoal criada por cada um dos envolvidos, mas o que esteve 

presente foi o respeito. Sempre temos discutido que podemos expor o que sentimos 
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ou pensamos, mas devemos valorizar a forma que utilizamos para isso. Quando as 

colocações são feitas de maneira respeitosa, valorizando o sentimento do outro, o 

conflito pode estar presente através da divergência, sem, no entanto, ser percebido 

como algo negativo, ou que precisa ser mediado pela professora. 

 

3.2.7 Aula 6: Empatia e fair play 

FRASE DISCUTIDA: “Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver 

o nosso mundo refletido nos olhos dele.” Carl Rogers19 

Essa aula havia sido pensada para atender aos objetivos de compreender os 

conceitos de empatia e fair play, e de relacionar o fair play com atitudes e ações no 

esporte e no cotidiano dos alunos. 

A ideia inicial era realizar a interpretação da frase de uma maneira diferente. 

Em vez de ler e comentar o que estava escrito no quadro, os alunos iriam formar 

pequenos grupos e receberiam imagens relacionadas à empatia para contribuírem 

com a interpretação da frase. Depois a aula prosseguiria com o esclarecimento do 

termo fair play através da exposição de imagens de atitudes de fair play no esporte 

(retiradas da internet e projetadas no quadro). E com a discussão de que outras 

atitudes de fair play estão presentes no esporte, no badminton (esperava contar com 

a ajuda das meninas que treinam a modalidade) e como esse conceito poderia ser 

aplicado no nosso dia a dia. 

Apesar de planejamento traçado, houve tanto envolvimento na primeira parte 

da aula, que todo o tempo do encontro foi utilizado para a construção do conceito de 

empatia, que pode ser entendida como “a relação entre a imitação interior e a 

capacidade de compreensão dos outros atribuindo a eles sentimentos, emoções e 

pensamentos” (BROLEZZI, 2014, p.153). Para Goleman (1995), todo 

relacionamento vem de uma sintonia emocional, da capacidade da empatia, daí a 

relevância de trabalharmos essa temática com a turma. E a empatia é alimentada 

pelo autoconhecimento, quanto mais consciente acerca das próprias emoções, mais 

fácil de se entender o sentimento alheio (GOLEMAN, 1995).  

O termo era uma novidade para a turma. Alguns alunos já haviam ouvido 

falar sobre empatia, mas nenhum deles sabia o que significava. Então, optei por não 

esclarecer o significado e não interpretarmos a frase do quadro, ainda. Os alunos 

 
19 Frase retirada do site: <https://www.pensador.com/frase/MTc3NjIz/> 
Acesso em: 23 out. 2019 
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formaram duplas e cada dupla recebeu uma imagem. As imagens 4 e 5 

exemplificam as que foram utilizadas na aula. Todas as imagens possuíam também 

um pequeno texto para ajudar na interpretação. 

 

Imagem 4 – Exemplos de imagens utilizadas na aula de empatia 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Retirado da internet20 

 

Imagem 5 – Exemplos de imagens utilizadas na aula de empatia (2) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Retirado da internet21 

 

Mais uma vez, os alunos participaram muito bem, não se negaram, nem 

questionaram por que estavam tendo aquele tipo de aula. No entanto, eles tiveram 

dificuldade até descobrirem o significado do termo. Surgiu principalmente o conceito 

de “se colocar no lugar do outro”. Tentamos ir além, fazendo-os perceber que se 

tratava de sentir a dor do outro, enxergar o mundo pelos olhos do outro. Após a 
 

20 URL das imagens:  
http://psimais.com.br/wp-content/uploads/sites/2/2013/01/empatia.jpg 
https://hashtagme.com.br/wp-content/uploads/2017/08/empatia-1.png 
http://www.cultseraridades.com.br/wp-content/uploads/2017/09/ext.jpg 
21 URL das imagens:  
https://mangacompimenta.com/2017/10/22/empatia-que-sentimento-e-esse/ 
https://www.frasesparaoface.com/wp-content/uploads/2016/06/empatia-e.jpg 
https://theawesomer.com/photos/2012/03/220312_i_know_that_feel_bro_9.jpg 
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discussão das imagens, que cada dupla apresentava ao grande grupo e dizia o que 

havia entendido dela, se tornou mais fácil compreender o sentido da frase anotada 

no quadro.  

O conceito de empatia passou por transformações a partir do século 19, 

tendo sido ampliado. A presença desse conceito no campo da arte, do teatro e da 

literatura foi objeto de estudo de Vygotsky, que em sua obra Psicologia da Arte 

(1925) apresenta a empatia como “uma forma de se ampliar o universo pessoal, por 

meio da arte, fenômeno a partir do qual o homem pode completar sua vida 

incorporando experiências alheias” (BROLEZZI, 2014, p.159). Dessa forma, as 

experiências vividas teriam influência dos sentimentos de quem vivencia, não sendo 

meros receptores, mas influenciadores dos sentimentos e emoções que brotam em 

si a partir da experiência vivenciada. 

Esse tipo de atividade proposta, em que todos precisam emitir sua opinião a 

partir de ilustrações, visa não só construir o conceito de empatia, mas permitir que 

os alunos vivenciem emoções provocadas pelo seu sentir e pela experiência de 

apreciação e troca de ideias. Além disso, acaba estimulando uma maior 

participação, na medida que cada dupla era responsável por uma imagem diferente. 

Assim, a chance de repetir algo que o colega já havia falado era muito menor, 

tornando-os responsáveis por expressar sua própria visão sobre cada uma das 

ilustrações, ou seja, todos tiveram que se envolver realmente. 

Ao término da aula, foi pedido que os alunos relatassem e registrassem no 

caderno, situações em que utilizamos a empatia em nosso dia a dia. Seguem alguns 

exemplos de relatos de alunos: “se colocar no lugar do amigo, ajudando-o quando 

ele está mal”; “ajudar a mãe quando ela chega em casa à noite cansada, com as 

coisas de casa”; e “dividir o lanche com o amigo que não lanchou.”  

 

3.2.8 Aula 7: Fair Play no esporte e na vida 

FRASE DISCUTIDA: “O importante não é vencer todos os dias, mas lutar 

sempre.” Waldemar Valle Martins22 

Os objetivos que foram estabelecidos para essa aula são: Compreender o 

conceito de fair play; identificar situações em que houve fair play no esporte; 

identificar como o fair play pode estar presente no cotidiano. 

 
22 Frase retirada do site: <https://www.pensador.com/frase/MTIzMjQw/> 
Acesso em: 12 nov. 2019 
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Os objetivos dessa aula faziam parte da aula anterior. Como não houve 

tempo suficiente para contemplar todos, eles foram reorganizados para a aula 7. 

A discussão da frase foi bem breve. Como a temática da frase já havia sido 

abordada em outras aulas, os alunos não tiveram dificuldade de comentá-la. 

Foi combinado entre os professores da escola que tentaríamos conscientizar 

nossos alunos da importância da educação formal para o futuro deles. Temos 

percebido que há cada vez menos envolvimento por parte dos alunos com as 

atividades escolares. Surpreendentemente, a turma do 8º ano passou a ser vista 

pelos professores como a melhor turma da escola. Os professores de ciências e 

língua portuguesa têm elogiado a turma e relatado a transformação dos alunos, que 

passaram a participar mais das aulas e mostrar interesse pelos assuntos abordados.  

Como nessa aula seria usado o recurso visual, o encontro aconteceu na sala 

de vídeo. Dessa forma, o equipamento pôde ser montado no horário do intervalo, 

não sendo necessário utilizar tempo da aula para esse fim. A proposta da aula era 

apresentar o conceito do fair play aos alunos e sua relação com o esporte e com o 

cotidiano dos alunos. Como na aula passada já havíamos trabalhado com imagens, 

optei por apresentar o conteúdo por meio de uma apresentação de slides. Utilizei a 

apresentação pronta disponível no site do Impulsiona23, um projeto que dá suporte 

aos professores de educação física por meio da disponibilização de conteúdos.  

Por ser uma aula expositiva, não foi muito empolgante, os alunos não 

estavam muito motivados, ficaram muito passivos. A proposta inicial era de uma aula 

dialogada, com interação com os alunos. Mas a participação foi bem fraca, sempre 

que questionados eles não demonstravam muito interesse em colaborar. Não 

considerei uma boa estratégia, em outra oportunidade não optaria por ela. Penso 

que os alunos não são atraídos mais por esse tipo de metodologia, pelo menos não 

nas aulas de educação física, que tem feito uso de metodologias mais ativas. Um 

outro fator a ser considerado é estarmos nos aproximando do final do ano letivo e 

todos estarem cansados.  

Shor e Freire (1986) criticam o uso praticamente hegemônico de aulas 

expositivas na pedagogia tradicional, que já na época de divulgação do livro (1986) 

cansava os alunos, que tendiam a não se colocar, e a aceitar as palavras do 

professor como verdadeiras, muitas vezes sem questioná-lo. Segundo os autores, 

 
23 A apresentação está disponível na URL https://impulsiona.org.br/fair-play-o-jogo-limpo/. É 

necessário realizar um cadastro gratuito no site para ter acesso ao conteúdo. 
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nos cursos de formação essa forma de ensinar é apresentada como a forma correta 

de ensinar, e utilizada também pelos professores desses cursos. “Os professores 

assistem a tão poucas boas discussões em classe que evitam testar suas próprias 

habilidades como líderes de discussões” (SHOR; FREIRE, 1986, p.33). 

A capacidade de escuta dos alunos pelos professores é uma atitude pessoal 

e docente. Que, para além do ouvir, deve compreender os fenômenos na 

perspectiva e na lógica de seus protagonistas. A visão do professor como 

transmissor de um conhecimento construído, como mero prescritor de atividades 

está presente desde a formação inicial, ainda na graduação, quando a escuta dos 

graduandos já lhe é negada (MOLINA NETO; MOLINA, 2002). 

Ao final da aula, foi sugerido o desenvolvimento de um projeto de fair play na 

escola, que tivesse relação com problemas identificados na nossa comunidade. A 

partir do questionamento “como podemos utilizar o jogo limpo na nossa escola?”, os 

alunos deveriam pensar em situações de conflitos éticos em seu cotidiano escolar. A 

proposta foi apresentada e foi explicado que não se tratava de uma imposição, mas 

de um convite, que eles poderiam escolher realizar ou não. Eles demonstraram 

interesse em realizar o projeto e combinamos que ele iria compor a avaliação 

bimestral. Os alunos se dividiram em grupos e escolheram as temáticas a serem 

trabalhadas. Combinamos que os alunos que não estavam presentes na aula 

deveriam ser convidados pelos grupos a compor o projeto. 

Como tarefa de casa, cada grupo deveria elaborar um planejamento e iniciar 

sua execução de forma que atenda ao objetivo escolhido pelo grupo. Os alunos 

deveriam registrar: o problema identificado, o objetivo do projeto, que ações 

poderiam ser desenvolvidas para atender a esse objetivo, e um cronograma dessas 

ações. 

As alunas A e M não participaram da aula. Ao iniciarmos o encontro na sala 

de vídeo percebi a ausência das alunas e solicitei que um dos colegas fosse saber o 

que estava acontecendo e convidar as meninas a virem ao local da aula. No entanto, 

o colega voltou com a informação de que elas não viriam. Eu já sabia que nas 

últimas aulas a aluna M não estava bem emocionalmente, e havia sido comentado 

na sala dos professores durante o intervalo que hoje ela estava bem introspectiva, 

não demonstrando estar presente por completo na sala de aula. Uma professora 

relatou que a aluna “estava distante, como se não estivesse com a cabeça na sala 

de aula, alheia ao que estava acontecendo”. Foi comentado por outro colega que 
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uns dias atrás a família havia procurado a escola preocupada com a aluna, pois ela 

havia sumido, não sabiam onde estava. Mas depois ela apareceu e nenhum retorno 

foi dado por parte da família à escola. Em função disso, optei por não interromper a 

aula e ir em busca das alunas, dando a elas um tempo. Apenas comuniquei à 

coordenadora o que estava acontecendo para que estivesse ciente. Outro motivo 

para essa decisão foi a preocupação com a turma, que naquele momento estava 

sob minha responsabilidade e precisava ter acesso ao conteúdo planejado, do 

contrário não seria possível a organização do projeto, uma vez que estávamos a 

duas semanas do término das aulas. 

Ao final da aula, quando todos os alunos saíram da sala de vídeo, as duas 

alunas me procuraram. Explicaram que precisavam conversar e que a aluna M não 

estava em condições de participar da aula, e pediram desculpas. Expliquei sobre a 

importância de me comunicarem previamente, e não ao final da aula, uma vez que 

naquele momento elas estavam sob minha responsabilidade. Além disso, falamos 

sobre as consequências de terem perdido as informações compartilhadas na aula e 

do projeto que a turma havia optado por desenvolver. Elas se responsabilizaram 

pela ausência e ficaram de recuperar com os amigos essas informações. Ao término 

da conversa, me coloquei à disposição para ajudar, mas a aluna M disse que já 

estava melhor, que já estava tudo bem. 

Embora a atitude de não participar da aula não tenha sido correta, eu fiquei 

feliz com a atitude das meninas, que reconheceram sua falha e me procuraram. 

Vinha (2013) orienta sobre como podemos agir no momento do reconhecimento de 

uma falha no cumprimento de uma regra, um processo importante para a autonomia 

moral. 

 

Quando uma criança conta algo errado que fez pode-se 
mostrar a ela como o fato de dizer a verdade mesmo em uma 
situação difícil demonstra que vocês podem confiar um no 
outro, que é preciso coragem para tanto, valorizando tal atitude 
ao descrever a real necessidade da regra nas relações. Pode-
se em seguida conversar sobre o ato “errado”, perguntando o 
que o levou a agir de determinada forma, quais são as 
consequências, as possibilidades de resolução (o que deve ser 
feito?) e o que poderia ser feito para isso não acontecer 
novamente.” (VINHA, 2013, p.76)  
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Esse foi o caminho escolhido no momento da intervenção. O 

reconhecimento da falha, a importância dele para a relação de confiança que estava 

sendo estabelecida, a necessidade da regra e as possibilidades de resolução do 

problema. Muito desse percurso não precisou ser estimulado por mim, mas foi de 

iniciativa das alunas envolvidas, o que demonstrou que elas estão seguindo rumo a 

uma resolução assertiva dos conflitos. 

 

3.2.9 Aula 8: Badminton: o jogo propriamente dito 

FRASE DISCUTIDA: “A vida é um aprendizado que se renova a cada 

instante”. Paulo Mariano24 

Os objetivos propostos para essa aula foram: conhecer as principais regras 

do badminton (marcações, regras de saque e principais faltas); e participar de um 

jogo de badminton. 

Iniciamos com a discussão da frase impressa em um papel, já que a aula 

aconteceu no espaço da quadra. A discussão foi muito breve. Percebi que esse 

momento perde um pouco do significado quando as aulas acontecem no espaço da 

quadra. Normalmente os alunos estão ansiosos para vivenciar as atividades e não 

se envolvem tanto. Por já ter essa percepção, optei por uma frase bem curta, que 

tivesse fácil interpretação. Ao final da discussão, perguntei aos alunos se eles 

preferiam que não tivesse frase nos dias de aula na quadra, mas eles responderam 

que não, que gostavam das frases e preferiam que mantivéssemos. 

Prosseguimos com uma explicação breve sobre a marcação da quadra e a 

regra do saque no badminton. Para compreender o jogo, mesmo que somente como 

expectador, essas informações são essenciais. Os alunos se posicionavam em cada 

espaço da quadra e eu mostrava para que servia cada linha. No badminton, a 

posição do jogador no momento do saque é determinada pelo seu placar. Caso seu 

placar seja par, ele deve sacar do lado direito da sua quadra, e caso seja ímpar, do 

lado esquerdo. Assim como em outros esportes de raquete, o saque deve ser 

realizado em sentido diagonal e deve ultrapassar a linha de serviço na quadra 

adversária.  

Após as explicações, os alunos se dividiram nas funções de atleta e árbitro 

para vivenciar o jogo de simples (individual) utilizando as regras explicadas. 

 
24 Frase retirada do site: <https://www.pensador.com/frase/MTA1Mzc3NQ/> 
Acesso em: 15 nov. 2019 
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Conforme o jogo acontecia, eram explicadas as regras de falta com base nos 

exemplos que iam acontecendo no jogo. Optamos por jogar com um placar curto, 

disputando apenas 5 pontos, para que todos pudessem ser atletas e árbitro.  

No momento seguinte, realizamos o jogo de duplas, seguindo a mesma 

dinâmica do jogo de simples.  

Apenas o aluno D se negou a participar na função de jogador. Em outras 

aulas já havia sido falado sobre a postura deste aluno. Embora seja um aluno bem 

participativo nas discussões em sala de aula, ele demonstra grande insegurança nas 

aulas de experimentação, quase sempre buscando isolamento como forma de evitar 

as vivências das práticas corporais. Darido, González e Ginciene (2018), ao 

discorrer sobre as causas do afastamento dos alunos das aulas de educação física 

dão o crédito a dois motivos principais: a repetição dos conteúdos tratados na 

disciplina ao longo da Educação Básica (o que não era o caso); e ao insucesso e à 

exclusão nas aulas vividos por alguns alunos, o que parece estar mais relacionado 

ao caso relatado. 

Esse comportamento do aluno D acontece em todas as práticas corporais, 

não é específico para o esporte ou a dança, por exemplo. Embora respeite que não 

seja um centro de interesse dele, sempre busco motivar a todos os meus alunos que 

experimentem nas aulas as atividades propostas, mesmo que sintam medo, 

vergonha ou insegurança. Pois através das vivências eles podem ganhar mais 

confiança e conhecer realmente se aquele tipo de prática não lhe agrada. Além 

disso, somente a vivência corporal permite a aprendizagem do corpo. Podemos 

conhecer, as regras, histórico, o contexto envolvido com aquela modalidade, mas 

somente saberemos como jogar/executar e o que sentimos ao fazê-lo por meio da 

vivência. 

Nos casos em que algum aluno se nega a vivenciar a atividade, quando 

estamos trabalhando o conteúdo esporte, tenho buscado inspiração no modelo Sport 

Education, desenvolvido pelo professor norte-americano Daryl Siedentop (1994). 

Esse método sugere a realização de um campeonato da modalidade ao longo das 

aulas da unidade didática e o revezamento dos alunos em equipes nas funções de 

jogadores, técnicos, árbitros e imprensa, por exemplo. (DARIDO; GONZÁLEZ; 

GINCIENE, 2018). 

Especificamente neste caso, em função dos objetivos estabelecidos para a 

unidade didática e do tempo pedagógico escasso, optei por não realizar o 
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campeonato. Mas tenho usado a estratégia de sugerir a participação assumindo 

outros papéis na aula, quando o aluno não deseja ou não pode participar da vivência 

da atividade proposta.  

No caso desta aula, expliquei ao aluno D a necessidade de ele conhecer 

melhor a modalidade e suas principais regras e ele aceitou participar de um jogo de 

dupla como atleta e da função de árbitro. 

Ao final da aula, perguntei se todos os alunos já estavam incluídos nos 

grupos de trabalho do projeto “jogo limpo na escola” e combinamos que na aula 

seguinte eles deveriam apresentar os planejamentos e finalizar as ações previstas 

para organizar a apresentação de cada um dos projetos para o grande grupo. 

Apesar das poucas vivências da modalidade, o grupo conseguiu entender e 

praticar as principais regras do badminton. Além de conhecer, conseguem realizar 

um jogo de badminton. Quase todos os alunos gostaram de participar, o que, 

considerando as diferenças individuais, considero muito positivo. 

 

3.2.10 Aula 9: Desenvolvendo o projeto “Jogo limpo” 

FRASE DISCUTIDA: “A empatia é uma das únicas capacidades que nos 

salva de generalizarmos nossas verdades pessoais em detrimento da realidade que 

é fornecida pelo outro.” Josie Conti25 

Os objetivos estabelecidos para essa aula foram: reorganizar o 

planejamento coletivamente das atividades do projeto “jogo limpo na escola”; 

executar as atividades planejadas; organizar a apresentação para a turma do que foi 

executado por cada grupo. 

Iniciamos com a discussão da frase, que foi bem breve em função das 

tarefas que tínhamos a cumprir nessa aula. Como tivemos uma aula sobre empatia 

apenas alguns dias atrás, os alunos conseguiram compreender rapidamente o 

sentido da frase. Optei por não explorar mais através de questionamentos e já iniciar 

o trabalho com os grupos para que todos pudessem ter a orientação necessária. 

Os alunos se reuniram nos grupos e eu fui passando em cada um deles para 

conhecer seu planejamento e a fase de desenvolvimento que se encontravam. 

Embora os alunos estivessem bem envolvidos, alguns grupos estavam bem 

atrasados. Apesar de as atividades estarem planejadas desde a semana passada, 

 
25 Frase retirada do site: <https://www.pensador.com/frase/MjI2Nzg0MQ/> 
Acesso em: 30 nov. 2019 
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houve dificuldade na execução, muitos grupos aguardando apenas o horário da aula 

de educação física para realizá-las. 

Listamos abaixo os temas escolhidos e ações previstas: 

Grupo 1: 5 componentes (YK, ME, JF, AC e CE) – Respeito no futebol da 

hora do intervalo. Objetivo: conscientizar os meninos que jogam futebol na hora do 

intervalo para respeitarem todos os participantes, evitando xingamentos, grosserias 

e agressões físicas. Ações: listar os nomes dos alunos que jogam sempre o futebol 

na hora do intervalo; conversar com cada um dos participantes sobre a importância 

do respeito para que todos se sintam bem; buscar soluções junto com os alunos 

para as situações de desrespeito; premiar os alunos que demonstrarem uma 

mudança de comportamento, passando a respeitar, com uma bola de futebol. 

Grupo2: 4 componentes (AL, CA, HC, JD) – Respeito ao meio ambiente. 

Objetivo: conscientizar os alunos da escola da importância de respeitar o meio 

ambiente. Ações: gravar um vídeo sobre a temática e divulgar nos grupos de 

Whatsapp dos alunos da escola. 

Grupo 3: 5 componentes (AA, NB, VK, AV, EM) – Limpeza da escola. 

Objetivo: mobilizar a comunidade escolar sobre a importância de manter o ambiente 

da escola limpo. Ações: aumentar o número de lixeiras da escola, produzindo novas 

lixeiras; produzir lixeiras que possibilitem separar o lixo reciclável; conversar com os 

alunos da escola sobre o uso das lixeiras. 

Grupo 4: 3 componentes (MA, FD, BG) – Respeito na fila do lanche. 

Objetivo: conscientizar os alunos sobre a importância de respeitar a ordem 

estabelecida pela fila, não empurrando os colegas que estão esperando sua vez na 

fila. Ações: entrevistar as merendeiras para saber que alunos costumam 

desrespeitar a fila; conversar com o aluno identificado como quem mais “bagunça” 

na fila, empurrando os colegas; produzir um cartaz e fixá-lo na parede da fila do 

lanche. 

Como o tempo para desenvolver o projeto ficou bem curto, contei com a 

ajuda da professora R, que além de acompanhar seu aluno, acompanhou os grupos 

em momentos de aulas vagas de outras disciplinas, estimulando-os a 

desenvolverem as atividades. Além disso, a professora recebeu os planejamentos 

por escrito após a orientação dada nesta aula.  

Ficou combinado que todos devem concluir as ações até o dia seguinte, 

para que na próxima aula possam apresentar para a turma sua produção. 
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Fiquei muito feliz com as temáticas e as ações escolhidas pelos grupos. 

Todos os problemas são reais, identificados na escola no cotidiano da turma. Alguns 

grupos escolheram ações que não estavam relacionadas com o objetivo escolhido, 

mas conseguiram repensá-las e desenvolver um novo planejamento. Embora alguns 

grupos tenham mais dificuldade de colocar em prática as ações previstas, no 

momento da aula todos procuraram avançar em seus planejamentos. 

O fato de eles terem conseguido eleger temáticas tão relevantes em seu 

contexto escolar demonstra certa autonomia, além de estabelecer uma relação com 

a temática que vem sendo abordada nas aulas.  

Embora dois grupos tenham optado por temáticas ecológicas, um deles 

relacionou a um problema bem presente na escola, a falta de lixeiras, enquanto o 

outro buscou uma temática mais ampla, o respeito ao meio ambiente. Eu tentei 

provocar o grupo para que pensassem em algo mais relacionado ao seu cotidiano 

na escola, mas os alunos do grupo insistiram em manter essa temática.  

É possível que tenham sido influenciados nesta escolha por uma atividade 

desenvolvida em nossa escola no 1 bimestre (abril). Promovemos uma mostra de 

vídeos produzidos pelos alunos sobre a temática do respeito (tema gerador do ano 

de 2019), e alguns deles falavam sobre o meio ambiente. Uma outra característica 

que pode explicar a escolha é que os alunos desse grupo são bastante tímidos. Eles 

podem ter buscado um tema mais amplo para não precisarem se expor na 

comunidade escolar, interagindo com colegas de outras turmas. 

 

3.2.11 Aula 10: Jogando juntos 

FRASE DISCUTIDA: “Empatia (s.f.) 

Não é sentir pelo outro, mas sentir com o outro. Quando a gente lê o roteiro de outra 

vida. É ser ator em outro palco. É compreender. É não dizer ‘eu sei como você se 

sente’. É quando a gente não diminui a dor do outro. É descer até o fundo do poço e 

fazer companhia para quem precisa. Não é ser herói, é ser amigo. 

É saber abraçar a alma.” João Doederlein26 

Os objetivos estabelecidos para essa aula foram: apresentar para a turma o 

que foi produzido pelo grupo no projeto “jogo limpo na escola”; avaliar a sua 

 
26 Frase retirada do site: <https://www.pensador.com/frase/MjE5MTUyNA/> 
Acesso em: 02 dez. 2019 
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contribuição no projeto “jogo limpo na escola”; avaliar o desenvolvimento das aulas 

vivenciadas no bimestre. 

A aula iniciou atrasada. Ao entrar na sala, percebi que a turma estava 

incompleta. Um dos grupos ainda estava finalizando uma das ações em outro 

espaço da escola. Pedi que interrompessem o que estavam fazendo, mas 

permaneceram executando e não atendiam o meu chamado para virem para a sala. 

Essa intercorrência acabou afetando o desenvolvimento da aula para todos, uma 

vez que o tempo previsto para as apresentações teve que ser reduzido.  

Após a entrada de todos os alunos na sala, realizei a chamada e fizemos a 

leitura da frase proposta. Nenhum dos alunos quis comentar, então eu dei a minha 

interpretação de cada parte da frase. Logo depois, conversei com os alunos sobre a 

falta de respeito do grupo que se atrasou com todos da turma que estavam 

aguardando por eles para iniciarmos a aula, e que tiveram seu direito à aula afetado 

pelo atraso. 

No momento do ocorrido, a única alternativa que consegui imaginar foi essa: 

conversar com todos sobre o problema que havia ocorrido. Na prática, a conversa 

tendeu mais para um sermão em que apenas uma pessoa tem a palavra do que 

para um diálogo. Percebi na prática como nossas emoções influenciam no momento 

de tomada de decisão em uma situação de conflito, de desapontamento ou quebra 

de expectativa. Embora eu estivesse sempre refletindo sobre essa temática ao longo 

do período de preparação e execução das aulas, no momento que houve a quebra 

de expectativa só consegui expressar o meu desapontamento com o ocorrido.  

Sei que, embora planejemos nossas atividades, muitas vezes precisamos 

nos adaptar aos acontecimentos do dia. Essa capacidade de adaptação é uma 

habilidade que os professores precisam desenvolver. A minha expectativa era que 

tivéssemos um último encontro que fosse uma culminância de um período de 

intenso desenvolvimento pessoal, meu e dos alunos. Quando os alunos do grupo 

passaram a se negar a entrar em sala e o tempo foi passando, percebi que o 

planejado não iria acontecer, pois não teríamos o mesmo tempo. Então, busquei me 

acalmar e falei com eles da minha insatisfação. Os alunos ouviram calados, e não 

fizeram nenhuma colocação após a minha fala. 

Após a aula, ao pensar sobre minhas ações, percebo que meus alunos 

poderiam ter se beneficiado de uma outra estratégia de resolução, que expusesse 

os sentimentos dos envolvidos (eu, os alunos que aguardavam e os alunos que se 
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atrasaram) e de sugestões de resolução que fossem propostas por todos os 

envolvidos. Perdemos a oportunidade de reconhecer nossos sentimentos, exercitar 

uma comunicação respeitosa e assertiva, considerar diferentes pontos de vista, criar 

e utilizar estratégias de resolução diferentes das que conhecemos. Muito poderia ter 

sido aprendido através de um pequeno conflito. 

Vejo que me faltaram equilíbrio emocional e experiências anteriores que me 

permitissem mediar o conflito fazendo uso de estratégias mais assertivas. Eu 

apenas reproduzi o método que vinha utilizando até então e que fez parte de minha 

formação, sempre que estive no papel de aluna, e até hoje no papel de professora.  

É possível perceber através deste caso a importância do exemplo. Até 

então, eu não conhecia outras formas de resolução, nunca as havia vivenciado, por 

mais que tivesse conhecimento de sua existência a partir de leituras. No momento 

do conflito, acabei fazendo uso do repertório que já havia experimentado por 

diversas vezes. A emoção do momento se sobrepôs à cognição (o pensar sobre o 

conhecimento que eu possuía através de leituras).  

Shor e Freire (1986) discutem sobre a supremacia, na pedagogia tradicional, 

da linguagem do professor sobre a do aluno. Em contraponto, a pedagogia 

libertadora valoriza a linguagem do aluno, considerando a sua realidade social e 

seus pontos de vista, e, dessa forma, adapta os conteúdos e temáticas a serem 

explorados. No caso do ocorrido na aula, embora os alunos tenham tido a 

oportunidade de se colocar, o discurso deles foi, de certa forma, intimidado, pelas 

palavras da professora, que na ocasião tiveram maior força.  

A dificuldade de ouvir os alunos faz parte do cotidiano dos professores 

desde a sua formação inicial. Para haver uma transformação, apenas conhecer 

outros métodos não é suficiente. É necessário experimentar, vivenciar, novas formas 

de mediação, de direcionamento, para que dessa forma elas fiquem “impregnadas” 

no nosso agir espontâneo, aquele que se dá no momento da emoção. 

Perrenoud (2001) apud Molina Neto e Molina (2002) cita como estratégias 

que podem favorecer a tomada de consciência e a transformação da prática docente 

do professor: a observação mútua, a escrita sistemática e atenta e a entrevista de 

explicitação e história de vida. Tais estratégias auxiliam a reflexão do professor, 

condição para a transformação de sua prática docente. 

Se faz necessário pontuar também, da dificuldade de conciliar o tempo 

pedagógico com os objetivos traçados. No momento da escolha de como iremos 
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agir, é preciso pensar se teremos o tempo necessário para aquela ação. Então, 

ainda que eu tivesse vislumbrado a possibilidade de agir de maneira diferente, talvez 

eu não pudesse executar a ação em função do tempo de que dispunha na ocasião. 

Nesse caso, por se tratar da última aula do ano, para a qual estava planejada uma 

atividade de culminância, não havia a possibilidade de adiamento das atividades 

previstas para uma aula seguinte, o que teria que ser considerado no momento da 

escolha. Segundo Molina Neto e Molina (2002, p.62), “a quantidade de tempo, 

componente essencialmente objetivo, define o conteúdo, amordaça a didática e 

racionaliza os recursos.” 

Antes de iniciarmos as apresentações, uma aluna pediu a palavra e informou 

que havia mudado de grupo. Ela explicou que, em acordo com outra colega, havia 

acontecido uma permuta entre elas de grupo de trabalho. Embora elas tenham 

tomado a decisão sem me consultar, eu não me opus. Como estamos na busca de 

uma maior autonomia, entendi que como a decisão delas não havia provocado 

oposição em nenhum dos grupos, não haveria problema com a permuta. Pelo 

contrário, fiquei feliz pela autonomia construída que permitiu que tomassem essa 

decisão sem se desentender com os colegas. 

Por já acompanhar essa turma há três anos, conheço boa parte dos alunos 

que a compõe. Era muito comum que a cada trabalho em grupo acontecessem 

conflitos que resultavam em mudanças de grupos, negação em participar da 

atividade (dizendo que “saiu do grupo e não iria mais participar”) e até em fins 

temporários de amizades. 

Entre os alunos da turma há um grupo que possui um forte vínculo de 

amizade e que costuma fazer as atividades coletivas sempre juntos. 

Especificamente neste grupo, os desentendimentos são constantes a cada atividade 

proposta. 

Ainda no 6º ano, por ocasião de um festival de dança, o grupo quase não 

consegue se apresentar em função das alterações de música, estilo de dança e 

componentes do grupo. As alunas possuem muita dificuldade de aceitar a opinião 

das outras, e sempre buscam como alternativa não realizar a atividade ou a ameaça 

de sair do grupo para que as demais componentes cedam e acatem seu ponto de 

vista. Nesse ano, a cada aula de educação física o grupo trocava de componentes e 

mudava o estilo de sua apresentação. Por conta própria, combinaram de mandar 

fazer um figurino para a apresentação. No dia do evento, uma das alunas afirmou 
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não gostar do figurino e disse que não iria se apresentar pois não ia usar. A colega 

que havia pedido para a avó fazer o figurino se chateou e disse que gostaria de se 

apresentar com o figurino, pois do contrário estaria decepcionando a avó, além de 

terem “gastado dinheiro à toa”. Como nenhuma das duas conseguia ceder e o 

restante do grupo não conseguia pensar em alternativas, elas afirmaram que não 

iriam se apresentar e preferiam perder a pontuação da avaliação vinculada à 

apresentação. Após muita conversa com vários professores da escola, o grupo 

acabou concordando em utilizar um outro figurino que já havia na escola e se 

apresentou.  

No 7º ano, em um outro trabalho coletivo o fato se repetiu: os 

desentendimentos foram tantos que a cada aula uma componente “abandonava” o 

grupo e passava a fazer parte de outro. Na aula seguinte a troca já era com outra 

componente: a que havia saído voltava e uma outra saía. Ao questionar sobre os 

motivos das alterações as alunas costumavam reclamar sobre o tratamento entre si 

e sobre a tentativa de uma das componentes de impor a sua vontade às demais.  

Já neste ano (8º ano), em outro festival de dança no primeiro semestre, os 

problemas se repetiram. O estilo de dança trabalhado nas aulas e que deveria ser 

apresentado no festival era a dança de salão. Para o festival, as duplas poderiam 

ser compostas somente por meninas, somente por meninos ou por uma menina e 

um menino. Aqueles que não quisessem dançar no dia da apresentação poderiam 

se unir a uma dupla e colaborar nos ensaios, auxiliando na composição coreográfica 

e na pesquisa sobre a dança escolhida. Esse grupo que costuma apresentar 

problemas de relacionamento foi dividido em 2 trios. Os problemas começaram com 

o desejo das meninas de dançar com meninos. No início dos ensaios havia um 

menino em cada grupo. Ao longo dos ensaios um dos meninos disse que não havia 

concordado em se apresentar com elas e que, mais uma vez, a menina estava 

impondo seu desejo, tentando obrigá-lo a dançar com a colega dela. Segundo ele, 

por diversas vezes havia dito que não queria se apresentar, mas foi ignorado pelas 

participantes. Ele me pediu para mudar de grupo e assim resolvemos. As meninas 

passaram a buscar um substituto, mas nenhum dos meninos concordou em dançar 

com uma delas. Como os alunos da turma tinham meu número de telefone, eles 

passaram a me relatar os problemas de relacionamento não só no momento das 
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aulas, mas também pelo WhatsApp27. A cada noite era um problema diferente. Eu 

abri uma exceção para a dupla problemática e permiti que elas apresentassem uma 

coreografia que não fosse de casal, já que para elas era um problema dançarem 

duas meninas juntas, mas mesmo assim elas preferiram não apresentar. 

Nesta ocasião do projeto “jogo limpo na escola”, não recebi nenhuma 

mensagem ou queixa de aluno. Não é possível saber ao certo se houve problemas e 

eles mesmos se resolveram ou se tudo correu com tranquilidade. Um outro fator a se 

considerar foi o tempo curto para desenvolvimento do projeto, o que colaborou para 

que menos conflitos acontecessem.  

Passamos então, para a apresentação dos grupos. Cada grupo foi à frente 

da sala e explicou seu projeto e que ações havia realizado.  

As imagens 6 e 7 ilustram o momento da apresentação. 

 

Imagem 6 – Apresentação dos grupos do projeto “Jogo limpo na escola” 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Imagem 7 – Apresentação dos grupos do projeto “Jogo limpo na escola” (2) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 
27 Trata-se de um aplicativo utilizado para trocas de mensagens por meio do telefone celular. 
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Após a apresentação, era questionado se eles acreditavam que o objetivo 

estabelecido no início do projeto havia sido atendido e cada um dos componentes do 

grupo realizava uma autoavaliação de sua colaboração com o grupo para o 

desenvolvimento do projeto. 

A estratégia da autoavaliação foi pensada para provocar nos alunos uma 

reflexão, estratégia importante para o autoconhecimento.  

O uso da autoavaliação nas aulas de Educação Física não é novo. Ele está 

presente nos primeiros estudos realizados no campo, datados do ano de 1976 (DOS 

SANTOS; MAXIMIANO, 2013). O sentido da autoavaliação é fazer com que o aluno 

assuma protagonismo em seu processo educativo, e possa se sentir corresponsável 

pela sua aprendizagem. Segundo Boas (2002) apud dos Santos e Maximiano (2013) 

é imprescindível que os alunos sejam preparados para a autoavaliação, de modo 

que compreendam os objetivos principais de sua aprendizagem e os meios para 

atingi-los.  

Neste caso específico, o objetivo da autoavaliação não estava na 

aprendizagem dos alunos. Os alunos precisam avaliar a sua colaboração com o 

grupo na concretização do projeto, a sua dedicação e emprenho na realização da 

atividade. 

No momento da autoavaliação pudemos perceber alguns traços de 

personalidade que me permitiram conhecer melhor cada um dos alunos. Esse 

conhecimento da personalidade de cada aluno auxilia o professor no momento das 

mediações em ocasiões de conflitos. 

Alguns alunos tiveram bastante dificuldade de se avaliar, se negando a se 

dar uma nota. Outros se deram zero, mesmo tendo colaborado bastante com a 

atividade. Neste caso, os demais componentes do grupo se colocaram discordando 

da avaliação do colega e eu perguntei como eles o avaliariam. Todos dariam a nota 

máxima para esse colega. O mesmo aconteceu em outro grupo. Foi possível 

perceber a insegurança de alguns alunos ao tentarem se avaliar, o medo da 

exposição e do julgamento dos colegas, a cobrança excessiva de alguns consigo 

mesmos, e a importância do reforço positivo do grupo para alguns componentes. 

Ao final das apresentações eu retomei com os alunos a necessidade de ter 

responsabilidade com os prazos estabelecidos. O grupo que não conseguiu concluir 

a tempo frequentemente tem problemas de relacionamento e de organização. 



104 
 

 

Alguns componentes do grupo costumam recorrer a desculpas para justificar suas 

falhas e têm dificuldade de aceitar as consequências de suas escolhas. 

No geral, as apresentações foram boas. Principalmente, considerando o 

pouco tempo de preparação, a época do ano e os projetos paralelos (de outras 

disciplinas) com os quais os alunos precisavam se envolver.  

Finalizamos o encontro com um agradecimento meu e o questionamento do 

que os alunos acharam das aulas deste bimestre. A avaliação foi positiva, vários 

alunos disseram ter gostado e alguns disseram que gostariam que tivessem mais 

“aulas práticas”, ou seja, mais aulas na quadra com atividades de experimentação 

das práticas corporais. 

 

3.3 Resultados pós intervenção pedagógica 

 

A aplicação da CATS novamente, após a conclusão da intervenção 

pedagógica analisada na sessão anterior deste capítulo, teve como objetivo 

possibilitar a discussão de uma possível alteração nas tendências de resolução de 

conflitos mais utilizadas, após a participação dos alunos nas atividades propostas. 

Para uma melhor compreensão do leitor, apresentaremos inicialmente os 

resultados encontrados após a intervenção, e depois buscaremos comparar os 

resultados. 

A CATS foi respondida pelos alunos após a última aula do programa de 

intervenção pedagógica. Diferente da primeira aplicação, que aconteceu durante 

uma aula de educação física, esse segundo questionário foi aplicado em um dia de 

avaliação escrita. Os alunos fizeram duas avaliações de disciplinas diferentes e, logo 

depois, responderam à escala. Isso pode ter contribuído para que as respostas 

fossem mais objetivas, mais curtas. Além disso, por estarmos bem próximos ao final 

do ano letivo, os alunos já estavam mais cansados. Um terceiro fator que pode ter 

afetado as respostas é o fato de os alunos já conhecerem o instrumento e os 

questionamentos contidos nele. Pelas respostas, podemos supor que os alunos não 

se recordavam das respostas dadas anteriormente, uma vez que a maior parte delas 

foi diferente da anterior, mas pode ter afetado sua motivação para pensar e 

responder as perguntas. 

Nesta segunda aplicação tivemos uma aluna que não preencheu o 

instrumento por completo, deixando em branco três dos dez questionamentos. Isso 
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aconteceu por ela ter ficado irritada por ter sido chamada atenção por estar se 

comunicando com outra aluna durante a avaliação. Os alunos são orientados a 

responderem às avaliações individualmente, não sendo permitida a comunicação no 

momento da prova. Ao ser chamada atenção, a aluna se chateou e saiu de sala, 

entregando o instrumento sem tê-lo respondido por completo. 

Passemos agora ao resultado geral, incluindo todos os alunos. Das soluções 

fornecidas a tendência mais presente foi a submissa (71 respostas), seguida da 

assertiva (60 respostas) em segundo lugar, da agressiva (24 respostas) em terceiro 

lugar, e da mista (2 respostas) em quarto lugar. 

Esse resultado está ilustrado através do gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Resultado geral pós-intervenção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Nos estudos de Leme (2004) a tendência submissa também está presente 

em primeiro lugar. A principal discrepância está no segundo lugar, que na pesquisa 

de Leme (2014) foi a agressiva e no nosso estudo ainda temos uma forte presença 

da assertividade.  

Apresentamos o resultado por gênero através da tabela 2. 

 

Tabela 2 – Resultado da CATS pós-intervenção 

Tendências de Resolução Geral Meninos Meninas 
Agressiva 24 11 13 
Assertiva 60 22 38 
Submissa 71 26 45 
Mista 2 1 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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A tabela acima apresenta o resultado quantitativo. Para uma melhor 

visualização, apresentamos o resultado percentual das respostas por gênero no 

gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Resultado por gênero pós-intervenção (em percentual) 
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Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
 

Assim como, na apresentação dos resultados por gênero pré-intervenção, 

optamos por apresentar esses resultados no gráfico em percentual para uma leitura 

mais clara dos dados. 

Não foram encontradas diferenças no resultado entre os gêneros, para 

meninos e para meninas o resultado coincide com o resultado geral: a tendência 

submissa aparece em primeiro lugar, a assertiva aparece em segundo lugar, a 

agressividade aparece em terceiro lugar, e a mista aparece em quarto lugar. 

Nos estudos de Leme (2004) a agressividade aparece em segundo lugar, 

tanto para meninos quanto para meninas. Já na nossa pesquisa, a assertividade 

está mais presente, ocupando o segundo lugar. Uma outra leitura dos dados 

possível é que, em acordo com a literatura e os estudos de Leme (2004) a 

agressividade está mais presente entre os meninos do que entre as meninas.  

 

3.4 Análise comparativa dos resultados pré e pós-intervenção 

 

Dentre os nossos objetivos específicos estava a discussão de uma possível 

alteração nos resultados encontrados na aplicação da CATS, comparando-se os 

dados de antes e depois da intervenção didática. Esperava-se um crescimento no 
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uso da tendência assertiva, considerada a forma mais evoluída dos três tipos de 

resolução. 

Optamos por analisar somente os resultados gerais, incluindo todos os 

participantes, pré e pós intervenção. Essa escolha aconteceu em função de os 

resultados encontrados na divisão por gênero nas duas situações (pré e pós 

intervenção) terem coincidido com o resultado geral, o que tornaria repetitiva a 

discussão. 

A tabela 3 apresenta os dados obtidos. 

 

Tabela 3 – Comparativo dos dados gerais pré e pós-intervenção 

Tendências de Resolução Antes da intervenção Após a intervenção 
Agressiva 15 24 
Assertiva 74 60 
Submissa 67 71 
Mista 4 2 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
 

Esse resultado está ilustrado no gráfico 5, localizado em seguida. 

 

Gráfico 5 – Comparativo dos dados gerais pré e pós intervenção 
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Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
 

Conforme podemos observar, houve um crescimento nas tendências 

agressiva e submissa. E houve uma diminuição na tendência assertiva. 

Esse resultado contradiz o esperado.  
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Iniciaremos nossa análise pelo aumento da agressividade. Esse tipo de 

resposta aparece de forma pontual no questionário pré-intervenção, com no máximo 

3 respostas das 16 possíveis em cada uma das situações. 

Ao analisar os dados encontrados no questionário pós-intervenção, 

percebemos um aumento maior na situação 8, que relata a frustação em uma 

situação entre pares: “Você está tomando lanche na cantina. Um colega está 

comendo uns chocolates deliciosos. Você pede para te dar um só, mas ele diz ‘não’. 

Escreva o que você faria nessa situação. Por quê?”. Parece haver uma relação com 

questões que podem ser julgadas como menos sérias, consideradas menos 

relevantes. Ao passo que parte dos alunos preferiu não enfrentar a situação, não 

dando importância ao acontecimento, outra parte optou por uma resolução 

agressiva, demonstrando menor autocontrole. 

Esta situação foi também a que apresentou menor quantidade de respostas 

assertivas, apenas duas. A tabela 4 ilustra a distribuição de estilos de respostas para 

a situação 8. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos estilos de resposta da situação 8 

Situação 8 Agressiva Assertiva Submissa 
Pré Intervenção 3 1 12 
Pós Intervenção 6 2 8 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Seguem abaixo alguns exemplos de respostas agressivas à situação. 

“Chamaria ele de mão de vaca, por que ele está sendo egoísta.” 
(sujeito 2) 
“Levaria o dobro no outro dia só pra fazer pouco. Por que pra ele 
aprender a dividir.” (Sujeito 5) 
“Mandaria ele enfiar goela abaixo. Porque: para ele deixar de ser 
egoísta.” (sujeito 10) 
“Mandava ele engolir tudinho, por que quando eu tinha, eu dei.” 
(Sujeito 16) 

 

Uma outra observação que podemos fazer é que, em uma amostra 

compacta, as respostas de um só participante podem influenciar bastante no 

resultado. Observamos que na aplicação pré intervenção, o sujeito 16, não 

apresentou nenhuma resposta classificável como agressiva. No entanto, na 

aplicação pós intervenção o sujeito 16 apresentou 6 respostas classificáveis como 
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agressivas. Não parece ter sido fruto da intervenção pedagógica, uma vez que essa 

alteração aconteceu apenas com esse sujeito. 

O acréscimo no número de respostas agressivas não pode ser considerado, 

portanto, um dado confiável. 

O crescimento do estilo submisso pode ser explicado por uma característica 

de nossa cultura. Leme (2014) e Maturana (2002) esclarecem que somos seres 

influenciados pela cultura que estamos inseridos e influenciadores dela mesma.  

Em culturas como a norte americana, que dão ênfase à independência, as 

crianças são socializadas em direção à autonomia, à expressão e defesa de seus 

desejos, direitos e sentimentos (RAEFF, 1997 apud LEME, 2004). Para Leme (2004) 

isso poderia levar a uma valorização da assertividade na interação social.  

Por sua vez, culturas como as latinas, orientais e árabes tendem a socializar 

a crianças para a interdependência (KITAYAMA, 2001; MARKUS & KITAYAMA, 

1991 apud LEME, 2004), valorizando a convivência harmoniosa com o outro, os 

relacionamentos e a solidariedade (DIAS, VIKAN & GRAVAS, 2000 apud LEME, 

2004), o que teria como resultado a ênfase na obediência a princípios morais e no 

respeito a autoridade (WANG &LEICHTMAN, 2000 apud LEME, 2004), que na 

opinião de Leme (2004) poderia favorecer à submissão como algo desejável 

socialmente. 

Somando-se a esse fator, os professores e outras figuras de autoridade que 

convivem com nossos alunos tendem a valorizar mais a obediência, a cooperação e 

outros comportamentos pró-sociais o que pode influenciar os alunos a concluir que 

quaisquer outras soluções para conflitos são indesejáveis. (DEL PRETTE & DEL 

PRETTE, 2002 apud LEME, 2004).  

Em nossa escola, o discurso autoritário de obediência está muito presente 

em alguns professores. 

Essa influência cultural pode ser percebida através da análise de algumas 

respostas. 

A tentativa de seguir os princípios morais está presente na situação 5, que 

relata uma agressão provocada por uma criança menor. “Você está saindo da 

escola. Uma criança menor que você joga uma bola bem na sua cabeça. Descreva o 

que você faria nessa situação. Por quê?” Como exemplos de respostas que estão 

relacionadas à obediência às regras morais temos:  
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“Eu devolvia a bola para ela nas mãos dela. Por que ela é uma 
criança.” (sujeito 7). 
“Não faria nada, por que era uma criança menor” (sujeito 8). 
 

O respeito à figura de autoridade está presente na situação 7. “Você está 

vendo um programa realmente ótimo na TV. Bem no meio dele seus pais dizem que 

é hora de dormir e desligam a televisão. Escreva o que você faria nesta situação. 

Por quê?” Como exemplos de respostas submissas a essa situação podemos citar: 

 

“Eu desligava, por que eles estão certos.” (sujeito 2) 
“Não faria nada, por que eles são meus pais.” (sujeito 8) 
“Eu iria dormir. Porque eu não quero levar uma surra.” (sujeito 10) 
“Iria ficar um pouco chateada mas obedecia, pois eles são meus pais 
e tenho que respeitar” (sujeito 13) 
“Iria obedecer. Porque eu tenho que obedecer meus pais.” (sujeito 
14) 

 

Outro fator que pode ter ocasionado um aumento no número de respostas 

submissas é o amadurecimento emocional dos alunos para escolher em que 

situações de conflito realmente é necessário se envolver e em quais não seria tão 

necessário. Essa foi uma temática trabalhada na intervenção didática por meio das 

frases discutidas no início das aulas. 

Como exemplos dessa escolha consciente teríamos duas situações. A 

primeira delas é a situação 8, já citada acima quando discutimos o aumento das 

respostas agressivas, e que se refere à negação de divisão do chocolate com o 

colega. 

Alguns exemplos de respostas que demonstram equilíbrio emocional e uma 

escolha consciente de não enfrentamento seriam 

 

“Aceitaria de boa. Pois o lanche é dele e ele dá a quem quiser” 
(sujeito 6) 
“Não faria nada, porque o biscoito é dela e ela dá se quiser” (sujeito 
8) 
“Faria nada. Porque o chocolate é dele e não meu.” (sujeito 14) 
“Nada, pois se é dele, ele decide se dá ou não.” (sujeito 15) 

 

A segunda situação, que também pode ser usada para exemplificar essa 

escolha consciente de não enfrentamento é a 9. “Um colega de classe fica falando 

que é muito mais inteligente que você. No entanto, você tem certeza de que está 

errado, que você é mais inteligente. Escreva o que você faria nesta situação. Por 
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quê?” Essa situação foi a que recebeu maior número de respostas submissas no 

questionário pós intervenção. Das 16 respostas possíveis, 12 podem ser 

classificadas no estilo submisso. Seguem abaixo alguns exemplos de respostas que 

demonstram a escolha consciente de não enfrentamento. 

 

“Deixava ele falando sozinho, por que eu não vou perder meu tempo 
brigando por besteira” (sujeito 4) 
“Não faria nada. Por que não sou obrigado a provar nada para os 
outros.” (sujeito 5) 
“Não diria nada, pois não preciso provar nada.” (sujeito 12) 
“Nada, pois cada um fala o que quer.” (sujeito 6) 
“Não faria, porque cada um pensa o que quer sobre si mesmo” 
(sujeito 8) 
“Eu não faria nada, pois sei que não é verdade” (sujeito 13) 
 

É possível que os alunos tenham sido influenciados também pelo projeto 

que estava sendo desenvolvido paralelamente de maneira interdisciplinar sobre o 

respeito. Como os professores possuem visões distintas do que seria o respeito, é 

possível que os alunos tenham sido afetados de maneiras diferentes. 

Outro fator a ser considerado é a tentativa de mudança de postura da 

professora-pesquisadora, de uma visão tradicional acerca dos conflitos para uma 

visão construtivista. No relato da intervenção didática realizado em uma das 

subseções anteriores, foi explicitado que a professora estava neste processo de 

reflexão para mudança de hábito, mas que algumas dificuldades estavam sendo 

encontradas. Foram citadas a necessidade de um tempo pedagógico mais longo 

para trabalhar com essa metodologia e o peso que as experiências anteriores têm 

no momento das intervenções. Esse tópico será abordado com mais ênfase na 

subseção seguinte. 

Ainda sobre o tempo pedagógico disponível para a intervenção, ele 

influenciou na necessidade de escolha de alguns aspectos socioemocionais para 

serem trabalhados, não sendo possível oportunizar o desenvolvimento de todas as 

habilidades. Optou-se por iniciar pela empatia, motivo que pode ter influenciado na 

prevalência da tendência submissa, uma vez que, na empatia há uma grande 

valorização dos sentimentos do outro. 

Por último, como hipóteses também viáveis que podem ter influenciado no 

resultado obtido, temos o cansaço dos alunos, que estavam vivenciando o término 

do ano letivo e a quantidade de sessões da intervenção didática.  
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Sabemos que os alunos estão sendo influenciados a todo o tempo na sua 

construção moral. Nas interações interpessoais, com os meios de comunicação, com 

o espaço em que estão inseridos. Acreditamos que um trabalho a longo prazo e que 

inclua mais de uma disciplina pode ter resultados mais significativos, uma vez que 

sabemos a importância do exemplo e das experiências vivenciadas para essa 

aprendizagem. 

 

3.5 Análise do caminho percorrido rumo à transformação 

 

Esse tópico foi pensado para relatar a transformação experimentada pela 

professora pesquisadora acerca de sua postura com relação aos conflitos 

interpessoais durante sua participação na pesquisa. 

Ao identificar esse problema em minha realidade e optar por desenvolver 

essa temática em uma pesquisa, eu possuía, como a maior parte dos professores, 

uma visão tradicional acerca dos conflitos. Através das leituras realizadas, essa 

visão foi se alterando pouco a pouco. Hoje classificaria como uma visão 

construtivista, mas percebo que meus pensamentos e ideais ainda têm dificuldade 

de se materializar como práticas pedagógicas.  

O cotidiano do professor é sempre cheio de demandas pedagógicas e 

pessoais, poucos professores conseguem buscar conhecimentos sobre as 

dificuldades encontradas ou uma atualização por conta própria. Desta forma, uma 

formação continuada em serviço representa um papel relevante nessa atualização. 

Se a instituição educativa não oferece essa opção, os cursos de pós graduação, 

programas de formação e os eventos científicos da área dão a sua contribuição. 

O mestrado profissional tem como característica a relação estreita com o 

ambiente profissional do aluno. Ao realizar a pesquisa, minha intenção era realizar 

uma intervenção pedagógica um pouco diferente da minha prática diária, e que 

pudesse ser um começo para que essa nova abordagem se materializasse no meu 

dia a dia como professora.  

Através desta experiência eu pude perceber como é difícil essa 

transformação. Como foi dito no relato da intervenção pedagógica, as práticas que 

fizeram parte da minha vida, no papel de aluna ou de professora, se impregnam de 

maneira que temos dificuldade de transformá-las, em especial nos momentos nos 

quais não é possível um planejamento prévio, em que somos pegos de surpresa.  
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No caso da mediação da aprendizagem da resolução dos conflitos 

interpessoais, podemos dividir os estímulos em dois momentos. Os momentos que 

são planejados pedagogicamente para ensinar a lidar com as emoções e como 

utilizar os recursos cognitivos para esse fim; e os momentos de mediação quando o 

conflito acontece, esses últimos imprevisíveis. 

Mesmo com o esclarecimento sobre o assunto através de leituras, é difícil 

internalizar e transformar em ações esse conhecimento. Não basta conhecer, é 

preciso vivenciar para que passe a fazer parte de nosso repertório. 

Um outro caminho possível é através da reflexão. O ato de pensar sobre o 

que aconteceu, mesmo depois, se mostrou importante para essa transformação, 

para a materialização desta nova forma de pensar. Através da reflexão eu pude 

perceber as falhas em minha atuação e criar novas ações, que podem ser utilizadas 

em uma outra oportunidade.  

É relevante destacar a importância da reflexão, da avaliação, para os 

alunos também. Através deste recurso os alunos podem aprender novas ações e, 

assim como acontece com os professores, se empoderar, compreendendo que 

novas ações são possíveis, acreditando em si mesmos e elevando sua autoestima 

para a resolução de conflitos. 

Uma das principais dificuldades encontradas neste processo foi o tempo 

pedagógico curto. Muitas atividades eram planejadas e nem todas conseguiam 

acontecer a contento, em função do tempo necessário. Um fator que influencia é o 

valor diferenciado (superestimado) que damos aos conteúdos e às aprendizagens 

tradicionais. Isso faz com que priorizemos essas aprendizagens (cognitivas e 

motoras, no caso da educação física) em detrimento das emocionais. E por ser algo 

novo, acabamos utilizando mais tempo. É necessário fazer escolhas. É difícil 

conseguir contemplar mais, com o mesmo tempo pedagógico. Precisamos ampliar 

nosso olhar para que o aluno tenha acesso a essa formação integral que está 

expressa nos documentos oficiais, mas que não chegou ainda a muitas das escolas. 

Outro desafio é como conciliar a responsabilidade de estar com uma turma e 

a necessidade de mediar conflitos que, por vezes, envolvem somente 2 pessoas. 

Segundo Sastre & Moreno (2002), no começo os alunos necessitam de um suporte 

maior do professor na resolução de seus conflitos. Depois vão sendo treinados e 

aprendendo as técnicas necessárias, podendo resolver sozinhos ou com a ajuda de 

um outro colega que pode fazer a função de mediador. Então, é possível que com o 
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tempo esse desafio seja vencido. Penso que, enquanto os alunos precisarem da 

ajuda do professor, cabe a ele organizar suas estratégias didáticas de forma a 

contemplar a necessidade de cada um dos alunos.  

Um último ponto que pode dificultar esse tipo de trabalho é a quantidade de 

alunos por turmas. Penso que seja mais desafiante realizá-lo em classes 

numerosas. O fato de ser uma turma pequena torna mais fácil, pois podemos 

conhecer melhor cada aluno, acompanhar, mediar efetivamente. O tempo acaba se 

tornando maior, pois para ouvir e permitir a participação de mais alunos, mais tempo 

será necessário. 

Através desta experiência, foi possível perceber também a importância de se 

construir uma relação horizontal com os alunos. Relações assim permitem maior 

aprendizado para todos os envolvidos. Apenas nas 10 aulas que fizeram parte da 

intervenção, foi possível receber contribuições na escolha da modalidade a ser 

desenvolvida, na mudança da modalidade, na opção por desenvolver o projeto “jogo 

limpo na escola”, na escolha dos temas do projeto, na avaliação final e na 

organização inicial e final dos grupos. São exemplos de protagonismo, da autonomia 

dos alunos. 

Como forma de complementar, cito a alegria que foi perceber a 

transformação dos alunos sendo observada pela comunidade escolar. Os 

professores passaram a elogiar a turma, que passou a ser considerada a melhor da 

escola. Relataram uma maior participação, compromisso e envolvimento. E uma 

diminuição nas brincadeiras e desentendimentos (conflitos) nas aulas. A 

coordenadora pedagógica também elogiou a transformações da turma. Trata-se de 

falas informais que não foram coletadas por um instrumento de pesquisa mas que 

possuem o seu valor, em especial para a professora -pesquisadora. 

Finalizo com o reconhecimento de que o percurso a ser percorrido para uma 

transformação de minha prática pedagógica é longo e que estou apenas no começo. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve como objetivo geral analisar um conjunto de aulas de 

Educação física escolar, nas séries finais do ensino fundamental, com o conteúdo 

esporte e seu diálogo com as competências socioemocionais.  

Foi, então, analisada uma sequência de 10 aulas de educação física 

realizadas em uma turma do 8º ano, que visava o desenvolvimento dessas 

competências. Através da análise dessas aulas foi possível perceber o movimento 

de desenvolvimento da professora-pesquisadora acerca da sua concepção sobre os 

conflitos, de uma visão tradicional para uma visão construtivista, buscando 

influenciar seus alunos neste mesmo movimento. Embora a prática da professora 

nem sempre tenha sido condizente com a busca pela assertividade, em muitos 

momentos foi possível perceber o desenvolvimento dos alunos para a assertividade 

nas resoluções dos conflitos que aconteceram ao longo deste percurso. 

Como objetivos específicos foram estabelecidos, identificar em que 

categorias se enquadra a forma de resolução de conflitos utilizadas pelos alunos 

participantes da pesquisa, antes e depois da intervenção didática, e discutir uma 

possível melhoria na qualidade da resolução dos conflitos a partir do 

desenvolvimento socioemocional dos alunos participantes da pesquisa. 

Para responder aos objetivos específicos, identificou-se os estilos de 

resolução de conflitos mais utilizados pelos alunos participantes da pesquisa antes 

da sequência de aulas de educação física que visava estimular o desenvolvimento 

das competências socioemocionais. Como resultados foram encontrados a 

tendência assertiva em primeiro lugar (74 respostas), seguida de perto pela 

submissa (67 respostas). A terceira tendência que mais apareceu foi a agressiva (15 

respostas), e por último a mista que possuía características de assertivas e 

submissas (4 respostas). Esse resultado difere do encontrado em outras amostras 

por Leme (2004), no qual a tendência submissa prevalecia, seguida pela agressiva. 

O resultado encontrado por gênero coincidiu com o resultado geral, não havendo 

uma diferença significativa entre as escolhas das meninas e dos meninos. 

Ao final da intervenção didática, buscou-se identificar novamente quais as 

tendências de resolução mais utilizadas pelos participantes nos conflitos através do 

mesmo instrumento de coleta, a escala Children´s Action Tendency Scale. Os 

resultados encontrados foram a tendência submissa em primeiro lugar (71 
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respostas), a tendência assertiva em segundo lugar (60 respostas), a tendência 

agressiva em terceiro lugar (24 respostas), e a tendência mista em quarto lugar (2 

respostas). 

Esperava-se um aumento na quantidade de respostas assertivas, mas não 

foi o que aconteceu. Como possíveis explicações foram citadas: 

- a influência cultural, uma vez que em nosso país a tendência submissa é  

valorizada para uma boa convivência social. E, particularmente nesta escola, alguns 

professores valorizam a submissão através de sua postura autoritária; 

- o fato de a amostra ser pequena e o resultado de um único aluno poder 

influenciar significativamente nos resultados; 

- o amadurecimento emocional de alguns alunos, que passaram a escolher 

não se envolver em alguns conflitos que não lhe trariam prejuízos, considerados 

desnecessários por eles; 

- o tempo pedagógico ter sido insuficiente para um trabalho mais efetivo; 

- ter sido realizada a escolha de trabalhar a empatia, em função do curto 

tempo pedagógico disponível. Embora seja uma habilidade importante de ser 

desenvolvida para um bom relacionamento interpessoal, há uma valorização do 

sentimento alheio que pode levar à submissão. 

Além dos resultados encontrados na pesquisa, pôde-se verificar e 

acompanhar o desenvolvimento da professora-pesquisadora acerca de sua visão 

dos conflitos de uma visão tradicional para uma visão construtivista e, por 

consequência, as alterações em sua prática docente. Além disso, através do registro 

no diário de campo e da reflexão, a professora buscou adequar a sua prática 

docente à sua nova visão, ao passo que pôde perceber a importância de tais 

instrumentos para sua (trans)formação profissional. 

Ainda como um dos efeitos da pesquisa, foi notável o desenvolvimento da 

turma em aspectos como participação e responsabilidade, o que afetou diretamente 

o seu desempenho acadêmico, que passou a ser elogiado pelos professores e 

coordenadora da escola.  

Embora o resultado encontrado não tenha apontado dados positivos na 

resolução de conflitos, ressaltamos que em uma experiência longitudinal, que 

acompanhe o desenvolvimento dos alunos por um período mais longo, poderia 

expressar um resultado diferente. Destaco aqui, a importância do questionário CATS 
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com forma de organizar as categorias de análise de resolução de conflitos adotadas 

pelos alunos.  

Consideramos importante que outros estudos de experiências didáticas com 

essa temática sejam divulgados, dessa forma haverá uma maior popularização da 

importância de trabalharmos as emoções na escola em prol de um desenvolvimento 

integral e de uma convivência equilibrada.  

Através destes estudos, mais professores terão acesso a discussões sobre a 

temática e poderão desenvolver programas em suas escolas. Se faz importante 

destacar, também, a possibilidade de uma ação integrada com outras disciplinas, de 

forma que o trabalho com as emoções e com os aspectos cognitivos para lidar com 

as emoções perpassem de maneira transversal o conteúdo de diferentes áreas do 

conhecimento. Além disso, a proposta deve abranger todos os alunos, mesmo os 

que não costumam se envolver em conflitos, uma vez que a ausência de conflitos 

não demonstra, necessariamente, o desenvolvimento moral do aluno. 

Destacamos também, o valor de se fazer ouvir as vozes dos professores que 

estão na escola, pelas instituições formadoras de professores (MOLINA NETO; 

MOLINA, 2002). Que a capacidade de escuta esteja presente na formação inicial, 

dando voz aos alunos licenciandos e aos professores que estão na educação 

básica, trazendo assim os problemas e soluções que perpassam o seu fazer 

pedagógico e permitindo que os alunos, ao chegarem em seu campo de trabalho na 

função de professores, permaneçam escutando as vozes dos protagonistas de 

nossas escolas. 

Por último, como forma de contribuir para o debate e a formação de outros 

colegas professores, além desta dissertação, como produto dos estudos sobre a 

temática, produzimos uma cartilha com dicas práticas para mediação de conflitos no 

momento que eles acontecem. Consideramos importante um trabalho pedagógico 

sistematizado com os alunos, mas também valoroso o momento de intervenção do 

professor com os alunos envolvidos no momento do conflito.  

Por não ter vivenciado em minha formação inicial uma preparação para a 

mediação destes conflitos, além de conhecer professores que também possuem 

essa lacuna em sua formação e um tempo escasso para um estudo mais 

aprofundado sobre a temática, idealizamos a cartilha como uma conselheira para os 

professores. Algo resumido e que traz a compilação de dicas práticas de diferentes 

autores, que podem ser utilizadas nessa mediação. 
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Dessa forma, desejamos contribuir para os estudos da área e para a 

popularização do conhecimento. 
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APÊNDICE A – MODELO DO TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TALE) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA EM REDE 
CNPJ: 24.365.710/0001-83 

Campus Universitário BR-101 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59078-900 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE)  

Para crianças e adolescentes (maiores que 6 anos e menores de 18 anos) e para 

legalmente incapaz. 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa Educação Física e competências 

socioemocionais: experimentos didático-pedagógicos para uma resolução de conflitos 

assertiva, desenvolvida pela professora Renata Nishimura Guerra Cavalcanti, contato (**) *********. 

seus pais permitiram que você participe.  

Queremos saber se um programa de aulas de esporte que desenvolvam qualidades sociais e 

emocionais como o controle emocional, responsabilidade, senso de cooperação e capacidade de 

colaboração nas aulas de educação física melhoraria a qualidade dos conflitos entre os alunos do 8º 

ano do Ensino Fundamental. 

Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá nenhum 

problema se desistir. Os adolescentes que irão participar desta pesquisa têm de 12 a 16 anos de 

idade.  

A pesquisa será feita na Escola Estadual Vigário Bartolomeu, onde os alunos vivenciarão nas 

aulas de Educação Física atividades esportivas voltadas ao desenvolvimento das qualidades citadas 

acima. Para isso, serão usados os materiais pedagógicos que já fazem parte das aulas cotidianas 

(bolas, bambolês, cordas, cones, fitas elásticas, além de outros materiais como raquetes e petecas 

de badminton). Eles são considerados seguros, mas é possível ocorrer riscos físicos, psicológicos, 

algum constrangimento ou vergonha, situações de stress e medo, cansaço e fadiga, quebra do sigilo 

ou do anonimato entre outros. Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelo telefone que 

tem no início do texto. Mas há coisas boas que podem acontecer, como participar de aulas de 

educação física que desenvolvam habilidades de relacionamento interpessoal e que podem lhe 

ajudar a se envolver em menos conflitos ou lidar melhor com esses. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras pessoas, 

nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser 

publicados na dissertação de Mestrado da professora/pesquisadora e em outras publicações dela 
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decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais, mas sem identificar os alunos que 

participaram.  

=============================================================== 
CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Eu __________________________________________________ aceito participar da 

pesquisa “Educação Física e competências socioemocionais: experimentos didático-

pedagógicos para uma resolução de conflitos assertiva”. Entendi as coisas ruins e as coisas 

boas que podem acontecer.  

Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e 

desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim.  

A pesquisadora tirou minhas dúvidas e conversou com os meus responsáveis.  

Recebi uma via deste termo de assentimento. A outra via ficará com a pesquisadora 

responsável Renata Nishimura Guerra Cavalcanti.  

Li o documento e concordo em participar da pesquisa.  

 

 
Natal, ____de ___________________de __________. 

 
 
 

     _        
__________________________________ 

           Assinatura do menor participante 

 
 
 
       

__________________________________ 
                   Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE B – MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA EM REDE 
CNPJ: 24.365.710/0001-83 

Campus Universitário BR-101 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59078-900 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Para Pais ou Responsáveis de alunos menores de 18 anos 

 

Esclarecimentos 

Caros pais ou responsáveis, este é um convite para você autorizar a participação de seu(sua) 

filho(a) na pesquisa: Educação Física e competências socioemocionais: experimentos didático-

pedagógicos para uma resolução de conflitos assertiva, que tem como pesquisadora responsável 

a professora de Educação Física Renata Nishimura Guerra Cavalcanti.  

Esta pesquisa pretende desenvolver uma proposta de aulas de educação física com 

abordagem das qualidades sociais e emocionais como o controle emocional, responsabilidade, 

respeito e a capacidade de trabalhar em equipe com a turma do 8º ano do turno vespertino da Escola 

Estadual Vigário Bartolomeu.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é analisar se existe uma relação entre os conflitos 

existentes entre os alunos e o desenvolvimento das qualidades citadas acima, que afetam 

diretamente o nosso relacionamento com outras pessoas, o que tem inquietado a professora 

pesquisadora.  

Caso decida autorizar a participação do(a) aluno(a) na pesquisa, informamos que a 

participação não trará prejuízos para a saúde dele(a), e poderá vir a lhe beneficiar. Além disso, 

queremos esclarecer o seu papel diante de tal situação, sendo garantida a privacidade das 

informações coletadas que serão utilizadas cientificamente, como também a garantia da realização 

da pesquisa em ambiente adequado. A coleta de dados se dará durante as aulas semanais de 

Educação Física. Iremos utilizar um questionário com 10 perguntas abertas e durante as aulas 

realizaremos o registro por meio de fotografias. 

Como benefícios da pesquisa você estará ajudando a estabelecer uma possível relação entre 

os conflitos em sala de aula e o desenvolvimento das qualidades sociais e emocionais (usadas nos 

relacionamentos com outras pessoas). 

Em caso de algum problema que você ou o(a) aluno(a) possa ter relacionado com a 

pesquisa, você terá direito à assistência gratuita que será custeada pelo pesquisador responsável. 
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Renata 

Nishimura Guerra Cavalcanti, residente na avenida ***********************, pelo e-mail 

********************* ou através do telefone (**) ******-****. 

Você tem o direito de recusar a participação de seu filho ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você ou para ele. 

Os dados que o(a) aluno(a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 

em congressos ou publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa identificar o(a) aluno(a). Esses dados serão guardados pela pesquisadora 

responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos.  

Caso haja algum gasto pela participação de seu(sua) filho(a) nessa pesquisa, eles serão 

assumidos pelo pesquisador e reembolsado para vocês. 

Se você ou o(a) aluno(a) sofrerem qualquer dano decorrente desta pesquisa, sendo ele 

imediato ou tardio, previsto ou não, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa – instituição que avalia a ética das pesquisas antes que elas comecem e fornece proteção 

aos participantes das mesmas – da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos telefones (84) 

3215-3135 / (84) 9.9193.6266, através do e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br Você ainda pode ir 

pessoalmente à sede do CEP, de segunda a sexta, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Av. Senador Salgado Filho, s/n. Campus Central, 

Lagoa Nova. Natal/RN. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável Renata Nishimura Guerra Cavalcanti. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e meu filho e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em autorizar a 

participação de meu(minha) filho(a) na pesquisa Educação Física e competências 

socioemocionais: experimentos didático-pedagógicos para uma resolução de conflitos 

assertiva, e autorizo a divulgação das informações por ele(a) fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa o identificar. 

 

 Natal (RN), ___ de _______________ de 2019. 

 

     ___________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Impressão 
datiloscópica do 
participante 
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Como pesquisador responsável pelo estudo Educação Física e competências 

socioemocionais: experimentos didático-pedagógicos para uma resolução de conflitos 

assertiva, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, 

assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 

Natal (RN), ____ de ________________ de 2019.       Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE C – MODELO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE 

IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA EM REDE 
CNPJ: 24.365.710/0001-83 

Campus Universitário BR-101 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59078-900 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 

 

Eu, _______________________________________(nome do pai/,mãe ou responsável) 

responsável pelo(a) aluno(a) _________________________________________________(nome do 

aluno (a) participante), AUTORIZO a professora Renata Nishimura Guerra Cavalcanti, realizadora da 

pesquisa intitulada Educação Física e competências socioemocionais: experimentos didático-

pedagógicos para uma resolução de conflitos assertiva a fixar, armazenar e exibir imagens 

coletadas durantes as aulas por meio de foto e/ou vídeo com o fim específico de inseri-la nas 

informações que serão geradas na pesquisa, aqui citada, e em outras publicações dela decorrentes, 

quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais. 

 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso da imagem para os fins aqui 

estabelecidos e deverá sempre preservar o anonimato do participante. Qualquer outra forma de 

utilização e/ou reprodução deverá ser por mim autorizada. 

 

A pesquisadora responsável Renata Nishimura Guerra Cavalcanti, assegurou-me que os 

dados serão armazenados em foto e/ou vídeo, sob sua responsabilidade, por 5 anos, e após esse 

período, serão destruídas.  

 

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper a participação do aluno(a) na 

pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse das imagens já realizadas. 

 

Natal, ___ de __________________ de 2019. 

 

_______________________________ 

Assinatura do responsável pelo participante da pesquisa 

 

_______________________________ 



130 
 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ELABORADO EM DUAS VIAS; UMA FICARÁ COM O 

PARTICIPANTE E OUTRA COM O PESQUISADOR RESPONSÁVEL. 
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APÊNDICE D – PLANOS DE AULA 

 
PLANO DE AULA 01 

 

MODALIDADE 
TURMA 

Educação Física 
8º ano 

DATA/ HORA/ 
DURAÇÃO 

09/10/2019 (qua) 
50 min 

PROFESSORA Renata Nishimura EQUIPAMENTOS 
ADICIONAIS 

Lousa, canetas para quadro 
branco, cópias dos quadros 
de esportes para cada 
aluno. 

SEGURANÇA 
A aula acontecerá no espaço da sala de aula. Não foram identificados riscos à 
segurança dos participantes. 

CONTEÚDO 
ESPORTES 

METODOLOGIA 
Crítico superadora 

OBJETIVOS PARA A AULA:  
(1)Conhecer as diferentes categorias de esportes propostas por González (2004) e adotada pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNNC) (2017) 
(2) Agrupar os esportes nas diferentes categorias, identificar que categorias já foram estudadas 
pelo grupo  
(3)Selecionar o(s) esporte(s) que serão estudados na unidade didática. 
(4) Trabalhar em grupo de maneira cooperativa, expor sua opinião e ser capaz de ouvir a opinião 
dos colegas. Tomar uma decisão democrática.  

NOME/ 
META 

DESCRIÇÃO TEMPO 

FRASE “É melhor conquistar a si mesmo do que vencer mil batalhas” Buda 5 min 

2 
Registro na lousa dos esportes que já conhecemos. Todos os 
alunos vão citando e dois alunos voluntários irão registrando os 
nomes na lousa. 

10 min 

1 
Apresentar a classificação dos esportes de González (2004) através 
do quadro. 

10 min 

2 
Agrupar os esportes na classificação. Ao citar o nome do esporte 
que está no quadro, os alunos devem dizer em qual categoria ele se 
encaixa. 

5 min 

3 Identificar que grupo de esportes ainda não estudamos.  5 min 

3, 4 

Selecionar através de votação o(s) esporte(s) que iremos 
desenvolver na unidade didática. Os alunos devem falar o esporte 
escolhido e porquê. Após a indicação será combinado com o grupo 
qual(is) esporte(s) poderemos estudar. 

15 min 

FEEDBACK / 
AVALIAÇÃO 

Os alunos devem agrupar na categoria correta. Caso alguns não estejam 
participando, pedir que cada aluno responda a um esporte. Observar se todos os 
alunos estão participando e como argumentam e aceitam a sugestão do outro.  
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PLANO DE AULA 02 
 

MODALIDADE 
TURMA 

Educação Física 
8º ano 

DATA/ HORA/ 
DURAÇÃO 

21/10/2019 (seg) 
50 min 

PROFESSORA Renata Nishimura EQUIPAMENTOS 
ADICIONAIS 

Lousa, canetas para quadro 
branco. 

SEGURANÇA 
A aula será na sala de aula, espaço que não oferece risco para a segurança dos alunos. 

CONTEÚDO 
ESPORTES 

METODOLOGIA 
Crítico superadora 

OBJETIVOS PARA A AULA:  
(1)Compartilhar com o colega e conhecer o que já sabemos (a turma) sobre o conteúdo 

Ginástica Rítmica 
(2)Ter a responsabilidade de ter pesquisado sobre a modalidade selecionada. 
(3)Ser capaz de socializar o que foi encontrado sobre o tema com os colegas, sabendo 

falar e ouvir. 

NOME/ 
META 

DESCRIÇÃO TEMPO 

FRASE 
“Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter 
lutado” Rui Barbosa 10 min 

Retomada 
do 
bimestre 
anterior 

Retomada da avaliação do 3º bimestre: entrega dos textos 
produzidos no 3º bimestre e da avaliação escrita, correção coletiva 
e comentários. Entrega da média de cada aluno e retomada de 
como ela foi composta. 

10 min 

1, 2, 3 

O que já sabemos sobre a Ginástica Rítmica: os alunos devem 
sentar em duplas e compartilhar entre si os achados sobre o 
conteúdo proposto respondendo às questões propostas da aula 
anterior: onde surgiu a GR, que aparelhos existem na GR, que 
atletas se destacam nacionalmente e internacionalmente nesta 
modalidade, e quais são as características e que exercícios fazem 
parte do treinamento dessa modalidade? 

10 min 

1, 3 

Após o registro num papel do que o colega encontrou, compartilhar 
na roda para registro pela professora no quadro do que já sabemos 
sobre a modalidade. Os alunos devem falar o que o colega 
encontrou sobre a temática. 

10 min 

FEEDBACK / 
AVALIAÇÃO 

Os alunos devem ter trazido informações sobre a GR e devem ser capazes de 
compartilhá-las, realizar o registro do que o outro achou e falar para todo o grupo o 
que o outro encontrou. Observar se todos os alunos estão participando e a 
qualidade das informações compartilhadas.  

 
 
 
 



133 
 

 

PLANO DE AULA 02.2 
 

MODALIDADE 
TURMA 

Educação Física 
8º ano 

DATA/ HORA/ 
DURAÇÃO 

23/10/2019 (qua) 
50 min 

PROFESSORA Renata Nishimura EQUIPAMENTOS 
ADICIONAIS 

Lousa, canetas para quadro 
branco. 

SEGURANÇA 
A aula será na sala de aula, espaço que não oferece risco para a segurança dos 
alunos. 

CONTEÚDO 
ESPORTES 

METODOLOGIA 
Crítico superadora 

OBJETIVOS PARA A AULA:  
(1)Compartilhar com o colega e conhecer o que já sabemos (a turma) sobre o conteúdo 

Badminton. 
(2)Ter a responsabilidade de ter pesquisado sobre a modalidade selecionada. 
(3)Ser capaz de socializar o que foi encontrado sobre o tema com os colegas, sabendo 

falar e ouvir. 

NOME/ 
META 

DESCRIÇÃO TEMPO 

FRASE 
“O homem não teria alcançado o possível se, repetidas vezes, não 
tivesse tentado o impossível.” Max Weber 10 min 

1, 2, 3 

O que já sabemos sobre o Badminton: os alunos devem sentar em 
duplas e compartilhar entre si os achados sobre o conteúdo proposto 
respondendo às questões propostas da aula anterior: onde surgiu o 
Badminton, que atletas se destacam nacionalmente e 
internacionalmente nesta modalidade, quais são as características e 
que exercícios fazem parte do treinamento dessa modalidade? 

15 min 

1, 3 

Após o registro num papel do que o colega encontrou, compartilhar na 
roda para registro pela professora no quadro do que já sabemos sobre 
a modalidade. Os alunos devem falar o que o colega encontrou sobre 
a temática. 

20 min 

FEEDBACK / 
AVALIAÇÃO 

Os alunos devem ter trazido informações sobre o badminton e devem ser 
capazes de compartilhá-las, realizar o registro do que o outro achou e falar para 
todo o grupo o que o outro encontrou. Observar se todos os alunos estão 
participando e a qualidade das informações compartilhadas. 
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PLANO DE AULA 03 
 

MODALIDADE 
TURMA 

Educação Física 
8º ano 

DATA/ HORA/ 
DURAÇÃO 

30/10/2019 (qua) 
50 min 

PROFESSORA Renata Nishimura EQUIPAMENTOS 
ADICIONAIS Rede, raquetes e petecas. 

SEGURANÇA 
A aula será realizada na quadra. Atentar para se algum espaço está molhado ou sujo, e 
falar sobre o cuidado com o material com os alunos. 

CONTEÚDO 
ESPORTES 

METODOLOGIA 
Diretiva 

OBJETIVOS PARA A AULA:  
(1)Conhecer o material utilizado no badminton, os cuidados necessários para o uso e 

segurança. 

(2)Realizar o movimento de rebater a peteca livremente nas pegadas de forehand e 
backhand. 

(3)Colaborar com os colegas, tentando auxiliar a rebater as petecas realizando bons 
lançamentos e dando feedbacks sobre as jogadas. 

NOME/ 
META 

DESCRIÇÃO TEMPO 

FRASE 

“O conflito é algo criativo, o que é negativo é o confronto. O conflito 
é a divergência de postura, o confronto é a tentativa de anular a 
outra pessoa.” Mário Sérgio Cortella 
*Como a aula será na quadra, passar a frase para os alunos lerem 
enquanto faz a chamada. 

10 min 

1 

Apresentar aos alunos as raquetes, rede e petecas. Mostrar o 
material e entregar para que todos possam pegar. Falar sobre os 
cuidados ao manipular as raquetes e petecas. Alertar para a 
importância de sempre atentar para a rede, quando necessário 
passando por baixo e sem tocar. Falar sobre os materiais usados 
na confecção e sobre os materiais de uso profissional (peteca de 
pena de ganso e raquetes de carbono ou outras ligas leves). 

10 min 

2, 3 

Cada aluno com uma raquete. Se não houver material para todos, 
eles devem revezar. Priorizar os alunos que não treinam, os alunos 
que treinam a modalidade na escola serão convidados a participar 
como monitores, auxiliando os colegas que estão experimentando a 
modalidade pela primeira vez. 
A professora irá demonstrar as empunhaduras (pegadas) em 
forehand e backhand e orientar os alunos a realizarem as duas 
pegadas. 

5 min 

2, 3 

A professora irá demonstrar como se lança uma peteca com as 
mãos. Em duplas, cada dupla com uma raquete, um aluno será o 
lançador de petecas e o outro será o rebatedor. As posições se 
alternam. A professora fala como a peteca deve ser arremessada, 
ora alta, ora baixa, ora na direita, ora na esquerda, ora livre. Os 

10 min 
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alunos serão estimulados a observarem os movimentos dos colegas 
e orientá-los dando dicas, quando for possível. 

2, 3 

Em duplas, cada aluno com uma raquete. Os alunos devem jogar a 
peteca rebatendo-a de um para o outro. Pode-se iniciar jogando a 
peteca com a mão para o colega ou arremessando-a para o alto e 
rebatendo-a. As duplas ficarão localizadas uma ao lado da outra. Ao 
sinal da professora faz-se o rodízio de um dos componentes da 
dupla, para que possam experimentar jogar com vários colegas 
diferentes. Caso não haja raquetes para todos, os alunos que já 
treinam a modalidade atuarão como monitores, orientando os 
colegas que estão iniciando. 

10 min 

RODA 
FINAL 

Ao sentar na roda, questionar como eles se sentiram jogando. Se 
foi fácil ou difícil, que feedbacks foram úteis para uma melhor 
execução do movimento. Questionar se sentiram diferença ao 
trocarem de parceiro, e se sentiram-se confortáveis para auxiliar 
algum colega, além de como se sentiram ao serem corrigidos pelos 
colegas. 

5 min 

FEEDBACK / 
AVALIAÇÃ
O 

Observar se todos os alunos estão participando, se estão segurando a raquete de 
maneira eficiente (quando possível corrigir a pegada), se estão conseguindo lançar 
e rebater a peteca para o colega. Observar se a comunicação está sendo eficiente e 
respeitosa entre os alunos, em especial no momento dos feedbacks. 
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PLANO DE AULA 04 
 

MODALIDADE 
TURMA 

Educação Física 
8º ano 

DURAÇÃO 50 min 

PROFESSORA Renata Nishimura EQUIPAMENTOS 
ADICIONAIS Rede, arcos e petecas. 

SEGURANÇA 
A aula será realizada na quadra. Atentar para se algum espaço está molhado ou sujo, 
relembrar os cuidados necessários com o equipamento (raquetes e petecas). 

CONTEÚDO 
ESPORTES 

METODOLOGIA 
Crítico superadora 

OBJETIVOS PARA A AULA:  
(1) Visualizar espaços vazios na quadra adversária; 
(2) Criar estratégias individuais e coletivas para marcar ponto; 
(3) Trabalhar coletivamente participando ativamente e permitindo a participação dos colegas. 

NOME/ 
META 

DESCRIÇÃO TEMPO 

FRASE “Não há caminho errado. O aprendizado e a experiência estão em todos 
os caminhos.” 

5 min 

(2) 

Exercício de aquecimento: 4 arcos estão dispostos na meia quadra, um 
em cada ponta de um quadrado. Em cada um dos arcos há 2 petecas. 
Participam 4 alunos, cada um à frente de um arco. Ao sinal da professora, 
os alunos devem correr para um arco que não seja o seu e trazer uma 
peteca para seu arco. Só é permitido pegar 1 peteca a cada “viagem”. 
Não é permitido impedir seus adversários de pegar uma peteca de seu 
arco.  
Na primeira rodada os alunos ficam livres para pegar as petecas de 
qualquer arco, na segunda rodada eles são obrigados a “atacar” sempre o 
arco à sua direita. Depois há um rodízio de participantes, quem estava 
fora deve ocupar o lugar de um dos alunos que estava jogando. 

10 min 

(1)  
(2)   

Câmbio individual: a quadra de badminton é dividida em duas (utilizando-
se a linha central perpendicular à rede, dessa forma as duas quadras 
poderão usar a rede divisória). Os alunos jogarão o jogo do câmbio 
segurando 1 peteca com a mão e buscando colocá-la na quadra do 
adversário, protegendo a sua quadra para que ela não caia de seu lado. 
Cada vez que a peteca cai no chão marca-se 1 ponto. Ganha quem 
marcar primeiro 5 pontos.  
Os alunos que estiverem observando os jogos devem tentar identificar as 
estratégias utilizadas pelos jogadores e poderão orientá-los. 

15 min 

(1)  
(2)  
(3)   

Câmbio por equipe: a atividade é a mesma anterior. No entanto, os alunos 
jogarão em trios ou quartetos. Nessa atividade, usaremos a quadra toda. 
Antes do início de cada partida, as equipes deverão discutir entre si a 
estratégia a ser adotada pelo grupo. 

10 min 
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FEEDBACK / 
AVALIAÇÃ
O 

Todos devem participar. Os alunos devem perceber que há posicionamentos melhores e 
piores na quadra. Devem perceber também a necessidade de forçar o deslocamento do 
adversário e de variar os locais onde a peteca é lançada, tentando criar espaços vazios na 
quadra adversária para colocar a peteca. 
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PLANO DE AULA 05 
 

MODALIDADE
TURMA 

Educação Física 
8º ano 

DURAÇÃO 50 min 

PROFESSORA Renata Nishimura EQUIPAMENTOS 
ADICIONAIS 

Lousa, canetas para quadro 
branco, revistas para 
recorte, tesouras. 

SEGURANÇA 

A aula será realizada na sala. O espaço é seguro, atentar para usar tesouras sem ponta 
e no momento de afastar as carteiras não ocorrerem “brincadeiras” que ponham em 
risco a segurança dos colegas. Cuidar também para que todos se sintam seguros e 
confortáveis no momento de falar das personagens escolhidas. 

CONTEÚDO 

ESPORTES – 
Reconhecendo as emoções 
no outro 

METODOLOGIA 
Crítico superadora 

OBJETIVOS PARA A AULA:  
(1) Reconhecer as emoções a partir das expressões faciais; 

(2) Compartilhar com os colegas suas impressões sobre os sentimentos falados. 

NOME/ 
META 

DESCRIÇÃO TEMPO 

FRASE “Amizade verdadeira não é ser inseparável. É estar separado, e nada 
mudar”. Autor desconhecido 

10 min 

(1) 
Os alunos devem pegar uma das revistas e recortar a imagem de 
qualquer pessoa da revista. 

5 min 

(1) 

Após selecionar sua personagem, cada um deve observar sua expressão, 
suas características e tentar imaginar o que aquela pessoa está sentindo. 
Depois deve criar uma história para ela, porque ela estava sentindo 
aquilo, quem é essa pessoa, que histórias ela carrega. 

10 min 

(1)  
(2)  

Em roda, sentados no chão, cada um deve apresentar ao grupo sua 
personagem, dizendo seu nome, o que ela faz, o que ela está sentindo, 
qual sua história. 

20 min 

FEEDBACK / 
AVALIAÇÃO 

Observar se os alunos reconhecem nas expressões faciais das personagens recortadas 
uma relação com os sentimentos delas. Se todos estão se sentindo confortáveis em 
compartilhar, e se estão permitindo que todos participem 
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PLANO DE AULA 06 
 

MODALIDADE 
TURMA 

Educação Física 
8º ano 

DURAÇÃO 50 min 

PROFESSORA Renata Nishimura EQUIPAMENTOS 
ADICIONAIS 

Computador com imagens 
de fair play, imagens de 
empatia impressas, lápis 
para quadro branco. 

SEGURANÇA 
A aula será na sala. Cuidar para que os alunos possam mover as cadeiras de maneira 
ágil para primeiro sentarem juntos e logo mais sentarem no chão em roda. 

CONTEÚDO 
ESPORTES - Empatia 

METODOLOGIA 
Crítico superadora 

OBJETIVOS PARA A AULA:  
(1)Compreender os conceitos de empatia e de fair play. 
(2)Reconhecer situações no cotidiano em que precisamos ter empatia. 
(3)Identificar situações em que houve fair play no esporte. 
(4)Discutir coletivamente como o fair play se faz presente no badminton (o árbitro considera a opinião do 
atleta e do técnico em caso de dúvida se a peteca foi dentro/fora; há o cuidado de não jogar a peteca no 
adversário quando não há necessidade; o árbitro, técnico e atleta devem se comunicar respeitosamente 
(o árbitro costuma se dirigir somente ao atleta, caso necessite falar com o técnico ele utiliza o atleta como 
“porta voz”). 

NOME/ 
META 

DESCRIÇÃO TEMPO 

FRASE 
(1) 

“Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso 
mundo refletido nos olhos dele.” Carl Rogers 
Dessa vez o trabalho com a frase será diferente. Os alunos serão 
divididos em duplas. Cada dupla receberá uma imagem impressa, 
relacionada à empatia. Durante 5 minutos os alunos devem conversar 
sobre a imagem, o que eles compreendem dela e como a imagem poderia 
ajudar na interpretação da frase. 

5 min 
(organização) 
+ 
 5 min 
(conversa) 

Discutindo 
a empatia 

(1) (2) 

Em roda, sentados no chão, os alunos devem mostrar aos demais sua 
imagem e falar sobre o que conversaram no grande grupo, sobre como 
interpretariam a frase. Além disso, devem citar situações em que devemos 
usar a empatia em nosso dia a dia. 

20 min 

A empatia 
no 
esporte: o 
fair play 
(1) (3) 

Ainda na roda, a professora questionará aos alunos como a empatia está 
presente no esporte. Depois, irá mostrar imagens de fair play no esporte 
no computador. 

10 min 

O fair play 
no 
badminton
(4) 

Pedir a colaboração das alunas que são atletas de badminton para que 
expressem como o fair play está presente no badminton. Caso as alunas 
não falem de todos os casos, a professora irá relatar. 

5 min 
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Feedback / 
Avaliação 

Questionar aos alunos se eles acham que devemos tratar desse tipo de assunto na escola. 
Porquê? O que eles aprendem(ram) com isso? 
Observar se o conceito de empatia falado pelos alunos está correto, se eles sabem o 
significado do termo. O mesmo com o fair play. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 
 

 

PLANO DE AULA 07 
 

MODALIDADE 
TURMA 

Educação Física 
8º ano 

DURAÇÃO 50 min 

PROFESSORA Renata Nishimura EQUIPAMENTOS 
ADICIONAIS 

Televisão para projeção de 
computador 

SEGURANÇA 
A aula será na sala de vídeo, para otimizar o tempo que seria necessário para 
montagem do equipamento de áudio e vídeo. O espaço não oferece riscos. 

CONTEÚDO 
ESPORTES – Fair Play 
no esporte e na vida METODOLOGIA 

Crítico superadora 

OBJETIVOS PARA A AULA:  
(1) Compreender o conceito de fair play. 
(2) Identificar situações em que houve fair play no esporte. 
(3) Identificar como o fair play pode estar presente no cotidiano. 

NOME/ 
META DESCRIÇÃO TEMPO 

FRASE 
“O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.” Waldemar 
Valle Martins 

10 min 

(1)(2)(3) 
Apresentação dos slides da aula do Impulsiona sobre Fair Play e diálogo 
sobre a temática. 

30 min 

(3) 

Apresentar à turma a proposta de desenvolver uma campanha de fair play 
na escola. Eles devem se dividir em grupos e já pensar na temática a ser 
trabalhada pelo grupo. Para a próxima aula eles devem planejar suas 
ações e começar a executá-las. 

10 min 

Feedback / 
Avaliação 

Questionar sobre o que é fair play. Pedir exemplos de como o fair play está presente nos 
esportes e na vida. Avaliar o envolvimento dos alunos no projeto de fair play na escola. 

REFERÊNCIAS 
IMPULSIONA/INSTITUTO PENÍNSULA. Fair Play: a ética no esporte e na vida. 
2019. Disponível em: https://impulsiona.org.br/fair-play-o-jogo-limpo/ Acesso em: 20 
nov. 2019. 
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PLANO DE AULA 08 
 

MODALIDADE
TURMA 

Educação Física 
8º ano 

DURAÇÃO 50 min 

PROFESSORA Renata Nishimura EQUIPAMENTOS 
ADICIONAIS Rede, raquetes e peteca 

SEGURANÇA 
A aula acontecerá no espaço da quadra. Observar se não há áreas molhadas ou muito 
empoeiradas, para que não fique escorregadio. 

CONTEÚDO / 
TEMA 

ESPORTES – Badminton: 
o jogo propriamente dito METODOLOGIA 

Crítico superadora 

OBJETIVOS PARA A AULA:  
(1) Conhecer as principais regras de badminton (marcações, regras de saque e principais 

faltas) 
(2) Participar de um jogo de badminton 

NOME/ 
META DESCRIÇÃO TEMPO 

FRASE 
“A vida é um aprendizado que se renova a cada instante”. Autor 
Desconhecido 

10 min 

(2)  Mostrar a marcação da quadra de simples e dupla e explicar a regra do 
saque. 

10 min 

(1) 
(2) 

Jogar badminton em duplas ou individual. Aproveitar esse momento para 
explicar quais são as principais faltas e reforçar as regras. 

30 min 

FEEDBACK 
AVALIAÇÃO 

Observar se todos estão participando do jogo. Pedir que os alunos menos experientes 
arbitrem os jogos junto com alunos mais experientes na modalidade. Observar se estão 
aplicando as regras da modalidade corretamente. 
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PLANO DE AULA 09 
 

MODALIDADE 
TURMA 

Educação Física 
8º ano 

DURAÇÃO 50 min 

PROFESSORA Renata Nishimura EQUIPAMENTOS 
ADICIONAIS 

Cartolina, régua, canetinhas, 
tesoura, tinta, pincel 

SEGURANÇA 
A aula será na sala. O espaço não oferece riscos. 

CONTEÚDO / 
TEMA 

ESPORTES – 
Desenvolvendo o projeto 
de “jogo limpo” 

METODOLOGIA 
Crítico superadora 

OBJETIVOS PARA A AULA:  
(1) Reorganizar o planejamento coletivamente das atividades do projeto “jogo limpo na 

escola”. 
(2) Executar as atividades planejadas  
(3) Organizar a apresentação para a turma do que foi executado por cada grupo. 

NOME/ 
META DESCRIÇÃO TEMPO 

FRASE 
“A empatia é uma das únicas capacidades que nos salva de 
generalizarmos nossas verdades pessoais em detrimento da realidade 
que é fornecida pelo outro.” Josie Conti 

--- 

(1) 

(2) 

(3) 

Cada grupo deve dar andamento ao seu projeto. A professora passa de 
grupo em grupo acompanhando e orientando. 
Cada grupo deve mostrar seu planejamento, falar o que já fez e o que 
falta fazer. O que aprenderam até então, e, caso seja necessário, 
reorganizar o seu planejamento. As ações devem ser executadas até a 
próxima aula, dia da apresentação para a turma do que cada grupo fez. 

50 min 

FEEDBACK 
AVALIAÇÃO 

Observar se todos do grupo estão participando. Observar se as atividades planejadas estão 
condizentes com o objetivo de cada projeto. Observar se as ações estão sendo executadas 
e se há tempo suficiente para realizar tudo que está previsto. 
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PLANO DE AULA 10 
 

MODALIDADE 
TURMA 

Educação Física 
8º ano 

DURAÇÃO 50 min 

PROFESSORA Renata Nishimura EQUIPAMENTOS 
ADICIONAIS 

Computador, projetor e som. 

SEGURANÇA 
A aula acontecerá na sala. O espaço não oferece riscos. 

CONTEÚDO / 
TEMA 

ESPORTES – Jogando 
juntos METODOLOGIA 

Crítico superadora 

OBJETIVOS PARA A AULA:  
(1)Apresentar para a turma o que foi produzido pelo grupo no projeto “jogo limpo na 

escola”. 
(2)avaliar a sua contribuição no projeto “jogo limpo na escola” 
(3)Avaliar o desenvolvimento das aulas vivenciadas no bimestre. 

NOME/ 
META DESCRIÇÃO TEMPO 

FRASE 

“Empatia (s.f.) 
Não é sentir pelo outro, mas sentir com o outro. Quando a gente lê o 
roteiro de outra vida. É ser ator em outro palco. É compreender. É não 
dizer ‘eu sei como você se sente’. É quando a gente não diminui a dor do 
outro. É descer até o fundo do poço e fazer companhia para quem 
precisa. Não é ser herói, é ser amigo. 
É saber abraçar a alma.” João Doederlein 

10 min 

(3)  
Apresentação do trabalho realizado por cada grupo. Ao final de cada 
apresentação, cada aluno deve dizer como contribuiu para a realização do 
projeto e responder que nota se daria pela sua participação na atividade 
de zero a um. 

30 min 

 
Agradecimentos, avaliação da proposta pelos alunos e despedida: 
Agradecer aos alunos pela colaboração e participação, pedir que falem se 
gostaram e como se sentiram e se despedir da turma. 

10 min 

FEEDBACK 
AVALIAÇÃO 

Observar se todos estão participando da apresentação e como cada um contribuiu na 
execução do projeto. 

 



 
 

 

 
ANEXO A – PARECER DO CEP AUTORIZANDO A PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO B - ESCALA CHILDREN’S ACTION TENDENCY SCALE (CATS) 

 

Escala Children’s Action Tendency Scale -CATS (DELUTY, 1981) 
 
Procure responder como você reagiria realmente se estivesse nas situações 

descritas abaixo. Não se esqueça de justificar suas respostas. Obrigada pela sua 
colaboração. 

 
1.Você está jogando um jogo com seus amigos. Você tenta jogar o melhor 

possível, mas erra o tempo todo. Seus amigos começam a caçoar de você e xingam 
você de vários nomes. Escreva o que você faria nesta situação. Por quê? 

 
 
 
 
 
2. Você e um amigo estão em sua casa. Ele faz bagunça, mas seus pais 

colocam a culpa em você e te castigam. Escreva o que você faria nesta situação. 
Por quê? 

 
 
 
 
 
3. Você está na fila da cantina. Vem um colega da sua idade e do seu 

tamanho e empurra você para fora da fila. Escreva o que você faria nesta situação. 
Por quê? 

 
 
 
 
4. Você empresta seu livro favorito para um amigo. Uns dias mais tarde, ele 

devolve o livro, mas algumas páginas estão rasgadas, a capa suja e amassada. 
Escreva o que você faria nesta situação. Por quê? 

 
 
 
 
5. Você está saindo da escola. Uma criança menor que você joga uma bola 

bem na sua cabeça. Escreva o que você faria nesta situação. Por quê? 
 
 
 



 
 

 

6. Você vê alguns colegas jogando um jogo. Vai até lá e pede pra entrar no 
jogo. Eles dizem que não porque você não joga bem. Escreva o que você faria nesta 
situação. Por quê? 

 
 
 
 
 
7. Você está vendo um programa realmente ótimo na TV. Bem no meio dele 

seus pais dizem que é hora de dormir e desligam a televisão. Escreva o que você 
faria nesta situação. Por quê? 

 
 
 
 
 
8. Você está tomando lanche na cantina. Um colega está comendo uns 

chocolates deliciosos. Você pede pra te dar um só, mas ele diz “não”. Escreva o que 
você faria nesta situação. Por quê? 

 
 
 
 
 
9. Um colega de classe fica falando que é muito mais inteligente que você. No 

entanto, você tem certeza de que está errado, que você é mais inteligente. Escreva 
o que você faria nesta situação. Por quê? 

 
 
 
 
 
10. Você e um colega estão jogando um jogo. Quem ganhar vai levar um 

prêmio realmente bom. Você tenta ao máximo, mas perde o jogo por um ponto. 
Escreva o que você faria nesta situação. Por quê? 

 
 

 


