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RESUMO 

 

Desde a promulgação da LDBEN 9.9394/96, a Educação Física passou a ser compreendida como 

componente curricular na escola. Diante disso, percebe-se a necessidade de sistematização dos 

conteúdos. Observamos que as aulas de Educação Física, no ensino público de Natal, por exemplo, 

no âmbito do conteúdo jogo, os professores não fazem o uso das propostas de sistematizações 

existentes. E foi sobre essa realidade que o estudo desenvolveu, tendo como objetivo apresentar e 

discutir uma proposta de sistematização do conteúdo jogo nas aulas de Educação Física do ensino 

fundamental e médio. Nesse sentido, partimos da seguinte questão norteadora: Quais as 

possibilidades de sistematização do conteúdo jogo nas aulas de Educação Física escolar? Na 

metodologia recorremos à pesquisa-ação, a qual nos permitiu estruturar o plano de intervenção para 

o conteúdo jogo, direcionado para um processo didático reflexivo. O diálogo com a pesquisa-ação 

oportunizou um entendimento sobre a proposta de sistematização, os conhecimentos sobre o 

conteúdo jogo, o planejamento e o processo de ensino aprendizagem nas aulas de educação física 

desenvolvidas. Utilizamos a proposta de sistematização do livro “Educação Física Escolar e 

Organização Curricular”, para direcionar e organizar os planos de aulas. Como técnica de pesquisa 

utilizou-se a observação participante, a filmagem, os registros fotográficos e o diário de campo, nos 

orientando nos debates e discussões sobre o campo de investigação. As aplicações de aulas foram 

realizadas em três escolas, todas localizadas cidade de Natal/RN: Escola Municipal Professora 

Ivonete Maciel, Escola Municipal Professor Ulisses de Góis e Escola Estadual Professor Josino 

Macedo. Os envolvidos neste estudo foram: os estudantes PIBID-EF-UFRN, os professores-

supervisores atuantes e os escolares. Eles fizeram a ponte entre a pesquisa e a ação, a teoria e a 

prática, a universidade e a escola. Os resultados avançaram para além das proposições apresentadas 

pelo livro supracitado. Para o Ensino Fundamental I, a proposta de sistematização ampliou 

vivências e experiências das manifestações lúdicas e corporais. Oportunizou conhecer e aprender 

sobre jogos de faz de conta, jogos de regras, jogos populares, jogos cooperativos, entre outros. Para 

o Ensino Fundamental II e Ensino Médio, as aulas sistematizadas possibilitaram a prática, a 

incorporação dos conhecimentos do jogo e suas características, como regras, origem, significado do 

nome, diferentes nominações, entre outros. Os escolares vivenciaram e experimentaram os jogos 

populares, jogos pré-desportivos, jogos cooperativos, jogos com material reciclados, entre outros. O 

tratamento a partir das três dimensões dos conteúdos: procedimental, conceitual e atitudinal, 

ocorreu de forma intrínseca a abordagem do conteúdo jogo, e conjuntamente com as nossas 

intervenções, não se dissociando durante a prática, mas sendo um processo contínuo nas aulas. Essa 

nova perspectiva de trabalhar o conteúdo jogo, de forma sistematizada, com aplicação, descrição e 

discussão das aulas, possibilitou elaboramos um quadro síntese das tematizações tratadas no 

conteúdo jogo por ano de ensino. 

 

Palavras-chaves: Sistematização, Jogo, Educação Física escolar, Ensino Fundamental, Ensino 

Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Since the enactment of LDBEN 9.9394/96, Physical Education began to be understood as a 

curricular component in school. Thus, we see the need for systematization of content. We observed 

that the physical education classes at the public schools in Natal/RN from the game content, 

teachers did not use the existing proposals for systematization. And it was on this reality that the 

study occurred, aiming to present and discuss a proposal to systematization the game content in 

physical education classes in elementary and secondary education.  Accordingly, we departed of 

following question: What possibilities of systematization of the game content in school physical 

education classes?. The methodology used was the action research, which allowed us to structure 

the intervention plan for the game content, directed to a reflective didactic process. The dialogue 

with action research provided an opportunity to understand of the proposal of systematization, the 

knowledge of game content, the planning and process of teaching and learning in physical 

education lessons developed. We use the proposed systematization the book “Educação Física 

Escolar e Organização Curricular”, to direct and organize the lesson plans. As research technique, 

we use the participant observation, filming, photographic records and field diary, guiding us in the 

debates and discussions about the field of research. The applications of the lesson plans were 

carried out in three schools, all located in Natal / RN: Escola Municipal Professora Ivonete Maciel, 

Escola Municipal Professor Ulisses de Góis e Professor Escola Estadual Josino Macedo. The 

members of this study were students PIBID-EF-UFRN, teachers, supervisors and school. They 

made the bridge between research and action, theoretical foundation and pedagogical practice, 

university and school. The results were advanced for beyond the propositions submitted by the 

above-mentioned book. For the Elementary School 1, the proposed systematization broadened 

experiences and learning of knowledge of the game and of playful and body manifestations. 

Provided an opportunity to know and learn about game of make account, rules, popular games, 

cooperative games, among others. For Elementary Schools 2 and Middle education, systematized 

lessons allowed the practical, the incorporation of knowledge of the game and its features: such as 

rules, origin, meaning of the name, different denominations, among others. The students 

experienced and learned, popular games, pre-sport games, cooperative games, with recycled 

material, among others. The treatment from three dimensions of contents: procedural, conceptual 

and attitudinal, occurred parallel to approach the game content, and in conjunction with our 

interventions, not being done separately during practice, but an ongoing process during class. This 

new perspective of work the game, in a systematized way, with applying, description and discussion 

the activities, allowed elaborate a summary framework of thematizations for game content, by year 

of teaching. 

 

Keywords: Systematization, Game, Physical Education, Basic Education, Middle Education 
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INTRODUÇÃO 
 

 

No período de 1996, com a promulgação da LDBEN 9.9394/96, a Educação Física passa a ser 

compreendida como componente curricular na escola, ou seja, área de ensino de conhecimentos 

pedagógicos, objetivando a aprendizagem dos escolares. A Educação Física sempre teve 

conhecimentos a serem ensinados, mesmo sem uma devida sistematização destes. Segundo Vago 

(1995), na Educação Física “nunca faltou o que ensinar”, caso contrário, a área não havia 

sobrevivido no contexto social e, consequentemente, no escolar. 

 o período das décadas de 1960 e 1970, observava-se uma área em que o conteúdo e o 

método de ensino embasavam-se na esportivização.   Educação Física incorporava o esporte e 

adequava os objetivos e práticas pedag gicas   iniciação esportiva. O foco na esportivização dos 

conteúdos da Educação Física limitava o movimento e o pr prio conhecimento da área aos preceitos 

esportivos. Nas escolas, os direcionamentos e organizações das aulas tinham e ainda têm como base 

os modelos do esporte difundidos pela mídia e pelos livros técnicos de ensino do esporte. 

 o período de 1980, os posicionamentos da Educação Física dentro e fora da escola 

começaram a mudar, pois alguns estudiosos incomodados com a realidade propuseram mudanças 

te ricas e metodol gicas para a Educação Física na perspectiva escolar. O objetivo era orientar o 

ensino escolar, partindo das necessidades educacionais da época, exigindo que a Educação Física 

readequasse as modificaç es da realidade social e dos seus integrantes. 

No tocante a essas modificações, temos a organização didática dos conteúdos, que perpassa 

pelo planejamento de ensino. Atualmente as discussões da área consistem na necessidade de 

organizar os conteúdos, de maneira a atender as necessidades de cada nível escolar, considerando os 

objetivos dos alunos e professores. Atualmente vemos debates nos grupos de pesquisas, em eventos 

da área e na própria prática dos professores sobre os elementos que norteiam a área, como: prática 

pedagógica, organização curricular, formação profissional, entre outros. E um dos temas relevantes 

é sobre o processo de sistematização dos conteúdos da Educação Física.  

Mas, afinal, o que é sistematizar os conteúdos? Segundo Kawashima, Souza e Ferreira (2009, 

p.458), “sistematizar os conteúdos da Educação Física escolar nada mais é do que organizá-los de 

modo coerente com cada nível de ensino”. Acrescentamos, ainda, que é respeitar uma sequência 

pedagógica para os anos escolares. Para isso precisamos de critérios e indicadores para a seleção 

dos conteúdos que auxiliarão os professores na organização curricular, como também de orientá-los 

no tocante ao momento da aprendizagem em que o aluno se encontra. 

Compreendemos, assim, a sistematização como uma maneira de organizar os conteúdos, 
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propondo contribuir com o processo de ensino-aprendizagem nas aulas de Educação Física, 

adequando os conhecimentos da disciplina à realidade do ambiente, ao contexto escolar, ao nível 

escolar e às necessidades dos estudantes.  

É importante ressaltar que a sistematização dos conteúdos e a sua aplicação precisam incluir 

esses aspectos numa ordem lógica dos conteúdos, diversificados e aprofundados com o intuito de 

beneficiar professores e alunos nas aulas de Educação Física, como também possibilitar a reflexão 

sobre a sua prática, em que o planejamento das aulas aborde os seus conteúdos e, assim, refletir os 

objetivos da Educação Física na escola. 

Contudo, para que ocorra a sistematização, faz-se necessário um planejamento embasado nos 

elementos didático-pedagógicos, objetivando-se a aprendizagem dos estudantes. A didática da 

educação física consiste em organizar e direcionar o processo de ensino-aprendizagem a partir dos 

seus elementos: conteúdos, objetivos, estratégias metodológicas, recursos e avaliação. Assim se terá 

condição de observar a evolução dos estudantes de maneira progressiva.  eve-se entender que a 

aprendizagem escolar é “uma atividade planejada, intencional e dirigida, e não algo casual e 

espont neo” (LIBÂNEO, 1994, p.86).  

Diante do exposto, entendemos que a didática, enquanto elemento direcionador do processo 

ensino-aprendizagem, “servirá de elemento articulador entre as proposiç es te ricas e a prática 

escolar propriamente dita” (LUCKESI, 1994, p. 163).   didática, atuando como mediadora entre o 

aluno e a sociedade, ou seja, entre as condições de origem do aluno e sua destinação social, cumpre 

seu papel na medida em que provê as condições e os meios que assegurarão o encontro do aluno 

com os conteúdos de um determinado saber. 

Nesse sentido, a prática pedagógica deve ser organizada direcionada às questões didáticas, 

visando aos objetivos dos estudantes e professores. E para que essa prática ocorra de maneira 

eficaz, do ponto de vista que interesse às camadas populares, à comunidade escolar e às diretrizes 

educacionais, é fundamental observarmos que o planejamento não é uma ação neutra, pelo 

contrário, é uma ação política, um processo de tomada de decisões para a ação, levando em 

consideração entendimentos filosófico-políticos do mundo e da realidade. 

Assim, pensar a Educação Física nesse contexto é reconhecer que ela é capaz de selecionar, 

organizar e sistematizar conhecimentos, com o intuito de contribuir com a formação cultural dos 

estudantes. 

No nosso estudo, o contexto do problema são três escolas de ensino público, ambientes onde 

as dificuldades e as limitações são diversas, como: material e espaço inadequados para ministrar as 

aulas; carga horária extensa; divisões dos horários em mais de uma escola, etc., considerando 

também que essas dificuldades se estendem para os aspectos econômicos, políticos, afetivos, 
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sociais, culturais desse contexto escolar e extraescolar. 

Dois fatores contribuíram para estudarmos essa temática: 1) o desconhecimento dos 

professores das escolas acerca de propostas de sistematizações para a disciplina Educação Física; 2) 

o curso de formação continuada para professores do município não atende as necessidades dos 

professores no contexto escolar, no tocante a planejamento e organização didática dos conteúdos. 

Foi nesse contexto, campo de nossas ações pedagógicas, que observamos a problemática e, 

diante disso, resolvemos intervir, apresentando e discutindo, neste estudo, um planejamento 

direcionado para o conteúdo jogo, por percebermos que este, compreendido como elemento cultural 

e educacional, vem sendo desenvolvido sem a perspectiva de conteúdo de ensino nas aulas de 

Educação Física, mas sim como instrumento recreativo e método de ensino para outras disciplinas 

curriculares. Não excluiremos as outras funções do jogo, mas, para as aulas de Educação Física, ele 

é um conteúdo de ensino que precisar ser problematizado e ensinado.  

Entendemos que a utilização do jogo no contexto educacional contribui para o enriquecimento 

do repertório da cultura de movimento, como também para a construção de valores sociais e 

democráticos para a vida dos estudantes. A escolha pelo conteúdo jogo ocorreu por percebermos 

que os professores do curso de Formação de Educação Física sentem dificuldade em organizar esse 

conteúdo de maneira adequada. Em cinco reuniões do curso de formação, os professores realizaram 

relatos de aulas a partir do jogo, e todas as apresentações caracterizam-no como método de ensino e 

com papel recreativo. Outro ponto relevante é que o jogo é desenvolvido por todos os outros 

conteúdos de maneira direta e indireta, desde o início da vida escolar até o Ensino Médio. 

Sabemos que há, na literatura da área, propostas de sistematização para os conteúdos da 

Educação Física, contudo a problemática circunda na não aplicação dessas propostas existentes 

pelos profissionais que atuam em escolas. Diante disso, surgiram algumas dúvidas: os professores 

conhecem alguma(s) obra(s) e documento(s) que apresente(m) propostas de sistematizações? Os 

professores utilizam as propostas de sistematizações existentes no Brasil? Essas questões serão 

debatidas mais à frente no trabalho. 

Consideramos que a pretensão não é somente resolver a dificuldade da prática, mas, pela 

descrição do problema, compreender, discutir e melhorar a ação pedagógica dos profissionais de 

Educação Física, direcionado, portanto, a promover mudanças concretas na sua atuação e não só a 

sua interpretação das atividades. 

Os conteúdos de ensino são os conjuntos de conhecimentos, habilidades, hábitos, modo 

valorativo e atitudinal de atuação social, abordados pedagógica e didaticamente, tendo em vista a 

assimilação ativa e aplicação pelos escolares em sua prática de vida. Por esse motivo, utilizar as três 

dimensões dos conteúdos: conceitual – compreendendo “o que o aluno deve saber”, procedimental 
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– que compreende “o que se deve saber fazer” e atitudinal – que compreende “o como deve ser” 

(DARIDO, 2005). 

Diante do exposto, buscamos entender a temática sistematização dos conteúdos, em especial a 

sistematização do jogo. Assim, iniciamos os estudos, leituras e pesquisas com o intuito de conhecer, 

refletir, transformar e intervir na problemática que era recorrente no cotidiano escolar. Percebe-se, 

aqui, que é importante e fundamental compreender a relação planejamento e sistematização. Com 

isso, dedicamos, de forma particular, o sistematizar as aulas, objetivando atender as necessidades 

dos escolares e do contexto educacional. 

Nesse sentido, este estudo objetiva apresentar e discutir uma proposta de sistematização do 

conteúdo jogo nas aulas de Educação Física no ensino básico em determinado contexto escolar. 

A nossa problemática incorre sobre a falha na aplicação de aulas com os conteúdos 

sistematizados, refletindo no momento da aprendizagem dos escolares. O processo reflexivo nos fez 

perceber a necessidade e a import ncia de organizar os conteúdos da Educação Física na escola. 

Dessa forma, se há essa necessidade na área, nos questionamos: Quais as possibilidades de 

sistematização do conteúdo jogo nas aulas de Educação Física escolar? A proposta de 

sistematização do livro utilizado no estudo possibilita desenvolver uma organização para o 

conteúdo jogo? 

Duas situações foram marcantes para a definição do problema: 1)   participação no 

planejamento escolar do componente curricular Educação Física, realizado semanalmente nas 

segundas-feiras em duas instituiç es  e 2) O Curso de Formação Continuada para Profissionais de 

Educação Física promovido pela SME/ Natal, realizado uma vez em cada mês, às segundas-feiras.  

O problema encontrado na primeira situação recai sobre o planejamento realizado pela 

coordenadora da escola, que tem formação em Pedagogia, e esta não colaborava com a organização 

do planejamento de educação física nem atendia aos objetivos dessa disciplina na escola.   segunda 

situação percebida foi no Curso de Formação Continuada supracitado, em que a falta de 

organização e de sequência das atividades do coordenador fazia com que as atividades ali propostas 

não condissessem com a realidade vivenciada pelos profissionais que atuavam nas escolas. Diante 

dessas influências e não acréscimos, sentimos a necessidade de atualizarmo-nos e ingressamos no 

curso de Especialização no Ensino da Educação Física escolar no ano de 2010. O Trabalho de 

Conclusão de Curso abordou a temática jogo como elemento cultural e educacional, já com vista à 

necessidade de trabalhar esse conteúdo de forma sistematizada no contexto escolar. 

No ano de 2011, com o acesso ao curso de mestrado pelo Programa de Pós-graduação em 

Educação pela UFRN, propomos a sistematização do conteúdo jogo no ensino básico, que, por ora, 

foi o desenvolvido aqui. Na organização inicial do projeto, iríamos trabalhar com os professores que 
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estão atuando em algumas escolas públicas do município. Porém o convite para participar do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID no subprojeto de Educação 

Física como supervisora possibilitou organizarmos uma nova estratégia de pesquisa com estudantes 

da universidade trabalhando, em conjunto, na escola. Assim, solicitamos o apoio dos estudantes do 

PIBID-EF para colaborar nas aplicações das aulas, abordando o conteúdo jogo de forma 

sistematizada. Dessa forma, iniciamos nossas atividades no mestrado paralelamente às do PIBID-

EF e pudemos realizar, em conjunto, todas as etapas do cronograma proposto. 

Visando trabalhar com a sistematização, consideramos importante o domínio teórico-

metodológico e dos conhecimentos sobre o conteúdo jogo, tanto na dimensão de fenômeno cultural 

como educacional, que faz parte dos saberes da educação física. A preocupação em mudar uma 

realidade implicou proporcionar estratégias e conhecimentos para que aquele conteúdo fosse bem 

assimilado, compreendido e ampliado nas diversas situações de ensino. Trabalhar de forma 

sistematizada necessitou um conhecimento base sobre didática e planejamentos tanto dos 

professores atuantes como dos estudantes em formação inicial.  

Para organizar e direcionar o planejamento das aulas, utilizamos a proposta de sistematização 

do livro “Educação Física Escolar e Organização Curricular” (P LM , et al, 2010), que foi 

organizado pelos professores e autores Angela Palma, Amauri Bassoli Oliveira e José Augusto 

Palma. A escolha do livro é justificada por considerarmos uma produção teórico-metodológica que 

atende os contextos trabalhados, tendo como critérios para a escolha do livro a atualização da 

organização dos conteúdos e a adequação da seleção dos conteúdos para cada nível escolar. 

Sobre o livro, observamos que ele apresenta a escola como integrante de um contexto 

complexo e multidimensional, e que a organização curricular precisa atender os mais diversos 

aspectos desse ambiente. Traz também uma reflexão sobre o que é educação, informando que nesse 

universo é essencial conhecer quais são os saberes que se estudam na Educação Física, para atender 

os objetivos e metas da Educação Física na educação escolarizada. Dessa forma, a obra apresenta 

uma proposta de sistematização que pretende subsidiar a atuação do docente e que esse apoio visa 

ajudar na criação de estratégias de ensino. 

Assim, é necessário apresentar e discutir essa nova estrutura de organização do conteúdo jogo, 

visando identificar suas possibilidades no contexto de ensino fundamental I, II e Ensino Médio, 

perspectivando a contribuição acadêmica, profissional e inquietações pessoais, visando a mudanças 

da prática pedagógica na escola efetivamente. Que o estudo promova a reflexão sobre o 

planejamento da Educação Física e que as dificuldades enraizadas não desestabilizem a 

competência pedagógica do profissional que precisa de apoio e auxílio nesse caminhar. Que o 

estudo provoque a atividade do professor, que este seja consciente da sua capacidade de criar e 
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transformar a realidade, construindo mecanismos capazes de modificar a suas aulas, o seu fazer 

pedagógico, ajustando-se às novas demandas – profissionais, educacionais, sociais, culturais, 

políticas e comportamentais – requeridas pela sociedade. 

Na busca de contextualizar de forma articulada os diferentes momentos do estudo, 

estruturamos a dissertação em sete capítulos, caracterizados da seguinte forma:  

No Capítulo I, intitulado de EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E A SISTEMATIZAÇÃO DO 

SEU CONHECIMENTO PEDAGÓGICO, apresentamos o processo e o percurso histórico da 

Educação Física tratada pelo viés técnico esportivo, perpassando pelo período crítico nos anos 

1980, abordando o surgimento das proposições teórico-metodológicas não sistematizadas e 

sistematizadas, até a sua estrutura como componente curricular e o surgimento das propostas 

sistematizadas para a área. 

O Capítulo II, definido como O JOGO COMO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA, 

dividimos em três partes: 1º) Realizamos uma revisão teórica, em que explicaremos o elemento 

jogo sob o ponto de vista de vários autores; 2º) Construímos o estado da arte, momento em que 

mostraremos algumas publicações, sobre o conteúdo jogo, e dialogaremos com autores, como: Dias 

(2012); Freire (2005); Sena e Lima (2009); Prodócimo et al. (2009); Reverdito e Scaglia (2007) 

Castro, Giglio e Montagner (2008); Mesquita, Pereira e Graça (2009); Leonardo, Scaglia e 

Reverdito (2009); Fagundes, Silva e Mendes (2011); Okamoto (2011); Freire e Scaglia (2009); 

Melo (2011); Tavares e Souza Júnior (2007); Melo e Dias (2010); Huizinga, 2001; Genú (2010); 

Bracht (2003); Ribas e Marco (2008); Piaget (1971); Kishimoto (1996); Antunes (2000); Aberastury 

(1992); Brotto (1999); Leif e Brunelle (1978); Brougère (1995; 1998); Freire e Scaglia (2003); 

Piccolo (2010); Prodócimo e Calegari (2006); Amaral e Paula (2007); Gomes (2010); Chaves 

(2007); Freire e Santana (2007); Rangel (2004); Albuquerque et al. (2007); Galvão (1996); Paula 

(1996); Miranda (2013). Neste dialogo, expomos o que esses autores sabem sobre o jogo, como eles 

o aborda; quais lacunas existentes sobre esse conteúdo; e onde estão os principais entraves teóricos 

e metodológicos sobre o jogo; 3) Unimos as duas primeiras partes e expomos o que nosso estudo 

propõe e avança nessa temática. 

O Capítulo III, denominado de O CAMINHO METODOLÓGICO, tem o objetivo de 

apresentar a metodologia utilizada para o estudo, definida como pesquisa-ação, os colaboradores do 

estudo e a caracterização destes, os locais do desenvolvimento do estudo, os recursos materiais para 

coletas de dados e os procedimentos metodológicos. 

No Capítulo IV, denominado A SISTEMATIZAÇÃO DO CONTEÚDO JOGO NO ENSINO 

FUNDAMENTAL I, apresentaremos a sistematização do conteúdo jogo no Ensino Fundamental I, 

que corresponde do 1º ano ao 5º ano, a partir do núcleo “o movimento e os jogos”, do livro 
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“Educação Física e a Organização Curricular: educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio”, tratando o jogo a partir das três dimensões dos conteúdos: procedimental, conceitual e 

atitudinal. 

No Capítulo V, denominado A SISTEMATIZAÇÃO DO CONTEÚDO JOGO NO ENSINO 

FUNDAMENTAL II, apresentaremos a sistematização do conteúdo jogo no Ensino Fundamental II, 

que corresponde do 6º ano ao 9º ano, a partir do núcleo “o movimento e os jogos”, do livro  

“Educação Física e a Organização Curricular: educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio” tratando o jogo a partir das três dimens es dos conteúdos: procedimental, conceitual e 

atitudinal. 

No Capítulo VI, intitulado A SISTEMATIZAÇÃO DO CONTEÚDO JOGO NO ENSINO 

MÉDIO, apresentaremos a sistematização do conteúdo jogo no Ensino Médio, que corresponde do 

1º ano ao 3º ano, a partir do núcleo “o movimento e os jogos”, do livro “Educação Física e a 

Organização Curricular: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio”, tratando o jogo a 

partir das três dimensões dos conteúdos: procedimental, conceitual e atitudinal. 

No Capítulo VII, definido como CONSIDERAÇÕES FINAIS, retomamos a contextualização 

do estudo e as devidas conclusões e recomendações, tendo-se como referências as discussões 

realizadas na análise das descrições das aulas e no diálogo estabelecido com os diferentes autores. 

Procuramos verificar se demos conta dos nossos objetivos e apontamos os avanços que a nossa 

pesquisa oferece na perspectiva da sistematização do conteúdo jogo. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E A SISTEMATIZAÇÃO DO SEU CONHECIMENTO 

PEDAGÓGICO 

 

Do início dos anos 1960 a 1970, a Educação Física apresentava-se como uma área 

essencialmente prática, cujas aulas ministradas nos cursos de formação reproduziam técnicas de 

movimentos esportivos, e isso, após a etapa formativa dos professores, era repassado aos alunos nas 

escolas, apresentando-se como único conteúdo da área: o esporte. Observamos que, naquele 

período, priorizava-se o higienismo, a saúde e a eugenia, devido às influências de métodos de outros 

países, particularmente os Métodos Ginásticos, como o método francês, o dinamarquês, o austríaco, 

entre outros. 

Contudo, no período de 1980, devido a um cenário político que não atendia mais as 

necessidades educacionais da época o modelo de esporte de alto rendimento apresentado nas 

escolas foi criticado e, na busca de alternativas, surgiram novas formas de pensar a educação física 

na escola. 

Naquele momento, a Educação Física deu início a mudanças teóricas e metodológicas no seu 

ensino escolar em todo o Brasil, partindo de denúncias e questionamentos sobre o seu papel na 

escola. Outro ponto a destacar, relacionado às mudanças, são as necessidades educacionais da 

época. A Educação Física teve que se readequar às modificações da realidade social e dos 

indivíduos desta sociedade. Esse período de críticas aos modelos que estavam implantados nas 

escolas foi relevante, já que os estudiosos se empenharam em desenvolver propostas e pressupostos 

que viessem a contribuir e tornar a educação física mais próxima da realidade e da função escolar. 

Naquele ano de 1980, surgem as abordagens críticas que passam a questionar o caráter 

alienante da Educação Física e buscam “possibilitar a compreensão, por parte do aluno, de que a 

produção cultural da humanidade expressa uma determinada fase e que houve mudanças ao longo 

do tempo” (BR SIL, 1998, p.25). Tais abordagens prop em um modelo de superação das 

contradições e injustiças sociais. 

As propostas são orientadas por princípios políticos, filosóficos, culturais, históricos e 

sociológicos, pautados em refletir sobre o homem, sua identidade, os valores da educação e o papel 

social da escola. Assim, Darido (2008) afirma que 
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em oposição à vertente mais tecnicista, esportiva e biológica surgem novos movimentos na  

Educação Física escolar a partir, especialmente, do final da década de 1970, inspirados no 

novo momento histórico-social por que passou o país, a Educação de uma maneira geral e a 

Educação Física especificamente (p. 03). 
 

Como resultado dessas críticas, naquela época, surgiram algumas e importantes propostas 

pedagógicas que, enunciadas como concepções ou abordagens, expressaram, de fato, uma 

orientação pedagógica que mudou os objetivos e as ações dos professores de Educação Física nas 

escolas brasileiras. 

Apresentaremos as abordagens e concepções mais conhecidas e usadas pelos professores, que 

são: Crítico-Superadora e Crítico-Emancipatória. 

A concepção Crítico-Superadora está apresentada no livro Metodologia do Ensino da 

Educação Física escolar, sendo desenvolvido por um Coletivo de Autores (1992) que  

 

[...] expõe e discute questões teórico-metodológicas da Educação Física, tomando-a como 

matéria escolar que trata pedagogicamente, de temas da cultura corporal, ou seja, os jogos, 

a ginástica, as lutas, as acrobacias, a mímica, o esporte e outros. Esse é o conhecimento que 

constitui o conteúdo da Educação Física (p.18). 
 

O Coletivo de Autores (1992) defende ainda que a pedagogia denominada de Crítico-

Superadora busca responder a determinados interesses de classe e afirma ser preciso que cada 

educador tenha bem claro “qual o projeto de sociedade e de homem que persegue? quais os 

interesses de classe que defende? quais os valores, a ética e a moral que elege para consolidar 

através de sua prática? como articula suas aulas com este projeto maior de homem e de sociedade?” 

(op.cit., p.26). 

Tendo como objetivo a leitura da realidade, essa concepção valoriza o conhecimento que o 

aluno traz de seu cotidiano, confrontando-o com o conhecimento científico, proporcionando uma 

reflexão sobre a realidade social na qual está inserido. 

Segundo o Coletivo de Autores (1992), a Educação Física “[...] é uma prática pedag gica que, 

no âmbito escolar, tematiza formas de atividades expressivas corporais, como: jogo, esporte, dança, 

ginástica, formas essas que configuram uma área de conhecimento que podemos chamar de cultura 

corporal” (p.50). 

A concepção Crítico-Emancipatória é defendida por Elenor Kunz no livro “Educação Física: 

ensino & mudanças”. O autor afirma que “a ação pedag gica enquanto ação política deve estar 

sempre relacionada com o contexto social-histórico em que atua, e com sua concreta situação de 

ensino” (p.16).   firma ainda que 
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a diferença existente entre a proposta da Educação Física hoje e o que se entende como 

compromisso educacional escolar só pode ser resolvida quando a Educação Física 

conseguir transformar as suas especificidades práticas em tarefas pedagógicas desejáveis. 

Ou seja, não excluir a prática do esporte, movimentos e jogos, mas através deles 

desenvolver a função social e política que é inerente a toda ação pedagógica. Para que 

discrepâncias existentes no contexto sociocultural brasileiro possam ser compreendidas nos 

diferentes níveis culturais e nas diferentes classes sociais é necessário que, através da 

Educação, incluindo aí a Educação Física, se consiga que a situação sociopolítica se torne 

clara, transparente e consciente a todos (op. cit, p.19). 
 

A concepção Crítico-Emancipatória tem como objetivo a conscientização do aluno em relação 

à sua situação sociopolítica, contribuindo na formação de sujeitos críticos e reflexivos, que saibam 

questionar, não só a respeito das situações de aula, mas, principalmente, da sua realidade social, 

buscando a emancipação como forma de se libertar das racionalizações limitantes e opressoras; 

consequentemente, a refletir e agir no contexto esportivo e das demais práticas corporais.  

No ano de 1996, a Presidência da República brasileira estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Dessa forma, é implementada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – 

Lei nº 9.394/96), que, para a Educação Física escolar, configura-se como uma disciplina de igual 

import ncia  s demais que comp em o currículo.  o  rt. 26, parágrafo 3º, da L B em vigor, 

“educação física, integrada   proposta pedag gica da escola, é componente curricular obrigat rio da 

Educação Básica, ajustando-se  s faixas etárias e  s condiç es da população escolar, sendo 

facultativa nos cursos noturnos”.  

Essa medida transporta a Educação Física como uma mera atividade desenvolvida na escola 

ao status de componente curricular obrigatório vinculado ao projeto pedagógico da escola. Nesse 

momento, a Educação Física passa a componente curricular e assim precisa apresentar os saberes 

que serão compartilhados e ensinados, tendo a responsabilidade político-social a partir da sua 

prática pedagógica.  

Nesse período de definição no contexto escolar, surgem na área da Educação Física 

inquietações e indagações sobre o que seja projeto político-pedagógico e componente curricular, 

pois até então a Educação Física na escola era tratada como atividade extraclasse, atividade 

extensionista (foguista), principalmente relacionada a organizações de festas e desfiles 

comemorativos e/ou apêndice escolar sem muita relevância. 

Paralelo a esse novo posicionamento da Educação Física, o Governo Federal, no ano de 1998, 

a partir do Ministério da Educação e do Desporto, lança um documento denominado Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN's (BRASIL, 1998), que contemplou todas as disciplinas obrigatórias 

do ensino fundamental e ensino médio e foi distribuído nas escolas públicas brasileiras. Os PCN`s 

objetivam auxiliar os professores no seu fazer pedagógico. Os PCN`s de Educação Física expõem 

que ela é 
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[…] a área de conhecimento que introduz e integra os alunos na cultura corporal do 

movimento, com finalidades de lazer, de expressão de sentimentos, afetos e emoções, de 

manutenção e melhoria da saúde. Para tanto, rompe com o tratamento tradicional dos 

conteúdos que favorecem os alunos que já têm aptidões, adotando como eixo estrutural da 

ação pedagógica o princípio da inclusão, apontando para uma perspectiva metodológica de 

ensino e aprendizagem que busca o desenvolvimento da autonomia, da cooperação, da 

participação social e da afirmação de valores e princípios democráticos. Neste sentido, 

busca garantir a todos a possibilidade de usufruir de jogos, esportes, danças, lutas e 

ginástica em benefício do exercício crítico da cidadania (p.62). 
 

Nessa nova ordem institucional, foi exigido dos professores de Educação Física pensar e agir 

de outra forma na escola, já que a área foi concebida nas mesmas condições dos demais 

componentes curriculares, nos quais a organização dos seus aspectos didáticos a consolida na 

educação escolarizada. Essa nova situação da disciplina como componente curricular para os 

profissionais exigiu destes a participação efetiva na concepção do projeto pedagógico, já que suas 

práticas devem ser orientadas pelas diretrizes desse documento escolar. 

Com relação a componente curricular, Saviani (1994) o descreve como uma “forma de 

organização do conteúdo de ensino em cada grau, nível e série, compreendendo aquilo sobre o qual 

versa o ensino, ou em torno do qual se organiza o processo de ensino-aprendizagem” (p.142). 

Sabendo disso, a Educação Física, tratada como componente curricular da Educação Básica 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), tem que ser concebida como uma 

organização didática cuja função na escola, primeiramente, deve ficar clara e sólida. 

Estando claro o papel desse componente curricular, o professor deve optar por uma proposta 

pedagógica que mais se adapte aos seus anseios e função que acredita ter a Educação Física na 

escola, principalmente na organização curricular do processo ensino-aprendizagem que será 

apresentado aos alunos. 

Aliados às propostas pedagógicas, os professores devem encontrar um direcionamento para as 

suas ações docentes e as referências necessárias para fundamentar a sua prática. O professor deve 

organizar e direcionar o processo de ensino numa relação de troca com o aluno, preocupando-se em 

harmonizar os seus objetivos com os objetivos do aluno, para que o ensino e a aprendizagem sejam 

um processo bem-sucedido e, como afirma Lib neo (1994), “ensinar e aprender, pois, são duas 

facetas do mesmo processo, e que se realizam em torno das matérias de ensino, sob a direção do 

professor” (p.55). 

Em relação ao processo de ensino Libâneo (1994) define 

 

como uma sequência de atividades do professor e dos alunos, tendo em vista a assimilação 

de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades, através dos quais os alunos 

aprimoram capacidades cognitivas (pensamento independente, observação, analise síntese e 

outras) (p.55). 
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Com foco no processo de ensino-aprendizagem na escola, observamos que os debates 

Educação Física como componente curricular e o processo de ensino-aprendizagem têm estimulado 

os profissionais da disciplina a repensarem suas práticas pedagógicas como atitude reflexiva e 

posteriormente partindo para uma mudança de comportamento diante da realidade que necessita de 

concatenações dos saberes teóricos com a realidade trabalhada.  

Refletindo sobre o processo de aprendizagem na Educação Física e o conhecimento 

pedagógico que deve ser transmitidos aos alunos, verificamos uma mudança delicada na escola. A 

área da Educação Física pouco tem contribuído na aprendizagem sistematizada; as aulas 

ministradas, de maneira geral, não são organizadas didaticamente para consolidar uma 

aprendizagem em que o aluno perceba o sentido de cada conteúdo, bem como conceda significado 

às diferentes temáticas aprendidas.  

Isso é bem claro nos relatos dos professores no Curso de Formação do Município de Natal, 

por exemplo, em que a preocupação no planejamento de ensino acontece sempre quando são 

cobrados sobre os planos de aulas ou quando são solicitados, explica o projeto político pedagógico. 

O processo de ensino e aprendizagem é convertido para o lado burocrático do que propriamente 

para as necessidades dos alunos e para os objetivos das disciplinas. 

Para Palma, Oliveira e Palma (2010) a prioridade de um programa educacional escolarizado é 

que as disciplinas possam contribuir na construção da personalidade da criança, devendo dar 

atenção especial “na autonomia intelectual, na ação moral, na relação s cio-afetiva e na relação 

motora” (I EM, 2010). E os autores acrescentam que nenhum dos aspectos deve ser tratado 

isoladamente, muito menos considerar um mais importante que o outro, ou que seja, pré-requisito 

para os outros. Todos têm sua função e sua importância no processo de aprendizagem dos alunos. 

Sobre aprender, os autores afirmam que “implica processos pr prios, individuais, de 

elaboração e reelaboração, de construção e reconstrução, de criação e recriação de um 

conhecimento de forma ativa e crítica” (P LM , OLIVEIR  e P LM , 2010, p. 186). 

Para uma boa condução do processo de ensino-aprendizagem, o professor precisa ter em 

mente que elaborar o currículo escolar é de suma importância, visto ser um documento que norteará 

suas ações, contribuindo de forma efetiva na elaboração e organização do seu Planejamento Anual. 

O currículo desenvolvido na escola tem a função de organizar os conhecimentos, busca reproduzir 

uma forma de compreender a realidade e os processos que constroem essa realidade. O currículo 

revela o interesse da sociedade e da educação envolvidos na história e em conflitos de classes, raças, 

religião e sexo (PALMA, OLIVEIRA e PALMA, 2010, p. 27).  

Esse documento é construído pelo professor responsável pela disciplina, contudo recebe, 
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também, ajuda da coordenação e dos outros professores, portanto ele “nasce da interação dos 

participantes” (IDEM, 2010, p.28). Os mesmos autores afirmam: “um currículo não se constitui 

sempre da mesma forma e por disciplinas isoladas, mas pela interação dos conteúdos desde o mais 

simples e geral até o mais complexo e particular” (I EM, 2010, p.27). 

Sendo um documento que apresenta os conhecimentos e saberes a serem transmitidos, ele 

apresenta um grau de importância elevado no processo de ensino-aprendizagem; o currículo é 

necessário para uma boa orientação, que sucede na formação dos alunos. Esses conhecimentos 

devem articular com os componentes do currículo, que são: os objetivos, os conteúdos de ensino, as 

atividades, os métodos de ensino e/ou estratégias (ações) metodológicas, os recursos e/ou materiais 

pedagógicos e as avaliações. Sabe-se da importância de todos esses componentes e, diante disso, os 

professores precisam dominá-los para elaborar o planejamento curricular e os planos de ensino, 

fazendo da sua ação pedagógica momento de aprendizagem e formação do cidadão. 

Os autores Palma, Oliveira e Palma (2010, p.26-27) acrescentam que “na elaboração de um 

currículo, o conhecimento é um conteúdo necessário para a formação de um indivíduo, nos padrões 

institucionais da escola, reunindo os ensinamentos que os organizadores pensam ser de maior 

validade para o educando”. Segundo Libâneo (1994), a estrutura do trabalho docente deve levar em 

conta “o grau escolar, as idades dos alunos, as características do desenvolvimento mental, as 

especificidades de conteúdos e metodologia das matérias” (p.97). 

Coll (1998, p.34) explica que o currículo é um “elo entre a teoria educacional e a prática 

pedagógica, entre o planejamento e a ação, entre o que é prescrito e o que realmente sucede nas 

salas de aulas”. Para elaborar um currículo Coll (1998, p. 44-45), apresenta componentes, que são 

direcionadores na sua elaboração, a partir dos seguintes questionamentos: 1) O que ensinar? (são os 

conteúdos e objetivos); 2) Quando ensinar? (Maneira de ordenar e dar sequências aos conteúdos e 

objetivos); 3) Como ensinar? (maneira de estruturar as atividades de ensino/aprendizagem, a fim de 

atingir os objetivos); e 4) O que, como e quando avaliar? (a avaliação é um elemento indispensável 

que assegura se ação pedagógica responde adequadamente às mesmas). Para Sacristán e Gómez 

(1998, p.147) o currículo é “um programa-resumo de conteúdos de ensino”. 

Nesse processo de ensino-aprendizagem, os conteúdos precisam estar relacionados, não só 

como Libâneo (1994) afirmou, mas também com a realidade dos educandos, devendo ter sentido e 

significado para sua vida. O sentido está vinculado ao propósito de cada ação vivenciada, enquanto 

o significado diz respeito aos valores que cada um atribui à aprendizagem decorrente da ação. Dessa 

forma, os conteúdos da Educação Física ministrados pelos professores precisam estar de acordo 

com as necessidades educativas dos alunos, sistematizados de maneira progressiva para cada nível 

de escolaridade. 
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Quando falamos sobre os conteúdos da Educação Física, sempre surge a pergunta: o que a 

Educação Física tem a ensinar na escola? 

Para esclarecimento, primeiro definiremos o que é conteúdo. Assim, trazemos a definição de 

Libâneo (1994, p.128) sobre os conteúdos de ensino: 

 

são o conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais de 

atuação social visando sempre sua aplicação na vida prática dos alunos. Conteúdo, para ele, 

engloba conceitos, idéias, fatos, processos, princípios, leis científicas, regras, habilidades 

cognoscitivas, modos de atividade, métodos de compreensão e aplicação, hábitos de estudo, 

de trabalho e de convivência social, valores, convicções, atitudes. 
 

 esse mesmo pensamento, Lib neo (1994, p. 29) esclarece que “os conteúdos são 

organizados em matérias de ensino e dinamizados pela articulação objetivos-conteúdos-métodos e 

formas de organização do ensino, nas condiç es reais em que ocorre o processo de ensino” 

Dessa forma, devem-se observar quais são os critérios organizadores na seleção dos conteúdos 

de ensino, pois sua escolha parte do seguinte princípio básico: “os conhecimentos e modos de ação 

surgem da prática social e histórica dos homens e vão sendo sistematizados e transformados em 

objetos de conhecimento; assimilados e reelaborados, são instrumentos de ação para atuação na 

prática social e hist rica” (LIBÂ EO, 1994, p.130).  

Sendo assim, Coll (1998, p.66), cita que, quando se pretende ensinar algo a alguém, a escola e 

o professor deve ter uma intenção educativa, que surge da necessidade de aplicar atividades 

educativas escolares que podemos denominar também de atividades intencionais. Essas intenções 

devem partir de uma seleção feita pelo professor, visando a aspectos do crescimento pessoal do 

aluno. Após essa seleção, parte-se para algo mais concreto, que é a formulação do que seja útil para 

guiar e planejar a ação pedagógica.  

Após a formulação, o passo seguinte é a organização e a sequenciação dos conteúdos por 

ordem temporal. Ao final, o professor realiza a avaliação, que permite verificar se a ação 

pedagógica corresponde adequadamente às intenções perseguidas. (COLL, 1998, p. 66-67). 

No tocante  s intenç es educativas, Romiszowski (1981, apud COLL, 1998) explica: “refere-

se aos resultados de aprendizagem que se espera obter, aos conteúdos sobre os quais a 

aprendizagem versa ou  s pr prias atividades da aprendizagem” (p. 69).  essa forma, deve-se 

ensinar ao aluno de tal forma que, no futuro, ele possa continuar aprendendo sozinho, tendo a 

capacidade de identificar as informações de uma determinada situação, como também interpretá-la 

e classificá-la, buscando a relação entre a nova informação e as informações adquiridas 

anteriormente. Portanto é importante que se saiba selecionar e organizar os conteúdos, a fim de que 

os alunos possam assimilá-los. Libâneo (1994, p.128) acrescenta que estes devem reconhecer um 
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significado vital para os conteúdos. 

Dessa forma, Sacristán e G mez (1998, p.120) afirmam que “sem conteúdo não há ensino” e 

“quando há ensino é porque se ensina algo ou se ordena o ambiente para que alguém aprenda algo”. 

Tendo definido o objetivo de se ensinar determinado conteúdo, o professor direciona-o para uma 

aprendizagem em que o aluno possa ser autônomo e crítico. Mas os autores afirmam que os 

conteúdos a serem ensinados devem ser importantes não só para o contexto escolar, como também 

para o âmbito externo à escola. Portanto os conteúdos externos à escola devem ser inseridos na lista 

dos conteúdos selecionados, ou seja, as informações externas à escola, que revelam as situações 

sociais, políticas, culturais daquela comunidade, devem fazer parte do currículo, apresentando a sua 

importância. 

 essa forma, os autores acrescentam que “nem o valor do que se decide fora da escola é 

independente de como se transforma depois dentro dela, nem nada do que se produz em seu interior 

é totalmente alheio ao que acontece no exterior” (SACRISTÁN e GÓMEZ, 1998, p. 122). 

Reafirmamos que os conhecimentos dos alunos da comunidade escolar e toda a sua história são 

extremamente importantes. Por isso lembramos, mais uma vez, que o papel da escola é preservar a 

cultura e os conhecimentos produzidos historicamente, para que estes sejam transmitidos de geração 

a geração.  

Em vista disso, os autores Sacristán e Gómez (1998) entendem conceito de conteúdos de 

ensino como uma construção social. E acrescentam:  

 

os conteúdos compreendem todas as aprendizagens que os alunos/as devem alcançar para 

progredir nas direções que marcam os fins da educação numa etapa de escolarização, em 

qualquer área ou fora delas, e para tal é necessário estimular comportamentos, adquirir 

valores, atitudes e habilidades de pensamento, além de conhecimentos (p.150). 
 

Com isso a relação entre a escola, o ambiente externo e seus conhecimentos são fontes de 

aprendizagens para os alunos. O convívio familiar, as atividades na rua, a participação em encontros 

esportivos, as festas, a participação em eventos religiosos, entre outros, são conhecimentos, 

informações e experiências que devem ser inseridos no currículo escolar. Libâneo (1994, p. 128) 

acrescenta a essa afirmação que “os pr prios conteúdos devem incluir elementos da vivência prática 

dos alunos para torná-los mais significativos, mais vivos, mais vitais, de modo que eles possam 

assimilá-los ativa e conscientemente”. 

Da mesma forma, Sacristán e Gómez (1998) reforçam que os recursos culturais presentes nas 

sociedades modernas, as interações e interferências das informações influenciam e fazem parte do 

currículo escolar. “O currículo como seleção de uma cultura serve a uma sociedade ou a uma visão 

de como esta deverá ser e é determinado por um processo social no qual agem condicionamentos 
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econômicos, políticos, press es de grupos de especialistas” (I EM, 1998, p.155). 

Os conteúdos são frutos de uma história, construídos por uma sociedade em um determinado 

período, apresentando a identidade daquele povo e marcando a sua época. Os autores Sacristán e 

Gómez ressaltam alguns argumentos que os fazem apoiar-se no caráter social para selecionar os 

conteúdos de ensino, como: a relatividade histórica; a seleção de conteúdos do currículo favorece 

mais uns dos que outros; e nem todos têm o mesmo poder decisório. Em resumo, podemos explicar 

que cada sociedade seleciona um tipo de conhecimento para ser lecionado nas escolas a partir de 

seus interesses, mas é sabido que nem todos são favorecidos, pois além de escolher os conteúdos, a 

escola, sujeita aos ditames da sociedade, ainda distribui socialmente da forma como considera 

“adequada” esses conteúdos. Isso deixa explícito que os processos de construção, elaboração e 

renovação dos currículos não estão abertos por igual a todas as partes envolvidas nem a todos os 

cidadãos. Assim, o processo de decisão dos currículos é feito por quem pode fazê-lo, dentro de um 

determinado equilíbrio de forças sociais (SACRISTÁN e GÓMEZ 1998, p.156-157). 

A escolha dos conteúdos de ensino, para Libâneo (1994, p.130), parte de alguns princípios 

básicos, como “os conhecimentos e modos de ação surgem da prática social e hist rica dos homens 

e vão sendo sistematizados e transformados em objetos de conhecimento; assimilados e 

reelaborados, são instrumentos de ação para atuação na prática social e hist rica”. Com isso, na 

seleção não se leva em conta apenas a herança cultural manifestada, mas também a experiência da 

prática social vivenciada pelos alunos no momento presente. 

Destaca-se, no entanto, que para selecionarmos conteúdos temos de considerar o 

conhecimento pedagógico que cada componente curricular tem responsabilidade de ensinar na 

escola. No caso da Educação Física, questionamos: qual o conhecimento (conteúdo) que ela deve 

tratar na escola? 

Para responder tal questão, lembramos que, nos últimos anos, a Educação Física foi tomada 

por uma série de terminologias concebidas pelas mais diferentes vertentes pedagógicas da área, já 

citadas anteriormente, para solucionar as dúvidas sobre “o que ensinar”.  ssim, diversos autores se 

posicionaram apresentando modelos curriculares e expondo, cada um, sua forma de selecionar os 

conteúdos de ensino da área. Assim, apresentaremos as obras mais conhecidas que abordam a 

seleção dos conteúdos, seus critérios para a escolha e suas formas de organização. 

Na obra “Concepç es abertas no Ensino de Educação Física” (1986), os autores Hildebrandt e 

Laging citam que os conteúdos de ensino da Educação Física devem ser orientados pelas seguintes 

características:  

 

1) Os conteúdos devem poder ser questionados pelos participantes da aula […]  2) Sua 
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“predeterminação imutável” deve ser superada, para permitir uma “compreensão de 

conteúdo modificada”[…]  e 3) Os conteúdos de Educação Física devem ter um caráter 

estimulativo e aplicado, para fazer jus área de necessidade subjetiva dos alunos (p.22). 
 

Quando se fala sobre a independência dos alunos com relação aos conteúdos de ensino da 

Educação Física, Brodtmann (1979, apud HILDEBRANDT e LAGING, 1986) afirma que os 

discentes não devem se limitar a reproduzir as atividades esportivas tal como apresentadas e 

determinadas. Se a pretensão é independência, os/as alunos/as devem entender as situações 

vivenciadas a partir dos conteúdos apresentados e a sua forma de organização, posicionando-se e 

questionando. Os modelos de ações, regras e normas esportivas devem ser questionados, refletindo, 

por exemplo, sobre as instalações físicas, aparelhos esportivos existentes, entre outras situações, 

evitando que esses elementos limitem os escolares na sua prática de atividade. 

Sob o mesmo ponto de vista, Hildebrandt e Laging (1986) criticam os planos de matérias ou 

catálogos de conteúdos dos tradicionais planos de aulas e diretrizes, onde citam como “conteúdos 

de ensino da Educação Física as disciplinas esportivas selecionadas de determinados grupos de 

modalidades esportivas praticadas fora da escola” (HIL EBR   T e L GI G, 1986, p.22). 

Reafirmam as críticas aos que compreendem os conteúdos de ensino à habilitação para ações 

esportivo-motoras, com passos de aprendizagem e séries metodológicas de exercícios, em que os 

alunos são objeto. 

Os autores ressaltam que os conteúdos de ensino “são mais que simples resultado de uma 

seleção de diversas áreas de esporte” e acrescentam: “os conteúdos são para o aluno formas de 

aparecimento e de ações esportivas modificadas, conhecimentos, adequações e manutenções de 

valores” (I EM, 1986, p. 23). Para os professores não se trata apenas da seleção dos conteúdos, 

mas de uma preparação didática, para tornar os conteúdos ensináveis. Com isso os autores expõem 

que os conteúdos devem ser preparados de acordo com os objetivos, e que é possível serem 

modificados; devem ser reduzidos visando ao nível de solicitação do aluno; precisam ser 

estimulantes e interessantes para os alunos; necessitam enquadrar-se no contexto social da 

comunidade escolar e, por fim, devem ser organizados metodologicamente. 

Percebe-se que os autores priorizam sempre os alunos e que eles, a partir de seus 

conhecimentos prévios, podem modificar e transformar as atividades propostas. Os alunos podem 

questionar e opinar sobre os conteúdos ministrados, e isso é caracterizado como independência e 

autonomia dos discentes, que, ao não aceitarem alguma situação de ensino, podem se pronunciar 

criticamente. Os alunos vivenciam os conteúdos da Educação Física de acordo com suas ações, seu 

comportamento, com o que podem ou não podem fazer, se considerar interessante ou não, 

integrando-se ou se isolando, ou seja, a partir da sua visão sobre os conteúdos. Isso mostra que, se o 
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professor não apresentar os conteúdos da disciplina de maneira compreensiva, reflexiva e 

organizada, os alunos/as não terão interesse em participar das aulas. Eles informam que o processo 

de criticar e refletir sobre os conteúdos é uma maneira de superar a sua característica imutável. 

Observa-se que os conteúdos de ensino da Educação Física, para serem compreendidos e 

aprendidos, devem ser corretamente selecionados e preparados num ambiente de vivências que 

possibilite a autocondução do aluno e a interação e comunicação.  

No livro Metodologia do Ensino de Educação Física (2012, p. 32), os autores consideram que 

“os conteúdos de ensino emergem de conteúdos culturais e universais”. Assim, aparece o termo 

Cultura Corporal (COLETIVOS DE AUTORES, 1992 e BRASIL, 1998). 

Destaca-se, no entanto, que o termo Cultura Corporal tem tido maior evidência pelo fato de 

ter surgido em um momento histórico da Educação Física brasileira, quando tanto necessitávamos 

de uma proposta pedagógica norteadora para a atuação dos professores na escola. Nesse livro, os 

autores, ao argumentarem sobre o conhecimento que deveria tratar a Educação Física na escola, 

foram enfáticos ao afirmar que 

 

a Educação Física é uma disciplina que trata pedagogicamente, na escola, do conhecimento 

de uma área denominada aqui de cultura corporal. Ela será configurada com temas ou 

formas de atividades, particularmente corporais, como: jogo, esporte, ginástica, dança ou 

outras, que constituirão seu conteúdo. O estudo desse conhecimento visa apreender a 

expressão corporal como linguagem (COLETIVO DE AUTORES, 2012, p.61). 
 

São citados no livro os princípios curriculares para o processo de seleção dos conteúdos de 

ensino, que são: a relevância social do conteúdo, o da contemporaneidade do conteúdo, não 

esquecendo o que é considerado clássico, a adequação às possibilidades sociocognitivas do aluno, a 

simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade, a espiralidade da incorporação das 

referências do pensamento e a provisoriedade do conhecimento.  

 

Os princípios da seleção do conteúdo remetem à necessidade de organizá-lo e sistematizá-lo 

fundamentado em alguns princípios metodológicos, vinculados à forma como serão tratados 

no currículo, bem como à lógica com que serão apresentados aos alunos (IDEM, 1992, 

p.33). 

 

Dessa forma, os autores sinalizam para a organização dos conteúdos de ensino da Educação 

Física priorizando a simultaneidade, já que os conhecimentos precisam ser apresentados e 

compreendidos pelos alunos de maneira progressiva, para serem ampliados. Os conhecimentos vão 

evoluindo à medida que os alunos passam de nível escolar, sempre atrelados a dados da realidade, 

para que possam ter significado e, assim, seja possível de interpretá-los, compreendê-los e explicá-

los. Compreendemos, até aqui, que, os conteúdos devem ser organizados, sistematizados e 
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distribuídos dentro do tempo pedagogicamente necessário para sua assimilação, numa evolução 

espiralada. 

No terceiro capítulo do livro, os autores abordam a questão de metodologia do trabalho com 

os conteúdos da cultura corporal. O Coletivo de Autores (1992) considera importante problematizar 

o contexto sociocultural do aluno como estratégia para a melhoria da transmissão dos conteúdos de 

ensino da área. Nessa perspectiva, os autores entendem que a legitimação dos conteúdos da 

Educação Física, no espaço escolar, ocorre se trabalhado de forma que possibilite aos alunos uma 

leitura histórico-crítica de sua realidade social. Em síntese, é necessário abordar as questões 

históricas dos conteúdos, como também contextualizá-los com a realidade dos alunos, para que eles 

possam fazer relação dos conceitos e das atividades desenvolvidas em aula, com as contradições 

sociais atuais. 

Os conteúdos apresentados no livro são: Jogo, Esporte (futebol, atletismo, voleibol, 

basquetebol) Capoeira, Ginástica e Dança, cujos autores prop em que “cada um deles deve ser 

estudado profundamente pelo(s) professor(es), desde a sua origem histórica ao seu valor educativo 

para prop sitos e fins do currículo” (COLETIVO  E  UTORES, 1992, p.64). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), para efeito didático, dividem o 

conteúdo a ser sistematizado ao longo de todo o ensino fundamental em três blocos: no primeiro 

estão os esportes, os jogos, as lutas e as ginásticas; o segundo refere-se às atividades rítmicas e 

expressivas; o terceiro trata do conhecimento sobre o corpo. Contudo, não podemos esquecer que, 

apesar da divisão conceitual em blocos de conteúdos, tal organização “não trata de uma estrutura 

estática ou inflexível, mas sim de uma forma de organizar o conjunto de conhecimento abordado, 

segundo os diferentes enfoques que podem ser dados” (BRASIL, 1997, p.46). Acrescentam, ainda, 

que “os blocos articulam-se entre si, têm vários conteúdos em comum, mas guardam 

especificidades” (I EM, p.45). 

Com relação aos critérios de seleção e organização dos conteúdos, o PCN's  apresentam 

 

1) A relevância social – trata da questão da relevância social que tem como objetivo 

selecionar práticas da cultura corporal que se articulam com as características da sociedade 

em que o aluno/a está inserido, com fins de interação sociocultural; 2) características dos 

alunos – tendo como base primordial a questão extremamente cultural, visa considerar as 

diferenças entre regiões, cidades e localidades brasileiras e suas respectivas populações, 

além dos níveis desenvolvimento e as possibilidades de aprendizagem dos educandos nesta 

fase de formação educacional; e 3) as características da própria área – com o objetivo de 

possibilitar a utilização das práticas da cultura corporal de movimento de maneira ampla e 

diferenciada (BRASIL, 1997, p.45). 
 

Esses três critérios possibilitam dar direcionamentos à organização das aulas, fazendo com 

que o profissional entenda as características do grupo escolar, abordando temas que atendam a 
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identificação social e cultural deste, trabalhando essas peculiaridades dentro da sua realidade e 

possibilidades.  o ponto de vista do documento, os conteúdos são os meios pelos quais o aluno 

deve analisar e abordar a realidade, de forma que, com isso, possa ser construída uma rede de 

significados em torno do que se aprende na escola e do que se vive.  

Outro documento auxiliar para a nossa área são os Referenciais Curriculares para os anos 

iniciais e finais do ensino fundamental para Educação Física do município de Natal – RCEF (2008), 

que tem como “meta avançar na perspectiva posta pela contemporaneidade, que é de articular, a 

partir do corpo, os múltiplos conhecimentos biológicos, filosóficos e socioculturais que revelam as 

dimens es do ser” (p.10). O RCEF (2008) tem como fundamento “concentrar no encaminhamento 

das atribuições, conhecimentos, abordagens teóricas e metodológicas, referências bibliográficas e 

sugestões didáticas para a educação física [...] servindo assim de referência ou possibilidade de 

intervenção nessa área educacional” (p.11). 

O livro usa o termo cultura de movimento, apontando que seus elementos são: jogo, esporte, 

dança, ginástica e luta; tomando como referência os PCN's de Educação Física do Ensino 

Fundamental (1997). Para o conteúdo jogo, traz alguns temas e atividades como possibilidades de 

diversificar a prática pedagógica do professor, mas não apresentar esses temas e atividades 

sistematizadas. As sugestões dos autores para o conteúdo jogo são: jogos de corrida variada; jogos 

de rua (brincadeiras e brinquedos populares); jogos no tempo livre; jogos cooperativos; jogos de 

imitação; jogos pré-desportivos; jogos de competição; jogos populares; entre outros. Com isso 

podemos perceber as várias possibilidades de jogos que podem ser utilizados nas aulas de Educação 

Física, porém não sistematizadas. 

 a obra “Educação como Prática Corporal” (2009), os autores João Batista Freire e  lcides 

José Scaglia falam sobre currículo e afirmam que “não importa se de educação física ou de outra 

disciplina qualquer, precisa apontar soluç es para a vida social” (p.29).  Eles acrescentam que, na 

área da Educação Física, “o desenvolvimento do indivíduo num meio ambiente humano – portanto, 

cultural e social – deve ser o objetivo principal, independentemente de qualquer divisão que se tente 

fazer de seu conteúdo em área de conhecimento” (I EM, 2009, p. 29).  

No livro supracitado, observa-se que o conteúdo de ensino se resume ao jogo. Os autores 

justificam que “o jogo é uma categoria maior, uma metáfora da vida, uma simulação lúdica da 

realidade, que se manifesta, se concretiza, quando as pessoas praticam esportes, quando lutam, 

quando fazem ginástica ou quando as crianças brincam” (FREIRE e SC GLI , 2009, p. 31). 

Reafirmam, acrescentando: “constitui conteúdo da educação física toda manifestação cultural que 

corresponde   dimensão lúdica ou   construção de técnicas de desenvolvimento corporal”, ou seja, 

de modo geral, “podemos chamar de conteúdos da educação física o jogo e o exercício corporal”.  
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(IDEM, p.33) 

Os autores organizam os conhecimentos em três áreas: a) Conhecimento do próprio corpo 

(trata-se do conhecimento voltado para o próprio sujeito); b) Conhecimento do meio ambiente, 

natural e social (o objetivo principal das atividades é fazer o aluno voltar a atenção para elementos 

que lhe são exteriores, levando-o a conhecer a sociedade humana e a natureza, mediado pelas 

atividades corporais de exercícios e jogo); e c) Cultura específica da Educação Física (a cultura 

humana e a cultura corporal, já que o corpo realiza as intenções humanas). 

Além do mais, é apresentado um plano curricular de Educação Física na escola, indicando 

temas e subtemas de conteúdos a serem distribuídos diante da relação idade e série dos alunos. 

“Vinculamos a cada tema subtemas específicos da área de educação física e atrelamos a eles 

conteúdos (jogos e exercícios) que possam trazê-los para a prática curricular” (FREIRE e 

SCAGLIA 2009, p.37). Os temas e subtemas são os norteadores das unidades, e os autores afirmam 

que, ao se abordar um conteúdo, isso não quer dizer que serão excluídos outros conteúdos que 

compõem a disciplina.  

Os quadros 01 e 02 apresentam os temas selecionados e a distribuição destes pelos diversos 

anos. 

QUADRO 01 – Temas selecionados 

TEMAS SELECIONADOS 

1. Sensibilização Corporal 12. Atividade de Percepção Corporal 

2. Jogos Simbólicos 13. Relaxamento 

3. Jogos de Construção 14. Alongamentos 

4. Jogos de Regras 15. Lutas 

5. Rodas Cantadas 16. Ginásticas 

6. Brincadeiras Populares 17. Danças 

7. Ginástica Geral 18. Atividades Alternativas 

8. Danças Folclóricas 19. Esportes Individuais 

9. Luta Simples 20. Esportes com Raquetes  

10. Jogos Pré-desportivos 21.Esportes com rodas 

11. Atividades de Fundamentação do Esporte 22. Esportes com Bolas 

Fonte: FREIRE e SCAGLIA, 2009, p. 37 
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QUADRO 02 – Distribuição dos temas pelos diversos anos 

DISTRIBUIÇÃO DOS TEMAS PELOS DIVERSOS ANOS 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

1. Sensibilização Corporal X X X X X     

2. Jogos Simbólicos X X        

3. Jogos de Construção X X        

4. Jogos de Regras  X X X X     

5. Rodas Cantadas  X X       

6. Brincadeiras Populares X X X X X X X X X 

7. Ginástica Geral  X X X X X X X X 

8. Danças Folclóricas    X X X X   

9. Lutas Simples    X X X    

10. Jogos Pré-desportivos    X X X X   

11. Atividades de Fundamentação do 

Esporte 

    X X X X X 

12. Atividade de Percepção Corporal       X X X 

13. Relaxamento      X X X X 

14. Alongamentos      X X X X 

15. Lutas      X X X X 

16. Ginásticas      X X X X 

17. Danças      X X X X 

18. Atividades Alternativas      X X X X 

19. Esportes Individuais      X X X X 

20. Esportes com Raquetes       X X X X 

21.Esportes com rodas      X X X X 

Fonte: FREIRE e SCAGLIA, 2009, p. 37 

 

Os autores sugerem essa distribuição, mas afirmam que “qualquer professor pode criar seu 

próprio currículo, eleger seus temas, seus temas transversais, seus subtemas e seu roteiro de 

atividades, respeitando, obviamente, as diretrizes gerais estabelecidas por sua escola ou Secretaria 

de Educação” (FREIRE e SC GLI , 2009, p.37). 
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O livro dos autores Angela Palma, Amauri Oliveira e José  ugusto Palma, “Educação física e 

a organização curricular: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio” (2010), propõe 

um currículo crítico com bases no construtivismo de Piaget. Nas últimas décadas, a busca pelas 

mudanças no currículo deu-se pela necessidade de formar alunos críticos e criativos (p.29). 

 o ponto de vista dos autores, o objeto de estudo da área é o “movimento humano 

culturalmente construído” utilizando-o para a seleção dos conteúdos (PALMA, OLIVEIRA e 

PALMA, 2010, p.56). Esse entendimento, para os autores, é baseado nos estudos “fenomenol gicos 

de Merleau-Ponty, Manuel Sérgio, Hildebrandt e Laging, do Grupo de Trabalho Pedagógico, de 

Gallardo, Oliveira e  ravenã e de Palma e Palma” (I EM, p.56). Os autores tomam com 

embasamento teórico a motricidade humana e o movimento culturalmente construído. 

A Educação Física como componente curricular sempre foi apresentada como uma área 

exclusivamente prática, caracterizando-se, dessa forma, por “fazer pelo fazer”, não como um campo 

de conhecimento dotado de saber, afirmam os autores (IDEM, 2010, p.45). 

Os autores entendem que há uma troca de relação entre as disciplinas escolares e a cultura da 

sociedade. A partir do momento em que os conteúdos objetivam ensinar aos alunos algum 

conhecimento ou saber da área, ocorre uma formação de hábitos, atitudes, habilidades, valores e 

convicções.  

 

O conhecimento/saber escolar é um recorte do conhecimento sistematizado, produzido 

historicamente pelas pessoas nas relações sociais e com a natureza, que passa a ser dosado 

e sequenciado para efeitos de ensino-aprendizagem na escola ao longo de um tempo 

determinado (PALMA, OLIVEIRA e PALMA, 2010, p. 48). 
 

A Educação Física como matéria do currículo escolar não pode ser tratada diferentemente das 

outras disciplinas, mesmo sabendo que ela tem saber particular e específico da área. Nessa 

perspectiva, ela deve ser “considerada como uma matéria escolar que objetiva o ensino de 

conhecimentos, sendo o movimento, culturalmente construído, seu referencial primário” (I EM, 

2010, p.49). 

Os conteúdos da Educação Física para o ensino exigiram uma ampliação e uma redefinição do 

que foi sugerido pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Nesse sentido, estes organizam os 

conteúdos em núcleos de concentrações, apontando cinco núcleos: o movimento e a corporeidade; o 

movimento e os jogos; o movimento e os esportes; o movimento em expressão e ritmo; e o 

movimento e a saúde (PALMA, OLIVEIRA e PALMA, 2010, p.55).  

A partir daí, eles organizam objetivos em cada núcleo para cada nível de ensino (educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio), dividindo-os em blocos com temas (ex.: jogos 

populares), subtemas (ex.: amarelinha), assunto (ex.: ações motoras básicas da amarelinha) e até 
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exemplos (ex.: saltar, lançar, equilibrar-se corporalmente com e sem objetos). Assim, os autores 

explicam que se fundamentam na metodologia piagetiana, devido a tratar dos aspectos morais e da 

tomada de consciência no processo ensino-aprendizagem, tanto direcionando a responsabilidade 

para o professor com também para o aluno. 

Portanto os autores ampliam as possibilidades de se organizar os conteúdos de ensino, 

visando sempre à relação sujeito e meio, num processo de interação circular. Segundo Zabala 

(1998), o conteúdo é tudo quanto se tem que aprender, e não apenas abrange as capacidades 

cognitivas, como inclui também as demais capacidades, relacionadas às interações sociais, afetivas, 

culturais. Consequentemente, pode-se incluir, de forma explícita, nos programas de ensino, o que 

antes estava apenas no currículo oculto.
1
 

Entendemos que os conteúdos precisam ser problematizados com o contexto social, com a 

realidade do aluno, abordando os aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais no processo 

educacional. Nesse caso, é importante a tarefa de seleção de conteúdos, pois estes são a base que 

comporá a aprendizagem dos alunos.  

Na compreensão de Darido (2005), os conteúdos de ensino são os conjuntos de 

conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais de atuação social, abordados 

pedagógica e didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e aplicação pelos alunos em sua 

prática de vida. Por esse motivo, propõe-se uma abordagem dos conteúdos seguindo três dimensões: 

conceitual – compreendendo “o que o aluno deve saber”, procedimental – que compreende “o que 

se deve saber fazer” e atitudinal – que compreende “o como deve ser”.  

Nesse sentido, a autora acrescenta: 

 

o papel da Educação Física ultrapassa o ensinar esporte, ginástica, dança, jogos, atividades 

rítmicas, expressivas e conhecimento sobre o próprio corpo para todos, em seus 

fundamentos e técnicas (dimensão procedimental), mas inclui também os seus valores 

subjacentes, ou seja, quais atitudes os alunos devem ter nas e para as atividades corporais 

(dimensão atitudinal). E, finalmente, busca garantir o direito do aluno de saber porque ele 

está realizando este ou aquele movimento, isto é, quais conceitos estão ligados àqueles 

procedimentos (dimensão conceitual) (DARIDO, 2005, p.5). 

 

Historicamente, observa-se que as aulas são configuradas por atividades que se esgotam em si 

mesmas, numa nítida opção por priorizar nas aulas os conteúdos de caráter procedimental, 

limitando os alunos ao contexto prático, sem a compreensão do “fazer”.  essa forma, a Educação 

Física é vista como uma disciplina exclusivamente prática, mas não apresenta sua importância na 

formação dos alunos. Assim, é necessário que os professores ampliem as suas intervenções 

                                                 

1. Entende-se por currículo oculto aquelas aprendizagens que se realizam na escola, mas que não aparecem de forma 

explícita nos programas de ensino. 
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pedagógicas para possibilitar um saber mais amplo sobre as manifestações da cultura corporal. 

Dessa forma, o aluno deverá apropriar-se de conhecimentos que justifiquem a presença e 

importância da Educação Física na educação básica. Esse componente curricular pode ainda 

contribuir para que as diversas manifestações da cultura corporal sejam preservadas, difundidas e 

conhecidas, contribuindo também para o aperfeiçoamento das práticas democráticas necessárias nas 

aulas, a fim de que as diferenças possam ser respeitadas. Trata-se, então, de dar aos conteúdos uma 

abordagem para além do fazer. 

Para que os conteúdos sejam organizados a atender aos objetivos do professor e os objetivos 

dos alunos, precisa-se planejar de maneira intencional. O planejamento do ensino e suas 

possibilidades implicam a ação pedagógica do professor de Educação Física no espaço escolar. Para 

tanto, é importante observar e conhecer a realidade na qual a escola está inserida, para, assim, saber 

como essa realidade dialoga com a escola, considerando que o seu projeto pedagógico deve traduzir 

essa relação.  

A escola é uma fiel representação do que se passa fora dos muros que a contornam, seja pelas 

pessoas que a formam, seja pelo contexto cultural, seja por questões políticas e sociais. Assim, 

construir processos educacionais e pedagógicos sem estabelecer um diálogo com a realidade que 

norteia a escola é absolutamente incoerente. O conhecimento da realidade nos aproxima dela e ao 

mesmo tempo nos confronta sobre as suas necessidades. E nessa aproximação iremos nos nortear 

para organizar o nosso planejamento e procedimento metodológico que materializarão nossa ação 

pedagógica. 

O professor de Educação Física deve ter em mente que o seu compromisso educacional 

implica estas questões, sociais, cognitivas, culturais, que sua prática deve suceder a partir da 

realidade do aluno enquanto ser social e individual. O planejamento curricular não exige dos 

profissionais apenas o conhecimento sobre o contexto social e educacional, mas também o saber 

científico sobre as estratégias metodológicas, os métodos de ensino, as abordagens pedagógicas e as 

propostas de sistematização. Esses profissionais nortearão a elaboração dos planos de aulas, dando 

direcionamentos no trato pedagógico dos saberes e conteúdos, adequando-os, para atender aos 

alunos, e que estes apreendam e incorporem a sua formação. 
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CAPÍTULO II 

 

O JOGO COMO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Este capítulo foi divido em três partes: 1º) Realizamos uma revisão teórica, em que 

explicamos o conteúdo jogo sob o ponto de vista de vários autores; 2º) Construímos o estado da 

arte, momento em que mostramos algumas publicações sobre o conteúdo jogo, o que esses autores 

sabem sobre o jogo, como eles o abordam, quais as lacunas existentes sobre esse conteúdo e onde 

estão os principais entraves teóricos e metodológicos sobre o jogo; 3) Unimos as duas primeiras 

partes e expomos o que nosso estudo propõe e avança nesta temática. 

  

2.1 – Revisão teórica 

 

O jogo é um conteúdo da Educação Física segundo os PCN´s (1997). Ele também é um 

fenômeno social e cultural. Inserido no contexto educacional, traz na sua essência a ludicidade, 

elemento fundamental para o processo de aprendizagem. Diante desse envolvimento e vivência com 

o jogo na vida dos indivíduos, compreendemos e defendemos a importância do estudo desse 

conteúdo. 

Nessa configuração, o conteúdo jogo deve ser tratado, no planejamento e nas aulas, de forma 

progressiva. O professor tem de compreender que, a cada nível escolar, esses conhecimentos vão 

evoluindo. Dessa forma, isso deve ser passado para os escolares e estes devem ampliar os seus 

conhecimentos a partir do que já conhecem. 

No âmbito educacional, o jogo é utilizado pelas diversas disciplinas curriculares como 

instrumento em que ele é o meio para se atingir a aprendizagem. A autora Dias (2012) posiciona-se 

sobre essa situação, relatando que “é lamentável esse fato, pois o jogo que as crianças levam com 

elas quando vão para a escola, muito ajudariam em suas possibilidades de relaç es e aprendizagem” 

(DIAS, 2012, p. 97). Esse jogo das crianças são suas vivências e aprendizagens.  

O jogo impregnado no corpo e na vida dos escolares faz parte da sua subjetividade. É um 

conteúdo a ser aprendido, além de ser um fenômeno que faz parte da sua vida e que direciona sua 

vida social, cultural, afetiva, cognitiva, emocional. Quando o indivíduo joga, ele está vivendo e 

experimentando a vida, o seu entorno, aprendendo e desaprendendo, errando e se autocorrigindo, 

num processo de dominância e dominação. O indivíduo se deixa dominar pelo jogo e, assim, o 

prazer o envolve, tendo seus receios e medos superados pelas vivências possíveis do jogo.   

A dominação é quando o ser se supera e nada mais faz sentido, e na busca por novos 
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significados para aquele jogo, ele, autonomamente, modifica as regras, para satisfazer-se e evoluir. 

Então, onde antes era desafio, no presente é conhecimento e complemento para as novas aquisições. 

  Desse modo, o jogo é a vida das crianças, seu aprendizado é jogando e vivendo os jogos que 

elas criam, aprendem e recriam. O jogo caracterizado como instrumento desagrega seu valor 

humano. 

O caráter recreativo, sendo utilizado nos eventos escolares, nas gincanas, faz do jogo algo 

descartável e que só tem significado agregado a uma função instrumentalista. Freire (2005) critica o 

posicionamento da escola com relação ao jogo, onde este, quando serve   pedagogia, “deixa de ser 

jogo para ser profanado por estratégias que, de modo algum, levam em conta o verdadeiro papel 

educativo da atividade lúdica” (2005, p.81).  

 essa forma, Freire afirma que “o potencial educativo do jogo é mais forte que o mencionado 

pelos pedagogos de modo geral” (2005, p.81). Ou seja, ao ser “utilizado” pelos pedagogos, o jogo 

perde seu valor educativo e sua essência lúdica. 

O professor deve compreender a importância desse conteúdo na sua prática pedagógica, 

sabendo que ele vai além da prática pela prática. Seus conhecimentos possibilitam trabalhar com as 

diversas linguagens, manifestações emocionais, abordando os valores éticos e morais do contexto e 

da própria prática envolvida.  

O respeito é outra dimensão que perpassa pelo jogo, em que quem joga e vivencia o lúdico 

compreende e tem respeito pelo jogo e pelos jogadores. A quebra do contrato, dessa dimensão 

social, implica a não significação do jogo e o surgimento do desprazer. O jogo possibilita abordar 

elementos de convivência entre os seres e o ambiente em que vivem. Esse direcionamento da 

prática pedagógica, pelo viés atitudinal, promove mudanças e evoluções dos escolares, no tocante à 

socialização, reconhecimento de si diante do mundo, autonomia, atitude e posicionamentos críticos.   

Segundo Prodócimo et al (2007),  

 

durante o jogo, que é uma das práticas ideais para o acontecimento de aprendizado 

significativo – devido à constante solicitação de solução de problemas e as próprias 

características de subjetividade – situações que aparentemente passariam desapercebidas 

como a humilhação sofrida por aqueles que perderam a partida, podem servir de fio 

condutor para riquíssimas discussões de ordem moral e ética, como questões como esta, 

por exemplo: como poderíamos manifestar nossa alegria sem inferiorizar o outro? 

Controlar a ação, mas não a emoção (p. 135). 
 

No artigo “O jogo como precursor de valores no contexto escolar”, os autores Sena e Lima 

(2009) apresentam o jogo como instrumento de intervenção na formação de valores de indivíduos 

no contexto escolar. Eles constataram como resultado que 
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houve uma sensível diminuição na incidência de agressões físicas e verbais; notou-se um 

maior uso do diálogo, frente à necessidade da resolução de conflitos gerados nas situações 

lúdicas; percebeu-se um maior respeito às decisões coletivas; e observou-se que foram 

reduzidas as atitudes de discriminação e exclusão (SENA e LIMA, 2009, p. 247). 
 

Coadunando com Sena e Lima (2009), os autores Prodócimo et al. (2009), no artigo “  

agressividade na Educação Infantil: o jogo como forma de intervenção”, discutiram a agressividade 

na Educação Infantil e o jogo como possibilidade de trabalho a partir dessa questão. Sendo um 

assunto recorrente no contexto escolar, os autores apresentam 

 

que o jogo pode ser um instrumento para lidar com a agressividade, pois por meio dele a 

criança brinca e, dentro desse mundo imaginário do brincar, podem ser construídas atitudes 

positivas, criatividade estimulada, podendo transformar a realidade (2009). 
 

Percebe-se que os autores tratam o jogo como “instrumento pedag gico” para tratar o tema 

“agressividade”. O professor de Educação Física pode fazer essa ponte do jogo com o 

comportamento dos estudantes, porém o que deve ser definido é a forma de utilização do jogo, se 

será como conteúdo de ensino, como um instrumento ou como estratégia pedagógica.  

Como relatado, o jogo, além de conteúdo da Educação Física, é utilizado como instrumento 

pedagógico, ou seja, uma forma de ensinar outros conteúdos. No artigo “  gestão do processo 

organizacional do jogo: uma proposta metodol gica para o ensino dos jogos coletivos”, os autores 

Reverdito e Scaglia (2007) utilizam-se do jogo para ensinar o conteúdo esporte, especificamente o 

handebol.  

Os artigos “O jogo no ensino do handebol: proposta de um plano de ensino pensado para a 

prática diária” dos autores Castro, Giglio e Montagner (2008)  “Modelos de ensino dos jogos 

desportivos: investigação e ilaç es para a prática” dos autores Mesquita, Pereira e Graça (2009)  “O 

ensino dos esportes coletivos: metodologia pautada na família dos jogos”, dos autores Leonardo, 

Scaglia e Reverdito (2009) apresentam-se com essa característica de utilização do jogo como 

instrumento pedagógico e método de ensino. 

Outro artigo em que o jogo é tratado como um instrumento pedagógico é o dos autores 

Fagundes, Silva e Mendes (2011), que trata as “ ificuldades de aprendizagem em escolares e as 

possibilidades de intervenç es através do jogo: um estudo de caso”, em que visa à melhoria do 

processo de ensino aprendizagem dos escolares através do jogo.  

Percebe-se que as outras disciplinas utilizam-se do jogo como forma de suporte pedagógico, 

sendo um meio para o sucesso na aprendizagem dos conteúdos, como Matemática e Português, por 

exemplo. São essas características que fazem o jogo estar inserido em diversos ambientes sociais, 

como escolas, clubes, espaços de lazer, praias, entre outros, como também relacionados às diversas 
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atividades pedagógicas. 

Visando ao posicionamento do jogo na área da Educação Física, a autora Okamoto (2011), no 

seu trabalho de conclusão do curso de especialização, intitulado “O jogo popular como conteúdo de 

ensino nas aulas de educação física”, apresenta um debate acerca do assunto.   autora afirma que o 

jogo é conteúdo de ensino da disciplina Educação Física e é instrumento pedagógico que pode ser 

utilizado para ensinar outros conteúdos. Relata, também, haver autores que buscam definir o jogo e 

determinar sua função. Analisa que o jogo é apresentado como elemento da cultura, tendo um 

significado social, como também é utilizado para compreender os diferentes comportamentos do ser 

humano. 

Nesse sentido, entendemos que os professores de Educação Física necessitam ter 

conhecimento sobre o conteúdo jogo, compreendendo seu emprego no contexto educacional, 

podendo ele ser enriquecido e potencializado pela qualidade e frequência das intervenções do 

educador. 

Para o nosso estudo, o jogo é um conteúdo presente na escola, que precisa ser tratado sob as 

três dimensões: Conceitual, Procedimental e Atitudinal. Desse conteúdo, devem ser abordados seus 

valores e significados, e ele ser estudado como um patrimônio cultural. 

Trabalhar o jogo como conteúdo de ensino da Educação Física é buscar estabelecer uma 

relação entre a cultura cotidiana e a já formada pelos estudantes, visando a um novo entendimento. 

Esse entender possibilitará um agir e pensar diferente, ampliando o que já se sabe. A aprendizagem 

sobre o jogo proporciona conhecer diferentes manifestações culturais, como também se reconhecer 

dentro delas. 

Nas aulas de Educação Física, o jogo é o conteúdo mais solicitado pelos estudantes. As 

atividades, de forma geral, estão sempre envolvidas pelo jogo e por sua característica lúdica. O 

jogo, para os estudantes, representa toda e qualquer prática corporal. Esse pensamento e 

compreensão dos estudantes condizem com a afirmação que Freire e Scaglia (2009) fazem sobre o 

jogo.  Eles afirmam que é “inadequado enquadrar o jogo, esporte, a luta e ginástica na mesma 

categoria” (FREIRE e SC GLI , 2009, p. 31).  esse sentido, os autores colocam o jogo como 

conteúdo primordial diante de todos os outros apresentados pelos PCN's de Educação Física. 

Deixam claro que todos os outros conteúdos são uma manifestação do jogo ou da dimensão lúdica 

humana (FREIRE e SCAGLIA, 2009, p. 33). 

Como conteúdo, o jogo deve ser ensinado, aprendido, discutido, ressignificado, construído, 

reconstruído, possibilitando a ampliação de experiências das manifestações da cultura de 

movimento dos escolares dentro e fora da escola. 

Os jogos ensinados na escola, segundo Melo (2011), precisam ser conduzidos de modo que 
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transmitam a cultura vivida dos educandos e, ao mesmo tempo, contribuam para a produção de 

novos conhecimentos. O jogo deve ser trabalhado no “fazer” e problematizado a partir das suas 

características, contextualizando com a realidade escolar, a cultura dos estudantes, trabalhando a 

partir dele temas como ética, política, sexualidade, gênero, regras, entre outros.  

 esse mesmo direcionamento, Tavares e Souza Júnior (2007), no artigo “O jogo como 

conteúdo de ensino para a prática pedag gica da Educação Física na escola”, afirmam que 

“devemos organizar e estruturar a ação pedag gica de forma que o jogo seja entendido, aprendido, 

refletido e reconstruído enquanto conhecimento que constitui o acervo cultural da humanidade, 

possibilitando sua constatação, sistematização, ampliação e aprofundamento” (p. 02). 

O jogo traz as raízes de uma sociedade e apresenta sua cultura e história. Ao jogar, o 

indivíduo tem acesso à cultura e, ao mesmo tempo, cria e recria-a, sempre estabelecendo relações 

sociais com os outros. Melo e  ias (2010) acrescentam que “o jogo está impregnado de desejos 

individuais e de significaç es culturais, ou seja, coletivas e individuais”. 

O jogo não é compreendido por características fisiológicas, dos gestos técnicos e mecânicos, 

mas “é uma função significante, isto é, encerra um determinado sentido”, ou seja, ele tem o caráter 

intencional, com sentido e significado (HUIZINGA, 2001) para quem o compartilha, não sendo um 

ato imposto. 

Os indivíduos envolvidos no ato do jogar estão coadunados pelas regras organizadas, criadas 

e recriadas a partir de sua maleabilidade. O jogo é transmissor e, ao mesmo tempo criador, 

encerrando em si mesmo sua significação. Segundo Melo e  ias (2010), “todo jogo acontece no 

campo do imaginário, construindo uma nova realidade, acessada e compreendida eminentemente 

pelos sujeitos que participam da ação”. 

O jogo apresenta características como: ato voluntário, que se concretiza com a evasão da vida 

real, com orientação própria, ocorrendo dentro do limite de tempo e espaço. O jogo constitui-se de 

liberdade e invenção, da fantasia e disciplina, tem como característica o prazer e a repetição, 

preservando a sua magia; nesse sentido, todas as manifestações culturais são dele originadas 

(HUIZINGA, 2001). 

Outra característica do jogo, elencada por Huizinga (2001), é a tensão, expressa pela incerteza 

e pelo acaso. As regras apresentam-se como um papel fundamental no jogo “e não há dúvida de que 

a desobediência às regras implica a derrocada do mundo do jogo” (HUIZI G , 2001, p.14). 

O autor resume essas características, conceituando o jogo como:  

 

uma atividade livre, conscientemente tomada como “não-séria” e exterior   vida habitual, 

mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total. É uma 

atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com a qual não se pode obter  
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lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa ordem 

e certas regras (IBIDEM, p.16).  
 

No entanto, sobre esse conceito cabe uma análise mais cuidadosa. Quando Huizinga (2001) o 

coloca como atividade “não-séria”, não está desmerecendo a atitude de envolvimento total no jogo, 

pois, como ele mesmo relata, “certas formas de jogo podem ser extraordinariamente sérias” (p. 8).  

O jogo está atrelado à vida de cada indivíduo, assim como de uma sociedade. Nesses terrenos 

vivenciais, é tratado por crianças, jovens, adultos de diferentes níveis sociais, a partir de suas 

necessidades, objetivos e finalidades múltiplas.  

Um elemento marcante do jogo, que emerge com expressividade, é o lúdico. Genú (2010) 

destaca que “o lúdico é muito mais que um conceito, é concebido como uma ação, uma forma de 

sentir e agir possibilitada pela liberdade de escolha e motivada pelo prazer de realizar e participar 

do fenômeno chamado jogo” (p.18). 

 

Nesse contexto, o lúdico pode ser compreendido como um operador da imaginação, do 

sonho e da criatividade como dimensões do humano. Entre outros lugares da criação 

humana, compreendemos que o lúdico se expressa com vigor no jogo, ou ainda, atravessa 

toda a compreensão de jogo, sendo um caminho para que possamos perceber 

potencialidade da dimensão humana da inventividade (MELO e DIAS, 2010). 
 

Com o passar dos anos, o termo jogo se associou à ideia de movimento, agilidade e não 

seriedade. Passou a ter diversos significados, dependendo da época e do local, tendo como 

característica o passatempo, divertimento, ou como sinônimo de brinquedo e brincadeira. Porém o 

jogo foi além desse sentido de divertimento e passou a ser organizado e elaborado por instituições 

que sistematizaram seus componentes, e assim nasce o esporte. Para Bracht (2003) os jogos se 

tornaram esportivizados pela nobreza inglesa do século XVIII.  

Os jogos populares, elementos da cultura corporal de movimento das classes populares 

inglesas, foram modificados para que pudessem ser inseridos nas camadas mais nobres. O autor 

afirma que o declínio desses jogos foi a partir do século XVIII, quando eles se modificaram, devido 

à industrialização e à urbanização, e foram adaptados para funções mais competitivas, racionais e 

direcionadas para o treinamento. 

Dessa forma, o esporte surgiu para atender a nobreza, diferenciando-se das atividades da 

classe burguesa. Bracht (2003) cita Huizinga, quando critica o esporte, afirmando 

 

esta sistematização e regulamentação cada vez maior do esporte implica a perda de uma 

parte das características lúdicas mais puras […] implica uma separação entre aqueles para 

quem o jogo já não é jogo e os outros, os quais por sua vez são considerados superiores 

apesar de sua competência inferior. O espírito do profissional não é mais o espírito lúdico, 

pois lhe falta espontaneidade, a despreocupação (p.22). 
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Nota-se que Huizinga discorda do sentido e significado apresentados para o esporte. O autor 

afirma que o esporte se tornou dessacralizado e profano, perdendo a espontaneidade e ludicidade. 

Para Huizinga, portanto, vem ocorrendo o desaparecimento do espírito lúdico, antes encontrado 

com maior intensidade nas "sociedades primitivas".  

Para o autor, essa dissipação lúdica é, em certos momentos, imperceptível, pois existiria, 

principalmente na esfera da política, o “falso jogo”, uma ilusão lúdica que ocultaria interesses 

políticos ou econômicos: "O autêntico jogo desapareceu da civilização atual, e mesmo onde parece 

ainda estar presente, trata-se de um falso jogo, de modo tal que se torna cada vez mais difícil dizer 

onde acaba o jogo e começa o não jogo" (HUIZINGA, 2001, p. 229). 

Dessa forma, Huizinga enfatiza o jogo como elemento vital, em que não é só elemento 

complementar a indivíduo, mas inerente ao ser vivo. 

Ribas e Marco (2008) descrevem que  

 

uma das principais diferenças que Parlebas considera entre o jogo e o esporte é a 

institucionalização, ou seja, os esportes são organizados a partir de instituições que 

regulamentam de forma universal as práticas esportivas em todas as partes do mundo, 

enquanto os jogos, considerados pelo autor como jogos tradicionais, não possuem este 

âmbito de organização (quando possui é local ou regional)[...] (p.155). 
 

Os autores Ribas e Marco (2008) explicam:  

 

o esporte, na atualidade, conta com um número muito maior de investigação, material 

didático, além da própria divulgação das modalidades, enriquecendo, assim, o mundo da 

cultura corporal esportiva. Já os jogos, por não possuírem as mesmas características de 

institucionalização e por não despertarem tanto interesse por parte de investigação da 

educação física e da própria mídia, estão restritos e, talvez, até esquecidos em nossa cultura 

corporal (p.156). 

 

Os autores relatam que tanto o jogo como o esporte apresentam características positivas para 

o processo de aprendizagem dos alunos, que as atividades “proporcionam informaç es, 

experiências, relações, emoções diferenciadas, que devem ter o mesmo trato pedag gico” (RIB S e 

MARCO, 2008, p.156) cada uma com sua particularidade, tendo como objeto de estudo a cultura 

corporal expressando-se pelo movimento. 

Os autores Piaget (1971), Kishimoto (1996), Antunes (2000), Aberastury (1992), Brotto 

(1999), Leif e Brunelle (1978), Brougère (1995; 1998), Freire e Scaglia (2003) apresentam o jogo 

como um meio de aquisição das diferentes situações de aprendizagem. O jogo pode proporcionar ao 

indivíduo o desenvolvimento e ampliação de sua criatividade, potencialidade e inventividade.  

Tratado pedagogicamente, segundo Brougère (1998), o jogo pode possibilitar o encontro de 

aprendizagens. O indivíduo pode aprender e conhecer através do jogo e, segundo Genú (2010, 
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p.17), as situações no jogo possibilitam comportar um potencial simbólico que pode ser fator de 

aprendizagem, dependendo da sua aplicação e utilização. 

O jogo possibilita às crianças apropriar-se das principais ações realizadas pelos adultos na 

sociedade, tendo o jogo como um organizador e facilitador de conflitos internos e externos. Para 

Piccolo (2010)  

 

os jogos se convertem em um mecanismo facilitador e amplificador das relações sociais 

estabelecidas entre as crianças, configurando não apenas formas de pensar, mas também 

maneiras de sentir, observar, cheirar, tatear, andar, saltar, rir, chorar, chutar, enfim, os jogos 

funcionam como verdadeiras pontes dialéticas na apropriação do conhecimento acumulado 

pela humanidade e também na objetivação de relações gnosiológicas, sociais, culturais, 

éticas, estéticas e também lúdicas (p.191). 
 

É fundamental que as aulas manifestem o conteúdo jogo, observando sua importância, para 

que os alunos aprendam a lidar com regras e transponham para o cotidiano elementos como: o saber 

ganhar, perder, esperar e dividir – como circunstância da vida, ou seja, o jogo proporciona à criança 

sair do processo egocêntrico e passar à socialização. Observa-se que nesse cotidiano existe uma 

interação entre professor e aluno, e isso contribui para que haja uma aprendizagem significativa e 

prazerosa sobre o conteúdo jogo. 

Entendido como elemento educacional e inserido nas instituições de ensino de todos os níveis, 

o conteúdo jogo proporciona o processo de ensino (enquanto atribuição do professor) e 

aprendizagem (enquanto um direito dos estudantes).  

O jogo, segundo Freire e Scaglia (2003), possibilita a ampliação do conhecimento relativo à 

cultura, já que ele é uma manifestação da cultura corporal e também proporciona situações 

pedagógicas de ensino-aprendizagem que podem ser exploradas pelo professor. 

O conteúdo jogo apresenta importância no processo educacional dos indivíduos, já que este se 

encontra ligado aos elementos culturais e sociais do meio, apresentando-se como fator expressivo e 

significativo nas representações e identificações desses indivíduos. Assim, entendemos que o jogo, 

fazendo parte de uma sociedade, apresenta características marcantes que informam e definem esta, 

relacionada a outros meios sociais. 

 

2.2 – Estado da arte 

 

Neste momento, apresentaremos o que foi produzido sobre o jogo. Para isso, realizamos um 

levantamento sobre artigos, periódicos e livros publicados que abordam o jogo relacionado à 

Educação Física escolar. O objetivo de descrevê-lo aqui é, por um lado, justificar por que não se 

pretende fazer uma pesquisa nos mesmos moldes, mas sim conhecer os trabalhos já feitos e marcar 
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o diferencial deste trabalho, voltado à sistematização do conteúdo jogo.  

A pesquisa teve a pretensão revelar as seguintes questões: que concepção os autores têm sobre 

o jogo?; quais os direcionamentos pedagógicos e metodológicos estavam sendo estudados a partir 

do conteúdo jogo? Dessa forma, tivemos como objetivo avançar no conhecimento sobre o jogo. 

As pesquisas nos mostraram que é notável a importância do elemento jogo para o processo de 

ensino e aprendizagem do ser humano. O autor Huizinga (2001) afirma que o jogo é compreendido 

como fenômeno cultural e histórico. Ele é vivenciado a partir da cultura corporal ou cultura de 

movimento do indivíduo que realiza, e é a partir do jogo que o lúdico se expressa. Então sendo 

elemento cultural, ele envolve toda uma sociedade. Para Huizinga (2001) a essência do jogo reside 

em sua intensidade, fascinação e capacidade de excitar, evidenciado o elemento lúdico em toda sua 

análise e interpretação. O autor ainda acrescenta que o jogo é 

 

uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de 

tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias 

dotadas de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e 

de uma consciência do ser diferente da vida cotidiana (HUIZINGA, 2001, p. 33). 
 

Ou seja, vemos que o jogo instaura uma nova realidade, uma realidade paralela, em que é 

possível trabalhar a socialização nas crianças, mostrando a importância das regras, o senso de 

coletividade, a possibilidade de organização de um jogo, entre outros objetivos. Nele a criança 

cresce, conhece-se e se reconhece.  

Entendendo a importância do jogo, os educadores precisam de empenho para atrair os 

escolares nas suas atividades, já que hoje percebemos uma modificação, dentro e fora da escola, de 

hábitos, comportamentos, valores e regras desses grupos ocasionados pelas tecnologias da 

informação e comunicação.  

Os escolares estão se distanciando das práticas corporais, devido ao atrativo dos aparatos 

tecnológicos, que apresentam jogos eletrônicos como alternativas de lazer. Com isso os autores 

Prodócimo e Calegari (2006), em seu artigo, afirmam, a partir dos depoimentos dos professores, que 

os jogos populares estão sendo “substituídos por outros jogos mais modernos como vídeo games, 

jogos de computador, ou até mesmo pela programação da televisão” (2006, p.133).  

Esses jovens já nascem imersos em uma sociedade tecnológica e informatizada. Os 

conhecimentos adquiridos são, na sua grande maioria, utilizados nas redes sociais e na televisão. 

Não há como desconsiderar esses novos formatos de vida, contudo os educadores precisam 

organizar suas aulas, atividades e planejamentos a partir da realidade desses indivíduos, utilizando-

se dessas ferramentas como apoio pedagógico nas suas práticas educacionais.  
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A alternativa é desenvolver atividades em que os escolares utilizem os aparelhos eletrônicos 

para conhecer, compreender e buscar informações, orientados pelos professores e apresentando os 

benefícios e malefícios do uso desses equipamentos eletrônicos. 

Inquietos com as modificações de vida desses escolares, os autores Amaral e Paula (2007), 

em seu artigo “  nova forma de pensar o jogo, seus valores e suas possibilidades”, apresentam os 

jogos de videogames em duas linhas de pensamento, a de serem aparelhos de entretenimento e a 

com característica do jogo como utensílios de lazer educativo. Os autores dialogaram sobre essas 

linhas e concluíram que elas não se excluem, desde que bem trabalhadas e contextualizadas, 

podendo contribuir para o desenvolvimento do indivíduo em uma educação para o lazer.  

Com isso os jogos eletrônicos, cada vez mais inseridos no contexto escolar, devem ser 

problematizados e refletidos nas aulas de Educação Física. Negar sua influência nas atitudes e 

comportamentos dos escolares é distanciar-se da realidade e do contexto real desses indivíduos. 

Esses materiais eletrônicos, hoje, transitam com facilidade e são de fácil acessibilidade no universo 

juvenil.  

Na mesma linha de pensamento, o autor Gomes (2010), em seu artigo “Jogos populares 

infantis e cultura de massa”, enfatiza que a indústria cultural tem se inserido no universo cultura 

infantil, com as suas linguagens midiáticas, concretizando efetivas mudanças, tanto de costumes, 

como de valores e do lúdico.  

Os jogos populares infantis, expressão particular da cultura lúdica infantil, estão sofrendo 

influências das mídias. Sendo assim, a escola, em diálogo com a sociedade, precisa refletir, 

criticamente, agindo sobre as atividades da indústria cultural e os efeitos da comunicação de massa 

que muitas vezes superficializam as informações. 

Nessa perspectiva, os autores Prodócimo e Calegari (2006) propõem trabalhar os jogos 

populares no contexto escolar, afirmando que 

 

seriam um conteúdo muito interessante de ser abordado nas aulas de Educação Física 

Escolar, não só para explorar e aproveitar todos os aspectos positivos que a aplicação de tais 

jogos nos oferece, mas também contribuir com esse processo de transmissão que nos 

últimos tempos parece estar um tanto comprometido (2006, p. 135). 
 

Observa-se uma dificuldade dos professores em desenvolver aulas de Educação Física que 

possam levar os escolares a um interesse no conhecimento e compreensão dos seus conteúdos e a 

sua efetiva realização da prática. 

No tocante a interesse dos escolares, os autores Prodócimo et al. (2007) enfocam a relação 

comportamento e manifestações emocionais que provêm das práticas dos jogos nas aulas de 
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Educação Física. 

O artigo intitulado “Jogo e emoç es: implicaç es nas aulas de Educação Física Escolar”, 

objetiva a compreensão mais estruturada dessas manifestações e um maior entendimento sobre a 

atuação do professor diante de tais situações práticas, apontando para reflexões que se voltem para 

uma maior sensibilização por parte dos docentes. Desse modo, os professores devem, em seus 

planejamentos, observar os conteúdos que são atrativos e motivantes para os escolares, atendendo 

as manifestações afetivas e emocionais dos envolvidos. 

Dessa forma, o componente motivação faz parte do processo lúdico, sendo um dos 

combustíveis para o jogo. A ludicidade, que faz parte do jogo, é fenômeno importante para que os 

professores possam avaliar suas aulas, se é motivante, se os escolares estão compreendendo e 

aprendendo sobre o conteúdo.  

Compreendemos, com isso, que o conteúdo jogo tem relação com as manifestações 

emocionais dos indivíduos, que tratam de valores morais e éticos, promovem respeito, autonomia e 

atitude diante das situações individuais e coletivas. E, nesse contexto, o professor, trabalhando o 

conteúdo jogo em suas aulas, abordará a dimensão atitudinal. 

Exemplo disso são os artigos “Jogos Cooperativos, Habilidades Sociais e  bordagem S cio-

cognitivista”, do autor Chaves (2007), “Relaç es sociais no desenvolvimento da imaginação por 

meio de jogos”, dos autores Freire e Santana (2007), “O jogo como precursor de valores no 

contexto escolar”, dos autores Sena e Lima (2009) e “  agressividade na Educação Infantil: o jogo 

como forma de intervenção”, dos autores Prodócimo et al. (2009). Todos eles tratam da atitude do 

indivíduo e do seu comportamento diante de situações na escola e fora da escola. 

 o artigo “Jogos Cooperativos, Habilidades Sociais e  bordagem S cio-cognitivista”, o autor 

Chaves (2007) estudou as alterações comportamentais dos estudantes a partir da utilização dos 

jogos cooperativos, sendo essa estratégia de ação nas aulas de Educação Física escolar.  Já no artigo 

“Relaç es sociais no desenvolvimento da imaginação por meio de jogos” dos autores Freire e 

Santana (2007), o objetivo foi perceber quais os tipos de relação estabelecidos entre as crianças 

durante os jogos de faz-de-conta propostos pela escola. Dessa forma, concluíram que mesmo em 

desacordos, com momentos de desinteresses, o que prevaleceu foi a colaboração, ocorrendo 

parcerias e organização nos trabalhos em grupo. Assim, vemos mais uma manifestação de atitudes 

dos escolares.  

Os artigos de Chaves (2007) e os de Freire e Santana (2007) tratam de questões emocionais 

vividas pelos estudantes, podendo nesse contexto ser abordados temas como: valores, cooperação, 

colaboração, regras, confronto e limites. Nas práticas realizadas pelos escolares, principalmente, do 

Ensino Fundamental I e II, as atitudes cooperativas e colaborativas devem ser estimuladas e 
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ampliadas visando à formação e desenvolvimento desses indivíduos. 

Nessa formação e desenvolvimento, o ser conhece e aprende conteúdos diversos, em suas 

dimensões conceituais, atitudinais e procedimentais. Essa aprendizagem ocorre pelo corpo, na 

relação pessoa-pessoa e pessoa-ambiente. Uma interação do corpo com o mundo e com os outros 

seres, onde, a todo momento, é construída e transformada. Cada corpo é uma situação de vida que 

apresenta contextos e vivências diversos e distintos.  

Os diversos corpos e vivências, subjetivas, expressam-se, comunicam-se, confrontam-se no 

ambiente escolar, nas aulas de Educação Física. Contudo esse universo amplo e complexo é 

diversificado para o professor. As emoções são subjetivas, e o jogo também acontece no campo do 

subjetivo, sendo “uma atividade em que as coisas são feitas sem que precisem ser feitas, porque não 

se distingue nela um compromisso objetivo com algo exterior ao jogador” (FREIRE, 2005, p. 121). 

Assim, observamos que o escolar se vê livre para ser o que é e, dessa forma, expressar o que 

traz consigo, sua história e vivências, tornando-se um ser autônomo. Essa autonomia vem apoiada 

por um senso crítico e inquietante, que rejeita os modelos fixos e visa à autossuperação, à criação, à 

liberdade nas práticas, como forma de se expressar e posicionar-se no ambiente social e cultural.  

Outro ponto relevante sobre o jogo citado por Rangel (2004) são os espaços, atualmente, nas 

grandes cidades, nas ruas e nas escolas, para realização dos jogos, que vêm diminuindo devido ao 

desenvolvimento da sociedade urbana. A autora ainda afirma que antigamente os jogos eram 

facilmente aprendidos na rua, nos parques, praças, até mesmo nos quintais das casas. Diante disso, 

entendemos que a Educação Física escolar é a disciplina que deve trabalhar esse conteúdo, visando 

à ampliação dos conhecimentos sobre o jogo e, para isso, deve proporcionar, aos escolares vivências 

das diversas manifestações da cultura de movimento. 

Atrelado à informações supracitadas, o artigo “Brincando como antigamente: jogos e 

brincadeiras tradicionais de Rio Branco/ C”, dos autores  lbuquerque et al. (2007), buscou 

abordar os jogos e brincadeiras com o intuito de fortalecer, democratizar e consolidar as identidades 

culturais dos moradores do município de Rio Branco. Ou seja, o objetivo de se trabalhar o jogo 

deve ser de fortalecimento, democratização e consolidação não só das identidades culturais, mas 

para o conhecimento, compreensão e prática dos jogos ao longo da vida dos escolares, dentro e fora 

da escola. 

Segundo Galvão (1996), o jogo tem sua importância no processo educacional, podendo ser 

aprendido, modificado e criado pelos jogadores. A autora traz a questão do jogo de queimada 

realizado com uma turma e como suas regras podem ser transformadas, a partir da proposta de aula 

apresentada pela professora. 

Coadunando com Galvão (1996), a autora Paula (1996), no seu artigo “Refletindo sobre o 
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jogo”, apresenta o jogo nas suas diversas dimens es: sociais e culturais.  o decorrer do texto, ela 

cita sobre o teor pedagógico do jogo e, assim, apresenta-o sob o ponto de vista da educação, como 

fenômeno que possibilita aprendizagem dentro e fora da escola. 

Sob essa perspectiva de se trabalhar o jogo, apresentamos o livro “Oficina de ludicidade na 

escola”, do autor Miranda (2013), que apresenta as possibilidades do jogo no contexto dos alunos 

de Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental. O livro trata do conceito de jogo, 

brincadeira e brinquedo, na perspectiva de autores como Piaget, Vygotsky, Wallon, Decroly, 

Claparède, Rogers, Winnicott, Huizinga e Caillois. Apresenta e discute as dimensões humanas 

quando a criança joga (cognição, socialização, afetividade, motivação, criatividade e 

psicomotricidade) e as possibilidades no campo da educação. O jogo realizado na escola deve 

ultrapassar os muros desta; sendo um fenômeno social e cultural, ele transmite os valores e 

interesses de uma sociedade. 

Todos esses trabalhos pesquisados estão relacionados com o conteúdo jogo. Observamos os 

direcionamentos pedagógicos para o jogo, as orientações metodológicas no trato com o jogo, a sua 

relação com os aspectos sociais e culturais, o elemento lúdico, que faz parte da sua essência. 

 

2.3 – Propostas e avanços 

 

Diante do exposto na revisão teórica e no estado da arte, observamos que o jogo vem 

perdendo espaço para os aparatos tecnológicos, e estes se tonando alternativas de lazer para os 

jovens dentro e fora da escola. Está havendo uma substituição dos jogos populares por jogos mais 

modernos, como videogames e jogos de computador. 

Dessa forma, vemos que os jogos populares infantis estão sofrendo influências das mídias e 

modificando o comportamento dos escolares. Com isso, observamos os professores ainda distantes 

dessa realidade, trabalhando de forma tradicional, e a aula de Educação Física não está sendo tão 

atrativa.  

Outro agravante é que os jogos antigamente eram facilmente aprendidos na rua, nos parques, 

praças, até mesmo nos quintais das casas. Desse modo, os profissionais devem trabalhar o jogo para 

fortalecer, democratizar e consolidar não só as identidades culturais. Diante dessas informações, o 

jogo tem sua importância no processo educacional, podendo ser aprendido, modificado e criado 

pelos jogadores. Seus conhecimentos possibilitam trabalhar com as diversas linguagens, 

manifestações emocionais, abordando os valores éticos e morais do contexto e da própria prática 

envolvida.  

O nosso estudo busca firmar a importância do jogo no contexto escolar, caracterizado como 
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conteúdo de ensino da Educação Física, como colocado pelos autores Tavares e Souza Júnior 

(2007), explicando que a prática pedagógica deve ser organizada e estruturada de maneira a ensinar, 

refletir e reconstruir o jogo enquanto conhecimento, possibilitando sua constatação, sistematização, 

ampliação e aprofundamento. 
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CAPÍTULO III 

 

 

O CAMINHO METODOLÓGICO 

 

O estudo tem como metodologia a Pesquisa-ação, apoiado pelos autores Thiollent (2010), 

Esteban (2010), Tripp (2005) e Santos e Moretti-Pires (2012), os quais possibilitaram estruturar o 

plano de intervenção para o conteúdo jogo, direcionando para o processo reflexivo. O diálogo com 

a pesquisa-ação proporcionou um entendimento sobre a proposta de sistematização, os 

conhecimentos sobre o conteúdo jogo, planejamento e o processo de ensino aprendizagem nas aulas 

de educação física. 

Toda essa organização didática do ensino estendeu-se para a prática pedagógica nas escolas, 

ocorrendo uma ação diferenciada na prática educativa, ou seja, um processo reflexivo para a 

temática. Com isso utilizamos a pesquisa-ação enquanto aporte metodológico, entendendo que é a 

mais adequada para o estudo, já que busca mudanças e melhorias dos contextos estudados 

(ESTEBAN, 2010).  

Entende-se por pesquisa-ação um método de pesquisa que agrega diversas técnicas de 

pesquisa social, estabelecendo uma estrutura coletiva, participativa e ativa no nível da captação da 

informação. Segundo Esteban (2010, p.167), na pesquisa-ação “pretende-se, fundamentalmente, 

propiciar a mudança social, transformar a realidade e levar as pessoas a tomarem consciência de seu 

papel nesse processo de transformação”. Requer, portanto, a participação das pessoas envolvidas no 

problema investigado. A pesquisa-ação envolve, de forma geral e dinâmica, um plano de ação, com 

acompanhamento e controle, baseado em objetivos e o relato concomitante desse processo. 

Observando o problema na prática pedagógica, vislumbramos apresentar e discutir aplicações 

de aulas com o conteúdo jogo que apresentassem possibilidades de aprendizagem dos estudantes de 

acordo com seu nível de ensino. Assim, tomamos como eixo norteador a sistematização dos 

conteúdos, visando atender efetivamente as dificuldades da realidade escolar. 

No nosso estudo, utilizamos a pesquisa-ação educacional que, segundo Tripp (2005), “é uma 

estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar 

suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus alunos” (p. 445). 

Perspectivando transformações pedagógicas, propomos, junto com os colaboradores, estratégias que 

direcionassem para melhorias. 

Os estudantes de graduação da UFRN, os professores-supervisores e atuantes e os escolares 

foram os indivíduos que fizeram a ponte entre a pesquisa e a ação, a teoria e a prática, a 



55 

 

 

universidade e a escola. Compreendendo o público-alvo do estudo, a participação deste não se 

restringiu apenas a ofertar informações, eles foram pesquisadores, apresentando suas ações, 

aprendizagens e contribuições, no percurso da pesquisa. Como forma de identificação do público-

alvo e expor o posicionamento destes dentro da pesquisa, apresentaremos a seguir as suas 

características. 

Os estudantes de graduação que participaram da pesquisa são efetivos do curso de 

Licenciatura em Educação Física na UFR  e são integrantes do Programa Institucional de Bolsa de 

Incentivo    ocência – PIBID. O subprojeto do PIBID Educação Física é coordenado pela 

Professora Doutora Maria Aparecida Dias. Eles foram selecionados a partir dos critérios: 

desempenho escolar na educação básica; desempenho no curso de graduação; justificativas 

apresentadas na carta de motivação; adequação do perfil do(da) candidato(a) aos objetivos do 

Programa PIBID. Tiveram prioridade os estudantes oriundos da rede pública de Educação Básica ou 

com renda familiar per capita de até um salário-mínimo e meio; e os estudantes que estivessem 

cursando, no momento da seleção, o 2º, 3º, 4º, 5º ou 6º período no curso. No total de estudantes de 

graduação são quinze, sendo oito do sexo feminino e sete do sexo masculino, distribuídos da 

seguinte forma: sete estudantes, (três meninos e quatro meninas) na Escola Municipal Professora 

Ivonete Maciel, e oito estudantes (quatro meninos e quatro meninas) na Escola Estadual Professor 

Josino Macedo. Na Escola Municipal Professor Ulisses de Góis, não houve a participação do grupo 

PIBID-EF, professores-supervisores e estudantes de graduação. A professora que desenvolveu as 

aulas na escola é a pesquisadora do estudo. 

Com relação aos professores-supervisores, foram dois participantes do estudo, um do sexo 

feminino e outro do sexo masculino, sendo cada um de uma escola que participa do PIBID-EF. Eles 

participaram também de uma seleção, sendo os critérios: ser professor(a) de educação física escolar; 

ser funcionário(a) público(a) efetivo do município ou do estado; ter experiência como docente na 

instituição de ensino há mais de três anos; apresentar um resumo do memorial descritivo; e ter perfil 

para os objetivos do programa PIBID. 

Os escolares das três instituições participantes apresentaram faixa etária entre seis anos e 

cinquenta anos. No ensino fundamental I, que compreende o nível escolar do 1º ao 5º ano, tivemos 

estudantes de seis a quatorze anos; no ensino fundamental II, que vai do 6º ao 9º ano, tivemos 

estudantes de doze a dezoito anos; e no ensino médio, que compreende do 1º ao 3º ano, tivemos 

estudantes de quatorze a cinquenta anos. 

Observarmos que existem escolares fora da faixa etária estabelecida pelo Conselho Nacional 

de Educação (BRASIL, 2005). Segundo a resolução de número 03, de agosto de 2005 (BRASIL, 

2005), do CNE, que define normas nacionais para a ampliação do ensino fundamental de nove anos 
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de duração, determina-se que a organização da Educação Infantil e do Ensino Fundamental de nove 

anos deve adotar a seguinte nomenclatura: 

 
Etapa de ensino - Educação Infantil - Creche: Faixa etária - até 3 anos de idade - Pré-

escola: Faixa etária - 4 e 5 anos de idade. Etapa de ensino - Ensino Fundamental de nove 

anos- até 14 anos de idade. Anos iniciais - Faixa etária de 6 a 10 anos de idade - duração 5 

anos. Anos finais - Faixa etária de 11 a 14 anos de idade - duração 4 anos.(BRASIL, 2005). 
 

Assim, um estudante que cursa o 3º ano do ensino fundamental I, por exemplo, mesmo que 

não atinja o nível de aprendizagem exigido pela etapa cursada, passará de ano. Sabe-se que, a partir 

do 4º ano do ensino fundamental I, as notas das avaliações realizadas são registradas em cadernetas, 

e os estudantes precisam, a cada bimestre, atingir uma nota mínima para ter êxito no fim do ano 

letivo. Portanto os estudantes que apresentam déficit de aprendizagem, devido aos anos anteriores, 

terão dificuldade de atender as exigências das avaliações do nível em que se encontram.  

Em um artigo, a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação – MEC, Maria do 

Pilar Lacerda, no ano de 2011, informa que essa medida foi tomada a partir da constatação de que 

muitas crianças são reprovadas no primeiro ano. Essa situação ainda se encontra em discussões e 

debates por segmentos educacionais, mesmo assim, essa medida é válida nas escolas brasileiras 

atualmente. 

Com relação ao Programa Institucional de Bolsa de Incentivo    ocência – PIBID da UFRN, 

ele configura-se como 

 

um Programa do Ministério da Educação, gerenciado pela CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), cujo objetivo maior é o incentivo à 

formação de professores para a Educação Básica e a elevação da qualidade da escola 

pública. Sendo um programa de iniciação à docência, os participantes são alunos dos cursos 

de Licenciatura que, inseridos no cotidiano de escolas da rede pública, planejam e 

participam de experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 

inovador e interdisciplinar, e que buscam a superação de problemas identificados no 

processo de ensino-aprendizagem. As equipes, em diversas áreas do conhecimento, são 

formadas por: estudantes de graduação (licenciandos), professores das escolas públicas 

conveniadas (supervisores) e Coordenadores de Área (professores da UFRN). Para 

participar do programa, cada membro da equipe recebe uma bolsa mensal (PIBID-UFRN, 

2012). 

 

O programa do PIBI  tem como objetivo proporcionar experiência com o cotidiano escolar, 

fazendo com que eles tenham contato com o ambiente escolar e com seus integrantes. Visa-se 

também mostrar que o contexto educacional está envolvido por uma teia de relações políticas, 

econômicas, sociais, culturais, históricas, pessoais, e todos esses elementos influenciam direta e 

indiretamente a formação dos escolares. Outro aspecto do programa é promover a valorização da 

profissão docente, especificamente a formação inicial dos acadêmicos do curso Educação Física da 
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UFR , como a melhoria das práticas pedag gicas da disciplina nas escolas. 

A parceria com o PIBID-EF ocorreu por entendermos que o programa está vinculado a uma 

instituição de ensino superior, a UFR , sendo também uma possibilidade de diálogo entre 

estudantes-bolsistas da graduação e professores formados, realizando, assim, uma discussão e 

reflexão sobre o planejamento e sistematização dos conteúdos da Educação Física escolar. 

Para atuar, tivemos que concentrar forças, inicialmente, no entendimento da realidade e seus 

saberes constituintes. Em seguida, planejamos ações que problematizassem as estratégias de ensino, 

proporcionando a ação dos sujeitos envolvidos na experimentação dos processos, oportunizando 

ampliar a conscientização destes, como também a sua criticidade. Todo o processo reflexivo visa ao 

conhecimento, apreensão e incorporação dos saberes da disciplina, promovendo, assim, a 

criatividade e liberdade de expressão. 

Entende-se que a metodologia da pesquisa-ação parte de uma realidade, e nesse contexto 

ocorrem atuações, e seus integrantes refletem e descrevem os fenômenos vivenciados nessa ação. 

Por fim, ocorre uma avaliação crítica de todo o processo experimentado, apreendido e incorporado, 

para acontecer a próxima intervenção, sanando, assim, etapas, para avançar na ação. No nosso 

estudo, o problema diagnosticado foi estudado e, partindo disso, uma estratégia foi elaborada, 

buscando conhecer as fragilidades e potencialidades. 

Os estudantes universitários, os professores e os escolares são indivíduos atuantes e 

integradores de toda a pesquisa. Os seus conhecimentos prévios são recursos de ensino, utilizados 

como referências, e partindo deles ocorre uma ampliação dos conhecimentos do conteúdo abordado. 

As ações dos pesquisadores, no contexto escolar, proporcionam mobilização de todos (professores, 

escolares e estudantes-bolsistas), isso os torna seres produtores e amplificadores de conhecimentos, 

cujos saberes pessoais e científicos são valiosos para o processo educativo e contribuem com o 

ensino e aprendizagem de si e dos outros, dentro e fora do âmbito escolar. 

Esses conhecimentos pessoais e científicos precisam ser apurados, sendo elementos que 

ajudaram na organização e estruturação da pesquisa. Porém sabe-se que essa organização é flexível, 

podendo modificar a cada ação, vai depender do grupo. Todo problema de pesquisa, para ser 

caracterizado dentro de um estudo, cuja metodologia é pesquisa-ação, precisa se encaixar nos 

princípios da pesquisa científica, ou seja, ter embasamento teórico-metodológico. 

O campo empírico, tratado na pesquisa-ação, apresenta dois polos: o “de investigação” e o “de 

ação”, encaixando-se nas características do ciclo: planejar – agir – monitorar e descrever – avaliar, 

denominado “ciclo da investigação-ação” (TRIPP, 2005). O nosso polo de investigação, onde se 

encontra o problema social e suas possíveis soluções, é a escola pública e o Curso de formação de 

professores de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação, ambos citados anteriormente. 
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O polo de ação onde ocorreu o processo de investigação foram as três escolas públicas citadas 

anteriormente, localizadas no município de Natal. 

As evidências e caracterização do polo de investigação surgiram a partir do nosso ingresso na 

Escola Municipal Professora Ivonete Maciel, na cidade de Natal, no ano de 2008. Percebemos certo 

distanciamento entre as bases teóricas acadêmicas estudadas e a nossa prática pedagógica. Os 

estudos sobre métodos de ensino e didática da educação não foram suficientes para dar suporte às 

ações pedagógicas, concatenados com a realidade escolar. 

Conhecendo mais de perto as ações e atividades da escola, observamos as turmas em que 

iríamos atuar e o Projeto Pedagógico, para, assim, refletirmos sobre todo o processo de ensino-

aprendizagem e como torná-lo adequado aos aspectos que precisavam ser atendidos dentro daquela 

profissão. A percepção a partir do Projeto Pedagógico foi que as atividades estavam sendo 

desenvolvidas, exclusivamente, com base na abordagem Desenvolvimentista.  

Esclarecemos, aqui, que esse caso foi percebido apenas na Escola Municipal Professora 

Ivonete Maciel, já que faço parte do quadro de professores efetivo da instituição e a ela participa 

desta pesquisa. Entendemos, também, que isso não pode ser uma situação que abranja todas as 

escolas públicas de Natal, pois não realizamos nelas este tipo de estudo.  

Um ponto inquietante foi perceber que, na Escola Municipal Professora Ivonete Maciel, os 

professores de Educação Física não participavam da elaboração e construção do Projeto 

Pedagógico, apresentando-se como uma fragilidade no campo pedagógico da área. Compreendemos 

como um fator, dentre muitos, que influencia na forma como os professores de Educação Física 

tratam os conteúdos, e isso é disseminado para os outros profissionais, que passam a compreender a 

Educação Física como uma área não tão importante dentro da escola.  

Diante disso, defendemos a participação dos professores de Educação Física na organização, 

elaboração e construção do projeto pedagógico, por acreditarmos que construí-lo é refletir sobre o 

contexto escolar, o papel da Educação Física na escola e as necessidades da comunidade.  o projeto 

pedag gico, devem estar expressos os princípios te rico-metodol gicos, os objetivos, a estrutura da 

organização curricular e avaliação, todos esses elementos relacionados   instituição, além de 

apresentar a compreensão de educação, de sociedade e de ser humano que se deseja formar.  

Assim, percebemos que as aulas dos professores de Educação Física, na Escola Municipal 

Professora Ivonete Maciel, não estavam direcionadas para o processo educativo e formador, e sim, 

para a recreação, esportes e aulas padronizadas. Mesmo os profissionais com formação superior 

destacam-se quando se inserem na realidade as dificuldades encontradas, não só na estrutura física 

das instituições, mas também no planejamento e elaboração de aulas com conteúdos sistematizados. 

  nossa problemática incorre sobre a falha na aplicação de aulas com os conteúdos 
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sistematizados, refletindo no momento da aprendizagem dos escolares. O processo reflexivo nos fez 

perceber a necessidade e a import ncia de organizar os conteúdos da Educação Física na escola.  

A nossa tarefa foi dar suporte e esclarecimento sobre as demandas instaladas na prática 

pedagógica dos professores, como nos saberes construídos culturalmente pelos estudantes da 

graduação antes do curso e durante ele. Nesse sentido, a preparação possibilitou os sujeitos 

encontrarem suas próprias fragilidades acadêmicas e profissionais, observando e modificando sua 

ação, refletindo e agindo novamente.  

Sabendo que os professores atuantes precisavam de auxílio, pois seu planejamento semanal e 

o curso de formação não davam suporte pedagógico, resolvemos apresentar uma alternativa de 

trabalhar o conteúdo jogo. Os estudantes em formação foram beneficiados pelo contato com a 

realidade, tanto com professores, como com os escolares. Outro ponto positivo foram as reuniões 

para planejamento das aulas, sua elaboração e a aplicação nas escolas, possibilitando vivências reais 

e próximas da comunidade escolar. Entendendo a carência dos professores e estudantes da 

graduação, a pesquisa objetivou mudanças nessas duas situações, utilizando estratégias que viessem 

a promover uma nova visão e apropriação sobre a sistematização dos conteúdos nos diversos níveis 

escolares trabalhados.  

Os níveis de ensino e seus específicos anos foram na Escola Municipal Professora Ivonete 

Maciel, que atende estudantes da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental I, localizada 

no bairro Cidade da Esperança, onde trabalhamos com as turmas do 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano e 

5º ano. Na Escola Municipal Professor Ulisses de Góis, que atende estudantes da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental I e II e EJA, localizada no bairro de Nova Descoberta, trabalhamos com as 

turmas de 7º ano e 8º ano. Na Escola Estadual Professor Josino Macedo, que atende estudantes de 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, trabalhamos as turmas do 6º ano e 9º ano, e para Ensino 

Médio, 1º ano, 2º ano e 3º ano. 

A escolha das referidas escolas se justifica por dois motivos: A Escola Municipal Professora 

Ivonete Maciel e a Escola Estadual Professor Josino Macedo fazem parte do Programa Institucional 

de Bolsa de Incentivo    ocência de Educação Física. A terceira foi a Escola Municipal Professor 

Ulisses de Góis, que fica próxima à Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, e esta 

pesquisadora atua nela como professora de educação física nas turmas de 7º ano, 8º ano e 9º ano. 

Não houve a necessidade de solicitar autorização das escolas para realizar a pesquisa, pois elas já 

faziam parte do PIBID da UFRN, e já tinha sido autorizado antes de a pesquisa iniciar. Com relação 

à Escola Municipal Professor Ulisses de Góis, a autorização foi solicitada à direção da escola e por 

estarmos inseridos no quadro efetivo da instituição, fomos liberados. Informamos também que 

todos os estudantes do PIBID-EF foram acompanhados pelos professores-supervisores e pela 



60 

 

 

pesquisadora. 

As três escolas apresentaram estrutura física para as aulas de educação física, com quadras 

cobertas. Duas escolas apresentam pátios amplos, onde é possível realizar práticas corporais, além 

do espaço da quadra. A Escola Municipal Professor Ulisses de Góis é a única que só tem a quadra. 

A Escola Municipal Professora Ivonete Maciel tem quadra, pátio, parque e área coberta para 

atividades como jogos de mesa. A Escola Estadual Professor Josino Macedo tem quadra de cimento, 

quadra de areia, área ampla para outras atividades, espaços com bancos e mesas de cimento. Assim, 

foi possível realizar as aulas em todos os espaços das três escolas. 

Com relação aos recursos materiais, não tivemos dificuldade. Nas escolas onde o PIBID-EF 

atuou, além de ter material da própria instituição, os estudantes do PIBID-EF também levaram 

material cedido pelo programa para realizar as atividades. 

Conhecendo a estrutura do lócus estudado, partimos para dialogarmos com os professores das 

escolas escolhidas para a pesquisa, como também profissionais de outras escolas, visando 

compreender as suas dificuldades com relação à sistematização e ao conteúdo jogo. Para eixo de 

análise, visando apurar informações enfáticas, pensando na participação e contribuição dos 

professores, elaboramos e aplicamos um questionário. A busca por opiniões e conhecimentos sobre 

o objeto de estudo teve o intuito de direcionar e organizar as ações. O questionário tinha as 

seguintes perguntas: “Qual tempo de atuação e formação?”, “Qual nível escolar?”, “Qual 

entendimento sobre o jogo nas aulas de educação física?”, “Conheciam alguma proposta de 

sistematização e qual (is)?” e “Utilizavam algumas propostas de sistematização?”.  O questionário 

foi respondido por cinco professores, sendo dois homens e três mulheres.  

De acordo com as respostas dos professores, chegamos às seguintes considerações: todos os 

professores pesquisados têm mais de oito anos de formação e de atuação; o nível de escolaridade é: 

quatro com especialização e uma com mestrado; os professores entendem jogo como: métodos de 

ensino (4), conteúdo de ensino (4), instrumento recreativo (2), recurso didático-pedagógico (3); com 

relação a conhecer algumas propostas de sistematização, quatro responderam “sim” e apenas um 

respondeu “não”, e as propostas indicadas foram: PC 's (2),  o estado de  lagoas, com recortes da 

comunidade (1) e Coletivo de Autores (1). E, por último, perguntamos se eles utilizavam alguma 

proposta de sistematização. Todos afirmaram que sim, e as propostas foram: Coletivo de Autores 

(2), PCN's (2), Do estado de Alagoas, com recortes da comunidade (1). 

Abaixo, apresentamos um quadro com o resumo das respostas dos questionários aplicados. 
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QUADRO 03 – Respostas dos questionários respondidos pelos professores 

PROFESSOR P – 01 P – 02  P – 03  P – 04  P – 05  

Questão 01 Professor Professor Professora Professora Professora 

Questão 02 47 40 37 47 35 

Questão 03 Masculino Masculino Feminino Feminino Feminino 

Questão 04 Estadual Municipal Municipal Estadual/ 

Municipal 

Estadual/ 

Municipal 

Questão 05 10 anos 15 anos 12 anos 17 anos 11 anos 

Questão 06 13 anos 15 anos 13 anos 27 anos 10 anos 

Questão 07 Especialização Especialização Não Mestrado Não 

Questão 08 Ensino Público Ensino 

Público / 

Ensino 

Privado 

Ensino 

Público 

Ensino 

Público 

Ensino 

Público 

Questão 09 Método de 

Ensino; 

Conteúdo de 

Ensino; 

Instrumento 

recreativo; 

Recurso 

didático-

pedagógico 

Método de 

Ensino; 

Conteúdo de 

Ensino; 

Instrumento 

recreativo; 

Recurso 

didático-

pedagógico 

Conteúdo de 

Ensino; 

Recurso 

didático-

pedagógico 

Método de 

Ensino 

Método de 

Ensino; 

Conteúdo de 

Ensino 

Questão 10 Sim/ Estado de 

Alagoas 

Sim/ PCN's Sim/ PCN's, 

Coletivo de 

Autores 

Não Sim/ PCN's 

Questão 11 Sim/ Estado de 

Alagoas 

Sim/ Coletivo 

de Autores 

Sim/ 

Coletivo de 

Autores 

Sim/ PCN'S Sim/ PCN's 

 

Dessa forma, pudemos verificar quais referenciais teóricos e documentos estão sendo 

utilizados como suporte para elaboração dos planos de aulas e nos planejamentos desses 

profissionais. Vimos que, apesar de estar atuando há mais de oito anos, a formação continuada está 

partindo de iniciativas pessoais e com custos próprios. O jogo, nas aulas de educação física, ainda é 

visto como instrumento recreativo, mesmo sabendo que, para ser realmente efetivo nas atividades, 

ele precisa ser ensinado nas aulas de modo contextualizado e problematizado, no tocante a sua 

história, objetivo, regras, entre outros elementos. Após esse levantamento, pudemos entender mais 

sobre a problemática e organizar formas de abordar o assunto com os professores das escolas em 

que iríamos trabalhar. 
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3.1 Etapas da Investigação 

 

Segundo Santos e Moretti Pires (2012,  p.127)  

 

através do 'ciclo da investigação-ação' as pesquisas que visam investigar o campo empírico 

e atuar sobre este, tomam dois pólos extremos: 1. Pólo investigação: no qual se identifica o 

problema social e suas possíveis soluções; 2. Pólo ação: no qual ocorre o processo de 

intervenção. 
 

Na nossa pesquisa, o Polo investigação se caracteriza pelas escolas e pelo curso de formação 

continuada dos profissionais de educação física. Já o Polo ação são as três escolas em que atuamos. 

Os mesmos autores esclarecem que o ciclo da investigação-ação apresenta-se em quatro fases, 

determinadas por esses dois polos, onde estão o planejar organizando metas para uma melhoria da 

prática, o agir a partir dessas metas, implementando as melhorias, o observar e descrever as ações 

e, por fim, avaliar os resultados da ação. Esse processo não é hierárquico, e não houve 

favorecimento de etapas isoladas, tudo é uma organização dinâmica e contínua das ações. 

A pesquisa desenvolveu-se a partir das fases propostas por Santos e Moretti-Pires (2012). 

Fase 1 – Iniciamos a primeira fase de planejamento, organizando as metas para melhoria da 

prática. Elaboramos um plano de intervenção, visando a um direcionamento para as atividades que 

seriam desenvolvidas na pesquisa.  este plano tivemos, inicialmente, a identificação da 

problemática de acordo com o público-alvo. A problemática é ocasionada pela não sistematização 

dos conteúdos, em especial o jogo, pelos professores de educação física nos níveis escolares. Em 

seguida, delimitamos que o grupo a ser estudado foram os escolares, estudantes da graduação e os 

professores atuantes. Eles puderam ser beneficiados pelas diversas ações da pesquisa e pelo diálogo 

com os pesquisadores. 

Fase 2 – Fazendo parte da segunda fase do “ciclo de investigação-ação”, resolvemos agir a 

partir das metas, implementando melhorias. Utilizamos como possibilidades metodológicas as 

reuniões, eventos, encontros, oficinas, para apresentarmos aos estudantes-bolsistas e professores 

atuantes as diversas formas de trabalhar com o conteúdo jogo nas aulas, na escola. As discussões e 

debates objetivam um conhecimento sobre a sistematização dos conteúdos, organização didática e 

estratégias metodológicas para a educação física. Registramos e mapeamos os debates das reuniões 

com o intuito de organizar os objetivos, as descrições das aulas e datas dos encontros, facilitando, 

assim, a compreensão de como se estruturaram os planos de aulas e suas aplicações para cada nível 

escolar. 

Contudo, antes de iniciarmos a intervenção na escola, conversamos com a coordenadora do 

PIBID-EF, a Professora Maria Aparecida Dias, propondo o desenvolvimento das atividades do 
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programa em conjunto com a nossa pesquisa, o que foi autorizada por ela. Em seguida, 

apresentamos aos estudantes de graduação a pesquisa, com ênfase no objetivo, informando que 

iríamos desenvolver as atividades da pesquisa junto com a do PIBID-EF.  

Os estudantes do PIBID-EF foram colaboradores, tendo a missão de expor suas opiniões 

sobre os planos de aulas pré-elaborados, como também aplicar as aulas. Esclarecemos que os 

estudantes do PIBID-EF receberam os planos de aulas elaborados e, em reunião, explanamos os 

planos como forma de compartilhar e solicitar opiniões sobre o material. A contribuição dos 

estudantes abrangeu debates para organizar e também as aplicações das aulas, entendendo que a 

cada aplicação nos reuníamos sempre às sextas-feiras para discutir os pontos positivos e negativos 

das aulas e para apresentar as possibilidades de melhoria. 

Em reunião, explicamos que seria um momento de vivenciar na prática, a realidade do 

contexto escolar. Esclarecemos que os planos de aulas seriam desenvolvidos pelos pesquisadores 

para dinamizar a ação pedagógica e para que fosse possível eles conhecerem as etapas de uma 

elaboração e sistematização dos conteúdos. Informamos que as aulas seriam desenvolvidas nos 

níveis escolares do 1º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, com o tempo de 

sete meses de atividades nas escolas. 

Durante a pesquisa, estudamos e pesquisamos documentos e livros com propostas de 

sistematização e, por fim, escolhemos, para organizar e direcionar o planejamento das aulas, o livro 

“Educação Física Escolar e Organização Curricular” (P LM , ET  L, 2010), que foi organizado 

pelos professores e autores  ngela Palma,  mauri Bassoli Oliveira e José  ugusto Palma.   

escolha do livro é justificada por considerarmos uma produção te rico-metodol gica que atende os 

contextos da pesquisa, tendo como critérios para a escolha do livro a atualização da organização dos 

conteúdos e a adequação da seleção dos conteúdos para cada nível escolar.  

As aplicações das aulas aconteceram no período de 31 de outubro de 2012, até 03 de maio de 

2013, nas três escolas supracitadas. Tivemos um total de 86 aulas, variando de seis a oito aulas por 

turma. Apenas uma turma teve 10 aulas realizadas, já que elaboramos dois de planos de aulas a mais 

para concluir o conteúdo. 

Fase 3 – Descrever e discutir as ações da pesquisa.  

Neste momento, descrevemos e discutiremos algumas situações que ocorreram no polo de 

ação, as escolas. Apresentaremos as características das três escolas, como forma de entendermos as 

atividades desenvolvidas. 

 A Escola Professor Ulisses de Góis caracteriza-se por ser uma instituição de ensino vinculada 

ao sistema público de educação do Município, localizada na Rua Padre Raimundo Brasil, s/n, no 

bairro de Nova Descoberta. Funciona nos três turnos, atendendo 937 alunos da Educação Infantil, 
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Fundamental I e II e EJA. Tem como patrono o Professor Ulisses Celestino de Góis, que nasceu em 

25 de abril de 1896, em Igapó, então Distrito do Município de São Gonçalo do Amarante.  

As turmas onde se desenvolveram as atividades foram 7º ano B e 8º ano U (Único), sendo um 

total de 55 estudantes. A escola não contou com a participação dos estudantes do PIBID-EF na 

aplicação das aulas, já que a professora de Educação Física é a pesquisadora do estudo e 

desenvolveu as atividades com estudantes estagiários da UFRN. O questionário de estudo da 

realidade também não foi aplicado, por esse motivo, a pesquisadora é a professora de educação 

física da escola e consideramos que essa etapa não atrapalharia as aplicações e a pesquisa. Nessas 

turmas, apresentamos o cronograma e já iniciamos as aulas apresentando o conteúdo jogo. Na turma 

do 7º ano, foram oito aulas, e na turma do 8º ano, foram seis aulas. 

A segunda instituição é a Escola Estadual Professor Josino Macedo. Caracteriza-se por ser 

uma instituição de ensino vinculada ao sistema público de educação do Estado, está situada na Rua 

Limoeiro do Norte, S/N, bairro Potengi, Conjunto Panatis II, na zona Norte, em área urbana de 

Natal/RN. Tem como origem uma homenagem ao professor Josino Macedo, nascido em 

Angicos/RN, em 05 de maio de 1916, e falecido em 23 de dezembro de 1980.  

A Escola Estadual Prof. Josino Macedo foi criada pelo decreto de nº 8.828 de 23 de dezembro 

de 1983, publicado no diário oficial de nº 5.722 de 27 de dezembro de 1983, pelo governo do Sr. 

José Agripino Maia, na gestão do professor Hélio Xavier de Vasconcelos, Secretário de Educação. 

Funcionou com 9 (nove) salas de aulas nas modalidades de pré-escola e ensino fundamental da 1ª a 

8ª série com um contingente de 976 (novecentos e setenta e seis) alunos, distribuídos nos turnos 

matutino, vespertino e noturno. Transformada em Escola de Ensino Médio pelo decreto nº 

10.967/91, publicado no diário oficial de 08/03 de 1991, passou a funcionar com 12 salas de aula. 

No dia 03 de novembro de 2010, pelo decreto nº 21.973, a escola foi transformada em Escola 

Estadual de Educação Básica, Ensino Fundamental e Ensino Médio e Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio.  

Nessa escola, o professor-supervisor do PIBID-EF ficou responsável por elaborar e realizar o 

cronograma a partir dos seus horários e cotidianos escolares. Para a instituição foram oito 

estudantes-bolsistas distribuídos nas turmas: 6º ano C, 9º ano A, 1º ano E (Ensino Médio) e 2º ano A 

(Ensino Médio) e 3º ano A (Ensino Médio). Com relação aos questionários aplicados não tivemos 

acesso, e as informações que conseguimos da escola, antecipadamente, foram as apresentadas pelo 

professor-supervisor, a partir de diálogos fora da escola. Mais à frente, vamos expor como foram 

feitos os primeiros contatos na Escola Estadual Professor Josino Macedo e a organização do 

cronograma de aplicações das aulas. 

A outra instituição em que realizamos o estudo foi a Escola Municipal Professora Ivonete 
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Maciel, sendo de ensino público de educação do município. Foi criada oficialmente no dia 09 de 

abril de 1981, funcionando no seu primeiro endereço na Rua Manoel de Castro, 111, Nova Cidade. 

Aos poucos, a escola foi crescendo, e aumentou a necessidade de um local maior que comportasse 

seus alunos. Passou a funcionar na Rua Travessa dos Potiguares, nº 29, com mais de 100 alunos. A 

escola continuou crescendo e, mais uma vez, surgiu a necessidade de mudança para um prédio 

maior. Atualmente a escola atende em torno de 500 alunos, da Educação Infantil ao 5º ano do 

Ensino Fundamental, e funciona em outro prédio alugado na Rua Interventor Mário Câmara, 3133, 

Cidade da Esperança. 

As atividades do PIBID-EF foram iniciadas a partir da realização de uma reunião com todos 

os integrantes.   coordenadora solicitou que os estudantes-bolsistas fossem  s escolas para executar 

um estudo da realidade, visando a: conhecer a comunidade em torno da escola  saber como é o 

ambiente escolar, os espaços disponíveis no bairro para práticas corporais das crianças, adolescentes 

e adultos, ou seja, fazer um levantamento da estrutura física (moradia, saneamento, espaços de 

lazer, calçamento, etc.) que comportar a comunidade do bairro em que as escolas estão inseridas.  

Esclarecemos, inicialmente, que todas as atividades apresentadas a seguir foram realizadas 

por sete estudantes-bolsistas do PIBID-EF que atuaram na Escola Municipal Professora Ivonete 

Maciel, no ano de 2012, no período de 10 de agosto a 28 de setembro. Justificamos isso com o fato 

de a pesquisadora fazer parte desse grupo como supervisora e atuar também nessa escola. Então as 

etapas de observação, conhecimento da realidade, elaboração e aplicação dos questionários, análise 

dos questionários, que serão descritas abaixo, foram realizadas na escola supracitada. 

O primeiro contato dos estudantes com a Escola Municipal Professora Ivonete Maciel e seus 

integrantes foi sem a presença da supervisora. Eles percorreram os espaços da escola e também 

visitaram o bairro onde a escola está localizada. Realizaram os levantamentos solicitados pela 

coordenadora e, em seguida, nos reunimos novamente. Segundo Tripp (2005), a vivência e 

observação do contexto caracterizam-se como um período de reflexão para a intervenção no 

cotidiano escolar enquanto elemento essencial, ocorrendo a reflexão da prática, partindo para o foco 

no problema e seus obstáculos teórico-metodológicos, para a sistematização do conteúdo jogo e 

aplicação. 

O momento seguinte, a reunião, foi para os estudantes do PIBID-EF elaborarem os 

questionários. Pudemos contribuir, expondo para eles o seguinte questionamento: que 

conhecimentos eram necessários ter sobre a instituição, que tivessem relação com área da educação 

física? 

A segunda visita na escola foi de aplicação do questionário, com os integrantes da escola 

(professores/as, coordenadores/as e direção). O elemento questionário objetiva apurar informaç es 
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sobre o conhecimento que os indivíduos que trabalham na escola têm sobre educação física, se 

consideram a disciplina importante e se, com as suas aulas, eles percebem alguma mudança no 

comportamento e na aprendizagem dos escolares. 

  análise dos questionário (em anexo) ficou sob a responsabilidade de uma estudante-

bolsista.  urante vários momentos da apresentação, os estudantes se posicionaram sobre as 

respostas dos professores. Eles informaram que alguns professores tiveram resistência porque o 

documento estava sendo realizado no intervalo, e muitos relataram que preferiam descansar a 

responder o questionário.   importante essa percepção dos estudantes sobre a realidade, para que 

eles vejam as dificuldades de se desenvolver um trabalho ou pesquisa no ambiente escolar, em que 

alguns se disponibilizam e outros não. 

 No mesmo dia, como parte do cronograma do PIBID, dialogamos sobre a organização do 

evento que seria realizado na escola, com o objetivo de apresentar para a comunidade escolar o 

programa da UFR . O evento organizado teve como tema “I Festival de Jogos e  iversas 

Linguagens”, com o objetivo de proporcionar aos escolares diversos jogos que possibilitassem a 

socialização e conhecimentos sobre as práticas corporais. Outro foco foi apresentar para os 

professores e gestores as atividades que o PIBID-EF desenvolveria na escola, como, por exemplo, 

as diversas manifestações da cultura de movimento e suas linguagens. No dia seguinte, após a 

reunião, a proposta do evento foi apresentada à direção da escola e onde obtivemos a liberação para 

realização. Essa integração da escola com a universidade oportuniza melhoria nas aç es 

pedag gicas. 

Com o evento organizado, focamos nossas atenções na elaboração e sistematização dos 

planos de aulas. Nós nos reunimos para apresentar aos estudantes os planos que elaboramos e quais 

turmas atenderíamos. Esclarecemos, neste momento, que, por normas do PIBID, os estudantes-

bolsistas que atuaram na Escola Municipal Professora Ivonete Maciel foram divididos em dois 

grupos e tiveram como meta atender duas turmas na escola. Apenas a turma do 5º ano não foi 

atendida pelos estudantes-bolsistas, e as aulas, nessa turma, foram aplicadas por nós com a 

colaboração do professor de educação física da disciplina. 

 essa mesma reunião, conversamos com os estudantes sobre os seguintes temas: os conteúdos 

da Educação Física, o conteúdo jogo, sistematização dos conteúdos, propostas de sistematizaç es 

existentes na área da Educação Física no Brasil, organização curricular e avaliação. O objetivo 

desse debate foi apresentar e ampliar as quest es de caráter didático, pedag gico e metodol gico 

relacionadas   prática da Educação Física escolar.  esse sentido, apresentamos os direcionamentos 

para elaborar um planejamento curricular, como sistematizar os conteúdos e como realizar a 

avaliação a cada aula. Os componentes necessários para elaborar e organizar um planejamento 
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apresentados foram: tema da aula, conteúdo(s), objetivo(s), metodologia, desenvolvimento das 

atividades e avaliação. A intenção foi saber em que nível os estudantes se encontravam no tocante  

as temáticas apresentadas, para assim, explicarmos sobre a organização didática e sua importância 

no trato com os conhecimentos da disciplina. 

O momento foi importante, pois a partir dos relatos e dúvidas dos estudantes-bolsistas, eles se 

posicionavam sobre os conhecimentos da educação física, percebendo os problemas do contexto 

escolar e do ensino dessa disciplina.  iante de tantas temáticas, os estudantes apresentaram 

interesse com relação a sistematização e conteúdo jogo e informaram que tinham dificuldades de 

sistematizar os conteúdos adequadamente para cada nível escolar. 

Sabe-se que na área da Educação Física escolar, historicamente, prevalece o ensino e a 

aprendizagem pelas metodologias, tradicionais, técnicas e mecanicistas. Os estudantes entram no 

curso de Educação Física com resquícios desses modelos, por terem vivenciado, no período escolar, 

as práticas corporais a partir deste entendimento. As dificuldades dos estudantes continuam, sem 

eles conhecerem os saberes de forma sistematizada, ocasionadas por poucas disciplinas que 

abordam esses assuntos. Sabemos também que há professores universitários que não abordam ou só 

abordam superficialmente as questões didáticas nas suas disciplinas, não exigindo dos estudantes 

esse conhecimento.  

 ependendo, também, da estrutura curricular das IES, essas metodologias podem ser 

perpetuadas para outros estudantes, futuros docentes, tornando-se assim o ensino e aprendizagem da 

área um círculo recursivo.   reforma no currículo é fator primordial para que a Educação Física não 

seja mais vista e compreendida como uma disciplina exclusivamente técnica e mec nica.  

 p s reconhecermos as fragilidades dos estudantes-bolsistas sobre a sistematização dos 

conteúdos e apresentarmos a importância teórico-metodológica na disciplina, entregamos material 

para leituras sobre os temas abordados na reunião, objetivando aprofundamento e ampliação dos 

conhecimentos que seriam tratados na pesquisa e dentro do grupo do PIBID-EF. Apresentamos a 

proposta do livro “Educação Física e a Organização Curricular” e informamos que os planos de aula 

estariam embasados na sistematização do conteúdo jogo. 

Essa estratégia foi interessante, pois os estudantes-bolsistas apresentaram seus conhecimentos 

sobre didática, sistematização dos conteúdos, avaliação. Observaram também que necessitavam 

ressignificar e ampliar seus saberes sobre o ensino e aprendizagem do conteúdo jogo nas aulas de 

educação física escolar. 

Após essa etapa de debates e esclarecimentos, iniciamos as aplicações com as turmas do 1º 

ano e 3º ano do ensino fundamental I. As aulas aconteceram na quarta-feira (1º ano) e na quinta-

feira (3º ano). Dividimos os estudantes-bolsistas em dois grupos, ficando três na turma do 1º ano e 
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quatro na turma do 3º ano, como descreveremos nesta dissertação. 

No ano de 2012, desenvolvemos as atividades apenas na Escola Municipal Professora Ivonete 

Maciel. A seguir, apresentaremos as atividades desenvolvidas na Escola Estadual Josino Macedo e 

na Escola Municipal Professor Ulisses de Góis, no ano de 2013, período de 07 de março a 03 de 

maio.  

Para começarmos as aplicações das aulas na Escola Estadual Professor Josino Macedo, 

inicialmente realizamos uma visita à escola, para conhecermos a rotina do professor de educação 

física, as instalações e materiais disponíveis e a grade de horários da disciplina educação física. O 

professor-supervisor do PIBID-EF informou-nos que as turmas ministradas por ele aula eram o 6º 

ano, o 9º ano, o 1º, o 2º e o 3º anos do ensino médio. A única turma que não teve a presença dos 

estudantes do PIBID-EF foi a do 2º ano do ensino médio, porém conversamos com o professor-

supervisor, e ele concordou em ministrarmos as aulas sobre o conteúdo jogo e, no momento das 

aulas, nos dar suporte. 

Após contato com o professor e integrantes da escola, realizamos uma visita ao bairro para 

conhecermos os espaços de lazer para as práticas de jogos e esportes. Observamos que no bairro há 

muitas praças, algumas com a estrutura física boa, outras já degradadas, mas todas utilizadas pelos 

moradores. Ainda no bairro, vimos campos de areia usados pelas pessoas para as atividades como 

futebol, corrida, jogos como: bola de gude, queimada, pega-pega, voleibol e futebol mirim. São 

locais muito usados e onde se tem um grande fluxo de pessoas que os utilizam para práticas 

corporais e para outras atividades, como beber e realizar jogo de mesas (dama, dominó e cartas). 

Na Escola Municipal Professor Ulisses de Góis, já conhecemos a realidade tanto da 

comunidade como da escola. Os espaços de lazer são variados, como: quadra de cimento, quadra de 

areia, campo de areia, clubes. Por estar perto da Universidade, a comunidade também usufrui dos 

seus espaços, tanto os direcionados para a práticas corporais como outros locais. As atividades 

realizadas nesses espaços são: caminhada, corrida, musculação, hidroginástica, os esportes (futebol, 

voleibol, badminton, futsal, basquete, natação). O bairro onde está localizada a escola fica vizinho a 

uma reserva de mata atlântica, e algumas pessoas da comunidade frequentam esse espaço para 

caminhar, andar de bicicleta, e usam de caminho para ir à praia, já que, ao atravessar a mata, 

encontramos uma das praias urbanas da cidade de Natal. As pessoas dessa comunidade são ativas, e 

todos os espaços disponíveis para as práticas são utilizados. 

Fase 4 – Avaliar os resultados da ação. 

Esta fase nos possibilitou perceber que, a partir de uma sistematização dos conteúdos, 

especificamente do conteúdo jogo, uma abordagem metodológica estruturada, ocorreu o processo 

de ensino-aprendizagem nas aulas de educação física na escola. Aos poucos visualizamos que com 
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o planejamento das ações é possível mudar e aprimorar os conhecimentos da área. Os professores 

das escolas que fizeram parte da pesquisa e os estudantes de graduação compreenderam a 

importância da ação pedagógica planejada e sistematizada. Tomando como ponto de partida a 

estrutura didática, os escolares terão condição de assimilar e organizar os conhecimentos e saberes a 

partir das três dimensões dos conteúdos: conceitual, procedimental e atitudinal. 

Antes das aulas, observamos que o jogo não é considerado como conteúdo de ensino, mas 

como método de ensino e estratégia metodológica. O jogo apresentava-se como sinônimo do 

esporte, visto como elemento didático para ensinar as modalidades esportivas. Utilizado para 

atividades livres e recreativas dentro das aulas de educação física, não são sistematizados pelos 

professores. 

No decorrer da nossa pesquisa, apresentamos que o jogo é método de ensino, estratégia 

metodológica e recurso didático-pedagógico. Ele pode ser trabalhado dentro da educação física a 

partir dessas perspectivas, porém, nas nossas aulas de educação física, ele é conteúdo de ensino, 

com conhecimentos e saberes a serem ensinados e apreendidos nas aulas. A sua essência lúdica 

possibilita uma aprendizagem significativa, incorporada e sensível, cujo envolvimento e 

espontaneidade fazem parte desse processo aprendente.  

O jogo, como conteúdo da educação física, deve ser estruturado na sua dimensão histórica e 

como elemento da cultura, tornando-se item de análise e questionamentos no âmbito escolar, sendo, 

assim, apreendido e, por conseguinte, acrescido dos conhecimentos e experiências pessoais, 

proporcionando produções sociais e culturais. Através das aplicações das aulas, o direcionamento 

foi tratar o jogo não só na sua forma tradicional, mas também com conhecimentos históricos, 

sociais, culturais, enfocando as adaptações e variações, priorizando as atitudes e alternativas dos 

escolares diante desse conteúdo. 

Na escola, informamos aos professores e estudantes de graduação que os indivíduos são 

partícipes de toda a sua formação e aprendizagem, dentro e fora da escola. A passividade não se 

encaixa mais nos modelos atuais de educação. O professor não deve só apresentar os conteúdos, 

pois o perfil dos escolares mudou, evoluindo para seres produtores de conhecimentos, em que é 

necessário contextualizar a realidade, dialogando com os estudantes sobre as informações 

absorvidas pelos diversos canais de comunicação, evitando o conhecimento dos fatos cotidianos 

superficialmente. 

 o “polo de investigação”, Curso de Formação de Profissionais de Educação Física, foi 

apresentada a proposta de organizar núcleos de estudos, concentrados e distribuídos nas temáticas 

da área, objetivando atender as demandas dos profissionais no planejamento e na sua ação 

pedagógica. Conversamos com os professores que participaram do curso, durante a pesquisa, 



70 

 

 

expondo estratégias metodológicas para a atuação profissional, visando à construção de um projeto 

em que professores atuantes, acompanhados de professores universitários, dialoguem sobre os 

elementos didáticos: os conteúdos, os métodos de ensino, os objetivos, o processo avaliativo e a  

sistematização dos conteúdos, buscando formação continuada, direcionada para sua realidade. 

Nas escolas que foram contempladas na pesquisa, debatemos e aprofundamos os 

conhecimentos sobre o problema apresentado, tanto com os professores de educação física como 

com os estudantes da graduação. Houve uma compreensão do problema e a necessidade de 

sistematização do conteúdo jogo, já que foram identificadas por todos as dificuldades nas aulas. 

Apresentamos que todos são sujeitos autônomos, investigativos, críticos, criativos e 

conscientes dos caminhos seguidos e de que a passividade pode dificultar mais a prática na escola. 

Que as reflexões e ações no contexto educacional possam ser fontes de análises e promovam a 

ampliação dos saberes produzidos culturalmente.  

O estudo, a partir da pesquisa-ação, possibilitou o intercâmbio entre as escolas, a universidade 

e o grupo PIBID-EF. O campo de investigação foi explorado e teorizado, visando a diálogos entre 

os envolvidos do ensino básico e do superior. Cada área pode colaborar e proporcionar um 

entendimento sobre a sistematização do conteúdo jogo, como conhecer e compreender as estratégias 

de ensino-aprendizagem para os níveis escolares. Ocorreu contribuição na organização do trabalho 

educativo dos profissionais, no tocante à sistematização dos conteúdos e planejamento das aulas. 

Após a análise do contexto escolar, observando suas limitações, no nosso estudo, 

reconhecemos as possibilidades e a necessidade de mudar e aprimorar a prática do ensino do 

conteúdo jogo, adequando-se às necessidades e realidade da cultura escolar. 

 

3.2 Instrumentos para Coleta de Dados 

 

Como técnica de pesquisa foram utilizados a observação participante, filmagens, registros 

fotográficos, gravador e o diário de campo, orientando-nos nos debates e discussões sobre o campo 

de investigação. As aulas aplicadas foram acompanhadas pelos planos de aulas em mãos, 

elaborados pela pesquisadora de maneira prévia e apresentados aos estudantes do PIBID. No 

momento das práticas, realizamos registros fotográficos e filmagens, como forma de dar 

genuinidade às descrições.  

O diário de campo registra os pontos positivos e as dificuldades encontradas, sendo utilizado 

como recurso orientador nas descrições das aulas. Algumas aulas foram gravadas com o intuito de 

capturar as falas dos envolvidos, visando a apreender detalhes da prática pedagógica, contribuindo 

nas descrições. 
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No tocante à fundamentação teórica sobre planejamento e sistematização para elaboração e 

aplicações dos planos de aulas, como também para orientar os estudantes do PIBID, professor-

supervisor, utilizamos textos com as seguintes temáticas: os conteúdos da educação física; o 

conteúdo jogo; sistematização dos conteúdos; as três dimensões dos conteúdos; didática da 

educação física; métodos de ensino; as abordagens pedagógicas da educação física; propostas de 

sistematizações para a educação física. 

Os textos formaram a base teórica do nosso estudo, promovendo o conhecimento e a 

aprendizagem dos estudantes da graduação e professor-supervisor sobre as temáticas que norteiam a 

pesquisa. Serviram para envolver os integrantes do estudo em debates e discussões sobre as 

temáticas, orientando e direcionando nas aplicações das aulas, proporcionando o entendimento 

sobre os tipos de abordagens e estratégias de ensino utilizadas nas aulas de educação física durante 

a pesquisa. 

 

3.3 Análise dos Dados 

 

O nosso estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa e, assim, apresenta as características 

imersão do pesquisador no contexto e possibilidade interpretativa do campo da pesquisa. E para 

essa imersão e interpretação é necessária a observação participante, em que, durante as aplicações 

das aulas, estivemos presentes em todos os momentos, não só observando, mas também 

participando ativamente da dinâmica da aula e colaborando com o seu desenvolvimento. Esse 

contato foi fundamental para a análise dos dados, em que a aproximação do contexto da escola com 

a pesquisa visou à interpretação dos fatos. 

Os dados analisados foram as aplicações das aulas, as observações dos estudantes de 

graduação sobre as aulas, os vídeos, as imagens, o diário de campo e os debates no contexto prático. 

O ponto de partida, a análise, foi a questão norteadora, utilizando-se da base teórica do estudo, 

visando responder os questionamentos e elaborar referenciais para se trabalhar com a sistematização 

do conteúdo jogo.  

Após as etapas de planejar e implementar, adentramos na fase de observar e descrever. E, 

nesse momento, já havíamos apresentado para os estudantes de graduação os planos de aulas 

elaborados e, consequentemente, demos início às aplicações. No contexto escolar, pudemos 

observar as aulas como também as atuações dos estudantes. As falas, relatos e observações feitas 

pelos estudantes do PIBID sobre as ações in loco auxiliaram nas descrições das aulas, no diálogo 

com a proposição do estudo, visando confrontar a realidade encontrada com as atividades aplicadas 

para proceder nas contribuições das ações. 
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As aulas foram registradas também utilizando filmadora e câmera fotográfica. As informações 

coletadas possibilitaram realizarmos um levantamento de dados, como também a produção de 

informações. As imagens, vídeos e diário de campo foram analisados todos juntos. Esse 

agrupamento de instrumentos possibilitou seguir a sequência de atividades dos registros feitos. O 

diário de campo, segundo Minayo, et al (2002, p.63), é um apoio ao qual o pesquisador pode 

recorrer em qualquer momento da rotina do trabalho realizado. E os autores acrescentam: 

 

o diário de campo é pessoal e intransferível. Sobre ele o pesquisador se debruça no intuito 

de construir detalhes que no seu somatório vai congregar os diferentes momentos da 

pesquisa. Demanda um uso sistemático que se estende desde o primeiro momento da ida ao 

campo até a fase final da investigação. Quanto mais rico for em anotação o diário, maior 

será o auxilio que oferecerá à descrição e a análise do objeto estudado. 
 

Os detalhes das imagens e vídeos contribuíram para a verificação dos discursos e 

comportamentos de todos os envolvidos nas aulas. Por meio dos vídeos, especificamente, pudemos 

apreender elementos como: ambiente, comportamentos individuais e coletivos, a linguagem não-

verbal, a sequência e o tempo  em  que ocorreram os eventos, servindo como subsídio nas 

interpretações e análises posteriores. Desse modo, pudemos, com esses instrumentos, colher 

detalhes do contexto escolar e associar conjunto de dados coletados, para apresentar por escrito o 

âmbito da pesquisa. 

Nas descrições das aulas, utilizamos os dados e registros para elaborarmos categorias de 

análises, que são: participação; interação; questionamentos; prática, relatos; dificuldades; 

facilidades e nível de atividades. As categorias formaram elos e redes de informações que 

caracterizaram o objeto de estudo, apresentando-se como indicativos para o reconhecimento da 

sistematização do conteúdo jogo. 

Assim, as análises dos dados foram realizadas desde os primeiros registros (escritos, vídeos e 

imagens) do estudo, já que na pesquisa-ação os indícios iniciais proporcionam organizar a pesquisa 

quando seu plano de ação inicial não estiver direcionado às proposições do estudo. As etapas, nessa 

realidade, vão sendo moldadas e adaptadas, sem perder o foco central. 

Foram realizadas reuniões coletivas com os estudantes de graduação, objetivando discutir 

sobre as aulas realizadas, suas dificuldades e possibilidades de modificações. Buscamos, também, 

com os relatos dos estudantes, saber se eles compreenderam a proposta a partir do ciclo básico da 

investigação-ação, que é composto pelos atos: planejar (uma melhoria da prática); agir (para 

implantar a melhoria planejada), monitorar e descrever (os efeitos da ação) e avaliar (os resultados 

da ação). Em todas as aulas, foi realizado o processo de ação-reflexão-ação, objetivando atender a 

necessidade do estudo, que é apresentar e discutir a proposta de sistematização do livro de Palma et 
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al, e saber se houve, a partir dela, aprendizagem dos escolares e compreensão dessa organização e 

apreensão do conhecimento sobre o conteúdo jogo. 

Concomitante às aplicações das aulas, a análise dos dados foi sendo realizada, surgindo 

sempre as considerações positivas e negativas da pesquisa. Não falamos em resultados, pois, como 

já foi dito, o foco é no processo, e não no produto, como algo finalizado e encerrado. O estudo é um 

ciclo de ação-reflexão-ação, sempre com diálogos e interação. O diálogo ocorreu entre os 

integrantes da pesquisa: escolares, professores atuantes e estudantes de graduação, interagindo com 

a fundamentação teórica, os conhecimentos da prática pedagógica e as propostas de sistematização 

e a sistematização dos conteúdos da educação física. A interação e diálogo aconteceram entre o 

objeto de estudo e os envolvidos na pesquisa, no intuito de conhecer e agir sobre a prática 

pedagógica. 

As reuniões com os estudantes do PIBID-EF caracterizaram-se como um momento de 

reflexão e reelaboração do plano de ação, o qual foi organizado inicialmente pelos pesquisadores. 

Para termos um plano de ação, elaboramos antes um plano de intervenção (apêndice - A) que 

buscou organizar a trajetória da pesquisa. 

Com os dados coletados, objetivamos compreender as informações destes, o que permitiu 

identificar se estávamos dialogando com a questão norteadora: quais as possibilidades de 

sistematização do conteúdo jogo nas aulas de educação física? Nesse sentido, propomos ampliar o 

conhecimento sobre o assunto da pesquisa. 

Para melhor compreensão dos dados, realizamos leitura do diário de campo, escutamos 

algumas gravações de aulas, ajustamos e reorganizamos os planos de aulas. Logo após as primeiras 

aulas de cada turma, nos reunimos com os estudantes do PIBID, para saber das dificuldades e 

possibilidades para as próximas aulas. Essas análises sempre eram consideradas nas próximas aulas 

como forma de dar significado à proposta da pesquisa, que visa à sistematização. 

Procuramos, também, nos remetermos aos autores da fundamentação teórica, tanto nas 

reuniões, como no momento da ação na escola, com o intuito de dar sustentação à pesquisa, como 

também proporcionar suportes e direcionamentos teóricos aos estudantes do PIBID e professor em 

atuação. Esses resgates dos teóricos ordenaram e reajustaram os conhecimentos dos integrantes 

sobre o objeto de estudo, concatenando com a realidade da escola e suas peculiaridades. O processo 

reflexivo, tanto na prática quando nas discussões em grupo, reafirmava a necessidade de direcionar 

o ensino-aprendizagem nos princípios de adequação das aulas aos níveis de ensino e à cultura 

escolar. 

Outro ponto a ser ressaltado e que foi analisado, perspectivando uma estrutura organizativa, 

foi o tratamento dado às aulas no tocante às dimensões dos conteúdos procedimental, conceitual e 
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atitudinal, porém deve-se compreender que há um entrelaçamento dessas dimensões nas práticas 

das aulas. O intuito é o processo de aprendizagem dos conteúdos para além do “saber fazer”, 

perpassando pelas aç es do “ser” e do “conhecer”. Por não encontrar essa relação nas aulas de 

educação física dos professores atuantes, caracterizamos as dimensões dos conteúdos como fator 

essencial e de completude na formação dos indivíduos inseridos no contexto educativo. 

Nesse contexto, o conteúdo jogo abordado nas aulas, de forma sistematizada, teve como 

categorias estudadas: o que é o jogo?; quais seus elementos constituintes?; tipos de jogos; a 

história/origem do jogo; significado do nome do jogo; variações na forma de jogar; as regras do 

jogo; e outros nomes para o jogo. 

Como ordem metodológica de ensino, elaboramos um esquema para nossas aulas: 1) O 

conhecimento dos escolares sobre o tema; 2) A apresentação do tema; 3) A organização do 

conhecimento sobre o tema (as categorias); 4) As atividades, vivências e experimentações (relatos 

dos escolares); 5) Processo de aprendizagem (incorporação, interpretação, teorização, transferência 

e apreensão); 6) Avaliação (representação). Essa ordem metodológica foi implantada em todas as 

aplicações das aulas de todos os níveis de ensino, visando a um direcionamento, sistematização e  

processo de aprendizagem. 

A intenção é apresentar uma sistematização do conteúdo jogo como proposta de mudar as 

práticas pedagógicas dos professores e estudantes de graduação e apresentar os conteúdos da 

educação física constituinte de saberes para os escolares, propondo o tratamento destes nas três 

dimensões dos conteúdos. É imprescindível apresentar e discutir os conhecimentos sobre 

sistematização dos conteúdos, tanto na universidade como na escola, e apresentar a nossa pesquisa, 

utilizando como base o livro de Palma, Oliveira e Palma (2010), como possibilidades de aplicações 

das aulas no ensino fundamental e ensino médio, concatenando com a cultura escolar e a adequação 

para cada turma. 

As descrições das aulas possibilitaram um ordenamento do ensino no trato com o conteúdo 

jogo, como também a reflexão por parte dos integrantes do papel do jogo nas aulas de educação 

física, reconhecendo, também, as suas outras possibilidades no contexto escolar, entendendo-o 

como partícipe da formação dos indivíduos, sendo um fenômeno cultural e social, dentro e fora da 

escola. 

O processo de compreensão/apreensão, teorização/descrição e recontextualização das aulas de 

educação física por parte dos integrantes da pesquisa promoveu mudanças, ampliação e 

aprimoramento da prática. O reconhecimento da problemática e a sua reorganização possibilitaram 

reflexões sobre a atuação, como a compreensão e modificação sobre o planejamento, percebendo 

sua importância para a aprendizagem significativa dos escolares. Os professores atuantes 
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perceberam-se como agentes transformadores a partir da sua prática pedagógica, visualizando os 

escolares como constituintes de saberes da sua realidade e como produtores de conhecimentos, 

desde suas vivências e experiências. 

Na pesquisa-ação, o estímulo à reflexão e ao diálogo entre os integrantes é um princípio 

fundamental em todo processo. Com isso, se todos - escolares, estudantes de graduação e 

professores atuantes - exercerem o processo reflexivo, teremos mudanças significativas no ensino e 

na aprendizagem em âmbito escolar. Se os professores compreenderem que eles estão aprendendo 

nas suas aulas, possivelmente, a cada “pr xima aula”, teremos mudanças evolutivas na prática 

pedagógica e na cognição desse profissional. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

A SISTEMATIZAÇÃO DO CONTEÚDO JOGO NO ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

Neste capítulo, apresentaremos a sistematização do conteúdo jogo no Ensino Fundamental I, 

que corresponde ao período do 1º ano ao 5º ano. As aulas aconteceram na Escola Professora Ivonete 

Maciel. 

 s aplicaç es foram elaboradas a partir do núcleo “o movimento e os jogos”, da obra  

“Educação Física e a Organização Curricular: educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio”(2010), que apresenta o seguinte objetivo do docente proposto para o Ensino Fundamental I 

(1º ao 5º ano): “Favorecer o estudo e a vivência de manifestaç es lúdicas como integrantes da 

cultura motora, contribuindo no processo de construção da motricidade” (PALMA, OLIVEIRA e 

PALMA, 2010, p. 74). Outro aspecto do trabalho foram as três dimensões dos conteúdos 

procedimental, conceitual e atitudinal (DARIDO, 2005). Ao final de cada nível escolar, faremos 

uma análise sobre as atividades desenvolvidas através das avaliações. Indicaremos se ocorreu ou 

não o processo de aprendizagem pelos escolares e se a proposta de sistematização utilizada para o 

conteúdo jogo é adequada ao nível escolar. 

 

4.1 A sistematização do conteúdo jogo no 1º ano do Ensino Fundamental I 

 

O conteúdo jogo abordado no 1º ano do Ensino Fundamental I teve como objetivos: 

oportunizar a aprendizagem e o conhecimento sobre as Habilidades motoras e suas classificações; 

oportunizar a aprendizagem sobre Habilidades locomotoras Elementares com ênfase no saltar; 

alterações das formas de saltar; oportunizar a aprendizagem sobre os jogos populares; praticar os 

jogos populares; conhecer e praticar os jogos de perseguição e suas diversas formas.  

As aulas aconteceram em espaços diversos, tais como quadra da escola, pátio e parquinho. Os 

materiais utilizados nas aulas foram: cones, cordas, elásticos, mesas, cadeiras e/ou bancos, arcos. 

Para a avaliação realizamos perguntas diretas (O que vocês compreenderam sobre habilidades 

locomotoras? E não-locomotoras? E manipulativas?) para aos escolares durante a aula sobre as 

habilidades locomotoras, não-locomotoras e manipulativas realizadas, de forma coletiva e 

individual. Buscamos saber o entendimento dos escolares sobre as habilidades locomotoras; 

habilidades não-locomotoras; habilidades manipulativas. Observamos a participação e a criação de 

formas de se deslocar entre os materiais; questionamentos com os escolares sobre o que são os 
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jogos populares de perseguição: as regras dos jogos de perseguição realizados na quadra e os tipos 

de jogos de perseguição que existem; observar a participação, comportamento, a cooperação, 

respeito e superação dos escolares. 

 

4.1.1 Aula 01 

 

As aulas propostas para a turma do 1º 

ano do ensino fundamental aconteceram em 

quatro encontros, sendo cada um referente a 

duas aulas. Tivemos a colaboração, nesta 

turma, de três estudantes de Licenciatura em 

Educação Física que fazem parte do PIBID-

EF-UFRN. 

O primeiro encontro aconteceu no dia 31 

de outubro de 2012, sendo quarta-feira pela 

manhã, no primeiro e segundo horário, com 

duração de uma hora e quarenta minutos as 

duas aulas.  

Os estudantes do PIBID-EF levaram alguns materiais que foram adquiridos pelo programa, e 

os outros foram cedidos pelo DEF – UFRN. Utilizamos também os materiais que pertenciam à 

instituição. Os materiais utilizados foram: arcos, cones (pequenos e grandes), cordas, bancos, mesa, 

cadeiras, tapetes de EVA e rede de voleibol.  

Com o plano de aula já elaborado, conversamos com os estudantes do PIBID-EF antes de 

entrarem em sala de aula e assumirem a turma. Passamos orientações com relação à dinâmica da 

aula e organização da turma, e assim tivemos como proposta realizar combinados, visando evitar 

dificuldades e conflitos no momento das atividades. Sugerimos que fosse feita, inicialmente, uma 

roda de conversa para abordar o conteúdo da aula, com o intuito de coletar informações dos 

escolares sobre o que eles/as sabiam sobre o conteúdo a ser ministrado, visando, com isso, apurar os 

conhecimentos prévios desses indivíduos. 

A primeira temática abordada foi sobre as tarefas que o ser humano realiza e, para isso 

acontecer, informamos que é preciso nos movimentar o tempo todo, como, por exemplo, ir todos os 

dias de casa para a escola. Em seguida, falou-se sobre as várias possibilidades de nos 

locomovermos, seja na escola, seja em casa, seja na rua. E assim os estudantes do PIBID-EF 

explicaram que esses movimentos são denominados de habilidades locomotoras, sendo algumas 

 

Imagens 01: Estudantes do PIBID-EF e escolares  

na aula de EF – turma do 1º ano 
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natas e outras inatas, e essa última se entende que, com o tempo, aprendemos, de acordo com nosso 

crescimento e evolução. Palma, Oliveira e Palma (2010) definem essas habilidades de “ato de se 

deslocar de um lugar para o outro  a principal característica é tirar a base de apoio do lugar” (p.75). 

Os estudantes do PIBID-EF explicaram para os escolares que, para sairmos de um lugar para 

o outro, precisamos realizar “movimentos básicos”. Em seguida, perguntaram aos escolares de que 

forma poderíamos nos locomover.  esse momento, alguns se pronunciaram: “andando”  

“correndo”  “saltando”. Então, os estudantes PIBI -EF questionaram se, além do andar, correr e 

saltar havia outras formas de se locomover. Os escolares relataram que poderiam “subir em árvore”, 

“pular o muro”, e assim foram sendo relatadas diversas maneiras de eles saírem do lugar. Os 

estudantes do PIBID-EF informaram que eles experimentariam as várias formas de se locomover, a 

partir da atividade que realizariam na quadra.  

Levamos os escolares para a quadra sob a responsabilidade da professora de Educação Física, 

que tinha a função de organizar a turma e resolver algum conflito que pudesse ocorrer no momento 

da aula. 

O momento na quadra foi de atuação independente por parte dos estudantes do PIBID-EF. 

Eles realizaram toda a aula, sem a nossa intervenção. Em alguns momentos, solicitaram apoio da 

professora de Educação Física, como foi citado, no tocante à condução da turma.  

  atividade realizada, denominada “Brincando de saltar”, em que os estudantes do PIBI -EF 

organizaram os escolares e estes tiveram que percorrer os materiais, realizando as várias formas de 

se locomover e saltar, possibilitou aos escolares a vivência de movimentos conhecidos e praticados 

no seu cotidiano. Os movimentos propostos oportunizaram aos escolares vivenciarem várias formas 

de locomoção, como também aos estudantes do PIBID-EF perceberem em que nível de 

desenvolvimento motor os escolares se encontravam. Dessa forma, foi possível organizar as 

próximas aulas a partir dos conhecimentos dos escolares sobre o assunto, visando promover 

atividades adequadas ao nível desses indivíduos no tocante às habilidades motoras. 

Abordamos esse assunto por dois motivos: constava no planejamento anual da disciplina 

Educação Física da turma do 1º ano; e para que os estudantes do PIBID-EF identificassem nos 

escolares formas de se locomover, observando o nível motor em que estes se encontram, 

percebendo, assim, quais jogos podem ser realizados a partir desse reconhecimento, do 

amadurecimento cognitivo, motor, afetivo e social, relacionados aos saberes da disciplina Educação 

Física. 

Então, sendo o conteúdo da aula “ginástica”, percebemos que no livro o núcleo que envolve 

os componentes desse conteúdo é “o movimento e a corporeidade”. Segundo o Coletivo de  utores 

(1992, p.78), os fundamentos da ginástica são: “saltar”, “equilibrar”, “rolar/girar”, “trepar e 
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balançar/embalar”. Os autores afirmam: são “atividades que traduzem significados de aç es 

historicamente desenvolvidas e culturalmente elaboradas” (I EM, p.78).  

No livro de Palma, Oliveira e Palma (2010, p.55), os autores descrevem que os conteúdos do 

núcleo “o movimento e a corporeidade” possibilitam os indivíduos vivenciarem, compreenderem e 

entenderem os conhecimentos do próprio corpo e sua ação motora. Dessa forma, compreendemos, a 

partir dessas leituras relacionadas à temática, que esse núcleo coaduna com os conhecimentos 

relacionados aos conteúdos da ginástica apresentados por Soares et al. (1992) no livro 

“Metodologia do Ensino de Educação Física”. 

Ao final da aula, reunimos os escolares para dialogarmos sobre as atividades. A maioria 

considera a atividade “Brincando de saltar” divertida e diferente, pois eles relataram que puderam 

realizar movimentos que normalmente não fazem, como escalar. Saltar, andar, correr, equilibrar são 

movimentos que eles praticam constantemente, mas, mesmo assim, eles disseram que saltar de 

diversas formas pelos materiais diferentes é divertido. 

Os estudantes do PIBID-EF consideraram o momento difícil, porém desafiador e de 

aprendizagem. 

 

4.1.2 – Aula 02 

 

A aplicação do segundo plano de aula com a turma do 1º ano aconteceu no dia 07 de 

novembro de 2012. Os estudantes do PIBID-EF, depois das duas primeiras aulas, já estavam mais à 

vontade no ambiente escolar e com os escolares. Nessa aula puderam interagir e conversar com os 

escolares mais independentemente, sentindo, assim, segurança para conduzir as aulas. 

As duas aulas desse dia foram sobre a habilidade motora “saltar” e jogos que abordassem essa 

temática. Em sala de aula, os estudantes do PIBID-EF conversaram com os escolares sobre a aula 

anterior. Questionaram se eles se lembravam da atividade realizada e o que eles haviam aprendido. 

Os escolares falaram que a aula foi sobre “os movimentos com 

o corpo”; “a gente saltou, correu e escalou na parede da 

quadra”; “fizemos vários exercícios, como pular dentro dos 

arcos, andar sobre o banco se equilibrando e passar por baixo 

de uma rede, rastejando”.  

Nesse sentido, percebemos que os escolares recordaram 

as atividades, e com isso houve a aprendizagem dos 

conhecimentos abordados. Assim, reconhecemos que os 

escolares passaram do conhecimento simples para o mais 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Posicionamento do Jogo 

Dono da Rua 
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complexo e percebemos que a sistematização do conteúdo atendeu a faixa etária dos escolares.  

Após a conversa em sala de aula, os estudantes do PIBID-EF levaram os escolares à quadra, 

para realizar as atividades do dia.  o primeiro momento, foi realizado o jogo “ ono da rua”.  ssim, 

perguntamos aos escolares se eles conheciam, e quase todos afirmaram que conheciam, mas não 

com essa denominação. Os que não se pronunciaram foi porque não relacionaram o nome ao jogo. 

Solicitamos que um escolar explicasse como se jogava, e ele falou e demonstrou como era; aqueles 

que anteriormente falaram que não conheciam se pronunciaram dizendo que sabiam qual era e que 

já haviam brincado na rua. 

Partindo desses relatos, os estudantes 

do PIBID-EF organizaram os escolares para 

iniciar a atividade. O jogo “ ono da rua” é 

realizado em um local retangular, delimitando 

a rua. Esse local é onde ficará o dono da rua 

(pegador), enquanto os demais ficarão 

distribuídos nos dois lados que separam a rua 

(linhas demarcadas no chão, com giz ou uma 

corda) e tentarão passar de um lado da rua 

para o outro lado, sempre cruzando a rua sem 

ser capturados pelo “dono da rua”. Caso 

algum escolar seja tocado, este passará a ser o pegador.   atividade “ ono da Rua” é um jogo 

popular, que possibilita os escolares vivenciarem diferentes maneiras de locomover-se.  

A atividade iniciou com os escolares realizando a travessia como eles consideravam melhor, 

ou seja, bem à vontade, dentro das possibilidades de cada um. Após um tempo de jogo, os 

estudantes do PIBID-EF resolveram aplicar uma variação à atividade, visando abordar a habilidade 

motora saltar e modificar o jogo, apresentando para os escolares formas diferentes de jogá-lo. Nesse 

direcionamento, foi solicitado que os escolares realizassem a travessia de maneiras diferentes: só 

com um pé, com os dois pés, (na vertical – para cima e para baixo; e na horizontal – para frente, 

para trás, para os lados – na diagonal). Os estudantes do PIBID-EF realizaram algumas variações, 

como forma de desafiar os escolares, oportunizando-lhes novas alternativas para a prática.  

Dessa forma, os estudantes do PIBID-EF solicitaram que eles saltassem em dupla, de mãos 

dadas; ou com uma perna só e depois com as duas pernas. Outra variação realizada foi aumentar o 

número de pegadores e, ao final, os estudantes do PIBID-EF transformaram a atividade em um 

pega-pega ajuda. 

Na segunda atividade, os estudantes do PIBID-EF realizaram o jogo denominado “Quanto 

 

Imagem 02: Estudantes do PIBID-EF e escolares  

na aula de EF – turma do 1º ano 
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mais longe melhor”.   um jogo que tem como objetivo a superação individual e coletiva.   

realizado por etapas, cada indivíduo ao seu tempo. Os materiais utilizados para esse jogo na nossa 

aula foram duas cordas. Também podem ser usados cabos de vassoura ou giz para marcar o chão, 

em formato de “V”. Os estudantes do PIBI -EF organizaram o ambiente e em seguida explicaram 

para os escolares como se joga. Posicionados em um dos lados da corda (linha ou risco no chão), os 

escolares saltaram, transpondo as cordas no local que consideravam melhor e mais seguro, cada um 

no seu momento. Uma variação realizada foi solicitar aos escolares que se afastassem das cordas 

para pode correr, saltar e transpor as cordas, do lugar mais estreito ou mais largo. O importante é 

que cada um foi descobrindo seu limite, procurando se superar a cada salto, sentindo-se seguro para 

saltar de um local mais largo.  

Nesse jogo, os estudantes do PIBID-EF realizaram 

direcionamentos iniciais, para que os escolares fossem 

conhecendo diferentes formas de realizar o jogo, em 

grupo e/ou individual. Os diferentes direcionamentos 

foram: Saltar com a perna direita; Saltar com a perna 

esquerda; Saltar com as duas pernas; Saltar com uma 

perna e cair com as duas; Saltar de mãos dadas (em 

dupla, em trios); Fazer a corrida, sozinho, antes de 

saltar; Fazer a corrida, em dupla e/ou em trio, antes de 

saltar. 

Direcionamos as diferentes formas de saltar como 

forma de contribuir com os escolares na execução dos 

saltos. Porém isso não se caracterizou como uma 

determinação do jogo, e sim como uma orientação para 

as ações e movimentos dos escolares. Não expomos as formas de saltar por meio de gestos físicos, 

apenas por meio da fala, verbalmente, e eles foram executando, cada um no seu tempo, escolhendo 

o melhor espaço e da maneira que considerava mais adequada, adaptando o espaço e o tempo aos 

seus movimentos. 

Depois desse jogo, os escolares foram levados para o parque, visando vivenciar outras 

habilidades motoras. Nesse momento, os estudantes do PIBID-EF solicitaram aos escolares que eles 

demonstrassem diferentes formas de brincar naquele parque, já que nele havia escorrego, balanço e 

escadas. As possibilidades de os escolares brincarem foram fotografadas e filmadas, buscando 

capturar cada movimento e as diferentes formas de se utilizar o brinquedo.  

A atividade alcançou o seu objetivo, pois a utilização do parque, sendo um brinquedo, 

 
Imagem 03: Estudantes do PIBID-EF e 

escolares participando da aula de EF, turma do 

1º ano. 
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oportunizou uma diversidade de movimentos. Segundo Miranda (2013, p. 35) “o brinquedo é o 

objeto manipulável”, onde o jogo acontece por meio dele. Para Kishimoto (2009, p. 18) “o 

brinquedo tem uma íntima relação com a criança e uma indeterminação quanto ao seu uso, ou seja, 

a ausência de um sistema de regras que organizam sua utilização”.  

O parque utilizado pelos escolares como brinquedo oportunizou que eles desenvolvessem 

ações a partir de seus elementos, que foram: 1) Escorrego – descer sentado, descer sentado de lado, 

descer de decúbito ventral posicionando a cabeça na frente, descer de decúbito ventral posicionando 

os pés na frente, descer sentado de costas, subir o escorrego; 2) Balanço coletivo – balançar 

sozinho, com duas pessoas, sentado com os pés sobre o banco. Balanço individual de pneu – 

balançar para frente e para trás, girar o balanço, entre outras atividades. 

No parque, observa-se a interação das crianças, a paciência em esperar o outro, sabendo que a 

qualquer descuido, um escolar poderia machucar o outro e se machucar também. As possibilidades 

de se movimentar, nesse ambiente, são muitas, e os escolares sabem que é o momento de usufruir 

de todo o parque, explorando todos os seus elementos e com possibilidade de inovar, criar e 

inventar, para mostrar aos colegas e à professora diferentes formas de se movimentar. 

A interação é uma categoria citada por Kunz (2004, p.142). Ele afirma que o indivíduo “não 

descobre e não desenvolve experiências sozinho”, os alunos trabalham em pequenos grupos e se 

auxiliam mutuamente para superar certas barreiras do medo, da insegurança e da falta de alguma 

habilidade para a atividade pretendida (IDEM, 2004) 

Dessa forma, o indivíduo vai se movimentando, aprendendo, desaprendendo, construindo 

movimentos e ao mesmo tempo desconstruindo outros, aprimorando e ampliando seus saberes sobre 

o seu movimentar-se, sobre seu corpo e o do outro, tudo isso de maneira lúdica, prazerosa e pela 

ação corporal, incorporando os conhecimentos. 

Finalizamos a aula sem conversar com os escolares, pois o tempo havia extrapolado e 

deixamos esse momento de diálogo para a aula seguinte.  

 

4.1.3 – Aula 03 

 

A aula do dia 14 de novembro foi conduzida pelos estudantes do PIBID-EF, que realizaram a 

roda de conversa no início da aula, objetivando resgatar as informações dos escolares sobre a aula 

anterior. A ideia é, através das falas dos escolares, saber o que eles haviam apreendido e o que 

lembravam em relação às atividades realizadas. Essa conduta tem o intuito de dar continuidade aos 

saberes da disciplina, possibilitando aos escolares ampliar seus conhecimentos de maneira 

progressiva.  



83 

 

 

A aula deu continuidade aos jogos populares, colocando em ênfase o subtema jogos de 

perseguição. Os estudantes do PIBID-EF explicaram para os escolares que, depois que eles 

vivenciassem aulas sobre os movimentos básicos, especificamente o saltar, eles iriam, em dois 

encontros, estudar jogos populares. 

Os escolares foram questionados sobre o que são jogos populares, e alguns relataram que são 

jogos da rua, jogos que seus pais brincavam e jogos que se realizam na escola. Explicamos que 

popular se refere ao povo e que esses jogos são criados e praticados pelo povo.  

Com relação aos jogos populares, Kishimoto (1992, p. 25) afirma: "não se conhece a origem 

dos jogos. Seus criadores são anônimos. Sabe-se, apenas, que são provenientes de práticas 

abandonadas por adultos, de fragmentos de romances, poesias, mitos e rituais religiosos". Já o autor 

Penha (2011, apud VIEIRA e CAVALCANTE, 2002, p. 45), relata: 

 

jogos populares são aqueles conhecidos também como jogos de rua em que seus elementos 

podem ser alterados, decididos pelos próprios jogadores, com flexibilidade nas regras, e 

sem exigir recursos mais sofisticados pois sua origem estar na cultura popular. Uma das 

características dos jogos populares, é que as mudanças dentro do jogo, ficam a critério dos 

participantes, e para que possam ser desenvolvidas não se faz necessário a utilização de 

materiais industrializados, sua pratica é realizada em convívio harmonioso, de forma livre 

espontânea e prazerosa, sendo uma manifestação desenvolvida desde os tempos mais 

antigos, que visa a ludicidade. 
 

Informamos aos escolares que existem vários tipos de jogos populares e que a aula do dia 

seria sobre os jogos de perseguição. Estes podem acontecer das seguintes formas: por travessia, em 

círculo, em fileira e colunas, como também espalhados e de se esconder (PALMA, OLIVEIRA e 

PALMA, 2010). Informamos que iríamos realizar um jogo de perseguição cujos jogadores ficariam 

espalhados pelo espaço.  

Após a conversa na sala de aula, os estudantes do PIBID-EF levaram os escolares para a 

quadra, a fim de realizar o jogo de perseguição denominado pique ameba. Antes do início, o espaço 

foi delimitado pelos estudantes do PIBID-EF. Explicamos para os escolares que esse jogo se 

apresenta da seguinte forma: é escolhido um aluno que será o pegador, e os outros fugirão desse 

pegador. 
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O pegador deveria “queimar” (tocar) os outros alunos com a bola (para essa atividade os 

estudantes do PIBID-EF utilizaram uma bola bem leve, de borracha macia), sendo que a bola não 

poderia tocar o chão antes de tocar em qualquer pessoa. O aluno ticado pela bola deveria sentar no 

local onde foi pego e, naquele momento, ficar atento aos movimentos dos colegas ao seu redor. O 

escolar que estivesse sentado no chão tinha a 

missão de tocar em outro colega que passasse 

perto dele, mas ele não deveria sair do local em 

que estava, ou então outro colega deveria vir e 

tocar em quem estava no chão, para que este 

pudesse seguir na atividade. 

Essa atividade de pique ameba sofreu 

uma variação e, a partir disso, iniciou-se a 

segunda atividade. Uma atividade, ao passar 

por mudança, objetiva atender ao nível 

cognitivo dos escolares, seguindo uma ordem do mais simples para o mais complexo. 

A variação proposta pelos estudantes do PIBID-EF foi de que os escolares ticados se 

tornariam ticas (pegadores) e deveriam, sem sair do lugar e sentados, tocar em outros colegas que 

passassem perto. E, por final, foram acrescentados dois pegadores a essa mesma atividade, 

objetivando terminar a brincadeira com todos os escolares pegos.  

Porém os estudantes do PIBID-EF perceberam que essa atividade, mesmo com todas as 

variações, não ocorreu como eles esperavam, observando que os escolares não demonstravam 

interesse pelo jogo proposto. Dessa forma, foi-lhes solicitado que eles sugerissem uma atividade 

abordando a corrida e a perseguição. Dessa forma, realizamos um planejamento participativo, posto 

que os escolares poderiam contribuir no plano de aula. 

Nesse sentido, Cardoso et al. (2011) afirmam, nas aulas de Educação Física,  

 

a implementação do planejamento participativo, envolvendo professor e alunos. Na 

perspectiva freireana, o planejamento com tais características se institui como instrumento 

decisivo na co-gestão do processo de ensino-aprendizagem, reconhecendo professor e 

educando como sujeitos do processo 
 

Desse modo, reunimos os escolares para debater sobre as atividades a serem realizadas. 

Segundo Tavares (2011, p. 57) “os professores devem superar a tese de que as aulas de Educação 

Física devam ser 'práticas' e passar a difundir entre os alunos a possibilidade de falarem, de 

sentarem e de discutirem”.  crescentamos que, nesse formato de aula, ocorrerão possibilidades de 

aprendizagens pelos escolares, visto que as atividades escolhidas têm significado para a vida deles. 

 
Imagem 04: Estudantes do PIBID-EF e escolares na 

aula de EF, turma 1º ano 
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As atividades indicadas foram pega-pega americano e pega-grupo. No pega-pega americano, 

os escolares informaram que o jogo tem um pegador, e este deverá pegar os colegas; quando ele 

pegasse alguém, essa pessoa, para continuar na atividade, teria que ficar parada no lugar que foi 

ticado, abrir as pernas para, em seguida, outro colega passar por baixo. Quando um aluno que foge é 

pego três vezes, ele será o pegador. Na atividade pega-grupo, podemos dizer que é um pega-ajuda, 

pois quando o pegador toca em um perseguido, este também se torna um pegador e passa a correr 

atrás dos demais colegas.  

Foram feitos esses dois jogos de perseguição, e finalizamos as atividades na quadra, com um 

jogo proposto pela professora de Educação Física. O jogo ocorre com um escolar sendo o pegador e 

os demais, fugitivos. Quem o pegador tocasse deveria segurar na cintura do pegador e, junto com 

ele, correr atrás dos outros. 

Ao final, os estudantes do PIBID-EF levaram os escolares para a sala de aula para um debate. 

Nesse momento, observamos que eles interagiram com relação ao conteúdo proposto, já que um 

escolar solicitou que na aula seguinte fosse feito um jogo de perseguição que eles conheciam e 

tinham aprendido com um familiar.  

 

4.1.4 – Aula 04 

 

No dia 28 de novembro, a aula com a turma do 1º ano foi uma continuidade da aula anterior, 

em que o tema foi “Jogos Populares”.  essa aula, o subtema permaneceu jogos de perseguição, 

inserido a ele outro elemento, “o esconder”. 

Como citado anteriormente, a variação tem como intuito elevar o grau de dificuldade das 

atividades, buscando atender ao aspecto cognitivo dos escolares que no processo de aprendizagem 

devem ser confrontados com desafios e resoluções de problemas. 

A primeira atividade foi a que um escolar tinha de esconder um objeto, e os colegas teriam 

que achar. Esse escolar, como forma de dinamizar a atividade, foi orientado a dar sinais quando os 

colegas estivessem procurando, no momento em que estivesse perto ou longe do objeto procurado. 

 ssim os comandos eram: “pegando fogo”, quando os escolares estivessem ao lado do objeto, 

precisando apenas mudar o sentido para um dos lados  “quente”, quando os escolares estivessem 

muito perto do objeto  “morno” para os escolares que estivessem pr ximos, mas no sentido (na 

direção) errado  “frio” para os escolares que estivessem longe, mas no sentido (na direção) correto 

do objeto  e “gelado”, para os escolares que estivessem muito longe e no sentido errado ao do 

objeto. 

Foram realizadas três vezes essa mesma atividade, com o objetivo de os alunos entenderem 
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que o jogo de “esconder” pode ser jogado com objetos e com as pessoas, e que o elemento em 

comum entre essas variações de jogar é a expectativa do que acontecerá e a imprevisibilidade da 

atividade. 

Em seguida, informamos aos escolares que eles realizariam a brincadeira de esconde-esconde. 

Antes de iniciarmos a atividade, perguntamos quem já havia brincado e quem sabia como se jogava 

esse jogo. Todos os escolares relataram que sabiam jogar e que realizavam essa brincadeira em 

vários lugares. Em um dos relatos, um escolar falou que brincava de se esconder em lojas de roupas 

e no shopping junto com irmão. 

Observamos que o jogo de esconde-esconde é tradicionalmente realizado por crianças na faixa 

etária dos quatro aos sete anos de idade, mas é uma brincadeira que pode ser realizada por todas as 

pessoas de diferentes idades. É uma atividade que envolve as habilidades de correr, esquivar-se, 

pegar e saltar. Outro conteúdo a ser desenvolvido nesse jogo é o conhecimento sobre o próprio 

corpo.  esse jogo a criança tem a possibilidade de compreender que o jogo de “esconder” o corpo 

tem que ser por inteiro, não só uma parte dele. As crianças menores, de 0 a 3 anos, têm menos 

conhecimento sobre o seu corpo, por isso apresentam menos facilidade em se esconder. Elas, 

normalmente, por não verem o outro, acreditam que o outro também não a vê, assim acabam 

ocultando somente a cabeça, ou uma pequena parte do seu corpo, e logo são descobertos pelos 

colegas. Outro estímulo nessa atividade é solicitar que os escolares apresentem formas de brincar 

em grupo ou quem for sendo achado deverá procurar, mas não pode pegar, apenas avisar onde os 

outros estão ao pegador e assim por diante.  

 essa aula, uma variação do “esconde-esconde” é a brincadeira denominada “pé na lata”. O 

jogo inicia escolhendo uma pessoa para buscar a “lata”, que, na nossa atividade, foi uma bola que 

será lançada, ou seja, atirada o mais longe possível por outra pessoa. Enquanto esse escolar vai 

buscar a bola, os demais devem se esconder. Ao voltar, o pegador precisa colocar a bola no ponto de 

onde foi lançada, tornando-se, ali, o local da “mancha” e, em seguida, tentar descobrir onde os 

outros estão escondidos. Se alguém for descoberto, o pegador deve voltar   “mancha” e pegar a 

bola, batendo com ela no chão.   criança descoberta vai ficar “presa” na “mancha” e s  poderá ser 

salva por outro colega que não for visto. Se uma criança que não foi descoberta conseguir se 

aproximar da bola e chutar, todos os que estavam presos ficarão livres, e a atividade inicia com o 

mesmo pegador, e todos poderão se esconder novamente. 

Essa atividade pode ser complexa para algumas crianças, vai depender da turma. Na nossa 

aula, houve algumas dúvidas e questionamentos dos escolares com relação às regras do jogo, como: 

1) o pegador, para prender o colega, tem que ver ou tem que tocar nele?; 2) a primeira criança a ser 

achada não deveria ser imediatamente o pegador?  3) a “mancha”, sendo tocada pelos alunos, 
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poderia livrá-los de serem presos? Dessa forma, os estudantes do PIBID-EF solicitaram que os 

escolares sugerissem as regras, a fim de que a atividade ficasse mais adequada para eles, já que 

alguns estavam com dificuldade de entender. 

Isso nos mostra que a atividade, por mais que seja elaborada, visando atender a faixa etária e 

nível escolar de um grupo de escolares, pode ocorrer que seja considerada difícil pela maioria e, por 

conseguinte, tenha que se adequar a atividade para que a aula aconteça e os escolares compreendam 

o significado do jogo, mantendo a motivação, o interesse e aprendizagem da prática realizada. 

Algumas mudanças foram realizadas, para que os escolares mantivessem a prática. Mostra também 

que os próprios escolares têm o poder de modificar as atividades, sendo construtores de 

conhecimentos. 

No último momento final das práticas, os estudantes do PIBID-EF reuniram os escolares para 

solicitar que eles sugerissem uma atividade diferente da que estava sendo realizada, em que todos 

pudessem participar e que ainda não havia sido praticada na escola. Os estudantes do PIBID-EF 

informaram que eles poderiam utilizar os seguintes materiais: bola, cones e arcos, para realizar a 

atividade escolhida. Nesse momento, os escolares foram levados para o pátio da escola e, nesse 

espaço, todos sentaram e dialogaram sobre qual atividade eles deveriam realizar. A única exigência 

é que fosse um jogo popular e que não precisava ter ligação nem elementos com os praticados 

anteriormente, poderia ser qualquer um que eles escolhessem. 

Um escolar sugeriu realizar o boliche, usando algumas garrafas e uma bola. Mas informamos 

que não tínhamos garrafas, só a bola, cones e arcos, como supracitado. Alguns escolares citaram 

xadrez humano, mesmo sabendo que muitos não sabiam jogar, entendemos que a indicação do jogo 

foi devido a alguns já o terem praticado em um passeio ao Parque das Dunas, onde há um espaço 

adequado e um profissional que os orienta no jogo “Xadrez Humano”.  

O resgate das vivências pelos escolares é considerado importante, pois pode “proporcionar 

elementos para uma escola transformadora” ( PPLE, 1989, p. 143).  esse sentido, amplia, 

complementa e modifica os conhecimentos do professor e dos colegas escolares sobre o assunto 

abordado. 

Após a exposição do escolar, a professora de Educação Física sugeriu, a partir da ideia do 

Xadrez Humano, a realização do Boliche Humano, em que os escolares seriam os pinos do boliche. 

Todos concordaram, e os estudantes do PIBID-EF organizaram os escolares no formato de 

triângulo, como os pinos de boliche são posicionados. 

Algumas regras foram definidas no momento do jogo, como: 1) o lançador poderia lançar a 

bola com as duas mãos ou com uma das mãos; 2) os escolares não poderiam se mexer após o 

lançamento da bola; 3) não valeria ponto se a bola atingisse o colega acima da linha da cintura; 4) o 
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lançador teria duas chances para arremessar a bola, caso acertasse, teria mais duas chances. Caso 

não acertasse as duas vezes, daria a vez para outro colega; 5) a bola deveria ser rolada, e não 

lançada; 6) Ao tocar num colega. este deveria sentar no chão. No momento do jogo, definimos 

outras regras que foram mudando ao longo da atividade. 

Por fim, terminamos a aula fazendo perguntas sobre as atividades realizadas, como: “o que 

aprenderam?”  “o que conheciam e que já haviam praticado antes desta aula?”, “o que gostaram?”  

“o que não gostaram?”  “qual atividade foi mais difícil?” “qual atividade foi mais fácil?”, “a 

atividade criada por vocês pode ser realizada em outro lugar fora da escola?”, “o que vocês queriam 

fazer nessa aula que não fizeram?”.  

Realizando a análise das aulas, observamos que os conhecimentos das habilidades motoras 

foram ampliados na perspectiva dos escolares. Eles interagiram com os saberes ministrados, 

construindo novos conhecimentos e aumentaram seu repertório motor. Citaram várias formas de se 

locomover, como também realizaram os movimentos propostos nas atividades. A habilidade saltar 

foi incorporada pelos escolares a partir dos jogos propostos. Os jogos realizados possibilitaram que 

os escolares realizassem os movimentos sem sentir a exigência de fazer mais perfeito, e sim da 

forma como eles consideravam melhor. Os escolares participaram de todas as atividades, e os 

debates realizados sobre os assuntos foram construtivos para eles e significativos. A aprendizagem 

ocorreu a partir do momento em que percebemos que os escolares integraram seus conhecimentos 

com os que estavam sendo ministrados, quando eles puderam expor o que sabiam e o que haviam 

aprendido quando realizávamos os questionamentos. Conhecer outros jogos populares possibilitou 

os escolares criarem e intervirem na elaboração dos seus jogos durante a aula. O respeito às regras, 

aos colegas, a socialização foram alguns elementos trabalhados e enfatizados nas aulas. 

Consideramos que a sistematização desenvolvida possibilitou os escolares conhecerem, de 

forma progressiva, as habilidades motoras, em especial, o saltar. Em seguida, eles vivenciaram 

jogos que abordavam o saltar e suas diversas formas de realizá-los. Após conhecerem, aprenderem e 

jogarem os jogos “dono da rua” e “quanto mais longe, melhor”, promovemos vivências de 

atividades com os jogos populares, com ênfase nos jogos de perseguição, como: “pique ameba”, 

“pega-pega americano” e “pega-grupo”.  essa forma, houve uma evolução dos saberes, partindo 

das habilidades motoras até os jogos, onde a primeira é fundamental e a segunda é realizada a partir 

da aprendizagem das habilidades motoras básicas. 

 

4.2 A sistematização do conteúdo jogo no 2º ano do Ensino Fundamental I 

 

O conteúdo jogo abordado no 2º ano do Ensino Fundamental I teve os seguintes objetivos: 
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oportunizar a aprendizagem sobre os jogos populares; praticar os jogos populares; conhecer e 

praticar os jogos de amarelinha e suas diversas formas; conhecer a história e o significado do nome 

amarelinha; conhecer o jogo bola de gude, sua história, significado do nome e formas de jogar.  

As aulas aconteceram em sala de aula, na quadra da escola e no pátio, com abordagens 

teóricas e práticas. Os materiais utilizados nas aulas foram: cordas, elásticos, mesas, cadeiras e/ou 

bancos, arcos, cones (médios e pequenos), bolas (grandes e pequenas), giz de cera, bolas de gude. 

Para avaliação realizamos perguntas aos escolares durante a aula sobre as habilidades locomotoras, 

não locomotoras e manipulativas realizadas de forma coletiva e individual. Buscamos saber o 

entendimento dos escolares sobre as habilidades locomotoras; habilidades não locomotoras; 

habilidades manipulativas. Observamos a participação e a criação de formas de se deslocar entre os 

materiais; questionamentos com os escolares sobre o que são os jogos populares de perseguição: as 

regras dos jogos de perseguição realizados na quadra e os tipos de jogos de perseguição que 

existem; observar a participação, o comportamento, a cooperação, o respeito e a superação dos 

escolares. 

 

4.2.1 – Aula 01 

 

Na aula do dia 07 de março de 2013, com a turma do 2º ano do Ensino Fundamental I, o tema 

foi Jogos, com ênfase nos jogos populares. Iniciamos a aula perguntando aos escolares o que eles 

sabiam sobre jogos.  os relatos sugiram falas como: “é jogar bola”, “é brincar de menino pega 

menina”, “é andar de bicicleta”.  

Após essas narrações, perguntamos sobre os jogos populares. Apesar de sabermos que os 

jogos populares são uma categoria dos jogos, os escolares, a partir dos relatos, consideram como 

sinônimos, não diferenciando jogos de jogos populares.  

É compreensível essa reflexão devido a esse conteúdo estar enquadrado nos aspectos cultural 

e social do meio em que vivem os escolares, não havendo, portanto, para eles/as a distinção de 

jogos populares, jogos de mesa, jogos de salão, etc.  

Sabemos que isso foi construído culturalmente, e a sociedade, como transmissora e produtora 

dos jogos, repassa os saberes de geração a geração, de um grupo para outro, tanto nas dimensões 

regionais, nacionais e internacionais. Os jogos são modificados, e muitos mudam de nome a 

depender da região em que são inseridos. 

Conversamos com as crianças sobre os jogos, explicando os seus tipos, como tradicionais e 

antigos, jogos de mesa, jogos de salão, etc. Dessa forma, buscamos fazer com que eles conhecessem 

as diferentes categorias de jogos existentes e suas particularidades. 
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Logo após a explanação, falamos que na aula iríamos realizar o jogo da amarelinha. Expomos 

a história, a origem e o significado do nome Amarelinha. Outro elemento citado são as diferentes 

denominações da amarelinha, como: Jogo da Macaca (Portugal), Avião ou Neca (Angola), Pular 

Macaco (Nordeste), Academia (Rio de Janeiro), Casa de Boneca (Ceará), Sapata (Rio Grande do 

Sul), Maré (Minas Gerais). Todos os escolares ficaram surpresos com o significado do nome, já que 

muitos não sabiam e sempre ligavam o nome ao diminutivo da cor “amarela”. 

Em seguida, os escolares foram levados para a quadra e, naquele momento, a turma foi 

dividida em três grupos, onde cada um, junto com a professora e os estudantes do PIBID-EF, 

construiu, no chão da quadra, seu jogo de amarelinha com giz de cera. A construção da amarelinha 

foi feita em diversos formatos, de acordo com o que os escolares conheciam, sempre com a 

supervisão e orientação dos estudantes PIBID-EF. Assim, os escolares brincavam nas amarelinhas e 

faziam rodízio para jogar nas amarelinhas construídas pelos colegas. 

Alguns escolares mostraram dificuldades de jogar, mesmo relatando que sabiam. Então, 

solicitamos aos escolares, voluntariamente, que conheciam mais detalhadamente as regras do jogo, 

para ensinar aos colegas com a supervisão da professora de Educação Física e os estudantes do 

PIBID-EF. Percebemos que os escolares gostaram da ideia de ensinar aos colegas. A forma de 

ensinar dos escolares para seus pares possibilitou uma melhor apresentação das regras, como 

também houve a oportunidade de os escolares explicarem o jogo por meio dos movimentos 

corporais.  Assim, houve uma maior interação e compreensão dos envolvidos no jogo.  

  autora  ias (2012, p.92) afirma que “realizar um movimento corporal é expor sua pr pria 

existência, sua história, sua cultura. É perceber e perceber-se.”  este sentido, o processo de ensino e 

aprendizagem deve ocorrer de forma lúdica, possibilitando o conhecer, a contemplação, a 

ampliação, a construção e reconstrução de saberes do universo social, afetivo, escolar, cognitivo. 

Encerramos a atividade na quadra dez minutos antes do término do tempo, para termos um 

momento na sala, visando realizar uma explanação sobre a prática. Questionamos aos escolares: 

“Gostaram da atividade?”  “Sentiram alguma dificuldade?”  “Consideraram fácil?”.  “ o momento 

que os colegas foram ensinar eles conseguiram aprender o que foi transmitido?”. Em seguida, 

falamos que a aula seguinte ainda abordaria o jogo da amarelinha, porém de outras formas de jogar. 

Avaliamos que a interação dos escolares com o jogo e entre eles foi significativa. Tivemos 

essa conclusão a partir do momento em que houve aprendizagem dos conhecimentos apresentados 

pelos escolares, principalmente quando uns se propuseram a ensinar aos outros. Indagamos, ao final 

da aula, quem se lembrava do significado do nome amarelinha, e um aluno se pronunciou, 

explicando, à sua maneira, o que havia aprendido. 
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4.2.2 – Aula 02 

 

A aula do dia 14 de março com a turma do 2º ano do Ensino Fundamental I, foi uma 

continuação da aula anterior, que teve como tema jogos e subtema jogos populares, com ênfase na 

Amarelinha. 

Na aula anterior, foi apresentado o jogo da amarelinha na sua forma tradicional e também a 

forma de os alunos jogarem. Nessa aula, o foco continuou com o jogo amarelinha e, assim, 

perguntamos se eles conheciam outras maneiras de jogar a amarelinha e quais ações motoras 

básicas eram envolvidas no jogo.  

O debate sobre os saberes dos escolares possibilitou conhecer e compreender sobre as 

vivências destes na sua realidade. Muitos relataram que aprenderam o jogo de Amarelinha na escola 

e que as suas professoras anteriores não ensinaram de outras formas. Duas escolares relataram que 

aprenderam com familiares outras formas de jogar, mas que não se lembravam das regras. Após a 

conversa, os escolares foram levados para a quadra visando vivenciar três formas diferentes do jogo 

amarelinha, oportunizando, assim, conhecer, aprender e ampliar os saberes sobre esse jogo.  

Outro fato abordado foi a interação social dos escolares com seus pares e com o novo 

conhecimento. Utilizamos como material giz branco e colorido, uma corda e pedrinhas. As 

pedrinhas foram recolhidas pelos escolares dentro da escola. 

Em conjunto com os escolares, os estudantes do PIBID-EF construíram três tipos de jogo de 

amarelinhas. Os dois primeiros foram jogos de amarelinha com traçados de quadrados. O primeiro 

foi denominado de Cademia do pão doce (Figura 02), e o segundo foi Amarelinha do Caco (Figura 

03). Os outros dois têm nomes que são utilizados pela população do Estado de Pernambuco. O 

terceiro, com formato em círculo, é conhecido em todo o país pelo nome de Caracol (Figura 04 ). 

                       Figura 02                                          Figura 03                            Figura 04 

 

Os escolares mostraram-se interessados nos jogos, já que relataram não conhecer a amarelinha 
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e suas regras em outros formatos que não fossem o tradicional. Os escolares foram distribuídos em 

três grupos, em que cada um ficou um tempo praticando o jogo no novo formato. Ao sinal dos 

estudantes do PIBID-EF, os escolares passavam para outra amarelinha. Dessa forma, todos os 

escolares participaram dos três tipos.  

Logo após essa vivência, os estudantes do PIBID-EF solicitaram que os escolares escolhessem 

a amarelinha de que mais tinham gostado e aprendido, para continuar vivenciando. Solicitamos 

também aos que haviam aprendido o jogo que ensinassem aos que tiveram dificuldades. Alguns 

escolares modificaram as regras, relatando que, com a nova regra, o jogo ficava mais fácil e melhor 

de praticar. Compreendemos que a modificação das regras é um processo possível no jogo e que é 

realizada para que o jogo se adapte aos jogadores e a suas possibilidades motoras e cognitivas. 

Ao final, reunimos os escolares em sala e dialogamos sobre a atividade realizada. Ao 

perguntarmos sobre as diferentes formas de jogar e quem conhecia algumas daquelas maneiras, uma 

escolar se posicionou afirmando que conhecia, mas que não sabia muito como jogar e que, na aula, 

aprendeu as suas regras. Todos relataram ter gostado e aprendido os três formatos de jogo. A 

maioria considerou o Caracol o mais difícil, e o mais fácil, a Amarelinha de Caco. 

Percebemos a importância de modificar o jogo, como forma de os escolares conhecerem, 

aprenderem e perceberem que há outras maneiras de jogar e que não são tão complicadas nem 

diferentes da tradicional. Outro ponto positivo é a possibilidade de serem realizados tanto no 

contexto escolar como fora dele, utilizando-se de materiais simples e de fácil acesso para todos. 

No tocante às práticas realizadas fora do contexto escolar, Dias (2012, p. 100) afirma que 

“muito antes de ir para a escola a criança brinca e joga. Vive sua cultura infantil, conta a sua hist ria 

através desse brincar, organiza sentimentos que nortearão toda a sua vida [...]”, fazendo sentir-se 

atuante e participante da sua história de vida e dos outros. 

Perguntamos sobre os movimentos realizados na atividade, e alguns falaram que o “pular” foi 

o mais realizado e que as partes do corpo mais exigidas foram os pés e as pernas. Como, 

anteriormente, já havíamos abordado essas questões do uso de todo o corpo nas atividades, uma 

escolar afirmou: “professora, no jogo de amarelinha, nós usamos o corpo todo”. E quando 

perguntamos: “por quê?”, ela falou: “nós usamos os olhos, os ouvidos, os pés, as pernas, a cabeça, 

a boca, tudo junto para jogar”. 

Dessa forma, a escolar tentou explicar que nas atividades não jogamos só com algumas partes 

do corpo, mas com o corpo todo, nos seus aspectos físico, social, afetivo, cultural, cognitivo. Logo 

após o relato da escolar, questionamos: - “E existe alguma outra maneira de jogar amarelinha sem 

ser com o corpo?”. E todos afirmaram que não.  
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Ao expor esses conhecimentos, os escolares se posicionam a partir do que vivenciaram através 

dos movimentos, como indivíduos participantes e construtores do contexto do jogo e da aula.  A 

autora  ias (2012, p. 128) esclarece, com relação ao relato dos escolares e  s vivências, que “toda 

forma de expressão coloca o ser no mundo”. Os movimentos e expressão corporal deles no jogo 

promoveram aprendizagem e o conhecimento de si. A autora ainda acrescenta que a expressão 

corporal “nos favorece compreender de como o ser encontra-se no mundo, qual a sua leitura desse 

mesmo mundo, o que lhe desperta e o que aprendeu em nome de seu pr prio interesse” ( I S, 

2012, p. 128), concluindo que a expressão corporal é uma “forma de o homem falar de si” (I EM, 

p. 128).  

Com isso os escolares percebem que tanto o corpo como os seus movimentos são vivenciados 

de maneira total e integrados. Assim, esse foi um momento em que oportunizamos aos escolares 

efetuarem um processo reflexivo sobre os movimentos realizados e como eles poderiam realizar, 

promovendo aprendizagem significativa. 

A aula foi finalizada com os estudantes do PIBID-EF informando que na próxima aula ainda 

seria abordado o conteúdo jogo.  

 

4.2.3 – Aula 03 

 

A aula do dia 21 de março de 2013 teve como tema jogos populares e subtema bola de gude. 

O momento na sala de aula iniciou com questionamentos aos escolares sobre as atividades 

realizadas na última aula. Eles lembraram o jogo da amarelinha e suas diferentes maneiras de 

realizar. Falaram também sobre a possibilidade de modificar esse jogo de acordo com o número de 

pessoas que estivessem participando. Outro ponto colocado foi que eles podiam ensinar aos outros 

como se joga, principalmente para aqueles que tinham dificuldades de compreender o jogo, apesar 

de sempre estarem realizando-o.  

Percebemos que os escolares se sentem donos do jogo a partir do momento em que são 

responsáveis por ensinar aos outros, desde suas experiências simples até as regras mais específicas. 

O autor Freire (2005, p. 63) explica essa relação de domínio do jogador sobre o jogo em seus 

escritos abaixo 

 

Quem sabe nossos ancestrais, para livrarem-se do medo que lhes incutia o astro rei, 

transformavam o sol em objetos redondos que o representassem e jogavam com ele, 

nitidamente se utilizando de uma maneira de apropriar-se dele. Se ele já me pertence, se já 

faz parte de mim, não o temo.  
 

Dessa forma, os escolares sentem-se seguros e, por conseguir “dominar” as regras, colocam-
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se à disposição para apresentá-las e repassá-las com propriedade e destreza.  

Nesse momento, o caráter educativo do jogo surge quando ele vai além de só aprender a 

jogar, aprendendo, assim, o que é o jogo, como foi criado e as suas regras, sendo possível ser 

incorporado e ensinado por aquele que aprendeu.  A incorporação do conhecimento é o que favorece 

os escolares a seguir em busca de novas habilidades, novos conhecimentos, superando-se a cada 

tentativa de jogo. O autor Freire (2005, p.82) afirma que o “jogo ajuda a não deixa esquecer o que 

foi aprendido”.  Essa aprendizagem é possibilitada pela sistematização do conteúdo jogo, em que os 

escolares, a cada aula, evoluem, ampliam, conhecem e constroem seus saberes. 

Em seguida, os estudantes do PIBID-EF iniciaram a atividade da aula apresentando o jogo de 

bola de gude ou de biloca, como também é conhecido. Ao perguntarmos quem o conhecia, todos 

afirmaram conhecer e já ter jogado, porém nem todos conheciam realmente as regras. Dessa forma, 

indagamos onde eles o haviam conhecido, se sabiam jogar e quem lhes tinha ensinado.  

A maioria das respostas foi dos meninos, que apresentavam familiaridade com o jogo e 

haviam aprendido na rua com os colegas. Algumas meninas disseram conhecer e que já tinham 

jogado, mas não souberam dizer quem tinha ensinado, justificando não lembrar. Observamos que o 

jogo apresenta uma característica de jogo de meninos, o que é culturalmente implantado nas 

sociedades e chega às escolas incutido desses valores. 

A aula continuou com a fala da estudante do PIBID-EF explanando que o objetivo do jogo é 

tentar acertar as bolas nas áreas delimitadas (linhas, círculos, buracos) e nas bolas dos adversários, 

podendo conquistá-las para si ou não. Os jogadores devem combinar se o jogo é para valer, ou seja, 

concordando em perder as bolinhas (“  vera”, “a ganhe”) ou se no fim do jogo cada um permanece 

com as suas bolinhas (“  brinca”, “a brinques”). Explicou-se que o jogo tem origem egípcia, onde 

os jogadores da época jogavam com bolinhas de pedras preciosas. Segundo pesquisadores, é datada 

de 3.000 a.C, pois as bolinhas foram encontradas em túmulos egípcios dessa época.  

A estudante do PIBID-EF acrescentou que, no início, os jogadores utilizavam nozes, avelãs, 

castanhas e azeitonas, pois tinham formas arredondadas e eram de fácil acesso. Mas explicou que, 

depois da popularização do jogo, as bolinhas começaram a ser confeccionadas com materiais 

diversificados, como madeira, pedras, mármore, argila, cerâmica e o mais usado, o vidro.  

No Brasil, esse jogo chegou com bolas de vidro trazidas pelos colonizadores portugueses, 

explicou a estudante do PIBID-EF. O significado do nome “gude” vem de “gode”, que se referia a 

pequenas pedras arredondadas e lisas. Porém, como o passar dos anos, foram surgindo outras 

denominações do jogo, como: birosca, fubecas, bolitas, burquinhas, biloca, bolita, burrica, bulica, 

burraco e ximbra.  

Nesse momento, os escolares ficaram surpresos com os outros nomes, pois, além de não 
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conhecerem, não sabiam que um brinquedo tinha tantos nomes diferentes.  

Logo após essa explanação, o estudante do PIBID-EF apresentou as diferentes formas de 

jogar bola de gude, como: 1) os jogos onde são feitos buracos no chão, denominados: lóca; búlica, 

barroca ou três covinhas; oca; e box; 2) os jogos sem buracos no chão, conhecidos por triângulo e 

mata-mata. 

Em seguida, levamos os escolares para um espaço ao lado do parquinho, onde havia areia. 

Nesse espaço, apresentamos as regras do jogo de bola de gude: triângulo, barrocas (ou três 

covinhas) e mata-mata. Organizamos o espaço para as atividades, distribuindo os escolares em cada 

jogo, logo após, iniciamos a prática. Percebemos que duas meninas, bem desenroladas, passaram a 

ensinar às outras colegas no jogo de barrocas. Alguns não se interessaram pelo mata-mata, pois 

relataram que era uma forma de jogar difícil, assim, foram participar do jogo de barrocas. De forma 

geral, todos participaram e conseguiram aprender e compreender o jogo de bola de gude em pelo 

menos uma das diferentes formas de jogar. 

Antes de finalizarmos a aula, encaminhamos os escolares para a sala e, nesse momento, 

perguntamos sobre a prática e o que eles haviam aprendido com ela. Percebemos que houve, pela 

grande maioria, um aprendizado no tocante aos conhecimentos sobre a origem e o significado do 

nome bola de gude. As atividades apresentadas também foram aceitáveis pelos escolares, já que 

alguns conheciam e outros não, e os que não conheciam se interessaram em aprender. 

Observa-se que houve uma apreensão dos conhecimentos da aula pelos escolares a partir de 

relatos deles, em que disseram ter aprendido sobre a confecção das bolas, que elas podem ser de 

madeira, metal e vidro e, se não tivessem bolas, eles poderiam jogar com pedras arredondas que 

encontrassem na rua e explicaram que existem diversos nomes para a bola de gude. Em seguida, 

perguntamos qual parte do corpo utilizamos para jogar, realizar o lançamento para acertar as bolas, 

e a maioria respondeu ser com as mãos. 

Por fim, apenas dissemos que a próxima aula ainda seria sobre jogos populares e que eles 

vivenciariam várias práticas de jogos. 

 

4.2.4 – Aula 04 

 

A aula começou a partir de uma roda de conversa com os escolares na quadra. Falamos sobre 

as atividades da aula anterior, o jogo bola de gude, sendo um jogo popular, como forma de lembrar-

lhes as práticas. 

Os estudantes do PIBID-EF informaram que a aula seria, ainda, sobre jogos populares e que 
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eles vivenciariam diversos jogos no espaço da quadra. Eles se mostraram contentes com a 

possibilidade de realizar vários jogos ao mesmo tempo. Com isso, apresentamos os jogos de que 

eles participariam: pula corda, bola gigante, lançamento de arco, boliche e futebol coletivo. Os 

materiais utilizados para a aula foram: corda, arco, cones (médios e pequenos) e bolas (grandes e 

pequenas). 

Não determinamos para onde cada escolar deveria ir, apenas apresentamos os jogos, e eles se 

organizaram por conta própria nas atividades. Sabemos da preferência dos meninos pela bola, 

principalmente para jogar o futebol, então não dispusemos, de imediato, da bola de futebol, 

apresentamos apenas os outros materiais. Percebeu-se que as atividades foram aceitáveis e não 

houve pergunta sobre a bola do futebol. Todos os escolares participaram de forma organizada, 

individual e coletivamente, e dispostos a ensinar e aprender nas atividades. 

O jogo de arcos foi o mais procurado pelas meninas, principalmente as que não tinham 

interesse em fazer atividades que incluíssem a corrida e movimentos rápidos, como o pula corda e o 

jogo com a bola gigante. O material foi colocado no espaço da quadra, e assim as meninas que 

estava no jogo de arcos organizaram como deveriam ficar os cones, delimitando o espaço e 

arrumando a fila para os arremessos. Em alguns momentos, intervimos, objetivando a modificação e 

a criação de novas formas de jogar; dessa forma, seriam solicitadas novas regras para o jogo. 

Durante as atividades, percebemos os escolares tentando se organizar nos espaços, para não 

atrapalhar os colegas. Observamos que ocorreu a compreensão de grupo. Houve também o respeito 

com o pr ximo, surgindo no momento em que “eu não atrapalho o jogo do colega e assim, ele 

também não me atrapalha”, visando buscar cada um seu espaço. Essa visão de respeito possibilitou 

a socialização dos grupos, em que um indivíduo dá espaço para o outro na atividade e estes, 

mutuamente, podem juntos desfrutar do jogo. 

Um grupo de meninas, de posse da bola grande, reuniu-se e foi jogar onde se localizava uma 

das traves. Observamos que elas conversavam entre si e que, depois de muito diálogo, o grupo se 

dividiu em dois, ficando umas meninas de um lado da trave e as outras do lado inverso. Os 

estudantes do PIBID-EF passaram a observar esse grupo, para identificar que atividade elas estavam 

tentando elaborar. Imediatamente, uma menina que estava com a bola arremessou-a por cima da 

barra superior da trave. As colegas do outro lado tentavam pegar a bola com as duas mãos, para não 

deixá-la cair no chão.  

Identificamos que o jogo simulava o esporte voleibol, cujo objetivo era fazer com que a bola 

passasse por cima da trave e caísse no espaço do outro grupo. As escolares pegavam a bola com as 

duas mãos e arremessavam; as meninas do outro lado da trave podiam pegar a bola da maneira que 

conseguissem, com as duas mãos, como também com uma mão, sendo o objetivo não deixar a bola 
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cair no chão do seu “campo”. Elas estavam se divertindo com o jogo, mas como as regras não foram 

bem definidas pelo grupo, o jogo começou a ficar desagradável para um grupo de meninas que 

nunca conseguia a posse da bola. Uma escolar percebeu que as colegas estavam “trapaceando”, pois 

uma das colegas do outro time lançava a bola longe do espaço onde era determinado. Essa situação 

fazia com que a bola, por diversas vezes, caísse no chão, e assim elas estavam perdendo e não 

estavam tendo a chance de arremessar a bola. Observamos que houve um conflito e, em seguida, os 

grupos e a atividade se desfez. Um grupo de meninas foi pular corda, e as outras continuaram o jogo 

com o número menor colegas. 

Compreendemos que houve um desentendimento das regras, e algumas meninas, sabendo 

disso, resolveram usar isso a seu favor. Porém o problema durou pouco tempo, pois as outras 

jogadoras perceberam a partir do momento em que não sentiram mais prazer no jogo, e para elas a 

atividade não se caracterizava mais como jogo, já que foram limitadas no jogar, e seu direito ao 

prazer e ao lúdico foi eliminado. O autor Freire (2005, p.119) afirma que  

 

as coisas do jogo são jogadas no sentido de não se referenciarem rigorosamente por um 

objetivo externo ao sujeito jogador. Não é o outro, não é a realidade que diz como deve ser 

conduzido o jogo até se chegar a um resultado, mas é o jogador e as próprias características 

de seu jogo que farão. 
 

Então, se as jogadoras não puderam fazer o jogo a partir das regras provisoriamente 

organizadas, o momento foi encerrado, e o grupo de meninas partiu para outro jogo, em que elas 

pudessem usufruir do momento e que tivesse significado para elas. 

Todas as atividades ocorreram de forma livre, objetivando capturar o conhecimento dos 

escolares sobre os jogos dispostos na quadra, como também verificar a criação de novas formas de 

jogar.  Freire (2005, p.119) acrescenta, com relação a essas novas formas de jogar, que o 

 

jogo é uma coisa nova feita de coisas velhas. Quem vai ao jogo leva, para jogar, as coisas 

que já possui, que pertencem ao seu campo de conhecimento, que foram aprendidas 

anteriormente em procedimentos de adaptação, de suprimento de necessidades objetivas. 

 

Buscamos também proporcionar o trabalho em grupo, oportunizando a autonomia e atitude 

dos escolares na organização dos jogos, na divisão de grupos e distribuição das tarefas. O respeito e 

a paciência foram outros elementos observados, já que cada escolar apresenta seu ritmo de jogo, seu 

tempo de aprendizagem e sua estratégia de jogo para obter êxito. 

Um aspecto priorizado foi o “saber fazer”, em que percebemos os escolares, nas suas 

atividades, refletindo, antes e depois das práticas, se eles conseguiram evolução, comparando as 

primeiras aulas com a última. Nessa observação, não enfocamos apenas o desenvolvimento motor, 
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mas o todo, a autonomia e a atitude dos escolares na realização dos jogos, buscando se superar nas 

suas tentativas.  

Um exemplo disso foi o jogo de pular corda, em que vários escolares jogavam; e quando 

ocorria o erro de algum, este voltava para a fila para realizar um novo salto na corda, sempre 

visando se superar. E a cada tentativa, percebemos a evolução deles, e isso se apresentava como 

uma motivação a mais, proporcionando a permanência do jogador no jogo. 

Com relação à repetição dos movimentos pelos escolares num mesmo jogo, Freire (2005, 

p.83) afirma que “o jogo aperfeiçoa o que foi aprendido”.  esse sentido, o autor explica que a 

“repetição sistemática do jogo inevitavelmente aperfeiçoa as habilidades adquiridas e envolvidas 

nele” (I EM, p.83), e se, consequentemente, ocorre o aperfeiçoamento, o jogador torna-se mais 

preparado para os novos desafios. Nessa perspectiva, visualizamos a aprendizagem do jogo de 

forma evolutiva e complexa. 

Percebemos que todos os escolares participaram da prática e que a aula na quadra, com vários 

jogos e materiais, ofereceu um campo de possibilidades e de aprendizagem, individual e coletiva, 

com interação entre os escolares e com os demais integrantes da aula. 

Por fim, levamos os escolares para a sala e lá perguntamos: “Vocês consideraram alguma 

atividade difícil ou fácil?”  “Qual?”, “O jogar em grupo é melhor do que jogar sozinho?”.  s 

respostas dos escolares nos ofereceu satisfação, pois os relatos foram: “ s atividades foram muito 

legal e não brigamos [...] conseguimos jogar com quem queria e assim, todos estavam escolhendo 

seu jogos, sem confusão”. O conteúdo atitudinal proposto na aula foi atendido a partir do relato dos 

escolares. 

A percepção de evolução pessoal dos escolares é gratificante. Observamos que eles não 

tiveram o interesse em dominar o jogo, mas realizar as atividades em grupo, organizados e sem 

confusão, para que pudessem aproveitar ao máximo o momento. Dessa forma, é possível afirmar 

que, com prazer e de maneira lúdica, os escolares puderam valorizar a socialização, o 

companheirismo; isso foi significativo para eles, como foi relatado.  

As meninas que jogaram com a bola gigante disseram que foi uma aula boa, e elas puderam 

“inventar” um jogo usando a trave e a bola.  pesar de falarem que se divertiram, outras meninas 

reclamaram que elas não jogaram “direito” como tinha sido combinado, e assim o jogo ficou chato. 

Essa fala nos remete a um elemento importante do jogo: as “regras”.  o jogo, as regras têm a 

função de organizar e fazer com que todos os envolvidos possam praticar. Como isso, não ficou 

claro no jogo das meninas se houve quem considerasse a atividade chata e não prazerosa. 

Explicamos que todo jogo precisa ter regras, e estas definidas antes do início, para evitar conflitos 

no momento da prática.  
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Consideramos que houve aprendizagem por parte de todos, já que as experiências tiveram 

sentido para os escolares. A ludicidade nas atividades prevaleceu, e o prazer foi funcional, ou seja, 

apresentou uma função de aprendizagem, que, no nosso ponto de vista, foi aprender sobre o 

conteúdo jogo.  

Por fim, analisando as aulas aplicadas, observamos que os escolares conheciam sobre o jogo 

popular da amarelinha, como também sabiam praticá-lo.  Porém muitos desconheciam sua origem e 

o significado do seu nome, sendo nesse sentido elementos que foram aprendidos. A aprendizagem 

de novas formas de jogar foi uma experiência nova para eles. Observamos o interesse das novas 

aquisições, e a essência lúdica do jogo da amarelinha motivou os escolares na sua prática e 

aprendizagem. As diferentes formas de jogar possibilitaram que os escolares modificassem as regras 

do jogo, para que se adequassem às suas necessidades, motoras e cognitivas. O jogo de bola de 

gude, por muitos conhecido, foi apresentado com novas formas de jogar e suas regras, 

oportunizando aos escolares a aprendizagem de novos movimentos e habilidades manipulativas. Os 

saberes sobre origem, significado do nome, materiais utilizados para construir a bola de gude 

fizeram com que os escolares conhecessem outras regiões do Brasil, como também a diversas 

maneiras de jogar. Os conhecimentos prévios dos escolares, como os apresentados nas aulas, 

tratados de acordo com a realidade deles, oportunizaram aprendizagem com significado para os 

escolares. Os debates em aula, as discussões das regras, as dúvidas sobre os nomes e formas de 

jogar os jogos ampliaram os saberes dos escolares sobre os jogos populares. A proposta de 

sistematização do livro, com adaptações e modificações para a realidade escolar, atendeu as 

necessidades educacionais, do contexto social e do nível escolar. 

 

4.3 A sistematização do conteúdo jogo no 3º ano do Ensino Fundamental I 

 

O conteúdo jogo abordado no 3º ano do Ensino Fundamental I teve como objetivos: 

oportunizar a aprendizagem e o conhecimento das habilidades motoras e suas classificações; 

promover a aprendizagem e o conhecimento das habilidades locomotoras, com ênfase nas formas de 

esquivar: com ou sem deslocamento, em pé, sentado, deitado; oportunizar a aprendizagem e o 

conhecimento dos jogos populares; conhecer os jogos de outras regiões; saber os jogos dos 

familiares; conhecer as regras dos jogos populares; praticar jogos populares com corda; criar e 

recriar as regras dos jogos. 

As aulas aconteceram em sala de aula, na quadra da escola e no pátio, com abordagens 

teóricas e práticas. Os materiais utilizados nas aulas foram: cordas, elásticos, mesas, cadeiras e/ou 

bancos, arcos, cones (médios e pequenos), bolas (grandes e pequenas), giz de cera, bolas de gude. 
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Para avaliação: Saber o entendimento dos escolares sobre a habilidade locomotora esquivar e suas 

formas de realizar, com ou sem deslocamento, em pé, sentado, deitado; observar se os escolares 

conhecem e realizam a habilidade com dificuldade ou facilidade; saber quais jogos populares eles 

conhecem e que utilizam a habilidade esquivar; realizar questionamentos sobre jogos populares e 

jogos com cordas; realizar a avaliação da escrita, fala e do desenho em sala de aula; observar 

cooperação, respeito e superação por parte de alguns escolares. 

 

4.3.1 – Aula 01 

 

Para a turma do 3º ano, foram desenvolvidos três planos de aulas, e cada plano referiu-se a 

duas aulas por semana, com duração de uma hora e quarenta minutos, ocorrendo no primeiro e 

segundo horário.  

Os materiais utilizados foram: 

arcos, cones (pequenos e grandes), 

cordas, bancos, mesa, cadeiras, tapetes de 

EVA , rede de voleibol, os sacos plásticos 

e as bolas pequenas (tênis). Este último 

material, com o intuito de promover 

atividades abordando as habilidades 

manipulativas. 

Por ser uma turma mais numerosa e 

de faixa etária maior, observamos que os 

escolares se expressam melhor e 

apresentam um conhecimento mais 

amplo sobre as atividades que propomos para eles. A roda de conversa na sala foi bem proveitosa, 

apesar de percebermos os escolares inquietos e ansiosos para irem à quadra. Essa situação é 

aceitável, já que a aula de Educação Física é considerada por eles um momento de se libertar do 

ambiente de “sala de aula” e “das cadeiras”.  a aula de Educação Física, eles podem se expressar 

com seus gestos corporais sobre o que conhecem do assunto abordado, como expressar sentimentos 

de prazer, sendo um momento de integração e compartilhamento com os colegas através do se 

movimentar. 

Os estudantes do PBID-EF perceberam essa inquietação e resolveram levar os escolares para 

a quadra.  esse espaço, foi desenvolvida a atividade “Brincando de saltar”, em que os escolares 

deveriam se deslocar, inicialmente, cada um de uma vez, para experimentar as várias formas de se 

 

Imagem 05: Estudantes do PIBID-EF e escolares na aula de 

EF, turma do 3º ano 
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locomover e saltar pelos materiais.  

  aula teve como tema central as habilidades locomotoras elementares, que são: “andar, 

correr, escorregar, girar, rolar, rastejar, saltar, escalar, esquivar, deslizar, quadrupejar”. Essas 

habilidades constam no livro “Educação Física e Organização Curricular” dos autores Palma, 

Oliveira e Palma (2010, p. 92), na proposta de sistematização para o 3º ano do Ensino Fundamental 

I. 

Os obstáculos foram montados com 

arcos dispostos no chão, para que os escolares 

saltassem de diferentes formas (com um pé, 

com os dois pés juntos, alternando os pés, 

etc); cordas presas nas extremidades e 

estendidas, para que os escolares passassem 

por cima ou por baixo, (rastejando, de quatro 

apoios, saltando com um pé, com os dois, 

etc); rede de voleibol sobre dois bancos para 

passar por cima ou por baixo; banco para 

subir e caminhar (utilizando o elemento equilíbrio), correr e saltar; cones para percorrer entre eles; 

cones e bolas pequenas, em que os escolares deveriam realizar atividade de arremesso, abordando a 

habilidade manipulativa; parede da quadra para escalar, realizando um curto percurso e em altura 

média. 

Observa-se que as variações das habilidades perspectivaram a experimentação de diversas 

formas de se movimentar dos escolares, não s  o “saltar”, mas também as diferentes possibilidades 

do “saltar”. O autor Hildebrandt-Stramann (2009, p. 29) acrescenta:  

 

a experiência sempre significa despedir-se do conhecido e do familiar. Por isso, o novo 

experimentado, no início, parece mais ou menos estranho e só através do exercício e da 

repetição, pouco a pouco, se incorpora e se torna familiar. 
 

Coadunando com a ideia do autor, esclarecemos que a experiência vivida pelos escolares 

possibilitou conhecer, ampliar e aprender sobre o saltar, não se restringindo aos seus movimentos  

básicos, mas também expandindo a experimentação e oportunizando a criação. 

Durante toda a atividade, houve diálogos dos estudantes do PIBID-EF com a supervisora e 

professora de Educação Física. As conversas tinham o intuito de passar orientações de como 

reconstruir uma atividade em que os escolares já não tinham mais interesse e prazer de realizar 

naquele momento. Afirmamos que o importante é sempre estar observando os escolares, para 

Imagem 06: Estudantes do PIBID-EF e escolares na 

aula de EF, turma do 3ºano 
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perceber e compreender a interação deles com os objetos e com o contexto vivido. Para isso 

devemos verificar nos escolares suas expressões corporais, os gestos e as falas, pois eles expõem 

seus interesses e motivações pela prática. 

Com relação a esse envolvimento dos indivíduos em movimento com o meio, Hildebrandt-

Stramann (2009, p. 27) explica que “o movimento baseado na experiência sempre liga dois polos a 

um relacionamento mútuo, do qual o movimento recebe seu estímulo e seu interesse: isso faz com 

que aquele que se movimenta se comunique com seu meio ambiente material e social”. 

Para motivar a prática, alguns objetos foram utilizados pelos escolares para outras atividades. 

Dessa forma, eles pediram permissão para usar, e os estudantes do PIBID-EF liberaram. 

Observamos que os escolares, com os arcos, realizaram diversos movimentos, manobras e 

manipulações conhecidas por eles, como: lançar os arcos para cima, lançar o arco ao solo; realizar 

rolamento; e, em grupo, usaram os arcos para girar nos tornozelos, nas mãos e nos braços, entre 

outras atividades.  

No momento em que os escolares usavam os brinquedos livremente, percebemos a criação de 

movimentos. Segundo  ias (2012, p. 102) “está no jogo da criança a manifestação da criação”. 

Observamos que a atividade proposta estava limitando os escolares nos usos dos brinquedos 

apresentados. Dessa forma, Dias (2012) afirma que devemos respeitar a cultura infantil, para que 

ocorra a manutenção da essência humana, na sua integridade e expressão pura do ser. 

Com relação aos brinquedos, os arcos, Kishimoto (2010, p. 18) “sup e uma íntima relação 

com a criança” e acrescenta que, no seu uso, há uma ausência de regras que organizem a sua 

utilização, e quem determina e organiza essas regras é a própria criança, a partir da sua necessidade 

e vontade. 

Em um dado momento da prática, alguns escolares começaram a se dispersar e não queriam 

mais participar. Resolvemos modificar o cenário e as atividades, para atrair os escolares. Os 

estudantes do PIBID-EF perceberam que os escolares estavam se dispersando e, após a 

modificação, sempre mantendo o foco no assunto abordado, os escolares apresentaram interesse por 

essa nova atividade.  

Os estudantes do PIBID-EF relataram que sentem dificuldade em criar outras atividades 

quando acontece de os escolares perderem o interesse pelo que estava sendo realizado. A 

justificativa é que apresentam pouca percepção e experiências para realizar as modificações e 

criações de novos cenários. 

A aula encerrou com o toque da campainha e, naquele momento, os escolares foram para a 

sala. Não houve tempo para realizarmos as perguntas, e esse momento ficou para a próxima aula. 
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4.3.2 – Aula 02 

 

No dia 08 de novembro, os estudantes do PIBID-EF realizaram a terceira e a quarta aula com 

a turma do 3º ano. Entendendo que essa aula é uma continuidade da anterior, os estudantes do 

PIBID-EF, já familiarizados com os escolares, entraram na sala e realizaram um momento de 

perguntas sobre as atividades que estes tinham realizado e aprendido na aula anterior. 

Alguns escolares descreveram o que haviam feito na última aula, citaram também os materiais 

que tinham sido usados. Essa lembrança é importante e é um ponto positivo para a nossa 

organização das aulas, pois percebemos que estas estão sendo significativa, e os escolares estão 

apreendendo os conhecimentos passados. 

Consideramos importante lembrar que a aprendizagem acontece pela ação corporal, pois todo 

o nosso corpo está envolvido na situação. As atividades práticas realizadas e debatidas estão 

proporcionando a aprendizagem dos escolares sobre o conteúdo jogo. O autor Assmann (1999) 

afirma que a aprendizagem é um processo corporal. Com isso é relevante afirmar que o processo 

lúdico das práticas envolve os escolares, sendo práticas prazerosas, em que não ocorrem cobranças 

de realizar o movimento correto e mecânico, mas sim, cada um faz da sua maneira a atividade 

proposta, de acordo com as suas possibilidades corporais e com seu tempo de aprendizagem. 

Nessa perspectiva, Dias (2005, p. 112) explica que “com a variação de experiências e aç es 

que tenham significado e estejam as suas necessidades, a criança dinamizará a sua condição 

cognitiva, aprimorando, assim, as suas possibilidades de aprendizagem”.  esse modo, demos 

continuidade aos nossos planos de aulas, orientados e visando à compreensão e à aprendizagem do 

conteúdo jogo. 

A turma, em vários momentos da aula, demonstrou indisciplina e desrespeito entre ela mesma 

e com os profissionais que estavam na sala. Nesse dia, na sala de aula, ocorreu desrespeito de um 

escolar com um estudante do PIBID-EF. O escolar falou algo grosseiro, não sendo tolerado pelo 

grupo e, no mesmo momento, resolvemos chamar a sua atenção.  

A Educação Física tem a responsabilidade de educar para a vida, de formar sujeitos críticos e 

ampliar os conhecimentos dos escolares, objetivando o progresso destes. Como educadores, 

devemos intervir nessas situações, posicionando-nos conscientemente, sabendo que nossos 

ensinamentos visam à evolução e formação de cidadão, crítico e reflexivo. Dessa forma, a 

intervenção na cena de desrespeito deve sempre acontecer, para que os escolares não entendam que 

esse tipo de atitude e comportamento é comum e aceitável, com qualquer pessoa do ambiente 

escolar e do ambiente externo. 

Após essa conversa, os estudantes do PIBID-EF levaram os escolares para a quadra, a fim de 
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realizarem a prática proposta, que iniciou pelo jogo “ ono da rua”. Perguntamos aos escolares se 

eles conheciam esse jogo e se alguém, conhecendo, sabia explicar como se joga. Um escolar se 

pronunciou, falando e demonstrando como era o jogo. Em seguida, os escolares que estavam 

observando também começaram a falar. Finalizamos a rodada de perguntas, pedindo para eles se 

organizarem em duas colunas; uma ficaria do lado direito da quadra, atrás de uma linha amarela 

demarcada no chão, e a outra, do lado esquerdo, também antes de uma linha amarela no chão. Não 

importava o número de escolares de cada lado, o foco foi fazer com que eles se organizassem 

sozinhos. Após essa organização, os estudantes do PIBID-EF informaram que esse jogo teria alguns 

objetos espalhados no meio da “rua” e que nem o pegador nem os fugitivos poderiam tocar nos 

objetos.  

Como todos sabem, o jogo “ ono da rua” acontece em um local que possibilita marcarmos, 

no chão, duas linhas ou em um espaço que já possua essas duas linhas marcadas, fazendo com que, 

entre elas, tenha-se um espaço, que será chamado de rua.  essa “rua” ficará o seu “dono” (o 

pegador), enquanto os demais (fugitivos) ficarão distribuídos nos dois lados que separam a rua 

(linhas demarcadas no chão, com giz ou uma corda), e estes tentarão passar de um lado para o outro 

lado, sempre cruzando a rua, sem serem capturados pelo “dono” (o pegador). Caso algum escolar 

seja tocado, este passará a ser o pegador. A atividade “ ono da rua” é um jogo popular que 

possibilita os escolares vivenciarem diferentes maneiras de locomover-se.  

A atividade iniciou com os escolares realizando a travessia como eles consideravam melhor, 

ou seja, bem à vontade, dentro das possibilidades e conhecimentos de cada um, obedecendo às 

regras. Quando relatamos que cada escolar tem a liberdade de realizar a atividade a sua maneira, 

Hildebrandt-Stramann (2009, p. 27) explica que 

 

cada pessoa tem que realizar suas próprias experiências. Isso significa que devem existir 

situações de movimento e experiência para a solução e domínio de problemas nessa área, 

do ponto de vista do aprendiz. As ações devem referir-se unicamente a esses aprendizes, 

pois somente assim podem levar a um sentido. 
 

Após esse momento de descobertas, espontaneidade e criação, os estudantes do PIBID-EF 

resolveram aplicar uma variação nas regras da atividade, visando abordar a habilidade motora, 

saltar e modificar o jogo. Outro fator para ocorrerem as alterações é de possibilitar diferentes 

formas de jogar  esse jogo, desafiando os escolares e, assim, oportunizando novas alternativas para 

realização da prática. Com as alterações nós almejávamos a descoberta e criação pelos escolares de 

outras formas de saltar, como, por exemplo, saltar com um só pé, com os dois pés, entre outras 

formas. 
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Sugerimos, em seguida, que eles poderiam saltar de mãos dadas, realizando os movimentos 

das pernas da forma como eles haviam realizado na atividade anterior. E, por fim, propusemos 

aumentar o número de pegadores e transformar a atividade em um “pega-pega ajuda”. Observamos 

que, a cada modificação, os escolares apresentavam desenvoltura na sua realização e, desse modo, 

fomos inserindo mudanças mais complexas e que provocassem nos escolares superação e novas 

habilidades diante dos obstáculos. 

  segunda atividade foi “Pega-pega gavião”.  esse jogo existem três personagens: o “gavião” 

(pegador), os “pintinhos” e a “mãe galinha”.  o espaço da atividade, na quadra, ficam, em suas 

extremidades, os “pintinhos” e, do outro lado, a “mãe galinha”.  o meio, entre os “pintinhos” e a 

“mãe galinha”, fica o “gavião” (o pegador), que tem a missão de pegar os “pintinhos”, que terão de 

ir em direção   “mãe galinha”. O jogo inicia quando a “mãe galinha” chama os “pintinhos”: - “Oh 

meus filhinhos, venham cá!”, e eles respondem: - “Eu não vou não! O Gavião quer me pegar!”.  o 

jogo a quantidade de chamada pode ser combinada entre os “pintinhos” e a “mãe galinha”, sem o 

“gavião” saber. E, em certo momento, os “pintinhos” saem correndo em direção   “mãe galinha”, 

atravessando a quadra, e o “gavião” desloca-se e tenta pegá-los.  

 o jogo original, quem for pego será o “gavião”. Porém no jogo organizado pelos estudantes 

do PIBID-EF foram inseridas algumas variações, como: 1) quem for pego pelo “gavião” se torna 

também pegador, junto com o colega “gavião”.  essa forma, o jogo caracterizou-se como um 

“pega-pega ajuda”. 2) Foi dado para o “gavião” um arco (bambolê) de plástico, em que ele s  

poderia pegar os “pintinhos” lançando o arco sobre eles. 3) os “pintinhos” teriam que se deslocar 

em dupla, estando o “gavião” ainda com o arco. 

O jogo possibilitou trabalharmos a dimensão atitudinal, já que os escolares realizaram 

trabalho em grupo. Outro ponto importante foi tornar a atividade mais atrativa e dinâmica, 

aumentando o grau de dificuldade, inserindo um objeto na atividade (o arco), além de fazer os 

escolares realizarem a travessia em dupla. E, por fim, a atividade foi modificada tornando-se um 

pega-pega ajuda, sendo um jogo cooperativo e 

colaborativo. 

 

4.3.3 – Aula 03 

 

 

No dia 22 de novembro, sendo o terceiro 

plano de aula, o tema da aula foram Jogos 

populares, tendo como subtema jogos com 

corda, atendendo ao quadro proposto pelo livro 
 

Imagem 07: Estudantes do PIBID-EF e escolares na aula de 

EF, turma do 3º ano 
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de Palma, Oliveira e Palma (2010, p.95).  

Os estudantes do PIBID-EF iniciaram a aula na quadra, fazendo uma roda de conversa, 

objetivando realizar perguntas direcionadas aos escolares: o que sabem sobre jogos populares? 

Quais jogos populares conhecem e já praticaram algum jogo popular? Os escolares se remetem a 

atividades esportivas como jogo. Com isso citaram futebol e basquete como jogos populares. 

Alguns responderam os jogos tica-tica, 

academia, soltar pipa.  

A compreensão de que esporte e jogo são 

as mesmas atividades geram essas respostas. 

Porém não podemos esquecer que a cultura 

dentro e fora da escola é que os termos jogo e 

esporte são utilizados para todas as atividades, 

sendo, portanto, sinônimos, não havendo 

distinção entre as palavras e as atividades 

propriamente ditas. 

Os estudantes do PIBID-EF iniciaram a 

aula com a atividade denominada de Zerinho, 

que se constitui de uma atividade com corda em que normalmente participa um grande número de 

pessoas. Os autores Freire e Scaglia (2008, p. 93) descrevem-na da seguinte forma: 

 

É uma brincadeira de corda em que, em vez de pulá-la, as crianças passam por baixo dela, 

sem interromper seus movimentos. Os participantes podem andar ou correr, conforme sua 

habilidade. O professor deve desafiá-los a passar pela corda um a um, sem pará-la e sem 

que ocorram batidas vazias, isto é movimentos da corda sem que passe alguma criança (daí 

o nome da brincadeira). Se ocorrer, a contagem volta ao zero. 
 

Inicialmente, organizamos os escolares 

para que todos participassem da prática 

individualmente. Em seguida, os estudantes 

do PIBID-EF solicitaram que os escolares 

passassem em dupla e de mão dadas. Em 

seguida, colocamos os escolares em trio e, 

por fim, em quarteto, objetivando realizar 

uma atividade em grupo. 

Observamos que esse tipo de atividade 

proporciona aos escolares uma melhor 
 

Imagem 09: Estudantes do PIBID-EF e escolares na aula de 

EF, turma do 3º ano 

 

Imagem 08: Estudantes do PIBID-EF e escolares na aula 

da EF, turma do 3º ano 
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interação entre eles, um momento de colaboração e cooperação.  

Percebe-se que, logo após abordarmos as habilidades motoras e manipulativas, foi possível 

evoluir no conhecimento tratado, dessa forma, evoluímos para trabalhar atividades mais complexas 

e que atendessem tanto as habilidades como os jogos populares. Em seguida, desenvolvemos 

atividades que utilizavam o material corda e, então, chegamos à atividade com o grande grupo, 

promovendo a socialização e a realização de um jogo cooperativo. 

Na atividade em grupo, os escolares vivenciam um momento de diálogo e reflexão em 

conjunto, com o intuito de selecionar o melhor momento de passar a corda. Observa-se que alguns 

escolares não conseguiram na primeira tentativa, porém o espírito de superação e união do grupo 

fez com que eles dialogassem entre si e conseguissem realizar a atividade. Assim, eles se sentiram 

motivados a cada etapa vencida e, cada vez mais, buscaram se desafiar, ocorrendo superação e 

colaboração. 

Depois desse momento, os estudantes do PIBID-EF resolveram propor que todos os escolares 

se juntassem para passar pela corda. Esse momento foi uma experiência diferente e desafiadora para 

os escolares, já que nunca haviam experimentado a situação de todos, de uma só vez, realizarem o 

jogo. Segundo Hildebrandt-Stramann (2009, p. 28), “uma experiência se faz quando alguma coisa 

se contraria em relação a algo conhecido e habitual, quando alguma coisa é desviada do rotineiro”. 

Dessa forma, mudando o padrão do jogo pula corda, gerou um sentimento de desafio e superação 

por todos os escolares. 

A atividade foi realizada e, na primeira tentativa, eles não conseguiram, contudo informamos 

que eles teriam mais de uma tentativa. Assim, foi realizado mais vezes o jogo, até que todos 

conseguissem passar de uma só vez pela corda. Pelos relatos dos escolares, a atividade promoveu 

um momento muito divertido e animado, em que o desejo do grupo, de se superar, foi a motivação, 

não desistindo do objetivo. 

Nesse momento, citamos Freire (2005), o qual expõe que, quando experimentamos diversos 

jeitos de resolver cada situação (sozinho ou em grupo), encontramos o mais adequado e 

descobrimos a nós mesmos. Essa descoberta se apresenta como autonomia, personalidade e atitude 

do ser e do grupo diante de um desafio. O autor acrescenta 

 

O jogo constitui um terreno bastante fecundo para a provocação de novos possíveis, 

consequentemente, mais chances de escolha, portanto mais autonomia e identidade, por que 

o jogo é, sem dúvida alguma, um campo particularmente favorável, não exatamente para a 

criação do conflito, mas para seu enfrentamento e superação. (FREIRE, 2005, p. 106) 
 

A segunda atividade realizada na aula foi a denominada Reloginho. Os estudantes do PIBID-

EF explicaram como aconteceria a atividade, e mesmo a grande maioria conhecendo, não conseguiu 
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fazer a relação do nome do jogo com a sua prática. Nesse jogo utilizamos uma corda grande, onde 

demos nós nas extremidades, para ficar mais pesada, e assim se tornou mais fácil para girar. Em 

seguida, solicitamos aos escolares que formassem um círculo e, no centro, ficou um dos estudantes 

do PIBID-EF para girar a corda, que deveria ser paralela ao chão, representando o ponteiro de um 

relógio. Os escolares teriam que pular quando a corda passasse por eles e, para dificultar, o 

estudante do PIBID-EF foi aumentando a velocidade. Assim, os escolares foram sendo acertados 

pela corda. Quem era acertado deveria ir para o centro girar a corda. Depois de um tempo, os 

estudantes do PIBID-EF encerraram o jogo e apresentaram a terceira atividade. 

Nessa, ainda utilizando a corda, exigiu-se dos escolares 

equilíbrio, força, concentração e paciência. Uma corda foi presa na 

base superior e horizontal da trave, de maneira a ficar posicionada na 

vertical, formando um balanço, como na imagem ao lado. 

Os estudantes do PIBID-EF solicitaram aos escolares que formassem uma fila, para que todos 

pudessem subir na corda. O objetivo foi fazer com que os escolares experimentassem outras 

maneiras de utilizar a corda, como também 

realizassem movimentos diferentes, como 

subir por uma corda e se balançar pendurado 

por ela. 

Em seguida, os estudantes do PIBID-EF 

prenderam as extremidades de duas cordas, 

nas barras laterais da trave, posicionando as 

cordas na horizontal, como mostra a imagem 

ao lado. Os escolares deveriam se equilibrar 

nas cordas, superior e inferior, para atravessar 

de um lado ao outro da trave. 

Conversamos com os escolares e 

dissemos que essa atividade demonstrava 

atividade de aventura. Contudo alguns escolares perguntaram o que eram essas atividades. 

Exemplificamos que elas são atividades realizadas na natureza, como florestas, montanhas, sobre 

áreas com muitas pedras grandes, rochas e árvores. Falamos de algumas atividades, como: escalada, 

tiroleza e arvorismo, todas utilizando a corda. 

Finalizamos a aula levando os escolares para a sala, e nesse momento fizemos algumas 

perguntas sobre os jogos que foram realizados, como: “o que aprenderam?”  “o que conheciam e 

que já haviam praticado antes desta aula?”, “do que gostaram?”  “do que não gostaram?”  “qual 

 

Imagem 10: Estudantes do PIBID-EF e escolares na aula 

de EF, turma do 3ºano 

Figura 05: trave com a corda na 

vertical 
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atividade foi mais difícil?” e “qual atividade foi mais fácil?”.  

Portanto o diálogo com os escolares permitiu aos estudantes do PIBID-EF perceber e 

compreender como a aula transcorreu, se, para os escolares, havia sido proveitosa, motivadora, se 

eles ampliaram seus conhecimentos e apreenderam os saberes já conhecidos. 

Fazendo uma análise das aulas, observamos que os conhecimentos das habilidades motoras 

foram ampliados na perspectiva dos escolares. Eles interagiram com os saberes ministrados, 

construindo novos conhecimentos, e aumentaram seu repertório motor. A habilidade motora 

esquivar foi abordada através dos jogos, o que oportunizou a melhoria do repertório motor.  Os 

jogos realizados possibilitaram aos escolares a realização dos movimentos sem sentir a exigência de 

fazer mais perfeito, e sim da forma como eles consideravam melhor. Outro ponto positivo foi a 

objetivação do trabalho em grupo, haja vista que a turma é citada pela professora como difícil, onde 

os escolares não se integram entre eles nem com os demais da escola. As atividades com cordas 

possibilitaram o conhecimento de novos jogos, tanto para serem realizados individualmente como 

em grupo. A cooperação foi um ponto marcante na turma, sendo percebida a partir da realização do 

jogo Zerinho. Os escolares expuseram seus conhecimentos sobre o assunto nos debates realizados, e 

observamos pelos diálogos que eles apreenderam os saberes e a prática realizada. O comportamento 

diante dos colegas também se modificou, pois presenciamos os escolares escutando os outros nas 

falas, como também dando a vez nas atividades práticas. As diferentes formas de usar a corda 

possibilitaram que os escolares criassem e recriassem atividades conhecidas por eles. O 

conhecimento das regras do jogo também influenciou nas atitudes deles diante das regras da escola, 

havendo respeito e organização no uso delas. A proposta de sistematização do livro, com adaptações 

e modificações para a realidade escolar, atendeu as necessidades educacionais, do contexto social e 

do nível escolar. 

 

4.4 A sistematização do conteúdo jogo no 4º ano do Ensino Fundamental I 

 

O conteúdo jogo abordado no 4º ano do Ensino Fundamental I teve como objetivos: 

oportunizar a aprendizagem sobre jogos populares; conhecer e aprendes sobre o jogo de queimada; 

praticar o jogo de queimada e suas variações; conhecer e aprender sobre os jogos populares cinco 

marias e pipa. 

As aulas aconteceram em sala de aula, na quadra da escola e pátio, com abordagens teóricas e 

práticas. Os materiais utilizados nas aulas foram: bola de borracha, pedras de diversos tamanhos, 

cola, papel seda, palitos de madeiras. Para avaliação: saber o entendimento dos escolares jogos 

populares; realizamos questionamentos sobre jogos populares: cinco marias e pipa; realizamos a 
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avaliação da escrita, da fala e do desenho em sala de aula; observamos a construção da pipa; 

observamos cooperação, respeito e superação por parte de alguns escolares. 

 

4.4.1 – Aula 01  

 

A aula para a turma do 4º ano do turno matutino da Escola Municipal Ivonete Maciel iniciou 

no dia 15 de março. Apresentamos aos escolares o cronograma de aulas que seria ministrado e onde 

teríamos três encontros, caracterizando seis aulas. Informamos que o conteúdo abordado nesses 

encontros seria o jogo e que eles teriam a oportunidade de conhecer, ampliar e aprofundar seus 

saberes sobre esse conteúdo e seus elementos. 

Essa turma tem uma peculiaridade: as aulas de Educação Física acontecem no primeiro e 

terceiro horário, e, no segundo horário, ocorre a aula da disciplina Ensino Religioso. A grade de 

horários foi organizada pela equipe escolar, portanto, nesta turma do 4º ano B, as duas aulas de 

Educação Física ocorrem em horários “quebrados” (separados), no primeiro e terceiro horário da 

manhã.  

A turma do 4º ano B é composta por sete meninos e seis meninas, em que a mais nova tem 

onze anos, e o mais velho tem quatorze anos. É uma turma que tem três estudantes repetentes por 

mais de uma vez no mesmo ano. São perceptíveis as diferenças de idade, em que os mais novos são 

mais comunicativos e os mais velhos se apresentam mais impacientes quanto às atividades e 

diálogos em sala de aula.  

A maioria dos estudantes é bem quieta quando solicitamos sua participação no momento de 

perguntas e respostas, porém, nas atividades na quadra, há uma participação maior. Isso demonstra 

que é uma turma que tem interesses nas práticas, mas não é acostumada a falar e se expressar 

oralmente. Percebemos que essa situação ocorre pelo fato de os escolares já conhecerem o conteúdo 

estudado, tornando-se repetitivo para eles, fazendo com que não tenham interesse nas aulas 

expositivas. Os escolares também sentem dificuldades na interpretação das perguntas e não 

conseguem fazer relação com a realidade pessoal. Essa explanação da turma é necessária para que 

durante as nossas descrições das aulas possamos ser compreendidos quanto às atitudes e 

comportamentos dos escolares. 

No tocante à aula, iniciamos explicando que as duas aulas iniciais seriam sobre jogos 

populares, especificamente a queimada. Nesse momento, questionamos os estudantes sobre o que 

eles sabiam sobre o jogo. Por característica da turma, eles permaneceram calados e sem interesse no 

debate sobre o jogo. Conversamos com os estudantes, explicando que é necessário esse momento de 

diálogo, pois assim eles teriam condições de conhecer e compreender mais sobre o jogo. Mostramos 
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que os jogos são atividades que eles realizam constantemente, tanto no contexto escolar como no 

não-escolar.  

Nesse sentido, alguns escolares falaram que para eles o jogo são as atividades que eles 

realizam na rua e acrescentaram que tanto na rua como na escola eles praticavam futebol. Uma 

escolar falou que normalmente jogava na escola, pois na rua não podia sair e na casa dela tinha 

pouco espaço. A partir da fala da escolar, percebemos que as crianças atualmente não têm espaço 

para realizar suas práticas corporais, e a escola se torna o único ambiente em que elas podem fazer 

uma atividade com segurança e com materiais.  

Ao solicitarmos que os escolares explicassem o que era jogo no entendimento deles, visamos 

buscar o conceito a partir da sua cultura, do que eles aprenderam e compreendem sobre jogo, o que 

foi ensinado dentro e fora da escola para eles. O autor Huizinga (2012) afirma que “é legítimo 

considerar o jogo uma 'totalidade', no moderno sentido da palavra, e é como totalidade que devemos 

procurar avaliá-lo e compreendê-lo” (2012, p. 5-6).  

Os relatos dos escolares são uma visão geral de jogo, inseridos em um contexto, dentro e fora 

da escola, que passam essa compreensão, e o seu entendimento perpassa por esses ambientes sociais 

e culturais de sua vida. O autor Freire (2005, p. 58) afirma que devemos “buscar o significado do 

jogo, não mais na caracterização infindável de partes que o compõem, mas sim na identificação dos 

contextos em que ocorre”.  ssim, o autor confirma o que havíamos citado, que os escolares 

apresentam suas definições e conhecimentos sobre o jogo a partir de sua realidade e do contexto em 

que vivem. Reforçamos a importância de trabalhar o conteúdo jogo na escola, para que eles 

conheçam, ampliem, construam e reconstruam seus saberes sobre esse conteúdo, sendo um 

fenômeno social e cultural. 

Esse relato é importante para que possamos compreender o comportamento desses indivíduos 

quando apresentam: dificuldade em realizar movimentos simples; medo de se expor; pouco 

conhecimento sobre atividades tradicionais e populares; comportamento antissocial e individualista; 

carência afetiva e desequilíbrio emocional. 

Prosseguindo, explicamos que os jogos populares são jogos adaptados quanto às suas regras, 

seu tempo de jogo, o espaço, os materiais e o número de jogadores. Com isso, usamos a queimada 

para explicarmos que é um jogo composto por duas equipes e que muitas vezes o número de 

participantes é maior em um grupo do que em outro. Isso ocasiona mudanças nas regras, e nesse 

momento perguntamos aos escolares: o que fazer nessa situação? Todos responderam que o grupo 

que tem menos jogadores ganha uma vida e que esta pode ser dada a um só jogador ou ao jogador 

que ficar por último no grupo. Utilizando os relatos dos escolares, mostramos que esse tipo de 

modificação é uma característica do jogo da queimada e que isso poderia acontecer também no jogo 
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de bandeirinha, no de futebol misto, entre outros. 

Concordamos com a autora Bruhns (1996) quando ela afirma: 

 

No jogo, há espaço para a liberdade, e a criatividade encontra-se presente. São permitidas 

 s pessoas a discussão e modificação de regras, sem a presença de uma “autoridade” para 

decidir por elas e da qual dependeriam para aplicação de regulamentos, aos quais teriam 

que obedecer sem contestação, sob ameaça de expulsão (p.35) 

 

Sobre essa característica adaptativa do jogo, citamos o tempo e o espaço do jogo. Sendo a 

quadra o lugar para realizar os jogos que necessitam de um espaço maior, perguntamos: existem 

outros lugares onde podemos jogar futebol, queimada e bandeirinha dentro da escola? De imediato, 

um escolar disse: “sim, professora, no pátio!”.  ssim, explicamos que o espaço do jogo também é 

adaptado e que os jogadores são os organizadores das atividades, e eles, democraticamente, reúnem-

se antes de iniciar a prática, para decidirem o local (tamanho dos campos dos grupos), número de 

jogadores, qual o material que vai ser utilizado na atividade e o tempo de jogo. 

Os escolares compreenderam que eles podem organizar o próprio jogo e que na queimada 

podem modificar as regras, objetivando a organização do jogo e a participação de todos. 

Acrescentamos que o que caracteriza o jogo são as suas regras, e que ele se adapta aos seus 

jogadores, e não os jogadores devem se adaptar a ele, como acontece no esporte. 

Para Scaglia (2011, p. 45),  

 

as regras são produções coletivas anônimas, que assumem características flexíveis, os 

jogos/brincadeiras acabam se adaptando ao grupo que joga. O que não acontece com os 

esportes, pois tendo suas regras rígidas fazem que os jogadores tenham que se adaptar às 

exigências – forma – para poderem jogar. 
 

Ao retornarmos à sala, no terceiro horário, conversamos com os escolares sobre o jogo de 

queimada e propomos uma atividade na quadra a partir das regras tradicionais, em que: 1) os 

escolares que são queimados e vão para o “morto”, não podem voltar  2) se a bola tocar no pé, 

repete-se a jogada; 3) ao lançar a bola, o jogador não pode pisar na linha e, caso algum jogador pise, 

a bola vai para o outro grupo; 4) se uma equipe tiver menos jogadores do que a outra, esta, que tem 

o número menor, deve ter uma vida que ficará com o último jogador; 5) não é aceitável arremessar a 

bola no rosto dos jogadores. Assim, os escolares tiveram conhecimento das regras e, caso estas não 

fossem cumpridas, eles seriam advertidos. 

A prática na quadra foi tranquila, visto a queimada ser uma atividade habitualmente realizada 

pelos escolares. Contudo, alguns escolares solicitaram modificar as regras, visando ao 

favorecimento pessoal. Por exemplo: um escolar sugeriu que uma pessoa, ao ser queimada, vá para 

o morto, mas, caso essa pessoa consiga queimar outra, ela possa voltar para o seu campo. 
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Esse fato de alguns escolares quererem modificar as regras para se beneficiarem é citado por 

Scaglia (2011) como “algo inaceitável”, e acrescenta: “as regras do jogo são, na verdade, 

convenções coletivas aceitas por todos os que jogam, não sendo permitido que se burle regras de 

maneira acintosa; se isso acontece o jogo acaba, perde a graça” (p. 44). 

 Diante disso, explicamos que as regras foram definidas por eles em sala de aula e se ele (o 

escolar), não concordava com as regras, deveria ter se posicionado no momento e apresentado sua 

sugestão, para ter sido debatida e acordada ou não com o grupo. Deixamos os escolares livres no 

jogo, sem intervenções, orientados pelas regras. Eles mesmos tratavam de indicar quem estava ou 

não cumprindo as regras do jogo. 

Finalizamos a atividade informando que a próxima aula seria novamente sobre o jogo de 

queimada, e que eles conheceriam e aprenderiam outras formas de jogar. 

 

4.4.2- Aula 02  

 

Nessa aula, iniciamos lembrando aos escolares o que foi visto na aula anterior. Falamos sobre 

os jogos e os jogos populares. Revemos sobre a queimada ser um jogo popular e por isso ter como 

característica a adaptação a partir das necessidades dos jogadores. Explicamos que o jogo se adapta 

aos jogadores, e não ao contrário, como normalmente acontece com o esporte. Tornamos a lembrar, 

também, que, antes de iniciarmos o jogo de queimada, combinamos as regras, para que assim o jogo 

fosse bem organizado e para oportunizar a participação de todos os escolares. 

Por fim, falamos que, no jogo, as regras, o tempo, o espaço, o material e o número de 

jogadores são definidos no momento do jogo, a partir do diálogo entre os participantes. Lembramos 

que, na aula anterior, um estudante questionou sobre as regras e, assim, expomos que se algum 

jogador não concordar com alguma regra que o grupo expõe, este deve se posicionar e mostrar 

outras possibilidades de resolver a situação. 

Em seguida, utilizamos o quadro para explicar sobre a origem e o significado do nome. 

Relatamos que o jogo da queimada teve origem na disputa de territórios entre povos, em que um 

dos exércitos utilizou-se da estratégia de arremessar bolas de fogo para defender seu território e 

foram vencedores. Tempos depois, havia a festa de comemoração pela vitória da disputa, então o 

povo jogava a queimada em alusão à estratégia de guerra. 

Com isso, os escolares se animaram em ir para a quadra, fazendo referência à história da 

queimada, dizendo que eles iriam “queimar” os colegas com “a bola de fogo”. Interessante perceber 

que, após a explicação, os escolares utilizaram parte da história do jogo para relatar o jogo a ser 

realizado na aula, o que foi é positivo, pois percebemos que houve atenção, compreensão e 
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aprendizagem. Observamos que alguns escolares apresentavam dificuldade em relacionar o aspecto 

conceitual com o procedimental. Eles conhecem o jogo, praticam-no, mas não conseguem entender 

a história a partir de uma exposição da aula. Então, no segundo momento da aula, resolvemos levá-

los à quadra, para realizar a prática da queimada, e assim, juntamente, explicamos mais sobre a 

origem e as regras tradicionais. 

No terceiro horário, retornamos à sala, para falarmos sobre as diferentes denominações do 

jogo queimada, como Baleada, Baleado, Barra-Bola, Bola Queimada, Caçador, Carimba, 

Carimbada, Cemitério, Dodgeball, Jogo do Mata, Mata-mata, Matada Queimado. Em seguida, 

explicamos que iríamos fazer o jogo da queimada tradicional e, durante o jogo, realizaríamos 

algumas variações. Os dois jogos feitos com variações são queimada com cones e queimada na 

lateral. 

Iniciamos o jogo de queimada tradicional, sabendo que os escolares já conhecem as regras. 

No decorrer do jogo, percebemos que os escolares maiores e mais velhos não estavam deixando os 

colegas jogar, então paramos o jogo e pedimos que cada escolar tivesse a chance de jogar, não 

sendo os mesmos jogadores a jogarem na sequência. Solicitamos também que os escolares, ao 

arremessarem nas meninas, que fosse com as duas mãos, e não com uma, diminuindo as 

possibilidades de machucá-las.  

Paramos para fazer modificações no jogo e, assim, inserimos cones dentro dos campos, cujo 

objetivo era acertar os cones, e não os outros jogadores. Dessa forma, os jogadores devem proteger 

os cones para que estes não sejam eliminados. Cada vez que um cone era atingido, era retirado, e 

um escolar iria para o morto. Ganhava o jogo a equipe que eliminasse primeiro os cones da equipe 

adversária. Explicamos a atividade para os escolares e, apesar de algumas resistências, conseguimos 

realizá-la. Porém percebemos que os escolares mais fortes conseguiram facilmente derrubar os 

cones, já que não determinamos se a bola deveria ser jogada com uma mão ou com as duas. 

Após essa variação, resolvemos voltar à composição tradicional de queimada, mas sugerimos 

em seguida mais modificaç es, que foram: o participante que fosse queimado, indo para o “morto”, 

poderia correr pela lateral para tentar conquistar a bola da equipe oposta. Inicialmente os escolares 

entenderam o jogo, porém, depois de um tempo de jogo, alguns deles entraram em conflito quando 

tentavam pegar a bola na lateral, havendo disputa física com os menores em desvantagem. Diante 

dessa situação, modificamos mais uma vez o jogo; combinamos com os escolares que os 

participantes que estavam no morto teriam chance de pegar a bola, mas não poderiam “queimar”, s  

lançar para seus colegas de equipe. 

A atividade encerrou devido ao tempo da aula. Conversamos com os escolares na sala, 

explicando sobre as variações, e perguntamos: quais movimentos realizamos no jogo da queimada? 
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Eles citaram o arremesso e o lançar. No livro dos autores Palma, Oliveira e Palma (2010, p. 103), 

eles citam que as ações motoras são: arremessar, desviar e agarrar. Com isso, explicamos que quem 

tem bem desenvolvida a habilidade manipulativa consegue jogar com facilidade o jogo da 

queimada, e a força não é tão necessária; ela não determina se uma equipe será vencedora. O 

importante é saber jogar a bola, desviar e agarrar. Esses são movimentos essenciais do jogo. 

Falamos para os escolares que a próxima aula seria sobre outros jogos populares e solicitamos 

que eles trouxessem pequenas pedras para a escola. 

 

4.4.3 – Aula 03 

 

Nessa aula, o foco eram jogos populares com ênfase no jogo de pedrinhas. Perguntamos aos 

escolares se eles haviam levado as pedrinhas que tínhamos pedido. A maioria não levou, por isso 

solicitamos aos que não estavam com as pedrinhas que descessem ao pátio para procurar e trazer 

cinco pedrinhas cada um. Eles ficaram em dúvida, porém explicamos que só iríamos iniciar a aula 

quando todos estivessem presentes e com as pedrinhas em mãos.  

Após eles recolherem e retornarem, iniciamos a aula perguntando quem conhecia o jogo 

denominado cinco marias, bugalhas ou jogo das pedrinhas. Nenhum dos escolares conhecia, e 

entendemos que essa situação foi ocasionada pelo fato de o jogo não ser tão popular e não ser 

desenvolvido nas aulas de Educação Física. Os escolares disseram preferir ir para a quadra para 

realizar essa atividade. Explicamos que nosso intuito era fazer com que eles conhecessem um jogo 

popular não tão difundido no ambiente escolar. 

Compreendemos que, culturalmente, a Educação Física sempre foi caracterizada como uma 

disciplina prática. Esse discurso é esclarecido por Darido (2008), ao afirmar que a área, 

historicamente, no século XX, era apoiada por concepções higienistas e militaristas da Educação 

Física, “que consideravam a Educação Física como disciplina essencialmente prática” (p. 02). 

Dessa forma, a atividade proposta, na concepção dos escolares, não foi atrativa, pelo fato de eles 

não estarem “correndo” pela quadra. Explicamos aos escolares que iríamos utilizar o primeiro 

momento da aula para estudar sobre esse jogo popular e, no segundo momento, conheceríamos 

outro jogo e iríamos para o pátio. 

Resolvemos iniciar com a explicação da atividade, pois sabíamos que a turma não interagiria. 

Apoiamo-nos teoricamente na autora Mereilles (2008), a qual afirma que a origem do jogo é na 

Grécia Antiga. Ela explica que, quando queriam consultar os deuses ou tirar a sorte, os homens 

jogavam ossinhos da pata de carneiro (astrágalos) e observavam como caíam. Cada lado do ossinho 

tinha um nome e um valor, e a resposta divina às perguntas humanas era interpretada a partir da 
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soma desses números. O lado mais liso era chamado kyon (valia 1 ponto), o menos liso, coos (6 

pontos); o côncavo, yption (3 pontos), e o convexo, pranes (4 pontos). Essa pode ser a origem dos 

dados (do latim, “dadus”, que quer dizer “dado pelos deuses”). Com o tempo, os ossinhos foram 

substituídos por pedrinhas, sementes e pedaços de telha, até chegarem aos saquinhos de tecido 

recheados com areia, grãos ou semente. Assim, o jogo passa a ser visto como um jogo de sorte e 

azar. (IDEM, 2008).  

O objetivo do jogo consiste em pegar pedrinhas no ar. Ganha quem passar as cinco fases. Na 

primeira fase, é necessário pegar uma pedrinha de cada vez. Na segunda, é necessário pegar duas de 

cada vez, e assim sucessivamente, até conseguir pegar as cinco. Quem deixar cair passa a vez. O 

jogo termina quando alguém conseguir passar todas as fases ou quando os jogadores não quiserem 

mais jogar. 

 

Explicamos que, para realizar a atividade, o jogador tem que lançar e apanhar as pedrinhas 

com uma das mãos, e que o jogo pode ser jogado individual ou em grupo. Nesse momento, pedimos 

que os escolares, com as suas pedrinhas em mãos, praticassem individualmente. Fizemos uma 

demonstração e nesse momento apresentamos as regras básicas e as fases do jogo, utilizando o 

projetor de imagens das diversas fases. Pesquisamos na internet sobre o jogo e encontramos um 

material da autora Cíntia Costa (2008), que traz a história, as formas de jogar e objetivo do jogo. 

Dessa forma, a autora (IDEM, 2008) esclarece que o jogo apresenta fases, que são: 1ª fase: o 

participante tem que jogar todas as pedras para cima e tentar aparar o máximo delas com as costas 

da mão. Cada pedrinha que fica nas costas da mão vale dez pontos; 2ª fase: joga-se uma das pedras, 

escolhida pelo adversário, para cima. Antes que ela caia novamente, o jogador tem de pegar outra 

do chão e, em seguida, separar a segunda pedrinha ao lado. Esse movimento (jogar, pegar, separar) 

é chamado de jogada e repete-se até que se acabem as peças; 3ª fase: a criança faz o mesmo que na 

fase dois. A diferença é que, nas jogadas, é preciso pegar duas pedras por vez; 4ª fase: igual à fase 

dois, mas, na primeira jogada, pega-se só uma pedra. Na segunda, são três; 5ª fase: com as cinco 

pedras na mão, o participante tem que jogar uma para cima e colocar as outras quatro no chão. 

Depois, é preciso jogar a mesma pedra para cima novamente e pegar as quatro do chão antes que a 

Figura 06: Jogo Cinco Marias, etapa 1 Figura 07: Jogo Cinco Marias, etapa 2 
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de cima caia; 6ª fase: com uma mão, a criança faz um gol, deixando o polegar e o indicador 

apoiados no chão. Depois, joga uma peça para cima e bate com a palma da mão em uma das pedras 

que estão no chão, para fazê-la entrar no gol. A última deve ser empurrada para o gol com uma 

única palma. As outras, com duas. Cada vez que a pessoa termina essa sequência, tem que voltar ao 

início, somando os pontos da jogada anterior. Quem errar passa a vez para o adversário até ele errar 

e depois continua do início da fase em que tinha parado. Para iniciar as fases 2, 3 e 4, as peças têm 

que ser jogadas no chão. No lugar das pedras, podem-se usar saquinhos de tecido cheios de arroz ou 

sementes. 

Apresentamos ainda as diferentes denominações do jogo, como: Cinco Marias, Ossinhos, 

Onente, Bato, Telhos, Jogo das pedrinhas e Bugalhas. Explicamos que, para realizar o jogo, 

precisamos fazer alguns movimentos, como lançar, agarrar e empurrar (PALMA, OLIVEIRA, 

PALMA, 2010, p. 104). Em seguida, liberamos os estudantes para criarem formas de jogar, 

individual ou coletivamente. 

Utilizamos todo o primeiro momento da aula para apresentar o jogo das pedrinhas à turma. 

Deixamos expostas as diversas formas de jogar, para que os escolares fossem vivenciando tanto 

individualmente, como em grupo. Observamos que eles realizaram a atividade mostrando cada um 

as suas habilidades com as pedrinhas e, a cada novo movimento, chamavam nossa atenção para 

demonstrar. E esses novos movimentos se apresentam como nova aprendizagem. Os escolares, a 

cada tentativa, conseguiam se superar. 

Quando os novos movimentos possibilitam novas aprendizagens, concatenamos com Freire 

(2005, p. 84), que afirma que “o jogo encoraja as novas aquisiç es, pela progressão da habilidade” e 

acrescenta que “as novas aquisiç es são certamente vizinhas das anteriores”.  esse sentido, a cada 

tentativa, a anterior aprimorava a habilidade dos escolares para a jogada seguinte, e isso 

oportunizou a construção, a cada tentativa, de seus conhecimentos sobre o jogo e, 

consequentemente, a aprendizagem e evolução dos escolares.  

 A atividade apresentou-se motivante e divertida, pois os estudantes consideraram um jogo 

fácil e que era possível fazer do seu jeito, sem restrições.  

No segundo momento da aula, apresentamos outro jogo popular, a pipa. Por termos tido só 

um horário para a realização da aula, nos detemos à construção da pipa. Paralelamente a essa 

atividade, fomos apresentando a origem da pipa, sua história, o significado do nome e as ações 

motoras. Discutimos também sobre a linha da pipa e o material cerol, muito utilizado por alguns 

praticantes. 

Percebemos que todos conheciam a pipa, porém poucos sabiam sobre o significado do nome, 

onde surgiu, em qual sociedade se originou. Apenas um escolar falou que a pipa também se 
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chamava papagaio. Para melhor explicação, mostramos um vídeo de construção de pipa. 

Apresentamos que a pipa é feita de papel de seda, varetas de madeiras (bambu), sacos 

plásticos, cola branca, tesoura e linha. Informamos que o papel de seda é utilizado por ser leve e 

existe de várias cores. As varetas de madeira também devem ser leves. Um escolar falou que usava 

a “madeira” da palha do coqueiro, retirando as folhas laterais e utilizando somente o “talo” do meio. 

Confirmamos que esse material também pode ser utilizado, assim como palitos de madeira 

compridos. Continuamos a apresentação citando que os sacos plásticos são para fazer o rabo ou 

rabiola da pipa, que tem a função de dar estabilidade no momento do voo. A linha utilizada é a 

mesma que as costureiras usam e pode ser comprada em lojas que vendem material de costura. 

Nesse momento, conversamos com os estudantes sobre a linha de cerol, que é usada por 

algumas pessoas quando vão soltar pipa. Explicamos que ela é feita de vidro e cola, e as pessoas 

usam-na com o objetivo de cortar a linha de outras pipas. Porém alertamos que esse material está 

causando acidentes graves, principalmente em pessoas que andam de moto, pois as linhas não são 

visíveis. Alguns pipeiros utilizam lugares públicos para soltar pipa onde existe o trânsito de 

motociclistas. Falamos do perigo do seu uso, pois todos podem se machucar, tanto as pessoas que 

usam, como os pedestres e motociclistas. 

Após esse alerta, demos início à construção das pipas. Percebemos que o interesse das 

meninas estava na confecção, e não na realização da prática. Elas estavam mais preocupadas com a 

beleza do brinquedo do que com a funcionalidade.  Já os meninos queriam terminar logo para soltar 

a sua pipa. 

Ao terminarmos a atividade, alertamos os escolares de que não tínhamos certeza se eles 

poderiam soltar a pipa na escola, pois a área aberta, o pátio, poderia ter muitos fios de eletricidade e 

explicamos dos riscos nessa situação. Avisamos que nas áreas em que existem fios de eletricidade 

não se deve soltar pipas devido aos riscos de choque. 

Em seguida, descemos para o pátio para verificarmos se seria possível a prática de soltar as 

pipas dos escolares, mas não foi possível, pois o lugar tem algumas árvores, fios e pouco vento. 

Eles não gostaram das restrições, mas utilizamos essa situação para reforçarmos sobre os riscos de 

se soltar pipa em lugares em que existiam árvores e fios condutores de eletricidade. Assim, 

informamos que eles poderiam levar a pipa para casa e procurar um lugar adequado para soltar, de 

preferência em locais abertos, sem poste de energia e sem fios condutores de eletricidade.  

Para finalizar, explicamos que, quando soltamos pipa, são realizados alguns movimentos e 

ações motoras, e perguntamos: quais são esses movimentos? Os escolares responderam: 

“Professora, quando soltamos pipa temos que segurar a linha e soltar a pipa”. Confirmamos que o 

movimento de segurar estava correto e acrescentamos que havia mais dois movimentos, que são o 
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puxar e o correr. (PALMA, OLIVEIRA, PALMA, 2010, p. 104). 

Assim, pelo fato de não realizarmos a atividade de soltar a pipa, solicitamos que os escolares 

escolhessem um jogo popular, e eles escolheram a bandeirinha. Conhecendo a turma, resolvemos 

separar os grupos para evitarmos distinções com relação a tamanho, habilidades, gênero e idade dos 

estudantes, evitando, assim, conflitos e exclusão por parte de algum grupo. 

Explicamos brevemente o jogo e, por ser conhecido dos escolares, não houve dúvida nem 

dificuldades na sua realização. Ao término do horário, conversamos com os escolares e informamos 

que as aulas sobre jogos populares haviam encerrado e que gostaríamos de saber deles o que eles 

tinham aprendido nos três encontros. 

Os escolares relataram:  

– Professora, aprendemos sobre jogos populares, muitos.  

– Eu aprendi sobre o jogo das pedrinhas, mas prefiro o de queimada, foi mais legal.  

– Nós brincamos de muitos jogos, e eu também prefiro a queimada, é mais agitado. Nem 

sabia que podia dizer: vamos jogar matada (risos).  

– Eu gostei da aula de hoje, por causa da pipa, pois meu pai me ensinou a fazer uma e eu 

sempre solto quando vou no morro com ele e meu irmão. Só não sabia que  o nome do rabo também 

é rabiola. É engraçado. Vou dizer ao meu pai (risos).  

– Pois eu não gostei de hoje, muito parado, eu queria ter jogado bandeirinha desde o início 

da aula, é muito massa! 

– De todas as aulas, a mais legal foi a professora jogar queimada com a gente, ela foi 

queimada no início e ainda ganhamos do time dela!. Mas algumas vezes eu não entendia as regras, 

pois quando a professora colocou os cones eu não sabia se batia neles ou no povo do outro time, a 

gente confundia. Mas depois entendi e foi massa ganhar dela (risos). 

Avaliando os relatos, percebemos que os escolares expressaram o quanto gostam de uma 

atividade e de outras não. Visualizamos que atividades de movimentação, como corrida, disputa e 

competição aos pares, prevalecem na preferência dos escolares. Outro fato é a disputa dos escolares 

nos jogos em que a professora estava presente, significando para eles vencerem alguém superior, 

sendo um desafio alcançado e superado. Percebemos que os escolares se lembraram dos 

conhecimentos estudados em aulas anteriores e que alguns ficaram surpresos ao aprenderem sobre, 

por exemplo, mais um nome do rabo da pipa (rabiola) e a outra nominação do jogo queimada (jogo 

do mata). 

Na análise das aulas da turma do 4º ano, observamos que houve uma integração dos escolares 

com o conteúdo jogo. O estudo dos jogos populares, como a queimada e suas variantes, foi 

motivante, pois os escolares já conheciam o jogo e isso possibilitou avançarmos nos saberes que 
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envolviam esse assunto. Os escolares aprenderam sobre a origem, os diferentes nomes e o 

significado do nome queimada. Ao expormos essas informações, eles fizeram relação do jogo com a 

história do jogo, criando um cenário de jogo na escola que o representava. O respeito às regras foi 

um ponto forte a ser discutido e organizado, pois os escolares, no início, queriam desrespeitá-las, 

porém apresentamos a importância das regras para o jogo e que sem elas este não acontece. 

Desmistificamos a ideia de que no jogo tudo pode, compreendendo que precisa haver ordem para 

que seja realizado por todos os envolvidos e não haja injustiça. Os escolares puderam conhecer os 

jogos populares cinco marias e pipa. A pipa foi construída, e assim percebemos que a maioria sabe 

utilizá-la, mas não tinham conhecimento da sua origem. O jogo de cinco marias foi novo para quase 

todos, pois algumas já o conheciam, mas não com esse nome. Apresentamos o significado do nome 

e as diversas formas de jogar. Percebemos que os escolares aprenderam, aos debatermos com eles 

os assuntos das aulas, e eles expuseram seus conhecimentos, apresentando de maneira prática seus 

saberes. A proposta de sistematização do livro, com adaptações e modificações para a realidade 

escolar, atendeu as necessidades educacionais, do contexto social e do nível escolar. 

 

4.5 A sistematização do conteúdo jogo no 5º ano do Ensino Fundamental I 

 

O conteúdo jogo abordado no 5º ano do Ensino Fundamental I teve como objetivos: 

oportunizar a aprendizagem sobre jogos populares; praticar os jogos populares; conhecer e ampliar 

os jogos populares, jogos antigos, jogos de mesa, jogos eletrônicos; conhecer e praticar o jogo de 

Taco ou Bets; conhecer o jogo de pião, sua origem; conhecer e jogar os jogos antigos e jogos de 

mesa. 

As aulas aconteceram em sala de aula, na quadra da escola e pátio, com abordagens teóricas e 

práticas. Os materiais utilizados nas aulas foram: bola de borracha, taco de madeiras, vídeos, fotos, 

televisão, computador, garrafas plásticas. Para avaliação: saber o entendimento dos escolares jogos 

populares; realizamos questionamentos sobre jogos populares: jogo de taco ou bets; realizamos a 

avaliação da escrita, da fala e do desenho em sala de aula; observar a construção dos tacos; 

observamos cooperação, respeito e superação por parte de alguns escolares. 

 

4.5.1 – Aula 01 

 

A aula para a turma do 5º ano do turno matutino da Escola Municipal Ivonete Maciel iniciou 

em 12 de abril de 2013. Iniciamos a aula apresentando aos escolares o cronograma de aulas, onde 

teríamos três encontros, sendo cada um correspondente a duas aulas, totalizando seis aulas que 
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abordavam o conteúdo jogo. Explanamos que, a partir das aulas, eles teriam a oportunidade de 

conhecer, ampliar e aprofundar seus saberes sobre esse conteúdo e seus elementos. 

O primeiro plano de aula teve como tema jogos populares, jogos antigos, jogos de mesa, jogos 

eletrônicos. Em seguida, eles iriam conhecer o jogo de taco ou bets, sua origem, diferentes nomes e 

o material a ser usado no jogo. Explicamos também sobre os riscos desse jogo e o respeito e valores 

da prática. 

Começando a aula, solicitamos aos escolares que refletissem sobre as atividades que eles 

realizam na rua, como e com quem aprenderam. Eles passaram um tempo pensando e logo se 

manifestaram, falando que as brincadeiras que eles fazem na rua foram e são ensinadas pelos 

próprios colegas ou por algum familiar. E continuamos com os questionamentos: quais são as 

atividades mais práticas na rua e na escola? Imediatamente, dois escolares levantaram os braços e 

disseram: “futebol, professora!”. O restante dos estudantes falou ao mesmo tempo e capturamos as 

seguintes falas:  

– Professora, eu vou para o morro brincar de descer de tábua. 

– Eu fico na casa da minha vó brincando de boneca com minha prima. 

– Eu brinco com meu irmão na casa do meu pai, a gente fica o tempo todo correndo e se 

escondendo da minha mãe. 

– Eu vou para o clube de tarde e fico jogando futebol depois da escolinha. 

Os relatos dos escolares representam as suas vivências e experiências sociais e culturais. Os 

espaços citados por eles, morro e clube, são locais que eles frequentam. Esse resgate nos possibilita 

entender o contexto social que eles vivem, possibilitando desenvolver atividades que tanto 

fortaleçam esses laços culturais, como ampliem seus conhecimentos sobre eles e outros ainda não 

vividos. 

Após os relatos, explicamos que as atividades que os escolares realizavam eram jogos que 

eles provavelmente aprenderam vendo alguém fazendo ou o pai, a mãe, a tia, o avô, o colega, o 

vizinho, etc. Assim, explicamos que, com passar dos anos, vamos conhecendo outros jogos, na rua, 

na escola, e assim ampliamos nossos conhecimentos sobre os jogos. O nosso contato com as 

pessoas na rua, no clube, na escola, nas aulas de educação física foram e são momentos que 

aprendemos e também ensinamos aos colegas o que sabemos.  

Explicamos que os jogos são diferentes de região para região. Na turma tem um escolar que 

nasceu e morou no Estado do Pará e explicamos que ele conhece alguns jogos que nós não 

conhecemos. Assim, procuramos fazer uma relação dos jogos desse escolar com os dos colegas, 

com o intuito de que todos percebessem as diferenças que há entre as sociedades. Com isso, 

objetivamos a compreensão dos escolares sobre os diversos jogos que existem em realidades e 
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ambientes diferentes.  

Expomos que essas atividades são conhecidas por jogos populares, e que estes são jogos 

adaptados quanto às regras, espaço, tempo de jogo, número de jogadores e materiais. Esclarecemos 

que os jogos que eles realizam na quadra são todos adaptados, por exemplo, quanto à cesta do jogo 

de basquete, em que utilizamos um balde grande. Lembramos que a marcação da quadra da escola e 

as traves não condizem com as oficiais do futebol de campo e do futsal, por exemplo. 

Porém acrescentamos que os padrões oficiais não são obrigatórios no contexto escolar. No 

ambiente educacional, os elementos que constituem as práticas corporais são passíveis de 

modificações e adaptações, porque o intuito é fazer com que todos os escolares possam 

experimentar e conhecer os movimentos dos jogos, dos esportes, das lutas e da ginástica. 

Após essa explicação sobre jogos populares, citamos o jogo de taco ou bets. Perguntamos aos 

escolares se eles conheciam o jogo de taco. A resposta de todos foi que não conheciam, e alguns 

perguntaram se era como jogo de sinuca. Apresentamos algumas imagens de jogos e esportes em 

que se utilizam tacos, como: golf, sinuca, beisebol, hockey no gelo e hockey na grama. Mostramos 

também vídeos de jogo e esporte que utilizam taco, como se joga e os materiais utilizados. 

Para explicarmos aos escolares o jogo de taco ou bets nos apoiamos teoricamente no autor 

Monteiro (2008). Ele afirma que o jogo de taco ou bets é originado de um esporte conhecido por 

críquete, que é um jogo criado pelos ingleses. Muitos pesquisadores discordam, dizendo que o jogo 

críquete é que se origina do taco. Ele foi introduzido no Brasil pelos ingleses, conhecido também 

por “Bets” em homenagem   rainha Elizabeth.  inda existe outra versão para o nome “bets”, em 

que seu significado do inglês para português é “aposta”, ou seja, apostas no jogo e esporte de 

críquete.  

Em seguida, mostramos dois vídeos, um do jogo de taco ou bets e outro do jogo de críquete, 

para que os escolares pudessem compreender os jogos e perceberem as suas diferenças e 

semelhanças. Alguns escolares se manifestaram dizendo que conheciam o jogo porque alguns 

colegas da rua jogavam, mas como nunca haviam jogado, não sabiam as regras.  

Percebemos que eles ficaram curiosos com o jogo e empolgados quando viram os vídeos. 

Explicamos sobre o número de participantes, que são quatro, sendo duas duplas, uma no ataque, 

quando lança a bola com objetivo de derrubar a casinha (garrafa ou latinha), e a outra se defende 

utilizando os tacos.  

Mostramos que o jogo tem diferentes denominações: taco, bets, bete, bete ombro, casinha, 

jogo de casinha, betiada, etc. (ZIKS, 2008). O objetivo do jogo é trocar de base cruzando os tacos 

no meio do campo, o que equivale a 1 ponto. Ganha quem acumular 12 pontos primeiro. O campo 

de taco pode ser improvisado em qualquer terreno plano – um gramado qualquer, na praia com areia 
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batida ou mesmo nas ruas sobre o asfalto. Tem aproximadamente 15 metros de comprimento, sendo 

que as casinhas (garrafas ou latinhas) ficam posicionadas nas extremidades. No entorno das 

casinhas desenha-se um círculo, configurando as “bases” (MO TEIRO, 2008). 

A equipe que ataca procura derrubar a casinha (garrafa) com a bola para ter a pose dos tacos, 

já a defesa rebate a bola o mais longe possível para conquistar os pontos. O jogo algumas vezes é 

bem demorado, principalmente quando os jogadores não têm habilidades com o taco nem no 

lançamento da bola. Explicamos as regras detalhadas para os escolares, e juntamente mostramos 

vídeos de jogos realizados em escola e na rua, feitos por jovens (MONTEIRO, 2008). 

Entendendo o jogo a partir dos vídeos e imagens que mostramos, levamos os escolares para o 

pátio para iniciarmos a prática do jogo. Sabendo que alguns escolares não participariam do jogo, 

por causa do tempo da aula, fizemos uma demonstração inicial e em seguida dividimos a turma em 

grupos de quatro escolares, formando as duplas. Explicamos a todos que os escolares que não 

jogassem nessa aula jogariam na próxima e seriam os primeiros. Mostramos que iríamos utilizar 

dois cabos de vassoura amarrados, já que não teríamos os tacos oficiais. A bola é a de tênis e, no 

lugar de varetas de madeiras para montar as casinhas, utilizamos garrafas pet com um pouco de 

água dentro, para manter o equilíbrio.  

Na nossa aula, conseguimos construir seis tacos, dessa forma, tivemos três jogos. Como 

estávamos com três jogos acontecendo ao mesmo tempo no pátio, delegamos funções aos escolares 

que estavam assistindo aos jogos. Eles tiveram a função de arbitrar os jogos, sendo juízes, para 

organizá-los e orientar os colegas. 

Essas funções delegadas aos escolares possibilitaram trabalhar com as questões éticas e 

morais dentro das aulas de Educação Física. Para  arido (2012, p. 38) ética é “a capacidade que 

temos de discernir e avaliar as coisas, de refletir e agir com consciência e responsabilidade”. Já a 

moral “é considerada como um conjunto de princípios, crenças e regras que orientam o 

comportamento dos indivíduos nas diversas sociedades” (  RI O, 2008, p. 38). 

Portanto, ao darmos responsabilidades aos escolares sobre o jogo, buscamos que eles se 

posicionem, tenham atitude e ética a partir dos princípios e valores do contexto vivenciado, ou seja, 

regidos pela moral. Os PCN´s (1998) expõem que  

 

trazer a ética para o espaço escolar significa enfrentar o desafio de instalar, no processo de 

ensino e aprendizagem que se realiza em cada uma as áreas de conhecimento, uma 

constante atitude crítica, de reconhecimento dos limites e possibilidades dos sujeitos e das 

circunstâncias, de problematização das ações e relações e dos valores e regras que os 

norteiam. Configura-se, assim, a proposta de realização de uma educação moral que 

proporcione às crianças e adolescentes condições para o desenvolvimento de sua 

autonomia, entendida como a capacidade de posicionar-se diante da realizada, fazendo 

escolhas, estabelecendo critérios, participando da gestão de ações coletivas (BRASIL,1998, 
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p. 61). 
 

A atividade foi muito interessante; os escolares conseguiram arbitrar os jogos sem problemas. 

Apenas uma dupla desistiu, pois não estava conseguindo entender as regras. Dessa forma, a partir 

desse acontecido, fomos aos poucos explicando as regras a cada grupo, a função dos que estavam de 

posse dos tacos e dos que estavam com a bola. Os próprios escolares quiseram se dividir em duplas 

só de meninos e só de meninas, pois assim evitariam conflitos entre si. Concordamos, pois no 

momento de aprendizagem, o ambiente e a situação do contexto têm de estar em harmonia para que 

eles possam evoluir de maneira tranquila. 

A aula foi encerrada com o som da campainha escolar, e informamos aos escolares que na 

próxima aula iríamos dar continuidade ao jogo no pátio. Pedimos a eles que trouxessem para a 

escola cabos de vassoura para construirmos mais tacos. 

 

4.5.2 – Aula 02 

 

Na aula do dia 19 de abril, com a turma do 5º ano, conversamos inicialmente com os escolares 

sobre a aula anterior, o que foi abordado, que jogo eles aprenderam, quais materiais utilizados, a 

origem do jogo e suas regras. 

Os relatos mostraram que os escolares se lembraram da atividade. Eles passaram informações 

sobre o material que foi utilizado para o jogo e quantos jogadores havia em cada equipe do jogo de 

taco. Registramos algumas frases:  

– O jogo é com dois tacos e uma bola; 

– O objetivo é derrubar a garrafa da outra equipe. 

– O taco tem que ficar dentro do círculo. 

– A bola pode ser lançada no jogador que não colocar o taco no círculo. 

– Se a bola for para longe, os jogadores que estão com os tacos podem sair do seu lugar 

(base) e tocar os tacos. 

Perguntamos também sobre o nome do jogo, e uma escolar respondeu: “Professora, o nome 

do jogo é em homenagem a uma rainha chamada de Elizabeth”.  

Entendemos, assim, que eles aprenderam sobre as regras do jogo, os materiais utilizados e o 

significado do nome. Mesmo com pouco tempo de prática, os escolares conseguiram lembrar-se de 

conhecimentos importantes sobre o jogo. 

Perguntamos para os escolares quais as ações motoras do jogo. Um estudante disse que é 

lançar. Acrescentamos golpear e correr (PALMA, OLIVEIRA e PALMA, 2010, p. 115). Alguns 
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escolares levaram cabos de vassoura para construirmos mais tacos. Após esses momentos de 

construção, fomos para o pátio para darmos continuidade aos jogos.  

Os escolares se distribuíram de forma independente. As duplas formadas foram organizadas 

no espaço do pátio, em uma distância segura para todos, visando evitar acidentes. Alguns escolares 

sentiram dificuldade no jogo, dessa forma, colocamos os escolares que haviam participado do jogo 

na aula anterior para ajudar os colegas.  

Conseguimos construir mais dois tacos, montando cinco jogos. Com a ajuda dos colegas, 

percebemos que eles conseguiram realizar o jogo. Apenas em alguns momentos, precisamos 

intervir, pois observamos que as regras não estavam sendo cumpridas, e o jogo estava ficando sem 

sentido para os participantes.  

Um escolar reclamou de outros colegas, pois eles estavam descumprindo as regras, e falou 

que era injusto e que assim eles sempre ganhariam. Conversamos com os dois meninos sobre a 

situação e, como forma de evitarmos futuros conflitos, solicitamos que ficasse cada um responsável 

por uma dupla de jogadores, para orientar os colegas nas regras. Colocar esses escolares em posição 

de juízes foi uma estratégia, visando fazer com que eles tivessem atitudes de respeito e 

compreendessem que as regras fazem o jogo ficar mais motivante, divertido e mais justo.  

Direcionamos, mais uma vez, o objetivo da aula para as questões éticas e morais, 

compreendendo que o papel da Educação Física no contexto escolar perpassa a função exclusiva de 

trabalhar as práticas corporais, pois, dentro dessas práticas, trata as questões das dimensões 

atitudinais dos escolares, como respeito, solidariedade, trabalho em equipe, vitória e derrota. De 

acordo com os PCN's da Educação Física (BRASIL, 1998), 

 

Confrontar-se com o resultado de um jogo e com a presença de um árbitro permite a 

vivência e o desenvolvimento da capacidade de julgamento de justiça (e de injustiça). 

Principalmente nos jogos, em que é fundamental que se trabalhe em equipe, a solidariedade 

pode ser exercida e valorizada. Em relação à postura frente ao adversário, podem-se 

desenvolver atitudes de solidariedade e dignidade nos momentos em que, por exemplo, 

quem ganha é capaz de não provocar e não humilhar, e quem perde pode reconhecer a 

vitória dos outros sem se sentir humilhado. (BRASIL, 1998, p. 35) 
 

Considerando o contexto, percebemos que os escolares conseguiram organizar os grupos, 

tendo atitude de liderança diante do jogo e dos colegas. Eles informavam aos colegas o que podiam 

ou não fazer na área em que estavam as garrafas. Num dado momento, um escolar foi buscar a bola 

e, quando voltou, um jogador que estava com o taco não o colocou; assim, o jogador que estava 

com a bola jogou nele. Ouvimos gritos e reclamações de “não valeu!”. O escolar, no papel de juiz, 

imediatamente informou que estava certo, e os jogadores que estavam com tacos reconheceram e 

entregaram para a outra dupla. É evidente a mudança no comportamento dos escolares, tanto os que 
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estão na função de juízes, como os que ajudam ensinando o jogo. 

Vinte minutos antes do término da aula, fomos para a sala de aula e conversamos com os 

escolares sobre o jogo. Satisfeitos, eles falaram que aprenderam um novo jogo. Já haviam visto o 

jogo de beisebol na televisão e no computador, mas nunca tinham jogado. A experiência prática 

oportunizou uma aprendizagem, e percebemos que a aula atendeu aos aspectos físicos, emocional, 

social, cognitivo, cultural e histórico dos escolares. 

 

4.5.3 – Aula 03 

 

Nas duas últimas aulas na turma do 5º ano, demos continuidade aos jogos populares e, com 

ênfase no jogo de pião, apresentamos seu objetivo, sua origem e outros nomes. Além desse jogo, 

falamos também sobre os jogos de mesa, como dama, xadrez, resta um, gamão e dominó. 

Começamos a aula informando que iríamos continuar falando sobre jogos populares e que 

apresentaríamos o jogo popular pião. Perguntamos aos escolares quem conhecia o pião e quem já 

havia jogado. Todos conheciam o brinquedo pião e já haviam jogado na escola. Um escolar disse 

que na escola havia piões no armário da coordenadora. No dia da criança, eles tiveram oportunidade 

de jogar com eles. Outro disse que, no ano passado, a professora dele ajudou a construir pião com 

tampa de garrafa pet. Consideramos interessante essa possibilidade de atividade e informamos que 

isso poderia ocorrer no final da aula, dependendo do tempo e do material. 

Indagamos os escolares: qual o objetivo do jogo de pião? Eles falaram que é fazê-lo girar por 

um longo tempo no chão. Concordamos com eles e acrescentamos que existem outras formas de 

jogar pião, como: colocar o pião a girar dentro de um círculo desenhado no chão; todos os jogadores 

colocarem seus piões dentro do círculo e um dos jogadores lançar seu pião com o objetivo de retirar 

do círculo os piões dos outros jogadores. Há, ainda, a forma de jogar onde se usa o barbante para 

fazer o pião do adversário parar; e, por último, joga-se por meio de um desafio, em que os jogadores 

colocam o pião na palma da mão e tentam girar por mais tempo possível nela (LISBOA, 2006). 

Assim, percebemos que os escolares conheciam o brinquedo pião como seu objetivo, porém 

não conheciam algumas formas de jogá-lo. Levamos para a sala um pião de madeira e outro de 

plástico, e assim desafiamos os escolares a jogarem com ele. Em seguida, indagamos dos escolares 

quais eram os movimentos necessários para fazer o pião girar. Então eles responderam: lançar. 

Acrescentamos que o enrolar e o pegar (PALMA, OLIVEIRA e PALMA, 2010, p. 115) são os 

outros movimentos do pião. Mostramos que a ordem é enrolar, depois lançar e, por fim, pegar com 

a mão. 

Nessa mesma aula, falamos para os escolares sobre os jogos antigos. Utilizamos a afirmação 
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dos autores Palma, Oliveira e Palma (2010, p. 116), que explicam que os jogos antigos são “jogos 

que fizeram ou fazem parte da civilização em diferentes períodos históricos, que passam de geração 

a geração” e foram criados por uma sociedade. Os autores citam os seguintes jogos antigos, como: 

dama, trilha, ludo, resta um, dama chinesa e dominó (PALMA, OLIVEIRA E PALMA, 2010, p. 

116). Alguns escolares se pronunciaram dizendo que conheciam os jogos de dama, dominó e resta 

um. Apresentamos a eles os jogos: ludo, dama, dominó e resta um. Explicamos individualmente 

como se joga cada um e em seguida liberamos os jogos para os escolares praticarem. Nesse 

momento, fomos para o pátio da escola, onde havia mesas disponíveis, e deixamos os escolares 

experimentar as atividades de jogos antigos e o jogo de pião. Isolamos um espaço plano no pátio 

para os escolares também jogarem o pião. Percebemos que a maioria não tinha a prática do jogo e, 

assim, demos liberdade para tentar lançar o pião. Os escolares tiveram a oportunidade de realizar os 

movimentos básicos e, à medida que eles evoluíam na prática, apresentávamos novas formas de 

jogar. 

Reunimos os escolares na área dos jogos e realizamos uma avaliação sobre os conhecimentos 

adquiridos por eles durante os três encontros. Elaboramos as seguintes questões: O que vocês sabem 

sobre jogo?; Os jogos têm regras?; Qual o objetivo das regras?; O que são jogos populares?; 

Podemos modificar as regras dos jogos?; Qual a diferença dos jogos eletrônicos para os jogos 

populares?; O que é jogo de taco ou bets?; O jogo de bets é semelhante a algum esporte? Qual? 

Deixamos que eles falassem livremente e cada um no seu tempo, de forma organizada, para 

que todos pudessem expor seus conhecimentos e para que todos ouvissem os relatos dos colegas. 

Dessa forma, objetivamos fazer com que a fala dos escolares se apresentassem como estratégia 

metodológica de ensino e aprendizagem, contribuindo com o aprendizado dos outros escolares 

sobre o conteúdo ministrado.  

Registramos os relatos dos escolares e apresentamos alguns:  

– O jogo é o que fazemos aqui na escola, nas aulas de educação física. 

– Os jogos eletrônicos são os jogos que temos no computador e no celular. 

– Os jogos de tacos foi copiado a partir de um esporte criado pelos ingleses. 

– No jogo de taco nós usamos um taco de madeira, uma bola e uma garrafa, que deve ser 

derrubada. 

– No jogo as regras podem ser modificadas, para que todos os alunos participem. 

– As regras dos jogos existem para que todos pudessem jogar juntos e para que a brincadeira 

não virasse uma bagunça. 

Ao finalizarmos as aulas, analisamos que os escolares evoluíram nos seus conhecimentos, 

tanto do conteúdo jogo, como nos seus subtemas, os jogos populares, os jogos antigos, jogos de 
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mesas e os jogos eletrônicos. A oportunidade de conhecer um novo jogo motivou e estimulou os 

escolares para realizar essa nova prática dentro e fora da escola. Jogo de Bets, conhecido também 

por Jogo de Taco, possibilitou a construção de material, os conhecimentos das regras do jogo, a 

delegação de funções para os escolares diante do jogo, o respeito às regras, o incentivo em 

desenvolver atitude e autonomia, o conhecimento de diferentes nomes e a origem do jogo. Todos 

esses saberes foram ministrados para os escolares e apreendidos a partir do momento em que o jogo 

foi solicitado diversas vezes nas aulas. A compreensão da importância dos jogos de mesas e dos 

populares foi enfatizada ao abordamos os jogos eletrônicos, considerando as suas vantagens e 

desvantagens. Nas aulas utilizamos televisão e computador para apresentar imagens e vídeos dos 

jogos populares e jogos eletrônicos. Diante dessas informações, percebemos que houve 

aprendizagem dos escolares sobre os assuntos apresentados. Eles conseguiram entender que os 

jogos têm regras, e que os jogos de taco foram criados pela sociedade inglesa. Esse processo 

avaliativo indica que a proposta de sistematização possibilitou uma organização e estruturação dos 

conhecimentos a serem ministrados, visando à apreensão dos conhecimentos de forma progressiva. 
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CAPÍTULO V 

 

 

A SISTEMATIZAÇÃO DO CONTEÚDO JOGO NO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

Neste capítulo, apresentaremos a sistematização do conteúdo jogo no Ensino Fundamental II, 

que corresponde ao período do 6º ao 9º ano. As aulas aconteceram na Escola Estadual Josino 

Macedo (6º ano e 9º ano) e na Escola Municipal Professor Ulisses de Góis (7º ano e 8º ano). 

O Ensino Fundamental II (EF-II) faz parte da Educação Básica, destinada a pré-adolescentes 

em condições ideais de 11 a 14 anos. A carga horária anual do EF-II é de 800 horas, distribuídas em 

200 dias letivos. As aulas de Educação Física no EF-II são compostas de duas aulas, seguidas ou 

alternadas. A Educação Física no ano letivo deve ter um total de 80 aulas em cada nível escolar. 

 s aplicaç es foram elaboradas a partir do núcleo “o movimento e os jogos”, onde no livro  

“Educação Física e a Organização Curricular: educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio” apresenta os seguintes objetivos do docente proposto para o Ensino Fundamental II (6º ao 9º 

ano): “Promover o conhecimento de jogos como integrantes do repert rio cultural de movimentos, 

estudando e vivenciando diversas formas de modalidades” (P LM , OLIVEIR  e P LM , 2010, 

p. 122). Outro aspecto trabalhado foram as três dimensões dos conteúdos: procedimental, conceitual 

e atitudinal (DARIDO, 2005). Ao final de cada nível escolar, faremos uma análise sobre as 

atividades desenvolvidas através das avaliações. Indicaremos se ocorreu ou não o processo de 

aprendizagem pelos estudantes e se a proposta de sistematização utilizada para o conteúdo jogo é 

adequada para o Ensino Fundamental II. 

 

5.1 A sistematização do conteúdo jogo no 6º ano do Ensino Fundamental II 

 

O conteúdo jogo abordado no 6º ano do Ensino Fundamental II teve como objetivos: 

conhecer e aprender sobre jogos populares, tradicionais e jogos eletrônicos; praticar os jogos 

populares, tradicionais e eletrônicos; conhecer o jogo popular peteca: suas regras, a origem, 

significado do nome; conhecer os jogos populares e antigos e suas diferenças; conhecer sobre o 

ioiô, como se joga, sua origem e formas de jogar. Os assuntos de todas as aulas tiveram o jogo 

abordado nas três dimensões dos conteúdos: conceitual, procedimental e atitudinal. As aulas 

aconteceram tanto em sala de aula como na quadra da escola, com abordagens teóricas e práticas. 

Os materiais utilizados nas aulas foram: TNT, barbante e folhas A4 recicladas, ioiô. Para avaliação, 

apresentamos os indicadores: participação em grupo, debates, comportamento, a cooperação, 

competição, respeito e superação. 
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5.1.1 – Aula 01 

 

A aula com a turma do 6º ano ocorreu no dia 19 de março, na Escola Estadual Professor 

Josino Macedo, localizada na Zona Norte de Natal. Os encontros aconteceram em dois horários, o 

primeiro e o segundo da manhã. O professor nos informou que a turma era agitada, porém muito 

participativa, e acrescentou que a agitação do grupo é mais visível quando as aulas ocorrem na sala 

de aula. Então no nosso primeiro encontro percebemos essa “agitação”, já que a aula foi na sala. 

Conhecendo a turma, a partir da fala do professor, resolvemos fazer com que esse comportamento 

nos ajudasse no tocante à participação dos escolares.  

O termo “participação” apresenta-se como comunicação, em que buscaremos dialogar com a 

turma sobre os assuntos abordados. 

Nesses encontros, tivemos a presença de dois estudantes do PIBID-EF. Dessa forma, os 

estudantes nos acompanharam em todas as aulas, colaborando com as aplicações das aulas. 

Iniciamos a aula apresentando os conteúdos da Educação Física e informando que, durante 

três encontros (seis aulas), iríamos nos deter no conteúdo jogo. Os escolares ficaram curiosos e, de 

imediato, perguntaram se iríamos para a quadra “jogar”.   fala dos escolares é comum, já que a 

palavra jogo é entendida por eles de forma abrangente, como toda e qualquer atividade que eles 

praticam na quadra e nos seus ambientes externos. O “jogar” dos escolares é a compreensão inicial 

e resumida das diversas práticas corporais que eles conhecem, assistem e praticam, sendo um termo 

usado dentro e fora da escola. 

Primeiramente, nos detemos em falar sobre os diversos tipos de jogos e em seguida demos 

foco aos jogos populares, pois estes seriam os jogos que iríamos estudar em todos os encontros. 

Começamos questionando o que eles sabiam sobre jogo. Os relatos foram:  

– Professora, para mim é jogar bola. 

– É futebol. 

– São as atividades que fazemos na quadra. 

– É o que o professor passa para a gente fazer na quadra. 

– Eu jogo bola na rua e quando estou em casa com meu irmão a gente joga videogame. 

Observamos que o jogo perpassa por todas as atividades que os escolares fazem na escola, na 

rua e em casa. Desde os jogos de rua tradicionais até os jogos eletrônicos, como o videogame. 

Nesse momento, utilizamos a fala de um escolar, para apresentar que há diversos tipos de jogos, 

desde os tradicionais, como queimada, esconde-esconde, pega-pega; aos jogos eletrônicos, que são 

acessados pelo computador, pelo celular e pelos dispositivos de videogames portáteis (Console). 

Utilizamos a estratégia de questionar os escolares, para possibilitar que eles falassem sobre as 
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suas vivências, trazendo a sua realidade para debatermos e relacionarmos com o assunto da aula, 

promovendo uma maior participação desses escolares à temática abordada. 

Após a fala dos escolares, focamos nos jogos populares e nesse momento perguntamos o que 

eles sabiam e conheciam sobre esses jogos. A maioria respondeu que eram jogos realizados na rua. 

Então, indagamos: o que é popular? Um escolar respondeu que eram “coisas da população, do 

povo”. A associação dos escolares está condizente com as características e elementos que 

constituem os jogos populares. 

Acrescentamos que popular está relacionado à sociedade e à sua cultura. Os jogos populares 

são jogos de uma sociedade e são criados a partir da cultura de cada população. Tomamos como 

exemplo o jogo da amarelinha, que o seu nome muda de região para região, de país para país, mas o 

jogo tem as mesmas características em todos os lugares. Apresentamos que o jogo popular pode ser 

adaptado quanto às regras, espaço, tempo de jogo, número de jogadores e materiais.  

Falando sobre os jogos populares, solicitamos aos escolares que citassem alguns jogos que 

eles conheciam. Os mais citados foram: queimada, jogo de futebol, pula corda, tica e bandeirinha. 

Por não ter sido citado e sendo o foco da nossa aula, falamos do jogo de peteca. Alguns escolares 

falaram que conheciam o brinquedo, mas nunca haviam jogado.  

Concluímos o primeiro horário da aula informando que, no próximo encontro, eles teriam a 

oportunidade de construir a peteca e que levaríamos os materiais (barbante, TNT e duas folhas de 

papel A4) para a construção. 

No segundo horário da aula, levamos os escolares para a quadra para realizarmos alguns 

jogos populares. As atividades realizadas foram: tica, tica dupla, tica corrente e nunca três. Essas 

atividades foram conduzidas pelos estudantes do PIBID-EF. 

Os estudantes do PIBID-EF reuniram os escolares na quadra e, numa roda de conversa, 

apresentaram as atividades que seriam realizadas. Interessados nas práticas, os escolares logo 

aceitaram. Sendo uma prática conhecida, não foi preciso apresentar nem explicar as regras, pois os 

escolares já conheciam e se organizaram naturalmente durante a atividade.  

Percebemos que a primeira atividade, tica, não atraía mais os escolares; resolvemos 

apresentar um novo formato desse jogo, sendo considerado por alguns professores uma variação do 

tica e por outros, um novo jogo. 

Solicitamos aos escolares que formassem duplas. Como alguns deles não conheciam o jogo, 

resolvemos explicar a atividade. Informamos que o jogo é um tipo de tica ou pega-pega, em que os 

escolares, aos pares, fogem de um colega, o pegador, que tenta ticá-los. Se esse escolar (o pegador) 

tocar em algum colega da dupla, ele fará par com quem foi ticado, e outro colega, que ficará só, se 

tornará o tica (pegador). O jogo transcorreu tranquilamente; apenas solicitamos para os escolares 
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não soltarem as mãos.  

Esse tipo de atividade possibilita trabalhar a dimensão atitudinal no momento em que os 

escolares estão aos pares, sendo necessário acompanhar o ritmo e a movimentação do seu par, 

respeitando as suas limitações. A dimensão procedimental é trabalhada no sentido de que os 

escolares tiveram que aprender a realizar a atividade em conjunto com outro colega, tendo que 

elaborar formas de se movimentar de mãos dadas e tendo o cuidado para não se machucarem. A 

dimensão conceitual foi abordada quando tivemos de explicar o objetivo do jogo, suas regras e que 

o jogo tica dupla é considerado tanto uma variação do tica, como outro jogo criado a partir do tica 

tradicional. 

A terceira atividade foi o tica corrente e, por ser popular, os escolares conheciam a dinâmica 

do jogo. Apenas delimitamos o espaço do jogo, para evitarmos tropeços e quedas, já que os 

escolares passaram, na atividade, a utilizar espaços de risco, com muita areia na quadra. 

  quarta e última atividade foi “ unca três”, atividade que não é conhecida pela maioria da 

turma. Reunimos os escolares no centro da quadra, solicitamos que eles se organizassem novamente 

em duplas e que estas ficassem dispostas em colunas sobre o círculo central da quadra. Os 

estudantes do PIBID-EF escolheram um escolar para ser o tica (pegador) e outro para ser o fugitivo. 

O tica terá que pegar o fugitivo, e este, para fugir, deverá se posicionar atrás de uma coluna e assim, 

quando o fugitivo entrar na coluna, o escolar que está na frente da coluna se tornará o fugitivo. 

O jogo foi encerrado para que pudéssemos, junto com os escolares, debater sobre os dois 

momentos da aula. Nesse sentido, indagamos: vocês se divertiram com os jogos praticados na aula? 

Houve algum jogo em que você sentiu dificuldade ou facilidade de compreender e de realizar na 

prática? Qual jogo você não conhecia? Qual conhecia, mas as regras apresentadas e usadas foram 

diferentes das que você conhecia? A atividade em dupla foi fácil ou difícil?  

As respostas foram dadas de maneira aleatória, não respondendo a nossa ordem de perguntas: 

– Professora, eu não conheci este último jogo, mas foi muito legal. Ele é difícil, pois a gente 

se enrola se não tiver prestando atenção (risos); 

– Tive dificuldade na atividade em dupla, o T. não conseguia correr muito e várias vezes a 

gente se soltava e se não fosse isso, ninguém me pegava; 

– Foi fácil correr atrás do povo de mãos dadas, era fácil pegar eles (risos). Eles se 

confundiam com os lados e aí eu sempre tocava um dos dois; 

– O tica normal eu conhecia, mas o em dupla, não. A última atividade também não conhecia, 

mas foi massa e bem mais legal de todas; 

– Fazia tanto tempo que não brincava que acabei me cansando e saindo logo, mas a última 

atividade é bem rápida, por isso que não consegui brincar. Os meninos sempre querem pegar as 
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meninas, assim é chato. Eles têm que correr atrás de todo mundo; 

– Eu nunca corri tanto na minha vida. O tica dupla é legal, e o tica corrente foi difícil, pois 

depois de um tempo junta muita gente e é complicado fugir. Achei a aula cansativa, pois foram 

muitos ticas, e a gente às vezes só faz uma atividade na aula. A gente não é acostumado a correr 

tanto. Mas foi massa. 

Os relatos nos direcionam a refletir sobre o envolvimento do jogo na vida das pessoas, pois ao 

mesmo tempo em que eles consideram a atividade “legal”, “massa”, consideram “cansativa” e 

“difícil”, fazendo-os pararem de jogar por um tempo. Mas em seguida vemos o mesmo jogador 

voltando à atividade, mesmo aparentemente cansado.  

O autor Freire (2005) cita a energia consumida no ato de jogar, explicando “que quem joga 

não se cansa ou se cansa muito menos que quando trabalha” (p. 07). Esse fato está relacionado ao 

prazer do jogo, cujos jogadores se envolvem e não se sentem cansados. O ato de jogar os transporta 

para um universo de envolvimento, em que o desafio, a superação, a alegria, o prazer, o lúdico estão 

inseridos nesse contexto, fazendo com que os indivíduos mergulhem num ambiente que só 

transmite e libera mais energia. E, para eles, a continuidade do jogo os mantém nesse ambiente, e 

encerrar o jogo é parar de sentir essas sensações positivas. 

Com o tempo da aula encerrado, só conseguimos ouvir os escolares e não debatemos sobre os 

relatos. Contudo, as perguntas foram feitas e serviriam de reflexão sobre a atividade, para que no 

próximo encontro, pudéssemos dar continuidade à discussão. Informamos que a aula seguinte seria 

sobre o jogo peteca e que cada escolar construiria a sua. 

 

5.1.2 – Aula 02 

 

Nessa aula, do dia 26 de março, demos continuidade às propostas da última aula, abordando 

os jogos populares, especificamente, o jogo peteca.  

Iniciamos a aula nos reportando às últimas atividades e perguntando a cada escolar: você se 

divertiu com os jogos praticados na aula anterior? Houve algum jogo que você sentiu dificuldade ou 

facilidade de compreender e de realizar na prática? Qual jogo você não conhecia? Qual conhecia, 

mas que as regras apresentadas e usadas foram diferentes das que você conhecia? A atividade em 

dupla foi fácil ou difícil?  

As respostas foram bem variadas, e percebemos que a maioria tentava lembrar as atividades 

que foram feitas na aula anterior. Isso é ocasionado pelo fato de a turma do 6º ano ter apenas um 

encontro semanal com o professor de Educação Física, mesmo que sejam ministradas duas aulas. A 

distância de um encontro para o outro pode dificultar a assimilação, o estabelecimento e a 
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ampliação dos conhecimentos ministrados. 

Recapitulamos o conteúdo e as atividades realizadas, possibilitando que os escolares 

recordassem e respondessem os questionamentos abordados. Entre os escolares, houve um consenso 

no tocante à primeira pergunta: todos os alunos gostaram e se divertiram com os jogos realizados. 

Alguns relataram que o jogo de tica é “cansativo, mas é bom para quem gosta de correr”; “gostei 

da atividade que a pessoa foge e depois que fica atrás de uma coluna o outro é que fica fugindo”; 

“o tica corrente é legal, mas tem gente que é muito lento e atrapalha a galera que corre mais 

rápido”. As falas são de escolares que vivenciaram atividades conhecidas e desconhecidas e 

apresentaram suas experiências positivas e negativas.  

Os pontos relatados negativamente não implica dizer que não houve aprendizagem e que a 

aula não foi efetiva. Consideramos que a prática pedagógica desenvolvida com a turma, mesmo 

apresentando falas negativas dos escolares, gerou aprendizagem dos conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais.  

Quando eles relatam “o tica corrente é legal, mas tem gente que é muito lento e atrapalha a 

galera que corre mais rápido”, isso é uma situação que deve ser problematizada pelo professor, em 

que devemos expor o trabalho em grupo para que a atividade ocorra. Esclarecemos que os escolares 

que se consideram “mais rápidos” precisam saber respeitar os “menos rápidos”. Compreendemos 

que isso é um ponto de vista pessoal, sendo informações recebidas e não esclarecidas, construídas 

socialmente, pois eles recebem informações da sociedade em que vivem.  

O que precisamos informar e debater sobre as situações vivenciadas nas aulas é que há 

diferenças físicas, biológicas, cognitivas entre as pessoas, e cada uma tem sua potencialidade, e que 

o referencial e parâmetro do processo evolutivo do indivíduo são eles, não modelos expostos nos 

meios de comunicação. 

Segundo Kunz (2004, p. 26) “as sociedades atuais, pela excessiva influência da indústria 

cultural, dos meios de comunicação e dos 'especialistas' de todas as áreas”, formam indivíduos a 

partir dos interesses ideol gicos do mercado consumidor. Se o mercado “afirma”, na mídia 

televisiva, que o indivíduo deve ser mais forte, mais rápido e melhor que os outros, as crianças vão 

entender que devem ser mais rápidas e fortes que os seus colegas, mesmo que para isso passem por 

cima deles e os humilhem, trapaceando o sistema. 

Quando realizamos o tica corrente, objetivamos a socialização, o trabalho em grupo e o 

respeito. Alguns escolares falaram:“tinha que ter uma combinação deles, falando quem deveria ser 

pego, e não ficar um, que estava na ponta da corrente, correndo atrás de uma pessoa e os outros 

correndo atrás das meninas. Sempre a corrente se soltaria”. Esse processo reflexivo faz parte do 

objetivo da prática de ensino, que é o que se almeja no tocante à aprendizagem dos escolares. 
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Os escolares afirmaram que conheciam os jogos de ticas e suas variações, porém o jogo 

“ unca três” foi um novo jogo, e alguns o consideram interessante, por não ter que passar a prática 

toda correndo, precisando também ter muita atenção. O fato de os escolares, nessa atividade, se 

tornarem momentaneamente espectadores, assistindo aos outros colegas na atividade, ocasionou 

distração, e isso foi relatado por eles, afirmando que, algumas vezes, eram pegos por terem 

esquecido que eram o primeiro da coluna, e por não prestarem atenção que um colega estava 

posicionado no final da sua coluna.  

Relatamos que isso aconteceu porque eles vivenciaram uma atividade nova e, como não 

estavam acostumados com as regras e a dinâmica da atividade, que exigiam muita atenção para 

reagir rapidamente, fez com que muitos deles se distraíssem. Porém, afirmamos que faríamos a 

atividade novamente e que desta vez seria mais fácil, ocorrendo menos erros nesse quesito. 

Iniciamos o assunto da aula fazendo as seguintes perguntas aos escolares: Quem conhece a 

peteca? Quem conhece e já jogou peteca? Alguns escolares levantaram o braço, afirmando 

conhecerem, mas nunca terem praticado. Um escolar afirmou conhecer e que era um jogo que 

utilizava uma raquete para jogar. Em seguida, outro escolar rebateu o colega, afirmando que não só 

se jogava com a raquete, mas também com as mãos, pois ele já havia visto pessoas na praia 

jogando. 

Nesse sentido, observamos que os escolares apresentam um conhecimento prévio sobre o 

objeto do jogo, a peteca, e sobre o jogo peteca. Isso nos ajudou no tocante à prática que realizamos, 

como também no momento em que falamos sobre a origem, as características, o objetivo e as ações 

motoras principais do jogo. 

Segundo Palma, Oliveira e Palma (2010, p.126) o jogo de peteca é de origem indígena, muito 

antes de os portugueses chegarem ao Brasil. Os índios utilizavam pequenos tocos de madeiras e 

palhas de milho amarradas à pena de aves. Os índios construíram com materiais da própria região 

em que moravam, e a peteca era um objeto de diversão dos adultos e crianças.  

Questionamos sobre o significado do nome peteca, e alguns escolares relacionaram o nome à 

“pena” de aves, e o restante do nome com “taco”, de tacada. E unindo as duas palavras, eles 

definiram que o nome surgiu da palavra “petaco”, e assim foi sendo modificado até o nome peteca. 

Consideramos muito criativa a forma como o escolar relacionou os objetos antigos de construção da 

peteca pelos índios, como o nome do objeto. Contudo, apesar da criatividade, afirmamos que o 

nome peteca significa, no Tupi, “bater com a mão”, ou seja, golpear (P LM , OLIVEIR  e 

PALMA, 2010). 

Em seguida, logo após a explicação do nome, abordamos sobre as características da peteca.  

Afirmamos que ela tem a base mais pesada e uma extensão mais leve, que, pelo padrão, é 
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constituída de penas. Segundo dados da Confederação Brasileira de Peteca – CBP (2013), é um jogo 

que pode ser praticado individualmente ou em dupla, em um campo dividido ao meio por uma rede, 

estilo de uma partida de tênis. Um grupo de escolares se pronunciou, falando que é uma rede de 

voleibol, mas que é jogado com a raquete de tênis. Dessa forma, levamos para a sala fotos de 

jogadores numa quadra com uma rede montada, jogando peteca. Assim, os escolares puderam 

visualizar como é uma quadra e os mais diversos espaços alternativos desse jogo.   

O debate foi acontecendo e, paralelo a isso, fomos distribuindo o material para cada escolar, 

solicitando que eles iniciassem a construção da sua peteca. Entregamos um pedaço de TNT, um 

pedaço de barbante e duas folhas de papel A4 recicladas. Fomos demonstrando como se fazia, e os 

estudantes do PIBID foram ajudando aos escolares. Terminamos essa etapa em que todos estavam 

com as suas petecas e, assim, levamos para a quadra, para realizarmos o jogo peteca. 

Na quadra, a maioria realizava os movimentos do jogo sozinha, e alguns procuravam os 

colegas para jogarem. Percebemos que todos consideraram o brinquedo e a atividade muito boa e 

houve momentos em que os escolares começaram a criar movimentos: alguns meninos resolveram 

lançar a peteca um para o outro, chutando; outros arremessavam de costas para o colega; outros 

criaram uma competição de quem jogava mais alto; duas meninas lançavam suas petecas entre elas, 

cruzando-as no ar; um menino e uma menina tentavam fazer com que as petecas se chocassem no 

ar, cada um arremessando na direção do outro. 

Em todo momento, os escolares criaram os movimentos, e não realizamos intervenção. 

Observamos que surgiram movimentos e diversas formas de jogar. Percebemos que três escolares 

começaram a brincar de bater com a peteca no corpo do outro, até um deles reclamar. Então, 

resolvemos parar com a situação e pedimos que fizessem as atividades sem incomodar outros 

colegas. Em um período da atividade, alguns escolares pararam e se dispersaram, então fomos 

verificar o que estava acontecendo com eles (se haviam gostado do jogo e se tinham cansado).  Eles 

falaram que o jogo era ótimo, mas sugeriram que se colocasse uma rede de voleibol, assim eles 

poderiam jogar competindo, e para eles seria mais divertido. Então utilizamos uma corda e 

prendemos em duas estacas de madeira na quadra de areia. Os escolares continuaram a jogar e só 

pararam após o término da aula. Explicamos para esses dois escolares que a disputa poderia 

acontecer, mas deveríamos sempre pensar em aprender sobre o jogo e suas formas de praticá-lo, 

com ou sem a rede (ou corda). 

A autora Porpino (2009, p. 57) explica que  

 

identificar as manifestações da cultura de movimento presente no cotidiano dos alunos 

poderá favorecer não somente o aperfeiçoamento de habilidades já aprendidas, mas também 

a reflexão acerca dos significados, da organização e da vivência de tal manifestação em 
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outros contextos. 

 

Encerramos a aula por causa do tempo, e alguns escolares vieram entregar a peteca 

construída. Porém avisamos que a peteca era deles e que poderiam levá-la para casa. Sugerimos que 

os escolares construíssem outras petecas para pessoas da família e colegas do bairro, passando 

adiante o que tinha aprendido na aula. 

Na aula percebemos que os escolares aprenderam a origem da peteca, a construção e as suas 

diversas formas de jogar. Isso será abordado na aula seguinte, onde faremos um levantamento sobre 

as atividades realizadas em sala de aula e na quadra. 

 

5.1.3 – Aula 03 

 

Na aula do dia 02 de abril, iniciamos falando sobre a última aula, e muitos escolares se 

pronunciaram, relatando que tinha sido “muito legal”, pois eles tinham jogado peteca e ainda 

construíram e ganharam o brinquedo. Perguntamos quem se lembrava da origem da peteca e, em 

euforia, os escolares gritaram: “Foram os índios que criaram”. Em seguida, um escolar falou: “O 

nome peteca é da língua do tupi, que significa golpe”. Parabenizamos todos por se lembrarem de 

tantas informações sobre a peteca. 

A fala dos escolares expõe que as atividades anteriores foram produtivas e significativas, já 

que lembram os assuntos abordados, relacionados à origem e história da peteca. Segundo Porpino 

(2009, p. 55-56),  

 

identificar os jogos, os esportes, as lutas e as ginásticas a serem abordadas na escola, frente 

ao amplo leque de possibilidade existente, requer do professor um olhar crítico acerca de 

como essas manifestações estão presentes na vida dos alunos e de como essas vivências 

contextuais podem ser ressignificadas, permitindo uma atitude crítica sem negar as 

referências que eles trazem para a sala de aula. 
 

Nesse sentido, o conteúdo jogo, com ênfase no jogo de peteca, possibilitou um conhecimento 

e uma ressignificação desse saber pelos escolares. Alguns já conheciam o jogo, mas construir o 

brinquedo e realizar os movimentos a partir de suas vivências corporais, buscando criar e recriá-las, 

promoveu uma ampliação, complementação e produção dos seus saberes, tendo atitude para 

modificar as regras e sugerir formas de jogar. 

Antes de iniciarmos a temática da aula, indagamos a eles se haviam construído, em casa, outra 

peteca e se ensinaram para alguém. Eles disseram que não construíram por não terem material. 

Então, informamos que a peteca pode ser construída com saco plástico que contém alças. Assim, 

demonstramos como se constrói uma peteca com saco plástico. Todos adoraram e disseram que 
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ensinariam para um parente em casa. Solicitamos que, se pudessem, fotografassem ou filmassem o 

momento deles ensinando. 

Em seguida, continuamos a falar dos jogos populares, acrescentando a temática jogos antigos. 

Indagamos: há diferença(s) entre jogos populares e jogos antigos ou tradicionais? Uma menina 

respondeu que achava que “o popular é do povo de hoje, e jogos antigos são de povos antigos, 

como os homens das cavernas”.  

Foi interessante a colocação da escolar, e consideramos que sua fala tinha relação com o 

assunto. Mesmo assim, para estimular a fala dos outros escolares, perguntamos mais uma vez, 

contudo eles não se pronunciaram. Dessa forma, expomos que a informação relatada pela escolar 

estava certa. Apoiados teoricamente pelo autor Salvador (2008), acrescentamos que os jogos 

populares são jogados exclusivamente pelo povo e que fazem parte de alguma cultura local. 

Percebemos que os jogos tradicionais e jogos antigos são sinônimos, e que, segundo o autor, foram 

criados há muito tempo pelas civilizações e que podem ou não se tornar um jogo do povo. Muitos 

jogos antigos não eram jogados pelos povos, mas por reis e pessoas ricas que se utilizavam do jogo 

para se divertir e se distrair (IDEM, 2008). 

Nesse sentido, explicamos sobre jogos antigos. Citamos o ioiô, um jogo que dá nome ao 

brinquedo. Explicamos sobre esse jogo, apoiados nos autores Palma, Oliveira e Palma (2010, p. 

126). Os autores descrevem que os dois discos que o compõem podem ser de madeira, metal ou de 

plástico. Nesse momento, alguns escolares se pronunciaram, relatando que conheciam o ioiô de 

plástico e consideraram diferente ele ser feito de madeira ou de metal. Alguns falaram que o de 

metal deveria ser bom, pois assim não quebrava fácil, já que eles frequentemente batiam com o 

brinquedo no chão. Falamos que a corda normalmente é um barbante constituído de algodão, pois se 

fosse outro material mais resistente, como nylon ou linha, poderia machucar o praticante.  

Perguntamos quais movimentos eram necessários para realizar o jogo. Os escolares falaram 

que eram com as mãos e com os dedos. Explicamos que o ioiô é fixo em um dos dedos da mão e, 

assim que ele cair, vai sendo desenrolado, até chegar ao final da corda. Na parte de baixo, ele sobe 

com o impulso, sendo enrolado, e esse movimento era feito seguidamente, até que o praticante o 

interrompesse ou fosse interrompido por erro. 

Perguntamos quem conhecia a história do ioiô, mas nenhum escolar se pronunciou. 

Explicamos que ele é um brinquedo que tem a origem antes de Cristo, na data 700 e no período 

Maya. Em 1866, foi patenteado com o nome “brinquedo de roda”, e, em 1920, é fabricado com o 

nome “Flores yo yo” (P LM , OLIVEIR  E P LM , 2010, p. 126).  

Há outra versão para a origem do ioiô. Informam que ele foi criado na Grécia, na China ou 

nas Filipinas, segundo a Associação Brasileira de Ioiô. Isso acontece porque alguns ioiôs antigos 
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foram encontrados nessa região. Para outros pesquisadores o nome ioiô é originado nas Filipinas, 

em que a palavra “ioiô” vem do filipino, que quer dizer “volte aqui”. Eles informam, ainda, que o 

ioiô era uma arma e um instrumento de caça nas Filipinas, onde no lugar dos discos se colocavam 

duas pedras e utilizavam uma corda de até seis metros. Sabendo disso, os escolares ficaram 

surpresos com um brinquedo que era considerado também uma arma.  

Em seguida, apresentamos os lançamentos e manobras básicas do brinquedo, que são: 

dorminhoco, cachorrinho para passear, giro ao mundo e gangorra (PALMA, OLIVEIRA E PALMA, 

2010, p. 126). Falamos que existiam outras manobras, criadas por praticantes nas diversas regiões 

do mundo, porém as mais populares são essas e onde são as mais praticadas. Informamos que as 

ações motoras do jogo eram enrolar e lançar. (IDEM, 2010, p. 126) 

Sendo assim, levamos oito ioiôs para a aula e deixamos os escolares realizarem o jogo. Os 

brinquedos que levamos foram feitos de plástico, e alguns escolares perguntaram se não tínhamos 

de madeira ou de metal. Informamos que não, dizendo que ele é um brinquedo mais fabricado de 

plástico, por ser mais rápido e menos perigoso, sendo o custo menor para fazer em grande 

quantidade. Os ioiôs de madeira e de metal precisam ser feitos com cuidado, tendo um custo maior, 

e provavelmente as pessoas não conseguem vender pelo preço que realmente valem.  

Nesse momento, falamos que os brinquedos de hoje são diferentes e que as crianças perderam 

o interesse por esse tipo de brinquedo, já que existem outros que os próprios jovens consideram 

mais atrativos, como jogos de videogames, por exemplo. Terminamos a aula com os escolares 

jogando ioiô, mostrando para a gente suas habilidades e criatividade nos lançamentos e manobras, 

em que eles criaram seus movimentos e puderam aprender um pouco mais sobre esse jogo. 

A análise das aulas da turma do 6º ano, no tocante ao conteúdo jogo, atendeu ao objetivo do 

estudo. Ao utilizarmos a proposta de sistematização do livro já citado, observamos que houve uma 

evolução dos escolares. Os jogos populares de conhecimento dos escolares tiveram seus saberes 

ampliados, e os escolares adquiriram novas aquisições conceituais e procedimentais.  

Com relação ao aspecto atitudinal, o respeito às regras e o trabalho em grupo foram os 

elementos que ficaram mais nítidos nas aulas da turma. A compreensão dos escolares sobre os jogos 

populares e os jogos eletrônicos, no que se refere à evolução dos jogos, suas diferenças, as regras, 

os ambientes de prática, entre outros, foram entendidos e atendidos nas aulas. O jogo de peteca, um 

jogo popular conhecido pelos escolares, teve o saber apreendido, a sua origem e o significado do 

nome. A construção da peteca com materiais alternativos e reciclados possibilitou aos escolares a 

aquisição de saberes transversais, como a reutilização de materiais não mais usados, abordando 

questões como preservação do ambiente e aproveitamento de materiais. Os jogos antigos foram 

trabalhados, promovendo-se um resgate dos brinquedos, como, por exemplo, o ioiô. O brinquedo é 
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conhecido dos escolares, porém acrescentou-se a esse saber a sua origem, o significado do nome e 

as formas de jogar. 

Diante dessas informações, percebemos que houve aprendizagem dos escolares sobre os 

assuntos ministrados. Eles conseguiram entender que os jogos têm regras, e que alguns jogos 

eletrônicos foram criados a partir de jogos populares. Esse processo avaliativo indica que a proposta 

de sistematização possibilitou uma organização e estruturação dos conhecimentos a serem 

ministrados, visando à apreensão dos conhecimentos pelos escolares de forma progressiva.  

 

5.2 A sistematização do conteúdo jogo no 7º ano do Ensino Fundamental II 

 

O conteúdo jogo abordado no 7º ano do Ensino Fundamental II teve como objetivos: 

oportunizar a aprendizagem sobre os conteúdos da educação física; adquirir os conhecimentos sobre 

os jogos populares; conhecer sobre o jogo de Bilboquê, sua origem, significado do nome, outras 

nominações e tipos de bilboquê; conhecer os diferentes jogos eletrônicos; conhecer o jogo de 

bandeirinha, sua origem, significado do nome. Os assuntos de todas as aulas tiveram o jogo 

abordado nas três dimensões dos conteúdos: conceitual, procedimental e atitudinal. As aulas 

aconteceram em sala de aula e na quadra da escola, com abordagens teóricas e práticas. Os 

materiais utilizados nas aulas foram: barbante, garrafas pets de diferentes tamanhos, fitas adesivas, 

bastão de madeira, bola, arcos, TNT. Para avaliação, apresentamos os indicadores: participação em 

grupo, debates, comportamento, a cooperação, competição, respeito e superação. 

 

5.2.1 – Aula 01 

 

As aplicações das aulas com a turma do 7º ano ocorreram na Escola Municipal Professor 

Ulisses de Góis, localizada no bairro de Nova Descoberta.  

Iniciamos as nossas atividades abordando o conteúdo jogo e, no primeiro contato, 

conversarmos sobre a Educação Física, indagamos dos escolares o que eles haviam aprendido no 

ano passado. Os relatos apresentam algumas confusões sobre o real papel da área no contexto 

escolar. Essa desorganização ocorre devido aos escolares ainda não compreenderem a disciplina 

constituída de conhecimentos sistematizados. Eles compreendem que a escola possibilita 

conhecimento, ampliação e aprofundamento sistematizado dos saberes da Educação Física, e que o 

objetivo dessa prática pedagógica promove a aprendizagem sobre as manifestações da cultura de 

movimento, orientando-os na sua formação ao longo da vida.  

Buscar informações dos escolares sobre os seus conhecimentos relativos à área objetiva, 
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segundo Porpino (2009, p. 57), “identificar as manifestaç es da cultura de movimento presente no 

cotidiano dos alunos” e saber em que nível cognitivo se encontram os escolares da turma, sendo um 

ponto de partida para um aprendizado significativo. Os conhecimentos prévios deles favorecem o 

aperfeiçoamento de habilidades aprendidas, como também a ampliação dos saberes e a reflexão 

acerca dos significados, da organização e da vivência das diversas manifestações em outros 

contextos.  

De acordo com o diálogo com os escolares, fomos delimitando o assunto referente aos 

conhecimentos e conteúdos da área. Desse modo, perguntamos a eles: quais são os conteúdos da 

educação física? Qual a finalidade dessa disciplina na escola? Solicitamos que os escolares 

respondessem em seus cadernos, com suas palavras, as duas perguntas. Ao término do tempo da 

atividade, solicitamos que eles relatassem o que haviam escrito. De forma aleatória, eles se 

pronunciaram, e apresentamos aqui algumas falas:  

– Os conteúdos são exercícios físicos. 

– É saúde. 

– É cuidar do corpo. 

– É saber se alimentar. 

– É esporte: basquete, handebol. 

– É capoeira, dança, jiu-jitsu. 

– É o jogo de queimada. 

Nesse sentido, percebemos que os escolares sabem quais os conhecimentos da área e o que a 

disciplina aborda. Porém vimos lacuna na sistematização desse conhecimento por eles, ocasionada 

pelos ensinos anteriores não serem sistematizados.  

Abrimos um parêntese para explicar que essa turma, no ano passado, teve aula de Educação 

Física de outra profissional, que deu ênfase, nas suas aulas, às questões do cuidado com o corpo e a 

atividade física. Ela fez um bom trabalho, contudo sua aula teve como foco apenas o conteúdo 

“conhecimento sobre o corpo” e o aspecto biol gico do corpo. Percebemos que não foram tratados 

com os escolares os outros conteúdos nas suas três dimensões (procedimental, atitudinal e 

conceitual). 

Então apresentamos como conteúdos da Educação Física os esportes, os jogos, as lutas, 

ginásticas, atividades rítmicas/danças e conhecimentos sobre o corpo que estão descritos nos PCN`s 

(BRASIL, 1997). Assim, explicamos que cada conteúdo traz seus assuntos, temas e conhecimentos 

que fazem parte de um conjunto que se caracteriza como os conhecimentos da disciplina. Essas 

informações foram escritas no quadro branco. Em seguida, solicitamos que eles escrevessem no 

caderno, possibilitando, no decorrer das aulas seguintes, serem retomadas essas informações sempre 
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que necessário. 

Conhecendo os conteúdos, em seguida, apresentamos o cronograma para quatro encontros e 

nele demos foco ao conteúdo jogo como conhecimento base e, atrelados a ele, os assuntos/temas. 

Sabendo qual conteúdo iríamos abordar, questionamos com os escolares sobre o que é jogo. Muitos 

responderam:  

– Jogar bola. 

– Pular corda.  

– São as atividades de Educação Física.  

– É o que jogamos na quadra da escola.  

– São as atividades livres.  

– É o jogo de futebol que faço na minha rua.  

– É jogar queimada. 

 

Avisamos que os relatos estavam corretos, pois todas as informações descritas apresentam os 

elementos e as características do jogo. Após esse diálogo, explicamos que o jogo é um conteúdo da 

Educação Física em que aprendemos sobre as suas regras, a origem, o significado do nome do jogo, 

outras formas de jogar, outras nominações que constituem os elementos que o caracterizam jogo. 

Dessa forma, questionamos: no jogo, as regras, os materiais, o espaço, o tempo e o número de 

jogadores são fechados, determinados? Esses elementos do jogo podem ou não ser modificados? 

Quem organiza o jogo?  

A turma, muito participativa, responde as perguntas de maneira variada e fazendo referência 

sempre aos jogos realizados na escola. As repostas foram:  

– Professora, o jogo é organizado na hora. Veja, quando vamos jogar futebol na quadra, logo 

se forma os times e o aluno que for “linha fora” monta sua equipe para participar da próxima 

partida. É só um time perder, que logo ele entra. A gente também diz se vai ser dois ou três gols 

para eliminar um time. Isso tudo na hora; 

– Acho que os jogos na quadra, às vezes são abertos e às vezes são fechados. Quando a 

senhora organiza os jogos, é aberto, porque todo mundo participa. Mas quando a senhora libera  

para a gente organizar, demora muito, e a galera fica fazendo as “panelinhas” nos times. Eu 

desisto logo, pois eles é quem escolhem, se a gente reclama, o povo não quer no time. Teve um dia 

que quis jogar futebol, depois da sua aula, e os meninos não deixaram. Aí o jogo é fechado, porque 

um grupo que determina quem joga e quem fica fora, determinando o número de pessoas para 

jogar. É sempre assim; 

– Eu acho que a gente pode jogar com qualquer bola. Se vai jogar ABCD, o vôlei, podemos 
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usar a bola de borracha e a de vôlei. Eu sempre vejo os meninos chutando a bola de vôlei e a de 

futebol. O material para jogar pode ser vários. Se a gente não tem uma rede, colocamos uma corda 

presa nos suportes e conseguimos jogar, sem problema. É legal, e no jogo da gente ninguém fica de 

fora, só os que ficam reclamando, aí a gente pede para sair. 

– Às vezes os jogos na escola têm regras e outros não. Depende do grupo. Na rua a galera 

respeita mais. Acho que na escola o povo que aparecer e fica sempre roubando. Se joga queimada e 

a bola bate na pessoa, aí diz: não bate, foi primeiro no chão. Aí, para que as regras, se esse povo 

não obedece? Tem que ter sempre um juiz nos jogos; o povo não é sincero. 

Diante da riqueza dos relatos, fomos escrevendo no quadro algumas informações repassadas 

pelos alunos. Os jogos e as situações apresentadas pelos relatados dos escolares apresentam pontos 

positivos e negativos. Os negativos são: as regras não são respeitadas; os escolares excluem os 

próprios colegas dos jogos; não se respeita a utilidade do material, jogando futebol com bola de 

vôlei. Os relatos positivos são: os escolares se organizam no momento do jogo; as aulas da 

professora são organizadas e incluem todos os escolares na atividade; os materiais utilizados para as 

atividades são bem variados. 

Diante dos escritos no quadro, explicamos que iríamos estudar o jogo popular, sendo um tipo 

de jogo. Expomos que o jogo popular pode ser adaptado quanto às regras, espaço, tempo de jogo, 

número de jogadores e materiais. Dessa forma, o jogo é organizado e modificado pelos jogadores; 

são eles que determinam o tempo, o espaço, as regras, o número de jogadores e o material a ser 

utilizado na atividade. 

Afirmamos que os relatos e informações que eles passaram estão corretos e que refletem as 

vivências no contexto escolar, os pontos positivos e negativos das aulas de Educação Física. 

Sabemos que a maioria participa das atividades na sala e na quadra, e que buscamos atender a 

todos, sem excluir ninguém, porém é difícil quando cada um busca fazer o que gosta e não pensa no 

coletivo. Contudo as atividades diversificadas, motivantes, dinâmicas, que reflitam bem a realidade 

em que eles vivem, mas que também conheçam outras manifestações corporais são nossos objetivos 

para que todos possam conhecer, aprender e ampliar os saberes da disciplina. 

Voltando ao assunto da aula, tomamos como exemplo o jogo de queimada, para explicar sobre 

as características do jogo. Exemplificamos: a queimada é jogada na escola, na rua e na quadra da 

pracinha. Nos três ambientes, vemos que os espaços utilizados são diferentes, como uma quadra de 

areia, uma quadra de cimento e a rua que é calçada, algumas têm asfalto. Isso quer dizer que o jogo 

pode acontecer nesses três espaços e em qualquer outro adaptado pelos jogadores. Com relação ao 

material, na escola temos bola de vôlei e de borracha, e na rua e na pracinha, os indivíduos usam a 

bola de borracha. As regras são determinadas pelos jogadores, e o tempo de jogo na escola 
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provavelmente é menor, pois a atividade é restrita ao tempo da aula. Porém na rua e na quadra de 

areia, o tempo do jogo é determinado pelos jogadores, que podem realizar mais de um jogo. 

Com isso, os escolares compreenderam que os jogadores são os “donos” do jogo e que eles 

podem livremente organizar o jogo, possibilitando que todas as pessoas envolvidas possam jogar, e 

que as regras sejam cumpridas para que o jogo ocorra de forma igual para as duas equipes.  

Com entendimento dos escolares, partimos para o próximo momento da aula, que foi 

apresentar o jogo Bilboquê. Quando perguntamos quem sabia o que significava esse nome 

(bilboquê), dois escolares se manifestaram informando que conheciam e que já haviam construído o 

brinquedo em uma atividade realizada na escola. Dessa forma, resolvemos procurar saber o que 

esses escolares sabiam sobre o brinquedo. Então perguntamos: qual o significado do nome? Qual a 

origem do brinquedo? Este jogo vocês conheceram onde?  Quem apresentou e ensinou para vocês? 

Os escolares responderam:  

– Professora, conheci na escola, pois a gente, no ano passado, participou do projeto na 

escola, e o professor de artes nos ensinou a fazer esse brinquedo. Ele ensinou a fazer o brinquedo, 

onde tem uma bola que cai no copo, feito com garrafa pet. Se for o mesmo brinquedo, eu sei qual é. 

Só não sei por que ele se chama assim e quem inventou. Mas lembro que o professor falou que 

podíamos chamar também de jogo de bastão. 

– Eu também aprendi com o professor do projeto. A gente teve que trazer para a escola 

garrafa pet, barbante. Ele nos ajudou a construir e depois a gente pode levar para casa. Eu não sei 

por que chamam ele de bilboquê, mas acho que tem a ver com boca ou bola na boca, alguma coisa 

assim (risos). 

Consideramos preocupante apenas dois escolares, num universo de trinta e um, conhecerem o 

jogo popular bilboquê. Por ser um jogo popular, ele deveria ser lecionado na educação infantil e 

ensino fundamental I. Outro ponto de destaque é o fato de os dois escolares terem aprendido sobre o 

jogo, num projeto social da escola, que é realizado num contraturno, e não em uma aula de 

Educação Física, Educação Artística ou outra disciplina curricular.  

Diante dessa realidade, percebemos o quanto é importante e urgente abordarmos o jogo no 

contexto escolar e nas aulas de Educação Física, para que eles possam conhecer, aprender e 

aprofundar os conhecimentos sobre esse fenômeno social e cultural. Trabalhar o jogo não só como 

forma de transmissão de valores, usos e costumes de uma sociedade, mas também no sentido da 

ação humana coletiva, quando os indivíduos estão envolvidos no ato de jogar, produzindo e 

reproduzindo os elementos sociais e materiais, no sentido de resgate e construção. 

Devido ao tempo da aula, informamos aos escolares que na próxima aula eles construiriam o 

brinquedo e pedimos que eles trouxessem para a escola os seguintes materiais: um bastão de 



145 

 

 

madeira, um pedaço de barbante e garrafa de plástico ou copos de iogurte. Finalizamos a aula 

levando os escolares   quadra para realizarmos o jogo “ unca três”, um jogo popular não tão 

conhecido por eles. 

 

5.2.2 – Aula 02 

 

Na aula do dia 20 de março, com a turma do 7º ano, antes de iniciarmos, alguns escolares nos 

procuraram informando que não tinham trazido os materiais. Sabendo disso, levamos um rolo de 

barbante, garrafas de plástico e bastões de madeira e plástico. No início da aula, perguntando sobre 

o que tínhamos abordado na última aula, os escolares falaram que foi sobre jogos e que naquela aula 

eles construiriam o brinquedo bilboquê.  

No primeiro momento da aula, apresentamos os materiais e solicitamos aos escolares que 

apresentassem os materiais trazidos por eles. Eles levaram copo de iogurte, pedaço de madeira de 

cabo de vassoura, linha, garrafa de plástico, lata pequena de ferro.  

Em seguida, falamos sobre a origem do Bilboquê, em que Santos (2009, p. 09) afirma: 

 

Em textos franceses (a partir de 1534) tem-se a descrição da utilização do bilboquê no 

cotidiano infantil, sendo utilizado tanto por reis e nobres, quanto por pessoas comuns. O 

pintor Jeanne Bole retratou no século XVII, um menino nobre francês jogando o bilboquê. 

A origem desse termo vem da palavra francesa bilboquet, que tem relação com a palavra 

bille que quer dizer pequeno bastão. 
 

O brinquedo, originado da França, consiste em uma 

esfera de madeira (ou de forma semelhante), com um orifício 

central, e presa por uma corda. O movimento é realizado com 

uma das mãos, onde a bola deve ser encaixada no suporte 

(PALMA, OLIVEIRA e PALMA, 2010, p. 137). 

Após essa exposição, iniciamos a construção do 

brinquedo e solicitamos aos escolares que observassem o 

passo a passo para irem construindo o seu brinquedo. A cada 

etapa, parávamos e os ajudávamos na construção. Em seguida, 

perguntamos a eles: qual é o objetivo do jogo? Eles falaram 

que é encaixar a parte presa no barbante, na parte superior do 

bastão. Concordamos com a fala e acrescentamos que o 

brinquedo bilboquê apresenta formas diferentes, por isso apresenta objetivos diferentes. Nesse 

momento, mostramos aos escolares imagens das diversas formas que o brinquedo tem (figura, nº 8). 

Figura 08: Tipos de Bilboquê 
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Concluída a construção, os escolares apresentaram seus brinquedos aos colegas da turma. Em 

seguida, citamos as diferentes denominações, de acordo com a região. Utilizamos um mapa mundo, 

oportunizando uma melhor visualização dos países, onde existiam os nomes do brinquedo, como: 

Kendama – Japão; Jangu – Coreia; Balero – Argentina e Chile; Choca – Bolívia; Royuelo – Cuba; e 

Perinola – Venezuela (PALMA, OLIVEIRA e PALMA, 2010, p. 137). Os escolares puderam que o 

jogo modifica seu nome de acordo com o país. Dessa forma, os escolares conheceram um 

brinquedo, a sua origem e os diferentes nomes que ele pode ter.  

O segundo momento da aula foi para os escolares experimentarem o brinquedo e ver que as  

diferentes formas de construir o bilboquê modificam o seu objetivo. 

Na imagem abaixo, observamos dois bilboquês. O bilboquê 1 foi feito com uma garrafa, 

barbante e uma bolinha de papel; o seu objetivo é fazer com que a bolinha caia dentro do copo 

(parte superior da garrafa). O bilboquê 2, feito com uma lata, barbante e um pedaço de bastão de 

madeira, e seu objetivo é encaixar a lata no bastão. 

 

 

 

 

 

                              

                                

 

Explicamos aos escolares que o brinquedo oficial é constituído por uma esfera de madeira 

com um orifício central e presa por uma corda em um suporte de madeira, como mostramos na 

primeira imagem. Porém as outras formas foram criações de pessoas que, por não terem condição 

de comprar um bilboquê original de madeira, resolveram construí-lo, utilizando materiais de fácil 

acesso e baixo custo (como garrafa plástica, lata, cabo de vassoura de madeira, papel e barbante). 

Explicamos aos escolares que essa vivência possibilitou-lhes aprender a utilizar materiais 

alternativos na construção de brinquedos, podendo reviver um jogo popular que caracteriza a 

cultura de maneira significativa, como desenvolver as habilidades manuais. 

A atividade aconteceu de forma animada, contudo alguns escolares consideraram que não dá 

para passar muito tempo jogando com o brinquedo, pois ele se torna “chato” e “desanimado”.  p s 

esse período de experimentação, partimos para o terceiro momento da aula, prevendo que a 

Figura 09: Bilboquê tipo 1 

Figura 10: 

Bilboquê tipo 2 
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atividade deixaria os escolares impacientes.  

Reunimos os escolares e propomos fazer o jogo de queimada. Sendo um jogo popular e tão 

comum para a realidade deles no contexto escolar e não-escolar,  todos aceitaram.  Organizamos os 

grupos utilizando a estratégia dos números “um” e “dois”, escolhendo um escolar que seria o 

número “um”, e o seu vizinho, o “dois”, e assim sucessivamente, até chegar ao último. Em seguida, 

formamos as duas equipes, compostas só por número “um”, e a outra s  por número “dois”. 

Após essa distribuição, debatemos as regras do jogo. Organizamos o número de jogadores, o 

espaço, o tempo de jogo, como também como a bola deveria ser lançada, entre outros detalhes, para 

o bom andamento da atividade. 

O jogo de queimada aconteceu tranquilamente, apesar de alguns escolares tentarem modificar 

as regras, como forma de favorecimento do seu grupo, e outros objetivando o bom funcionamento 

do jogo, já que havia alguns conflitos entre eles, como, por exemplo, pisar na linha central no 

momento do arremesso. Resolvemos parar o jogo e dialogar com os escolares sobre essa atitude que 

estava atrapalhando o jogo, pois o cumprimento das regras por uns e o não cumprimento por outros 

tornava o jogo injusto. Então, solicitamos aos escolares que, no momento em que fossem 

arremessar a bola, procurassem tomar distância da linha central, para evitar que eles ultrapassassem, 

e assim seria mais justo. Explicamos que, se as regras fossem burladas, a atividade não se 

caracterizaria como jogo, já que nesse direcionamento, ocorre o favorecimento de uma equipe sobre 

a outra. Esclarecemos que no jogo as regras devem ser respeitadas, para que haja vantagens iguais 

para os dois grupos. 

Como cita Miranda (2013, p. 28), “as regras no contexto do jogo são naturalmente 

consentidas; assim, sem regra não há jogo. A natural adesão à regra pode, portanto, colaborar na 

formação moral da criança” e aqui, no nosso caso, na formação dos adolescentes. 

Esse momento de diálogo, segundo os PCN's (BRASIL, 2000), representa a comunicação 

entre os indivíduos, podendo ser praticado em várias dimensões. A autora Darido (2012, p. 58) 

acrescenta que “o conflito entre as pessoas é dimensão constitutiva da democracia, sendo o diálogo 

um de seus principais instrumentos” e completa: “dialogar requer a capacidade de ouvir o outro e de 

se fazer entender” (I EM, 2012, p. 58) 

A atividade terminou devido ao encerramento do tempo da aula e, assim, deixamos para 

dialogar mais sobre o jogo de queimada na próxima aula. 

 

5.2.3 – Aula 03  

 

Na aula anterior, com a turma do 7º ano, construímos o brinquedo bilboquê com os escolares 
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e realizamos o jogo da queimada, sendo a proposta ampliar e aprofundar os conhecimentos sobre os 

jogos populares, sempre presentes nas escolas e nos espaços de lazer dos escolares. 

Dessa forma, iniciamos a aula fazendo as seguintes perguntas aos escolares: Qual conteúdo 

foi abordado na aula anterior? Que práticas foram realizadas? Pelos relatos, percebemos que os 

escolares se lembraram do assunto. Logo, perguntamos sobre a origem, o significado do nome do 

jogo e outros nomes, mas os escolares não souberam responder.  

Diante disso, resolvemos capturar as informações anteriores e agregar à aula, como forma de 

atender ao critério da espiralidade da incorporação das referências do pensamento (COLETIVO 

DE AUTORES, 2012, p. 34), em que o conhecimento dos escolares sobre o conteúdo jogo precisa 

ter continuidade, aliando a última informação à atual. Para que isso aconteça, eles precisam ter a 

apropriação desse conhecimento ensinado, e o professor deve estar sempre aproximando, de forma 

sucessiva, os conhecimentos anteriores com o atual, visando, assim, a uma ampliação da base 

teórica de conhecimento dos escolares para saberes mais complexos. 

Essa espiralidade de direcionamento crescente do conteúdo jogo possibilita que a nossa aula 

seja produtiva no tocante à evolução e ao aprofundamento da aprendizagem dos escolares, em que 

eles percebem que havia um conhecimento prévio sobre o tema abordado e que, atualmente, 

conhecem novos elementos sobre o assunto.  

Realizamos um debate sobre o que foi ministrado na aula anterior, como: jogos populares, 

jogo bilboquê e a prática na quadra (o jogo de queimada). Percebemos que os escolares recordaram 

o assunto. Alguns se posicionaram diante dos saberes, afirmando lembrar os diferentes nomes do 

jogo bilboquê e sua origem. Esse resgate teórico possibilitou a continuidade da atividade, 

acrescentando o debate sobre o jogo de queimada.  

Questionamos aos escolares se o jogo de queimada foi modificado na sua forma tradicional e 

por que houve essa mudança. Os escolares relataram que no jogo de queimada praticado por eles na 

aula anterior, havia um grupo com o número maior de jogadores, então as regras tiveram que ser 

mudadas, objetivando a organização da atividade, fazendo com que os dois grupos jogassem de 

forma igualitária, sem vantagem de um grupo sobre o outro. A modificação foi acrescentar uma 

“vida” ao grupo que estava com o número reduzido de jogadores.  

Outra mudança foi inserida, para que o jogo ficasse mais dinâmico, possibilitando também a 

aprendizagem. A mudança oportunizou o entendimento dos escolares sobre outras formas de jogar a 

queimada, e esclarecemos que essas alterações não descaracterizam o jogo. Os escolares 

entenderam que, ao modificarem as regras, proporcionam uma adaptação do jogo aos jogadores. 

Essa compreensão oportuniza o conhecimento de outro princípio do jogo: a inclusão. Os eles 

percebem que esse processo de adaptação favorece a participação de todos os integrantes na 
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atividade. 

Em seguida, retomamos o tema sobre jogos populares e o brinquedo bilboquê. Perguntamos 

aos escolares quais manobras são realizadas na prática do jogo de bilboquê. Eles responderam que 

eram lançar e segurar. Informamos que essas são as suas ações motoras principais. Além do lançar, 

do segurar, ainda existe o encaixar (PALMA, OLIVEIRA e PALMA, 2010, p. 136). Explicamos que 

as manobras são os movimentos que dirigem e governam o brinquedo e que os movimentos do 

bilboquê são lançar a esfera (garrafa, lata) para encaixar no bastão, segurando o fio (barbante) ou 

não. Realizamos uma demonstração para que fosse mais bem compreendido pelos escolares a partir 

da visualização da manobra. 

O outro assunto tratado nessa aula, acompanhando o cronograma dos planos de aulas, são os 

jogos tradicionais e jogos eletrônicos. Conversamos com os escolares sobre os jogos eletrônicos e 

explicamos que são jogos virtuais (não reais) que reproduzem o real em cores, imagens e 

movimentos. Explicamos que existem diversos modelos de jogos eletrônicos, indo de esportes a 

jogos de memória e jogos de lutas.  

Acrescentamos que há pesquisadores, como a autora Lucia Santaella (2004), que estuda os 

jogos e, em seus trabalhos, destaca três grandes tipos de jogos eletrônicos ou games: jogos para 

árcades (grandes máquinas integradas, Console e o monitor, dispostas em lugares públicos)   jogos 

para console (que funcionam a partir de um console pr prio e se conectam ao aparelho televisor); e 

jogos de computadores (que funcionam através de um hardware e o monitor de um computador). E 

ainda existem os jogos realizados utilizando a televisão, em que as pessoas ligam para a emissora de 

TV e jogam a partir da comunicação do telefone com o apresentador do programa de jogos. 

Após essa explanação, debatemos com os escolares sobre os jogos tradicionais e os jogos 

eletrônicos.  Eles falaram que jogam usando o computador (jogos para console), e alguns utilizam o 

aparelho de videogame, como Play Station (PS).  

Expomos os pontos positivos e negativos dos jogos eletrônicos como forma de 

esclarecimento, já que a faixa etária dos escolares da turma do 7º ano utiliza esses jogos de forma 

mais intensa.  

O autor Setzer (2008), em seus estudos, afirma os efeitos negativos dos meios eletrônicos para 

crianças, jovens e adolescentes. Utilizamos algumas informações dos seus escritos e relacionamos à 

nossa disciplina, para apresentar aos escolares alguns desses fatores negativos: sedentarismo, vício, 

obesidade, transtornos de aprendizagem, comportamento antissocial.  

As autoras Monteiro, Magagnin e Araujo (2010) citam os pontos positivos, que são: 

desenvolver a concentração, coordenação motora, senso de espaço, ensinar o jogador a tomar 

decisões e a agir, ajudar a adquirir conhecimentos (linguagens específicas, símbolos, técnicas etc.), 
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proporciona a sensação de destreza e plenitude, que conduz ao aumento da autoestima e ao 

reconhecimento social perante os amigos, permitir exercitar a imaginação, sem limites espaciais ou 

temporais e desenvolver a coordenação visomotora, ensinar habilidades psicomotoras e ajudar a 

“aprender a aprender”. 

Consideramos pertinente realizar esse esclarecimento, visando ao conhecimento e à 

compreensão dos escolares sobre os jogos eletrônicos, deixando-os cientes de que a forma como se 

usam esses jogos pode beneficiar ou prejudicar a sua formação pessoal e educacional. Dessa forma, 

conversamos com os escolares e propomos realizar um jogo eletrônico na prática. Solicitamos a eles 

uma pesquisa e listagem de jogos eletrônicos que eles conheciam, e em seguida, escolheríamos um 

para ser realizado na quadra, a partir da lista feita por eles.  

Depois da explicação da atividade para casa, fomos à quadra para realizarmos o jogo 

bandeirinha. Essa atividade gerou conflitos porque alguns escolares não conheciam as regras e não 

sabiam como jogar. Como o tempo para a realização do jogo era pouco, a aula encerrou sem 

conseguirmos explicá-lo. Assim, reunimos os escolares ao término da aula e solicitamos mais uma 

tarefa, que seria pesquisar sobre como se joga e quais são as regras do jogo bandeirinha. Essa 

pesquisa tem como finalidade promover aos escolares um estudo mais aprofundado sobre o jogo 

bandeirinha, já que na aula os escolares tiveram dificuldade de compreender as suas regras, e 

muitos não conheciam o jogo.  

Finalizamos a aula com duas tarefas para casa e com diversos escolares explicando aos outros 

o jogo bandeirinha e alguns discutindo as “verdadeiras” regras. 

 

5.2.4 – Aula 04 

 

Na aula anterior, solicitamos aos escolares duas tarefas: 1) pesquisar sobre o jogo bandeirinha: 

como se joga e suas regras; 2) os escolares deveriam listar jogos eletrônicos jogados por eles, 

objetivando escolher um para se realizado na quadra. 

Ao iniciarmos a aula, perguntamos aos escolares sobre as tarefas e, primeiramente, 

solicitamos que fossem apresentados os jogos eletrônicos listados por eles. Verificamos que os 

jogos mais utilizados são os on-line, com preferência por jogos de futebol, de corrida de carro e 

moto e de lutas. Algumas meninas apresentaram os jogos de cartas e de memória.  
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Diante dessa apresentação, consideramos que os jogos eletrônicos trazidos pelos escolares não 

nos possibilitava o uso na quadra. Prevendo essa situação, elaboramos, antecipadamente, o jogo da 

velha humano, que é popular e que também foi criado 

para ser jogado no computador, on-line e off-line. 

Explicamos o jogo, objetivando que os 

escolares relacionassem o nome dele à sua prática. 

Assim, exemplificamos como faríamos o jogo na 

quadra. Para essa atividade utilizamos dezoito arcos, 

quatro cones, dezoito garrafas (envolvidas com TNT 

da cor do grupo) e TNT de quatro cores. 

Antes de irmos para a quadra, conversamos 

sobre a origem, as regras, o significado do nome, quantos jogadores e outras formas de jogar. 

Apesar de ser um jogo conhecido, alguns escolares tiveram dúvidas sobre o objetivo do jogo. 

Explicamos na sala antes de seguirmos para a quadra. 

Na quadra, reunimos os escolares para distribuir os grupos e as fitas coloridas para colocar no 

pulso. Os grupos, diferenciados pelas cores, representariam também os símbolos do jogo da velha, 

X ou 0. Os arcos dispostos representavam os quadrados, onde seriam preenchidos pelos escolares, 

sendo eles os símbolos do jogo da velha. 

Cada escolar ficou de posse de uma garrafa envolvida com o TNT da cor de seu grupo. 

Explicamos que o jogo teria o comando do apito e, ao escutá-lo, o primeiro componente de cada 

fila, com a garrafa na mão, deveria correr até o cone e contorná-lo, colocar a garrafa dentro de um 

dos arcos e retornar à fila de sua equipe, tocando na mão do primeiro colega da coluna e, em 

seguida, este faria o mesmo percurso do anterior, até o jogo ir tomando forma. Marca ponto o grupo 

que consegue fechar o jogo da velha. 

Mesmo com toda a explanação e explicação das regras, o jogo apresentou algumas 

dificuldades que, segundo relatos dos escolares, ocorreram porque a atividade nunca havia sido 

realizada nesse formato, e eles tiveram dificuldade de compreendê-la.  

Diante desses conflitos, ao final do jogo, reunimos os escolares para debatermos suas 

dificuldades e potencialidades. Na roda de conversa, questionamos: o que vocês aprenderam com 

este jogo? Foi fácil ou difícil? Podemos jogar de outra forma? Como?  

Os escolares responderam que no início o jogo pareceu fácil, pois eles já haviam jogado 

utilizando um papel e um lápis. Contudo, um escolar relatou: 

– Professora, ao ter que realizar a atividade num espaço maior, era como se eu tivesse dentro 

do jogo, como se o chão da quadra fosse o papel e as garrafas o lápis (risos). Foi muito louco. 

Figura 11: Jogo da velha humano 
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Depois eu me localizei e vi que estava jogando na quadra. Mas é interessante, pois a nossa visão 

jogando desta forma é diferente, o jogo fica complicado, sem se falar que os outros jogadores têm 

que jogar e quando você vê de longe que vai colocar a garrafa no lugar errado, a gente endoida, 

porque sabe que o cara vai errar e dar vez ao outro grupo (risos). 

Sobre esse relato, Freire (2005, p. 67) explica que o jogo tem um caráter de simulação. E 

explica que “ao ver alguém ou um grupo jogando, sabemos que jogam, em parte, porque sabemos 

que estão fazendo de conta, que estão representando, e mais se auto-representando [...]”. O escolar, 

ao relatar que teve a sensação que estava “dentro” do jogo e que o chão era o papel, ele expressou o 

quanto se entregou no jogo, e que isso possibilitou ele representar o jogo.  

– Achei mais difícil ter que correr, parar, pensar e colocar a garrafa, pois fazer várias coisas 

ao mesmo tempo é muito difícil. 

Dessa forma, o escolar descreve sua vivência no jogo apresentando o grau de dificuldade na 

atividade, pois, ao realizar a atividade se movimentando, ele informa que isso se tornou mais um 

obstáculo no jogo em vez de só pensar para colocar a garrafa dentro do arco. A situação descrita 

coaduna com a afirmação de Freire (2005, p. 98-99) “quando o jogo começa, o jogador pára de 

pensar e joga. Eu diria que ele não pára de pensar, mas vai aproximando cada vez mais o 

pensamento e ação, e tanto mais quanto mais hábil se torna, até um ponto em que ambos ocorrem 

praticamente ao mesmo tempo [...]” 

Escutamos o relato de que o jogo foi “legal”, pois ele ficou mais din mico, mais 

movimentado, e todos puderam participar, não ficando restrito a apenas duas pessoas que ficam 

sempre sentadas. Uma escolar disse: 

– No começo me enrolei, mas depois usei a estratégia de ficar observando sempre para o 

jogo, sem se preocupar com a pressa, assim conseguir colocar a garrafa no lugar que já havia 

planejado, e também calculei antes, outro lugar para colocar, caso alguém ocupasse o espaço 

escolhido. 

De acordo com as falas, observamos que os escolares consideraram a atividade complicada, 

porque eles precisaram se movimentar e juntamente pensar na estratégia do seu jogo. O fato de já 

conhecerem o jogo foi anteriormente dado como fácil, mas, na prática, houve dificuldades, pois 

alguns escolares estavam preocupados em ser mais velozes. Objetivaram fazer o seu jogo e se 

esqueceram de bloquear o jogo do outro grupo. Observamos que havia escolares que pararam em 

frente ao jogo para pensar, porém demoraram muito, e isso influenciou também no tempo do grupo 

que não teve êxito no jogo, pois o outro grupo se adiantou e conseguiu colocar as garrafas mais 

rapidamente e vencer. 

Finalizamos a aula pedindo aos escolares que indicassem de que forma poderíamos realizar o 
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jogo da velha. Houve silêncio, assim dissemos que era utilizando giz no lugar das garrafas, 

realizando a mesma dinâmica. Outra forma é usar objetos iguais, como tênis e cadernos, 

caracterizando, por exemplo, os tênis sendo o X, e os cadernos sendo 0. No tocante à variação do 

espaço, podemos utilizar a quadra de areia para fazer o jogo da velha no chão, como também no 

barro.  

Desse modo, apresentamos aos escolares variações do jogo quanto aos objetos utilizados, o 

espaço e número de jogadores, permanecendo o jogo com suas características tradicionais, mesmo 

com a modificação de alguns dos seus objetos.  

Realizando a análise das aulas da turma do 7º ano, observamos que foi preciso abordar os 

conteúdos da Educação Física, para poder chegar ao conteúdo jogo. Os escolares apresentaram 

inicialmente dificuldades em compreender que o jogo é um conteúdo da Educação Física, pois não 

haviam sido ministradas aulas tratando o jogo nessa perspectiva. O estudo sobre o conteúdo jogo 

ocorreu na primeira aula, e a compreensão dos escolares sobre o jogo é que eles o usam como 

sinônimo de esporte, relacionado a futebol e atividade livre. Entendemos esse ponto de vista pelo 

fato de, culturalmente, essa ideia ser difundida dentro e fora das escolas.  

Os jogos populares foram ensinados (bandeirinha, pula corda, queimada), e trabalhamos com 

o bilboquê. Apesar de a maioria conhecer, foi considerado um novo brinquedo e jogo, devido eles 

aprenderem a construir e conhecerem sobre a origem, significado dos nomes e tipos de brinquedos. 

A construção do bilboquê com materiais alternativos e reciclados possibilitou aos escolares a 

aquisição de saberes transversais, como a reutilização de materiais não mais usados, abordando 

questões como preservação do meio ambiente e aproveitamento de materiais. O jogo da velha 

humano promoveu o resgate do jogo feito no papel com lápis para a prática, abordando os aspectos 

motor, cognitivo e emocional na atividade. A aula sobre jogos eletrônicos possibilita apresentar os 

benefícios e malefícios dos usos desses jogos.  

A partir dessas informações apresentadas, foi possível perceber que houve aprendizagem dos 

escolares sobre o conteúdo jogo e seus conhecimentos. Eles conseguiram entender que os jogos têm 

regras e que alguns jogos eletrônicos foram criados a partir de jogos populares. O processo 

avaliativo indica que a proposta de sistematização possibilitou uma organização e estruturação dos 

conhecimentos a serem ministrados, visando à apreensão dos conhecimentos pelos escolares de 

forma progressiva. 

 

5.3 A sistematização do conteúdo jogo no 8º ano do Ensino Fundamental II 

 

O conteúdo jogo abordado no 8º ano do Ensino Fundamental II teve os seguintes objetivos: 
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oportunizar a aprendizagem sobre os jogos populares e os tipos de jogos; compreender a relação 

entre sociedade, cultura e tecnologia nos dias atuais; compreender a diferença entre o jogo e o 

esporte; conhecer e aprender sobre jogos eletrônicos, suas características e as suas categorias; 

conhecer a evolução dos jogos eletrônicos e seus pontos positivos e negativos. Os assuntos de todas 

as aulas teve o jogo abordado nas três dimensões dos conteúdos: conceitual, procedimental e 

atitudinal. As aulas aconteceram tanto em sala de aula como na quadra da escola, com abordagens 

teóricas e práticas. Os materiais utilizados nas aulas foram: bola, aparelho celular pessoal, 

computador, televisão. Para avaliação, apresentamos os seguintes indicadores: pesquisas, 

apresentação em aula, atividade escrita no quadro, participação em grupo, debates, comportamento, 

cooperação, competição, respeito e superação. 

 

5.3.1 – Aula 01 

 

As aulas na turma do 8º ano elaboradas sobre o conteúdo jogo versaram sobre a temática 

jogos populares, tipos de jogos e jogos eletrônicos. Sistematizamos as aulas objetivando 

apresentação dos jogos populares e jogos eletrônicos. Apresentamos a relação entre sociedade, 

cultura e tecnologia que hoje influencia nas mudanças de comportamentos dos jovens no ambiente 

escolar, para promover debates e momentos reflexivos dos escolares sobre esse novo contexto 

social que eles vivem. As aulas com a turma do 8º ano acontecem uma vez na semana, sendo duas 

aulas seguidas no quarto e quinto horário da quarta-feira, na Escola Municipal Professor Ulisses de 

Góis. 

Iniciamos a aula apresentando o cronograma para a turma e explicando qual conteúdo iríamos 

estudar. Esse tipo de abordagem foi realizado no primeiro dia de aula do ano; apresentamos os 

conteúdos da Educação Física e informamos que, durante o ano, iríamos trabalhar com eles fazendo 

estudos direcionados. Porém mostramos que os conteúdos se cruzam mutuamente (reciprocamente), 

não podendo ser estudados separadamente, já que os acontecimentos e fatos estão interligados. 

Com isso, trazemos o conteúdo jogo separadamente, informamos para os escolares que ele é o 

tema central, mas que, a partir dele, falaremos de outro assunto, como jogos eletrônicos, tecnologia, 

mudanças sociais, comportamento das pessoas, sedentarismo, atividade física, jogos populares, etc. 

Os escolares falaram:  

– Professora, já vimos sobre jogos populares no ano passado!  

Essa citação dos escolares remete-nos ao planejamento e à progressão dos conhecimentos de 

um nível de ensino para o outro. Concordamos com os escolares, porém ressaltamos que o que foi   

estudado no ano passado seria abordado e debatido mais profundamente, acrescendo conhecimentos 
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sobre a temática, possibilitando a ampliação e a refundação dos saberes. 

Sendo assim, essa abordagem lhes possibilitará entender e refletir sobre algumas questões, 

como: por que esses jogos tradicionais estão sendo cada vez menos praticados?; por que a 

tecnologia é criticada por alguns educadores?; por que os jovens não têm mais tanto interesse nas 

práticas corporais como também nas relaç es pessoais, “físicas”?  por que há muitos jovens 

sedentários?; como podemos aprender mais usando as tecnologias?; como os jogos eletrônicos 

podem ajudar no aprendizado dos escolares?. 

Percebemos que, diante dessas indagações, os escolares ficaram curiosos e empolgados e, 

imediatamente, iniciaram uma discussão dentro da sala, criticando o comportamento de alguns 

colegas que antes praticavam atividades físicas todos os dias e, hoje, não queriam mais saber que 

estavam ficando “gordos” e com a “barriga grande”.  

Outro escolar reclamou de um colega que atualmente não queria mais jogar futebol com ele, 

só queria ficar com o celular, trocando mensagem e na internet, acrescentando que ele estava 

preguiçoso e não participava mais das aulas de Educação Física, como no ano passado. Observamos 

que um escolar, mesmo não tendo o nome citado, sabia que a reclamação do colega era com ele, e 

então se pronunciou:  

– Professora, é verdade, ando preguiçoso e, ultimamente, não venho jogando futebol. Tô 

ficando com a barriga mole (risos), mas já percebi isso e tô voltando as minhas atividades e jogos 

na rua. 

Diante desses depoimentos, iniciamos o diálogo com os escolares sobre o conteúdo jogo. 

Então, perguntamos o que eles sabiam sobre o jogo, já que eles tinham estudado no ano passado. 

Houve diversos relatos, como:  

– O jogo é o que fazemos na escola;  

– São todas as atividades que podem ser criadas e modificadas pelos jogadores; 

– O jogo é diferente do esporte. 

A turma foi unânime em dizer que o jogo é uma atividade livre, que as pessoas só jogam 

quando estão com vontade e, se o ele fica chato, os jogadores o finaliza, pois não tem mais sentido 

ficar jogando. 

O entendimento sobre o jogo foi satisfatório, e capturamos a fala de um escolar para fazer um 

questionamento: o jogo é diferente do esporte, por quê? Todos ficaram pensativos, e dois escolares 

falaram:  

– Professora, é porque o jogo é livre, e a gente faz o que quer; o esporte não pode, porque 

tem juiz. 

 Outro escolar disse:  
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– Acho que o jogo deixa a gente mais à vontade, a gente pode jogar em qualquer lugar e com 

qualquer bola, e o esporte tem que ser jogado na quadra, não pode ser na rua.  

Após a fala dos escolares, perguntamos a todos se eles concordavam com o que os colegas 

falaram. Por dificuldade na compreensão e pouco conhecimento sobre as diferenças entre o jogo e 

esporte, os escolares não quiseram responder. Diante disso, solicitamos que os escolares 

escrevessem no caderno a seguinte pergunta: “Quais são as diferenças entre o jogo e o esporte?” 

Esta seria debatida na próxima aula. 

Demos continuidade à aula, falando sobre os jogos populares e explicando o que era e qual a 

sua relação com o esporte. Explanamos sobre os tipos de jogos, informando que não existem só os 

jogos populares, mas também os jogos eletrônicos, jogos de mesa (salão), jogos de cartas, jogos 

cooperativos. Explicamos que existem diversos jogos, porque há diversos espaços para se jogar, 

como também materiais diferentes para cada jogo, assim como jogos que podem ser jogados 

individualmente e/ou em grupo. Os escolares, a todo momento, apresentava-nos exemplos de 

diversos tipos de jogos, como jogo de paciência no computador; jogo de dama; jogo da velha, etc.  

Utilizamos os jogos citados pelos escolares para exemplificarmos as suas diferenças: o jogo 

da paciência no computador é um jogo eletrônico, que é também um jogo de mesa e pode ser 

jogado sozinho ou com ajuda de outras pessoas; o jogo de dama é um jogo de mesa, com dois 

jogadores competindo entre sim, é um jogo de competição e já existe no formato eletrônico. Por 

fim, o jogo da velha, um jogo tradicional, em que se utiliza papel e caneta, podendo ser jogado 

também num quadro branco e/ou no chão com areia. Normalmente são dois jogadores e já existe no 

formato eletrônico, onde a pessoa joga competindo, com o computador ou com outra pessoa. Dessa 

forma, buscamos uma melhor compreensão dos escolares sobre os tipos de jogos e suas variações 

quanto ao número de jogadores, material utilizado, espaço e tempo de jogo. 

Conversamos com eles sobre o assunto que seria abordado na aula seguinte. Acrescentamos 

que, com relação aos locais das atividades, teríamos variações a partir do tipo de jogo e do interesse 

dos jogadores. Esse debate ocorreu no primeiro horário, indo até a metade do segundo horário. 

Antes de irmos para a quadra, solicitamos aos escolares que eles realizassem a pesquisa para a 

próxima aula. Em seguida, informamos aos escolares que eles iriam para a quadra e, diante do 

debate sobre jogos populares e tipos de jogos, sugerimos duas atividades: a primeira seria “ unca 

três”, e a segunda eles teriam a liberdade de escolher um jogo a ser realizado. Enfocamos que a 

atividade deveria oportunizar a participação de todos. Nessa perspectiva, os escolares escolheram o 

jogo de queimada. 

Na quadra, as atividades aconteceram sem conflitos, apesar de alguns escolares, no início, não 

entenderem o jogo “ unca três”, por ser uma atividade nova para eles. O jogo da queimada foi 
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criticado por três escolares, que não quiseram participar, alegando ser chato e que em todas as aulas 

sempre se jogava. Então, solicitamos que eles sugerissem outra atividade, e eles falaram no futebol.  

Nesse caso, pedimos que eles organizassem essa atividade para a próxima aula, objetivando: a 

participação de todos os colegas; regras que fizessem com que as meninas jogassem; a organização 

dos grupos; o tempo de cada partida; critério caso ocorresse empate entre equipes; com quantos gols 

uma equipe vencia.  

Percebemos que os três escolares ficaram confiantes nas suas estratégias e acrescentamos que 

eles teriam de fazer com que todos participassem e seriam responsáveis pela turma no momento do 

jogo de futebol. Solicitamos que eles participassem do jogo de queimada, já que na próxima aula 

eles poderiam jogar futebol. 

O diálogo com os escolares possibilitou um acordo pedagógico, visando a uma aula 

motivante, em que os indivíduos tivessem a oportunidade de ensinar e aprender, como também 

vivenciar práticas de seu interesse. A aula foi encerrada pelo término do tempo. 

 

5.3.2 – Aula 02 

 

O segundo plano de aula da turma do 8º ano ocorreu sobre os jogos eletrônicos, sua 

caracterização e os tipos de jogos. 

No início da aula, conversamos com os escolares sobre a abordagem da aula anterior, 

questionando o que foi apresentado. Eles relataram que o assunto foi sobre jogos populares, a 

diferença entre o jogo e o esporte e os tipos de jogos. Explicamos que não foi possível abordar a 

relação da sociedade, cultura e tecnologia e as mudanças nos comportamentos dos jovens. 

Perguntamos quem tinha telefone celular, computador ou videogame. Todos os escolares 

disseram ter celular, alguns têm computador em casa, e dois têm videogame. Eles falaram que 

jogavam em Lan House, pois conseguiam reunir os colegas para fazer isso. Indagamos quais eram 

os jogos que eles mais acessavam. Os meninos informaram que jogavam “Fifa = futebol”, “Race = 

corrida de carro” e “Criminal Case”.  s meninas disseram que jogavam “ ragon City”, “Lost 

Bubble”, “Marvel”, “Candy Crush”, entre outros. Percebemos que há uma diferenciação entre os 

jogos preferidos dos meninos e os das meninas. Porém resolvemos não discutir, já que não era o 

foco da aula. 

Após a fala dos escolares, explicamos que os jogos eletrônicos são jogos virtuais que 

reproduzem o real em cores, imagens e movimentos. Acrescentamos, ainda, que a evolução dos 

jogos aconteceu no período de 1980, década em que houve o lançamento dos computadores 
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pessoais (PC), época em que houve um grande abalo nas empresas fabricantes dos jogos console, já 

que o computador passou a ser uma ferramenta, além de ter jogos que apresentavam outras funções 

agregadas (PALMA, OLIVEIRA e PALMA, 2010). 

Retornamos aos tipos de jogos e utilizamos os relatos dos escolares sobre os jogos de que eles 

mais gostavam. Abordamos, nesse momento, as classificações dos jogos e citamos que existem os 

jogos de combate, de corrida, tabuleiros, musical, esporte, quebra-cabeça. Os escolares relataram 

que os jogos mais intensos são os de corrida e os de combate. Duas escolares falaram que gostam 

dos jogos de montar e desmontar, denominados de Puzzle, e esclarecemos que são os jogos de 

quebra-cabeça supracitados.  

Um escolar nos fez a seguinte pergunta:  

– Por que os jogos eletrônicos deixam as pessoas tanto tempo jogando, sem cansar? 

Respondemos que esses são jogos fascinantes, que motivam as pessoas pelas cores, imagens e 

pelo som, e que isso é o papel dos jogos, transmitir prazer, vontade de continuar jogando, mesmo 

após perder. O risco em um jogo eletrônico é mínimo, comparado ao jogo que realizamos quando há 

contato físico. Explicamos que os jogos de combate e de corrida são empolgantes, pois são jogos 

em que as pessoas sabem que podem “morrer” várias vezes e nada vai acontecer com elas na vida 

real.  

O autor Freire (2005) fala sobre a energia consumida no ato de jogar, explicando que “quem 

joga não se cansa ou se cansa muito menos que quando trabalha” (p. 07). Esse fato está relacionado 

ao prazer do jogo, cujos jogadores se envolvem e não se sentem cansados. O ato de jogar os 

transporta para um universo de envolvimento, em que o desafio, a superação, a alegria, o prazer, o 

lúdico estão inseridos nesse contexto, fazendo com que os indivíduos mergulhem num ambiente que 

só transmite e libera mais energia. Para eles a continuidade do jogo os mantém nesse ambiente, e 

encerrar o jogo é parar de sentir essas sensações positivas. 

Mostramos que uma das características dos jogos é a diversão, o prazer e a sensação de que a 

cada novo jogo podemos nos superar, mesmo sabendo dos riscos de “perder”. Independentemente 

do jogo, a imprevisibilidade e a possibilidade de fazer melhor para superar etapas do jogo movem 

as pessoas, por ser um fenômeno que coloca os indivíduos, a todo momento, em desafios. O jogo 

não acaba quando se perde, mas o que vale é todo o processo do acontecimento. Se o jogador 

ganhar ou perder, não importa, pois o jogo não tem fim. 

Os escolares ficaram felizes com nossa explicação, pois relataram que têm esse sentimento 

quando estão jogando. Eles não pensam sempre que depois de perderem não vão mais conseguir 

jogar; consideram importante jogar, e, se perderem, jogarão novamente até não mais quererem. 

Mostramos que isso é positivo, pois os jogos eletrônicos fazem com que vivamos situações nunca 



159 

 

 

imaginadas. A oportunidade de participar de um jogo por meio eletrônico, passando as suas etapas, 

proporciona uma sensação de superação e, assim, as pessoas ficam com alta autoestima.  

Utilizando as informações dos escolares, ressaltamos que os jogos eletrônicos apresentam 

pontos positivos e negativos. (PALMA, OLIVEIRA e PALMA, 2010, p. 143). Os pontos positivos 

são: desenvolvem a concentração, a coordenação motora, o senso de espaço; ensinam os jogadores a 

tomar decisões e a agir; ajudam a adquirir conhecimentos (linguagens específicas, símbolos, 

técnicas etc.); proporcionam a sensação de destreza e plenitude, que conduzem ao aumento da 

autoestima e ao reconhecimento social perante os amigos; permitem exercitar a imaginação, sem 

limites espaciais ou temporais, e desenvolvem a coordenação visomotora; ensinam habilidades 

psicomotoras e ajudam a “aprender a aprender”. E os pontos negativos são: sedentarismo, vício, 

obesidade, transtornos de aprendizagem, comportamento antissocial.  

Apesar dos efeitos negativos dos jogos eletrônicos, Sena e Burgos (2010) acreditam que as 

novas tecnologias no ambiente educacional, assim como os jogos eletrônicos “nas aulas de 

Educação Física, disponibilizam e possibilitam a interação dos alunos com a construção e análise do 

conhecimento, permitindo que os escolares do ensino fundamental compreendam melhor os 

conteúdos da Educação Física e demais disciplinas escolares” (p. 02). 

Alguns escolares falaram que nos fins de semana vão dormir tarde porque passam muito 

tempo no computador jogando, sendo corriqueiro alguém da família reclamar e dizer que jogar 

muito tempo no computador não é bom para a “cabeça”.  firmamos que o tempo que os indivíduos 

ficam jogando, sendo muito longo, como duas ou três horas, não é adequado. Explicamos que, 

quando se está jogando, o corpo produz uma substância chamada endorfina, um hormônio 

conhecido como “hormônio do prazer”. Este, quando produzido em grande quantidade, pode causar 

vício nas pessoas, igual aos que são viciados em alguma substância tóxica, que é ruim, como 

bebidas alcoólicas, drogas em pó, chocolates, comidas, entre outros vícios.  

Como já havíamos falado, passar muito tempo no computador pode deixar as pessoas 

sedentárias, obesas, devido a passar a comer muito e não fazer atividades físicas. Os indivíduos 

também começam a ficar cansados pelo fato de dormirem pouco. Outro agravante é se tornarem 

antissociais, já que perdem contato com outras pessoas, colegas, familiares, prejudicando o 

rendimento no trabalho. E, nos jovens, o rendimento escolar também é prejudicado, aparecendo 

sono, cansaço e preguiça. 

Por isso é que, atualmente, muitas pessoas criticam as tecnologias, mas o problema, 

afirmamos, não são os jogos eletrônicos, nem o computador, nem os aparelhos celulares; a 

problemática está na forma como as pessoas estão usando esses equipamentos, sem tempo para 

parar e muitas vezes fazendo atividades improdutivas. Alertamos os escolares que eles têm de saber 
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usar os aparelhos eletrônicos, com o objetivo de se divertir, mas também aprender novos 

conhecimentos, novas informações sobre diversos assuntos por que eles tenham interesses. 

Concluímos o diálogo em sala de aula, falando que no próximo encontro a temática seria: os 

benefícios e malefícios dos jogos eletrônicos.  

Informamos que iríamos para a quadra realizar o jogo de futebol organizado por três colegas 

da turma. Explicamos que seria futebol, porque na aula anterior os três escolares reivindicaram a 

realização do jogo de futebol na aula. Então, para resolução desse problema, resolvemos fazer o 

futebol, e eles tiveram a responsabilidade de organizar o jogo, atendendo aos seguintes critérios: 

participação de todos os colegas; regras que fizessem com que as meninas jogassem; organização 

dos grupos; tempo de cada partida; desempate entre equipes; com quantos gols uma equipe vencia. 

Na quadra, os três escolares ficaram responsáveis pela aula e, naquele momento, todos teriam 

de prestar atenção nas orientações e explicações deles. A atividade iniciou com a reunião dos 

escolares no centro da quadra, e os responsáveis organizaram os grupos do jogo. Percebemos a 

dificuldade dos colegas em atenderem os escolares responsáveis, e isso tomou muito tempo da aula. 

Então resolvemos intervir para dinamizar a atividade, evitando conflitos entre os escolares, e para 

que a turma não perdesse a oportunidade de realizar a prática na quadra.  

Organizamos os grupos e perguntamos aos responsáveis pela atividade, como eles tinham 

definido as regras. Um deles disse que cada grupo deveria ter uma menina; que o tempo de jogo 

seria de cinco minutos ou dois gols; se houvesse empate, as equipes teriam que cobrar pênaltis; e o 

espaço seria toda a quadra. 

Os três escolares responsáveis ficaram em grupos diferentes, e os escolares que estavam fora 

do jogo seriam os juízes da partida que acontecia. Assim, percebemos que o jogo aconteceu, mas 

ainda houve conflitos pelos próprios escolares por não aceitarem a arbitragem dos colegas. Mais 

uma vez intervimos, visando evitar conflitos e para que todos pudessem jogar. 

Deixamos a atividade acontecer e orientamos os escolares que evitassem conflitos, pois assim 

eles teriam mais tempo na prática do jogo. A pesquisa sobre a diferença entre o jogo e o esporte 

ficou para a aula seguinte. 

 

5.3.3 – Aula 03 

 

A última aula com a abordagem do conteúdo jogo para a turma do 8º ano teve como norte os 

jogos eletrônicos, seus impactos, seus benefícios e malefícios. Antes de iniciarmos a explicação 

sobre a temática, perguntamos aos escolares sobre a pesquisa, que tem como questionamento: quais 
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as diferenças entre o jogo e o esporte?  

Alguns escolares responderam que tinham feito e solicitamos que cada um apresentasse a sua 

resposta para a turma. Houve algumas reclamações, mas, ao final, todos apresentaram. De forma 

geral, os escolares leram suas respostas, mas, ao pedirmos que cada um explicasse o que havia 

entendido sobre a pergunta, houve dúvidas; alguns estavam confusos, e outros disseram não 

compreender. 

Dessa forma, retomamos a pergunta e em seguida solicitamos mais uma vez que os escolares 

lessem suas respostas para debatermos. Alguns escolares apresentaram respostas pessoais e outras 

ocasionadas pela pesquisa. Durante o debate, fomos escrevendo no quadro as características do jogo 

e do esporte, método utilizado para melhor visualização e compreensão dos escolares. Pedimos que 

os escolares copiassem os dados apresentados no quadro, para utilização no processo avaliativo.  

Ao final do debate, tivemos as seguintes informações: o jogo e o esporte apresentam como 

elementos comuns: regras, materiais, espaço, tempo de jogo e número de jogadores. O que difere os 

dois é que no jogo os elementos podem ser adaptados e modificados pelos jogadores. Já no esporte 

os elementos são fixos e determinados, não podendo ser alterados pelos jogadores. No esporte, os 

jogadores têm que se adaptar aos seus elementos, já o jogo se adapta aos seus jogadores. O jogo e o 

esporte são fenômenos criados pela sociedade, e o esporte, de forma geral, vem do jogo. O esporte 

tem suas regras regidas por instituições e confederações internacionais, cujas normas são mundiais.  

Após essa apresentação, partimos para falar dos jogos eletrônicos e perguntamos aos 

escolares se eles lembravam o que eram jogos eletrônicos, já que havíamos citado na aula anterior. 

Os escolares apresentaram várias respostas:  

– Os jogos que tinham no telefone celular e computador;  

– Eram os jogos que eles tinham no computador;  

– Eram jogos que se jogavam utilizando um controle e que não era de verdade;  

– São jogos que estamos jogando apenas de mentira, que o jogador é comandado por eles 

usando as teclas do computador;  

– Podem ser jogados em grupo, em lan house ou individual, usando o celular.  

As respostas foram satisfatórias, já que o assunto já havia sido apresentado, e consideramos 

que a facilidade de diálogo sobre esse assunto é ocasionada pelo interesse deles nesses tipos de 

jogos.  

Retomamos o assunto sobre benefícios e malefícios dos jogos eletrônicos, explicando que, 

atualmente, o aumento da violência urbana, a diminuição dos espaços de práticas corporais, os 

espaços de lazer restritos, o acesso a aparelhos eletrônicos - televisão, DVD, computador - são 

alguns dos motivos da redução das atividades físicas pelos jovens. Existe uma troca de atividades ao 
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ar livre, na rua, nas praças, clubes, por atividades em casa, utilizando as tecnologias, e quando se sai 

de casa, é para frequentar a escola ou ir a lan house. Acrescentamos que os familiares têm receio de 

deixar os jovens nas ruas, devido à falta de segurança e pelo fato de haver pessoas, em alguns 

desses ambientes, consumindo álcool, vendendo drogas, realizando atividades de risco para os 

jovens. 

Todos os escolares concordaram com a nossa fala, explicando que, normalmente, em casa, 

eles usam o computador, com tempo restrito, e na rua saem para conversar, mas não se distanciam 

de suas casas, pois os familiares não permitem. Os espaços de lazer, as praças e clubes são limitados 

e restritos para eles na semana, e só indo no final de semana, acompanhados por um adulto. Outros 

escolares informaram que têm mais liberdade de ir a esses lugares e que os familiares não fazem 

restrições. Contudo observamos que os escolares que apresentam esse perfil são do sexo masculino, 

com idade avançada para o nível escolar, ou seja, mais velhos que os colegas. Após a exposição dos 

escolares, explicamos que esse fato de ficar em casa ou sair com mais frequência aos espaços da rua 

é uma questão particular das famílias, pois existem famílias com características de desprendimento 

dos limites, e outras são mais cautelosas nas regras que impõem. 

Em seguida, lançamos um desafio para os escolares. Transformar jogos eletrônicos em 

atividade prática a ser realizada na quadra. Explicamos que podemos fazer uma atividade: Pacman. 

Alguns escolares não conheciam os jogos, então levamos o computador para a sala e o ligamos à 

televisão, para apresentarmos dois vídeos sobre o Pacman. Esse jogo eletrônico foi identificado 

pelos escolares como semelhante a um jogo que existe nos aparelhos celulares, denominado de 

Snack. 

Após a apresentação, explicamos como faríamos o jogo na quadra. O Pacmam seria jogado 

por todos os escolares e consistiria em um pega-pega, onde um estudante será o pegador e outro, o 

fugitivo. Os demais escolares ficariam dispostos em filas na quadra, para formar um grande 

labirinto humano. O fugitivo teria que escapar do pegador, ao nosso sinal de palmas e, ao comando 

das palavras “rua” e “avenida”, os escolares teriam de se movimentar para os lados. “Rua”, todos 

vão para o lado direito e dão-se as mãos  e “avenida”, todos vão para o lado esquerdo e dão-se as 

mãos também.  o sinal de “livre”, os escolares soltam as mãos, e o fugitivo e o pegador percorrem 

livres pelos colegas. 

Ao término da explicação, fomos para a quadra e realizamos o jogo. No início, os escolares 

tiveram dificuldade, mas no decorrer dela, eles foram compreendendo, e a prática tornou-se mais 

dinâmica e divertida. Os escolares relataram que as atividades realizadas a partir de movimentos 

corporais e em grupo são mais empolgantes e motivantes. Perguntamos: o jogo na quadra é igual ao 

jogado no computador? Existem algumas diferenças? Quais são? Os escolares relataram que o jogo 
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no computador é bom por ser menos cansativo, mas, na quadra, é mais empolgante e sentem uma 

tensão maior. 

Ao final, perguntamos se há diferença entre jogos eletrônicos e jogos populares. Eles 

responderam que os jogos populares são jogos criados pelo povo e suas regras são adaptadas. Os 

jogos eletrônicos são jogados utilizando um aparelho eletrônico, telefone celular, televisão, 

videogame. Muito dos jogos eletrônicos foram construídos a partir de jogos tradicionais.  

Concluímos a aula, informando que na prova do bimestre haveria questões abordando o 

conteúdo jogo, e tudo que foi ministrado na aula deveria ser estudado. Isso seria um processo 

avaliativo, dentre outros, para saber os conhecimentos e a aprendizagem deles sobre o conteúdo. 

A análise que realizamos referente aos assuntos abordados é que os escolares conheceram e 

aprenderam sobre os tipos de jogos, estando o jogo popular e o jogo eletrônico inseridos nesse 

grupo. A partir do momento em que os escolares estudaram sobre o jogo, eles entenderam a relação 

dele com a sociedade e a cultura, sendo um fenômeno intrínseco a esses dois elementos. Neste 

âmbito social, cultural, escolar, as tecnologias adentram e fazem parte, não mais como intrusas e 

desconhecidas, mas atuantes e influenciadoras dos comportamentos e das relações dos integrantes 

desses meios.  

Apresentamos os pontos positivos e negativos das tecnologias como forma de alerta e de 

fazer os escolares compreenderem sobre suas limitações e potencialidades. Evidenciamos o 

interesse dos escolares pelas tecnologias e, visando aproveitar toda essa ligação, propusemos 

atividades integradoras, mostrando que as tecnologias têm suas vantagens quando bem utilizadas, 

enfocando o processo de ensino e aprendizagem. Nesse momento, falamos sobre o jogo e o esporte 

e suas diferenças. As atividades práticas com jogos proporcionaram aprendizagem sobre as 

diferenças entre esses dois conteúdos. 

Os debates e diálogos com os escolares foram bem produtivos, e observamos que eles se 

posicionaram sobre o assunto, expondo suas opiniões. Essa situação direciona para o entendimento 

de que houve aprendizagem e evolução dos conhecimentos dos escolares sobre a temática abordada. 

As pesquisas e debates foram um dos processos avaliativos. A partir dessas informações 

apresentadas, foi possível perceber que houve aprendizagem dos escolares sobre o conteúdo jogo e 

seus conhecimentos. Eles conseguiram entender que os jogos têm regras e que alguns jogos 

eletrônicos e esportes foram criados a partir de jogos populares. O processo avaliativo indica que a 

proposta de sistematização possibilitou uma organização e estruturação dos conhecimentos a serem 

ministrados, visando à apreensão dos conhecimentos pelos escolares de forma progressiva. 

 

5.4 A sistematização do conteúdo jogo no 9º ano do Ensino Fundamental II 
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O conteúdo jogo abordado no 9º ano do Ensino Fundamental II teve como objetivos 

oportunizar a aprendizagem sobre o conteúdo jogo; compreender a relação entre jogo e cultura; 

compreender os benefícios e os maléficos das tecnologias no contexto escolar e extraescolar; 

conhecer a diferença entre o jogo e o esporte. Os assuntos de todas as aulas tiveram o jogo abordado 

nas três dimensões dos conteúdos: conceitual, procedimental e atitudinal. As aulas aconteceram em 

sala de aula e na quadra da escola, com abordagens teóricas e práticas. Os materiais utilizados nas 

aulas foram: quadro, caneta pilot, bola de borracha. Para avaliação, apresentamos os seguintes 

indicadores: pesquisas, apresentação em aula, atividade escrita no quadro, participação em grupo, 

debates, comportamento, a cooperação, competição, respeito e superação. 

 

5.4.1 – Aula 01 

 

Iniciamos a aula apresentando o cronograma dos quatro encontros com a turma do 9º ano da 

Escola Estadual Professor Josino Macedo. Informamos que o conteúdo a ser abordado seria o jogo 

e, como ramificações, falamos sobre o jogo e a sua relação com a cultura. Apresentaríamos também, 

os jogos populares, jogos eletrônicos e, por fim, o jogo e o esporte, seus elementos e diferenças. 

Após essa explanação, perguntamos aos escolares: o que vocês entendem por jogo? 

Utilizamos o quadro para escrever as respostas dos escolares: “É uma partida”; “É um duelo”; “É 

desafio”; “É competição”; “É conquista”; “Divertimento”; “Interação”. Em seguida, realizamos 

outra pergunta: qual o jogo de que vocês mais gostam? Os relatos foram: “Gostamos de futsal”; 

“Gosto de xadrez”; “A queimada é a melhor”; “Gostamos de handebol e Voleibol”. Uma escolar 

nos surpreendeu, falando: “Tiro ao alvo, professora”. Outros continuaram: “Kung Fu, Taekwondo, 

Futevôlei, Voleibol”. 

Em seguida, perguntamos aos escolares: Que relação tem o jogo com a cultura? Quem sabe o 

que é cultura? Uma escolar relatou:  

– A cultura é a identidade de um povo.  

E explicou:  

– Os jogos foram criados pelo povo, há milhares de anos, passando de geração a geração.  

Concordamos com a afirmação da escolar e acrescentamos que o jogo é um elemento cultural. 

Explicamos que pessoas de uma mesma cidade podem ter culturas diferentes. Citamos como 

exemplo moradores do bairro de Ponta Negra, que têm como cultura a dança pastorinha, e 

indagamos: na comunidade de vocês, qual é a dança que se destaca? De imediato, os escolares 

responderam: “o funk”. 
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Dessa forma, explanamos que em uma mesma cidade existem comunidades que apresentam 

culturas diferentes, uma que prioriza as danças antigas, e outra que valoriza as danças mais 

modernas. Explicamos que no jogo acontece a mesma coisa, uma comunidade pode jogar mais 

queimada e a outra jogar sete cortes.  

Nesse momento, o professor reclamou com um estudante sobre o uso do aparelho celular, e 

utilizamos essa situação para falarmos sobre a inserção das tecnologias no ambiente escolar. Assim, 

explicamos que o seu uso tem de ser feito de forma adequada, pois muitos escolares exageram, 

usando fones de ouvido, mandando mensagens e acessando as redes sociais no momento da aula, 

muitas vezes atrapalhando o professor, como também sua aprendizagem nas disciplinas. Nesses 

aparelhos, os jovens têm acesso aos jogos eletrônicos, e estes também são uma forma de 

divertimento e lazer.  

Os jogos eletrônicos, hoje, fazem parte da cultura dos escolares, e o jogo de quadra, no campo 

de areia e na rua foram substituídos por esses jogos. Eles são responsáveis por passarem essa 

cultura para as gerações futuras, criando assim uma identidade de jovens tecnológicos. Apontamos 

que o uso do aparelho eletrônico, como celular, na escola, na rua e em casa, faz com que os jovens 

modifiquem seus hábitos, seus valores e seus costumes, e isso tem consequências positivas e 

negativas. Percebemos, por exemplo, que os jovens estão saindo menos de casa, tornando-se 

antissociais, mas tomam essa atitude, muitas vezes, para fugir da violência urbana atual. Já um 

ponto positivo dos jogos eletrônicos é que eles melhoram a concentração dos indivíduos, 

oportunizam a aprendizagem de palavras em inglês. 

Perguntamos: o que é preciso para se jogar um jogo eletrônico? Uma escolar respondeu que 

era preciso ter um videogame. Acrescentamos que o aparelho celular é outro objeto que possibilita 

os indivíduos jogarem esse tipo de jogo. Mostramos que o sedentarismo é um dos fatores negativos 

de se passar muito tempo jogando. Interessante que os jogos eletrônicos ensinam saberes, como 

regras de atividades que o indivíduo nunca jogou, como, por exemplo, o golf. 

Retornamos a nossa fala para o jogo e continuamos informando que ele tem estreita relação 

com a cultura, que todo e qualquer jogo que hoje faz parte da nossa sociedade foi construído por 

pessoas e tem a identidade de um povo. Exemplificamos que a turma do 9º ano tem uma identidade, 

tem valores, tem uma tradição que define as vestimentas, o comportamento dos escolares dentro e 

fora da escola. Por fim, a sala de aula é um ambiente que produz cultura e tem uma cultura, que 

sofre influência e que influencia todos os outros grupos sociais. Informamos que com o jogo isso 

também acontece; ele é criado e, ao ser inserido em outra sociedade. E esta realiza o jogo a partir 

das suas normas, leis, regras, que são adaptadas e, ao adaptar-se, modificam seu nome, o local da 

atividade e o tempo de realização.  
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Perguntamos aos escolares: qual a diferença entre os jogos e o esporte que estão descritos no 

quadro? Os escolares se mostraram confusos, então solicitamos que eles escrevessem no caderno a 

pergunta: qual a diferença entre o jogo e o esporte? Adiantamos que o esporte, a maioria deles vem 

do jogo, ou seja, o esporte nasceu a partir de um jogo. Ele também é um elemento da cultura. 

Acrescentamos que, ao estudarmos a história, a origem, as regras de um jogo e um esporte, estamos 

estudando a cultura da população que criou e deu origem aos seus elementos culturais. A 

competição, a conquista, o divertimento e a interação também estão no esporte.  

Citamos que a cooperação também faz parte do jogo e do esporte. Uma equipe precisa que 

seus atletas cooperem entre si, para que os objetivos sejam alcançados. Se um jogador não trabalhar 

em grupo dentro da sua equipe, isso pode prejudicar todos e, assim, eles competirão não só com os 

adversários, mas também com os integrantes da sua equipe. 

Finalizamos a aula, solicitando que os escolares respondessem a questão do quadro. 

Informamos que a próxima aula seria na sala novamente. 

 

5.4.2 – Aula 02 

 

Iniciamos a aula com a turma do 9º ano, perguntando quem se lembrava do assunto 

ministrado na aula passada. Dois escolares falaram: “sobre jogos e esportes” e “sobre cultura, jogo 

e esporte”. Concordamos com eles, pois o jogo tem relação com a cultura, e a cultura tem relação 

com o jogo. Lembramos a eles que, em nosso último encontro, lançamos a seguinte pergunta para a 

turma e pedimos que eles respondessem essa questão pesquisando na internet, em livros e revistas: 

quais as diferenças entre o jogo e o esporte? Não obtivemos retorno com relação às respostas, e os 

próprios escolares relataram que não haviam feito a pesquisa. 

Nesse momento, utilizamos a não realização da atividade para alertar os escolares que o 

exercício da escrita, independente da disciplina, é importante para o processo de aprendizagem 

deles. Pesquisar, ler, refletir e escrever a partir do que já se sabe e embasado teoricamente é fator 

primordial para se ter uma boa aprendizagem e consistência dos conhecimentos. O professor de 

educação física relatou que havia um atleta que foi convidado para jogar em um time fora do estado 

e teve dificuldade, pois ele precisava ler e assinar um contrato e, como não sabia interpretar o que 

estava escrito, perdeu a chance de ser um jogador de voleibol profissional. Esse relato fortaleceu a 

nossa fala no tocante à importância de exercício constante da escrita e leitura. 

Retornamos a pergunta sobre o que é jogo e uma escolar respondeu:  

– O jogo é fruto da cultura, porque é criado pelos povos e é passado de geração em geração. 

Perguntamos novamente quem havia respondido a questão sobre as diferenças entre o jogo e o 
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esporte. Os escolares continuaram em silêncio. Dessa forma, tranquilizamos os escolares dizendo 

que as perguntas lançadas para eles não tinham o intuito de afirmar se eles estavam certos ou 

errados, eram apenas uma forma de refletir sobre os conhecimentos da disciplina, sobre os assuntos 

da área. Acrescentamos que algumas respostas são pessoais, mas que eles precisam ter um 

embasamento teórico para poder dialogar com outras pessoas sobre os conteúdos apresentados. 

Mesmo assim, os escolares não se pronunciaram. 

O interesse, naquele momento, era que os escolares dialogassem sobre o que estava sendo 

perguntado, realizando com eles um processo reflexivo sobre os seus conhecimentos e o que era 

apresentado na mídia, nos livros, revistas, entre outros canais de comunicação. 

Diante desse comportamento dos escolares, perguntamos: quando um colega seu está na 

quadra com uma bola, praticando futebol, aquela atividade é jogo ou é esporte? Vocês sabem 

identificar? Um escolar disse que era jogo. Então, escrevemos no quadro os elementos que 

constituem o jogo, no mesmo formato do quadro abaixo: 

 

QUADRO 04: Apresentação das características do jogo e do esporte 

JOGO ESPORTE 

Regras Regras 

Materiais (com ou sem) Materiais (com ou sem) 

Número de jogadores Número de jogadores 

Espaço Espaço 

Tempo  Tempo  

 

Assim, apresentamos o jogo e o esporte como conteúdos da educação física como já havíamos 

falado na aula anterior. Então, nesse momento, utilizamos o quadro para apresentar que o jogo e o 

esporte são conteúdos da Educação Física e acrescentamos que eles apresentam elementos em 

comum. Escrevemos que tanto o jogo como o esporte apresentam regras, material, número de 

jogadores, espaço e tempo de jogo. E assim indagamos novamente qual a diferença ou quais as 

diferenças entre eles. 

Explicamos que no jogo existem regras e no esporte também. O jogo, para ser realizado, pode 

ser feito com ou sem material. Para realizar o jogo é preciso ter um espaço, e o esporte também 

necessita de um espaço. E, por fim, na realização do jogo há um tempo e no esporte também há um 

tempo para ser realizado. E mais uma vez perguntamos: E agora, quais são as diferenças?  

Alguns escolares falaram que não havia diferença. Mas uma escolar informou que o esporte é 

oficial e o jogo não é. Assim, indagamos se ela tinha compreensão sobre o que é ser oficial. A 
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menina respondeu que sabia mais ou menos. Concordamos com a escolar e informamos que o que 

ela falou tinha sentido. O esporte é oficial. Mas em que sentido? Escrevemos no quadro que o 

esporte é institucionalizado. No jogo há um termo que é muito usado, a adaptação. Todo jogo sofre 

adaptação. O esporte é oficializado por uma instituição ou uma confederação, ou seja, as regras, o 

espaço, o tempo, os materiais e o número de jogadores são definidos e determinados por essas 

empresas oficializadas internacionais. Usamos como exemplo a bola da copa do mundo no Brasil, 

que oficialmente é a “cafusa” e que foi determinada pela Confederação Brasileira de Futebol e pela 

FIFA. 

Tomando como partida o que está escrito no quadro, explicamos: o jogo e o esporte 

apresentam como elementos comuns regras, materiais, espaço, tempo de jogo e número de 

jogadores. O que difere os dois é que no jogo esses elementos podem ser adaptados e modificados 

pelos jogadores. Já no esporte esses elementos são fixos e determinados, não podendo ser alterados. 

No esporte, os jogadores têm que se adaptar aos seus elementos; no jogo os jogadores é que 

organizam seus elementos (as regras, o espaço, o tempo, os materiais e o número de jogadores). O 

jogo e o esporte são fenômenos criados pela sociedade, e este, de forma geral, vem do jogo. O 

esporte tem suas regras regidas por instituições e confederações internacionais, cujas normas são 

mundiais.  

Usamos como exemplo um jogo de voleibol que seria realizado com a turma do 9º ano no 

campo de areia. A turma tem quarenta e dois escolares, e o professor organizaria quatro grupos. Mas 

perguntamos: no jogo de voleibol oficial isso poderia acontecer? Os escolares falaram que não, pois 

na equipe só eram permitidos dentro da quadra seis jogadores. Então, o que difere do jogo da 

escola, para o jogo que é assistido na televisão de um campeonato brasileiro de voleibol? Os 

escolares explicaram que no jogo da escola é permitido mais de seis ou menos de seis jogadores, já 

que não é um jogo oficial, e o objetivo é que todos participem da atividade. Acrescentamos que, se 

no jogo ocorrem conflitos, o professor deve então organizar os grupos com números menores para 

que todos possam participar efetivamente do jogo. O número de pontos para um grupo ganhar 

também diminui, fazendo com que o jogo seja mais rápido e os próximos grupos participem. Isso é 

um acordo que tem que ser feito antes da atividade, adaptando e modificando as suas regras, o 

tempo do jogo, o espaço e o número de jogadores para que, assim, haja a participação, a 

aprendizagem de todos os escolares. 

No momento em que o professor explica que vão participar do grupo quatro escolares, ele 

deve informar que, oficialmente, no jogo de voleibol, são seis jogadores, mas na aula de educação 

física isso é modificado. Assim, os escolares estão aprendendo as regras, a história do esporte e ao 

mesmo tempo participando do jogo. O jogo, na escola, na rua ou na quadra da praça, pode ter quatro 



169 

 

 

grupos, em que jogam duas equipes e, independente de quem perder ou ganhar, sairão as duas 

equipes, para jogar as outras duas que estavam na vez. 

Concluímos que o jogo é sempre adaptado pelos jogadores, as regras e todos os seus 

elementos são modificados para que o jogo aconteça. Acrescentamos que o jogo vem antes que o 

esporte e que nós podemos criar um jogo a partir de outro, em que, com as modificações feitas 

neles, pela sociedade de outra região ou país do mundo, pode-se caracterizar como um novo jogo, 

mas que apresenta os mesmos componentes para se tornar um jogo. Cada modalidade apresenta 

seus fundamentos, que já foram denominados para que se constituísse e tornasse oficialmente o 

esporte. Quando o esporte não apresenta os fundamentos, ele não pode ser considerado o esporte, e 

sim, um jogo em que seus jogadores usam os fundamentos e que colocaram um nome popular. 

 

5.4.3 – Aula 03 

 

Conversamos com as estudantes do PIBID-EF sobre a atividade e decidimos realizar a mesma 

atividade da última aula, já que elas relataram que não tiveram sucesso neste último encontro com a 

turma. 

A atividade realizada foi elaborada pelas estudantes do PIBID-EF, denominada de Handfut. 

 ntes de iniciarmos essa atividade, realizamos um tica dupla, sendo uma variação do jogo “ unca 

três”. Solicitamos que os escolares formassem duplas, e uma escolar foi escolhida para pegar os 

colegas. A regra do jogo era que, em quem ela tocasse, seria sua dupla, e o colega que fizesse parte 

da dupla e não fosse tocado, seria o pegador (tica). Outra regra incorporada no jogo era que as 

duplas não poderiam soltar as mãos. No momento em que o tica fosse tocar, e a dupla soltasse as 

mãos, o pegador deveria escolher um dos colegas da dupla, para formar par, e o outro seria o 

pegador.  

Após essa atividade, iniciamos o jogo Handfut, e nesse momento a responsabilidade da turma 

ficou com as duas estudantes do PIBID-EF. Elas formaram uma roda de conversa com os escolares 

e nesse momento elas questionaram sobre a diferença entre jogo e esporte. Afirmamos que no jogo 

há regras, e quem organiza estas são os jogadores. Então, a partir da aula anterior, os escolares 

sugeriram algumas modificações das regras para o jogo Handfut. Resolvemos inseri-las, para que a 

atividade transcorresse de acordo com as necessidades e realidades dos jogadores da turma do 9º 

ano da escola. 

A estudante do PIBID-EF dividiu a turma em quatro grupos, ficando apenas um grupo com 

seis jogadores. Ela informou que as regras seriam modificadas, para que todos pudessem participar, 

e o jogo acontecesse de forma mais organizada sendo compreendido por todos. 



170 

 

 

Inicialmente, as equipes são colocadas em cada espaço, divididas pela linha central da quadra. 

Os grupos são organizados na área do vôlei, parte amarela da quadra, e nesse espaço só poderão 

tocar a bola com as mãos. Na parte verde da quadra, os escolares só poderão tocar a bola com os 

pés. O objetivo do jogo, inicialmente, é fazer o gol na equipe adversária. A estudante do PIBID-EF 

apresentou as seguintes variações: 1) modificar a forma de tocar a bola, onde na área amarela só 

poderá jogar com os pés, e na área verde só poderá tocar a bola com as mãos; 2) será escolhido um 

dos escolares para ser o curinga e este ficará somente na parte azul da quadra, em que no seu espaço 

poderá jogar tanto com as mãos, quanto com os pés. O tempo do jogo, de cinco minutos, foi 

determinado para que as outras duas equipes pudessem realizar a atividade. Outra regra informada é 

que as únicas pessoas que podiam fazer o gol eram as meninas. Uma equipe tinha apenas uma 

menina, então a equipe escolheu um menino que podia fazer o gol.  

No início do jogo, percebemos que alguns escolares confundiram o espaço delimitado, usando 

as cores como referência com a forma de tocar a bola. Não houve penalidades, pois, por ser um jogo 

novo, a maioria estava se acostumando com a atividade. Ao término do tempo do primeiro jogo, a 

estudante do PIBID-EF colocou as outras duas equipes para jogar. Um escolar questionou porque 

não saía a equipe que havia perdido o jogo, e ela informou que esse formato de jogo possibilita que 

todos participem e possam jogar entre si. 

Após o término do jogo das outras duas equipes, a estudante do PIBID-EF pediu que uma 

equipe permanecesse na quadra e colocou outra equipe para jogar com eles. Ao término desse jogo, 

as outras duas equipes que estavam fora realizaram mais uma partida. E assim, ela cumpriu com um 

dos objetivos, que era fazer com que as equipes jogassem entre si, misturando-as. 

Ao final da aula, conversamos com as estudantes do PIBID-EF, e elas demonstraram 

satisfação na realização da aula. Relataram que conseguiram atingir os objetivos da atividade e do 

plano de aula elaborado. Perceberam que, ao obterem sucesso na atividade, acreditam que os 

escolares aprenderam e compreenderam o jogo. Conversamos sobre a aula posterior, e pela ordem 

do livro trabalhado, teríamos que fazer a abordagem do jogo de RPG (Roley Play Game). Porém 

resolvemos alterar a temática e enfocar as diferenças entre jogo e esporte.  

Dessa forma, na aula seguinte, faríamos uma abordagem sobre jogo e esporte, direcionando 

para o esporte handebol: as dificuldades de se realizar o esporte na escola; os locais onde podem ser 

praticados os jogos e o esporte; as regras; o espaço oficial para o esporte handebol; apresentar a 

dimensão da quadra; tamanho da trave; número de jogadores. 

As estudantes do PIBID-EF escolheram abordar com a turma do 9º ano o handebol, pois é um 

esporte pouco divulgado pelos meios de comunicação, apresentando aos escolares o esporte como 

forma de eles aprenderem mais sobre esse esporte. Informamos que a proposta do livro é excelente, 
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mas que não podíamos ficar fechados nas propostas que ele determina. 

 

5.4.4 – Aula 04 

 

O primeiro momento da aula foi uma explanação do professor sobre a importância e a história 

da Educação Física. Aguardamos o professor realizar sua aula, pois ele falou que aquele conteúdo 

seria aplicado na prova. Antecipadamente, informamos que realizaríamos com os alunos um 

processo avaliativo sobre as aulas anteriores, então ele desenvolveu sua aula e, no segundo 

momento, faríamos a aplicação da avaliação, que seria escrita.  

No segundo momento, iniciamos falando para os alunos que a aula seria o momento de eles 

passarem informações para o professor, exporem os conhecimentos, compreensão e aprendizagem 

sobre o que foi ministrado nas aulas anteriores abordando o conteúdo jogo. Ainda, o que eles 

aprenderam sobre as atividades, debates e rodas de conversas realizadas na sala de aula e na prática. 

Informamos que os escolares que faltaram em alguma aula não seriam prejudicados, e todos 

escreveriam o que tinham aprendido, e o que estava sendo solicitado era apenas o conhecimento e a 

compreensão sobre as atividades ministradas. Os que não realizaram a prática também escreveriam 

o que assistiram e dialogaram com os colegas e professores na sala e na quadra. 

O texto escrito faz parte do processo avaliativo ao final das aulas, relacionado ao conteúdo 

jogo. Ele pode ser escrito em forma de redação ou com tópicos, pontuando as informações. Mas o 

professor falou para os alunos que eles fizessem um texto escrito com, no mínimo, cinco linhas. 

A pergunta a ser respondida foi: Escreva, com suas palavras, o que você compreendeu sobre o 

jogo. Quais as diferenças entre jogo e esporte? 

Dessa forma, solicitamos que os escolares falassem de suas experiências nas aulas, 

relacionadas às atividades e ao que aprenderam, embasados teoricamente nas aulas. Uma escolar 

perguntou se poderia escrever o texto sem precisar seguir a ordem da pergunta. Informamos que o 

texto é uma construção pessoal, cada um é dono dos seus escritos. Como eles estruturariam o texto 

era critério de cada um, apenas solicitamos que respondesse as duas perguntas, a partir da 

compreensão e entendimentos que eles tinham sobre o conteúdo ministrado nas aulas anteriores.  

Observamos que alguns escolares já apresentavam a atitude de escrever livremente suas 

opiniões e conhecimentos, e, devido ao sistema escolar determinar os elementos que devem estar 

contidos num texto, eles questionavam se poderiam escrever de uma forma mais livre, sem uma 

estrutura determinada. Colocamos essa situação, por acreditarmos que é importante esse tipo de 

reação dos alunos, mostrando que a liberdade na escrita faz com que a construção do texto tenha 

uma identidade pessoal do escolar. Podemos, assim, realizar uma avaliação de aprendizagem a 



172 

 

 

partir do significado que os escolares apresentam para o que foi realizado, sem preocupação com a 

ordem escrita do texto, deixando os conhecimentos fluírem. 

Recebemos os textos dos escolares e em seguida informamos que aquele material seria 

utilizado na avaliação do bimestre e que o professor o devolveria, para que eles pudessem, a partir 

daquele texto, evoluírem nos conhecimentos sobre o conteúdo jogo, o que haviam aprendido e o 

que poderiam aprender mais. 

Efetuando a análise das aulas, compreende-se que os escolares conseguiram ampliar, 

aprofundar e aprender sobre os jogos. O debate sobre jogo e cultura possibilitou os escolares 

compreenderem a origem de muitos jogos, como também aprenderem que os jogos influenciam 

uma sociedade, e esta pode influenciar os jogos, mudando e criando suas regras. As diferenças entre 

o jogo e o esporte foram discutidas, e pudemos perceber que foi um conhecimento novo adquirido. 

Os escolares mostraram-se interessados nessas discussões, e as aulas práticas foram uma forma de 

problematizar e incorporar o tema sobre jogo e esporte. A aula de jogos eletrônicos promoveu um 

debate sobre o uso do celular em sala de aula e na escola. Explicamos que os aparelhos tecnológicos 

precisam ter sua utilidade no contexto educacional e, para isso, os escolares precisam conhecer e 

aprender como usá-los, beneficiando-se deste. Caso esse uso seja descontrolado e de maneira 

viciosa, pode provocar males ao usuário. Os debates, os textos escritos, as pesquisas, a participação 

e o trabalho em grupo foram recursos para o processo avaliativo. 

Dessa forma, foi possível perceber que houve aprendizagem dos escolares sobre o conteúdo 

jogo e seus conhecimentos. Eles compreenderam que os jogos têm regras e que alguns jogos 

eletrônicos e esportes foram criados a partir de jogos populares. O processo avaliativo indica que a 

proposta de sistematização possibilitou uma organização e estruturação dos conhecimentos a serem 

ministrados, visando à apreensão dos conhecimentos pelos escolares de forma progressiva. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

A SISTEMATIZAÇÃO DO CONTEÚDO JOGO NO ENSINO MÉDIO 

 

Neste capítulo, apresentaremos a sistematização do conteúdo jogo no Ensino Médio, que 

corresponde do 1º ano ao 3º ano. As aulas aconteceram na Escola Estadual Josino Macedo, 

Natal/RN.  

O Ensino Médio (EM) é considerado o último nível escolar, em que os escolares já são, a 

grande maioria, adolescentes na faixa etária de 14 a 17 anos de idade. Coadunamos com a 

afirmação de Moreira, Sim es e Martins (2010, p. 19), que lembram que “o aluno do ensino médio 

está em uma fase da vida de grandes transformações, decisões e de muitas incertezas, fato esse 

agravado pela diversidade sociocultural e socioeconômica desses jovens”.  esse sentido, a escola 

tem que estar atenta a isso, para dar suporte necessário a esses jovens, já que objetiva a ação 

educativa. 

Ao ingressarem no EM, esses jovens têm a responsabilidade e cobrança do sistema social e 

educacional. Os autores Moreira, Sim es e Martins (2010, p. 18) relatam que “historicamente, no 

Brasil, essa fase de escolarização se dividia entre dois objetivos principais, o que de certa forma, 

permanece até hoje: preparar para o vestibular e a entrada no ensino superior, por um lado, e 

preparar para a profissionalização e a ocupação do mercado de trabalho, por outro”. 

Nesse cenário educacional do EM, a partir da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), em seu artigo 26, no parágrafo 3º, estabelece: “  Educação Física, integrada   

proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação, ajustando-se às faixas etárias 

e  s condiç es da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos”. Um agente de conflito 

na LDB/96 é o fato de a Educação Física ser facultativa nos cursos noturnos, fazendo com que as 

pessoas que menos têm acesso ao universo da Cultura de Movimento continuem sendo privadas 

desses conteúdos.  

Referente a esse cenário, em 2003, a Lei 10.793 sofreu uma modificação quanto ao elemento 

facultativo, sendo não somente para as pessoas que estudassem em período noturno, mas também 

para aquelas que, independentemente do período, se enquadrassem nas seguintes condições: que 

cumpram jornada de trabalho igual ou superior a seis horas (trabalhadores); maiores de trinta anos 

de idade; que estiverem prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiverem 

obrigados à prática da educação física; que tenham prole (mulheres com filhos) (BRASIL, 2003). 

O Ensino Médio apresenta-se como o nível em que os conhecimentos estudados e aprendidos 
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no Ensino Fundamental I e II serão aprofundados. Nas diretrizes gerais para a organização 

curricular no Ensino Médio, no artigo 35, apresentam-se as seguintes finalidades: 

 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II – a apresentação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação e aperfeiçoamento posterior; 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
 

Nessa perspectiva, a disciplina Educação Física deve propor e promover aulas orientadas para 

esse caminho pedagógico. 

Antes da aplicação dos nossos planos de aulas, realizamos uma pesquisa com o professor de 

Educação Física sobre quais conteúdos ele havia ministrado e estava ministrando nas aulas do 

Ensino Médio. Observamos que, ao longo do ano de 2013, o professor não realizou nenhuma 

abordagem sobre o conteúdo jogo. Isso se apresentou como um fato inovador para o professor e 

para as turmas do EM, já que eles teriam acesso ao conteúdo jogo, aos seus conhecimentos. 

As aplicações foram elaboradas a partir do núcleo “o movimento e os jogos”, em que o livro 

“Educação Física e a Organização Curricular: educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio” apresenta os seguintes objetivos do docente propostos para o Ensino Fundamental II (6º ao 

9º ano): “Promover o conhecimento de jogos como integrantes do repert rio cultural de 

movimentos, estudando e vivenciando diversas formas de modalidades” (P LM , OLIVEIR  e 

PALMA, 2010, p. 156). Outro aspecto trabalhado foram as três dimensões dos conteúdos: 

procedimental, conceitual e atitudinal (DARIDO, 2005). Ao final de cada nível escolar, faremos 

uma análise sobre as atividades desenvolvidas através das avaliações. Indicaremos se ocorreu ou 

não o processo de aprendizagem pelos estudantes e se a proposta de sistematização utilizada para o 

conteúdo jogo é adequada para o Ensino Fundamental II. Com isso acrescentamos que buscamos 

com que os escolares desse nível escolar experienciem as manifestações da cultura de movimento 

expressas no seu contexto social, abrangendo para outros âmbitos, visando à socialização e ao 

conhecimento. 

 

6.1 A sistematização do conteúdo jogo no 1º ano do ensino médio 

 

O conteúdo jogo abordado no 1º ano do Ensino Médio teve como objetivos: oportunizar a 

aprendizagem sobre o jogo como conteúdo da Educação Física; compreender a relação entre jogo e 
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cultura; conhecer a diferença entre o jogo e esporte; conhecer e compreender os jogos cooperativos 

e competitivos; e conhecer o que é lazer e os espaços de lazer. 

 

6.1.1 – Aula 01 

 

No dia 21 de março de 2013, aplicamos a aula na turma do 1º ano do Ensino Médio da Escola 

Estadual Professor Josino Macedo, abordando o conteúdo Jogo e sua relação com a sociedade e a 

cultura.  

Iniciamos a aula questionando aos escolares o que eles entendiam sobre o jogo e se este tem 

relação com a sociedade e a cultura. Uma escolar respondeu dizendo que o jogo é criado pelo povo, 

por isso é um elemento cultural. O relato da escolar serviu de base para ampliarmos o diálogo sobre 

os conhecimentos que estávamos abordando na aula. Indagamos aos outros escolares se eles 

concordavam com a fala da colega e se poderiam expor e/ou acrescentar mais informações ao 

debate.  

Não obtivemos resposta, assim intervimos explicando, a partir do autor Huizinga (2001), que 

o jogo é compreendido como fenômeno cultural e histórico. Esclarecemos que o jogo é vivenciado a 

partir da cultura corporal ou cultura de movimento do indivíduo que realiza. Então, sendo elemento 

cultural, ele envolve toda uma sociedade. Dessa forma, nos apoiamos na fala da autora Bighetti 

(2002), que afirma que “o jogo é um fenômeno cultural e não biol gico, é estudado com uma 

perspectiva hist rica”.  

Dinamizando o debate, indagamos aos escolares: onde vocês aprenderam o jogo de 

queimada? A maioria falou que era na escola e na rua. Continuamos o diálogo perguntando sobre a 

diferença de jogar na rua e jogar na escola. Todos os escolares falaram que não havia muitas 

diferenças, apenas a questão do tempo, porque na rua o jogo dura mais tempo do que na escola. 

A autora Bighetti (2002) afirma que “é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se 

desenvolve”.  esse modo, explicamos que a rua e a escola são formadas por pessoas, por uma 

sociedade que influencia a nossa vida, nossa maneira de ser e de viver. Então essa civilização em 

que estamos inseridos e nos envolve ensina-nos saberes dos elementos da vida, e o jogo é um deles. 

Acrescentamos que fazemos parte de um contexto social e cultural, então também somos seres 

que influenciam a vida dos outros e os ambientes, ocorrendo interações homem/homem e 

homem/ambiente. Se podemos influenciar as pessoas, então podemos ensinar o que aprendemos. 

Assim, o jogo de queimada que aprendemos com os nossos pares sociais repassamos para pessoas 

que estão ao nosso redor, na escola, na rua e nos diversos contextos que transitamos. 

Continuamos a explicar que cada cultura é criada pelas pessoas de uma sociedade, por uma 
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população que, com seus valores, normas, regras, condutas, determinam como se deve conviver 

nesse ambiente e nessa sociedade, ou seja, nesse meio social. Falamos que a cultura nasce dentro da 

sociedade e que, nesse contexto social, criam-se as formas de convivência, assim como também se 

criam os jogos, as regras, os materiais a serem usados nas práticas, onde devem ser realizados esses 

jogos, enfim, definem tudo o que envolve o jogo. 

 

Ao encarar o jogo, estamos admitindo regras e estratégias. Mas o jogador carrega essas 

regras com ele como um repertório presente o tempo todo. Regras que foram apreendidas e 

assimiladas em seus procedimentos, de modo que, ao produzir uma obra com o objetivo de 

expressar algo, não pensa nas regras, mas sem deixar de respeitá-las, porque já foram 

adotadas por ele, como modo de atuar. E serão mais espontâneas e atuantes na medida em 

que se torne mais experiente no seu desempenho produtivo (BIGHETTI, 2002, p. 03). 
 

Nesse momento, percebemos que as regras e estratégias do jogo fazem parte da vida dos seres 

humanos. Aprendemos, conhecemos e alteramos as regras para podermos nos conduzir e interagir 

no meio social e com as pessoas, visando a uma boa convivência. Segundo Knijnik (2001, p. 09), 

“ao jogar, o indivíduo tem acesso   cultura da sua sociedade, ao mesmo tempo em que a recria, 

sempre estabelecendo relaç es sociais com os outros”. 

Relacionando o jogo a sociedade e cultura, referimo-nos a condutas, valores e normas. 

Portanto, assim como há maneira de se vestir e de comer em uma sociedade, há, também, formas de 

jogar um jogo nacionalmente conhecido, como é o caso da queimada.  

Dando continuidade ao debate, indagamos os escolares sobre as regras da queimada, e eles 

explicaram cada situação de jogo, como: número de jogadores; materiais; espaço; quando há 

integrantes meninas no jogo; quando há meninos no jogo; o morto ou cemitério. Conforme eles 

apresentavam as regras, informamos que, em outra escola do município de Natal, os escolares 

apresentavam as suas regras, com semelhanças e diferenças. Observamos que eles estavam 

interessados nessa relação encontrada nas regras de escolares de outra escola. Nesse momento, 

citamos o esporte, para mostrarmos que, se há diferenças no jogo de escolares de duas escolas da 

mesma cidade, no esporte não há.  

Diante do exposto, perguntando aos escolares se eles sabiam a diferença entre jogo e esporte, 

eles relataram: 

– O jogo é competição, e o esporte é divertimento. 

– O jogo é livre, e o esporte é fechado; muitas pessoas não podem jogar por não saber das 

regras certas. 

Percebemos que o termo “aberto” e “fechado” refere-se a liberdade, no jogo, e, no esporte, 

restrição e limitações. Questionamos os outros escolares para saber se eles concordavam com as 

respostas dos colegas. Alguns disseram que o primeiro estava certo, outros apoiaram a resposta do 
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segundo colega. Consideramos necessário trazer primeiramente a discussão sobre os elementos que 

constituem os dois conteúdos, como: número de jogadores, regras, materiais, espaço, tempo e local. 

Explicamos para eles que tanto o jogo como o esporte apresentam esses elementos, e então mais 

uma vez indagamos: qual a diferença entre eles?  

Para falarmos sobre o esporte, nos apoiamos nos autores Knijnik e Knijnik (2004, p. 105), que 

afirmam que o esporte é “um fenômeno que, por ter se globalizado, pertence a uma dimensão 

cultural mundial”.  o seu artigo, os autores apresentam alguns elementos que caracterizam o 

esporte, como: “o espaço é um elemento essencial”, “é a atividade física vigorosa”, “é 

institucionalizado” (K IJ IK e K IJ IK, 2004, p. 106). 

Diante disso, explicamos que, diferente do jogo, o esporte tem suas regras determinadas por 

regras universais, por instituições e confederações internacionais de cada modalidade, que não 

podem ser modificadas pelos jogadores. Com isso, o jogo é adaptado pelos e para os jogadores. Já 

no esporte, os jogadores é que devem se adaptar às regras, espaço, local, número de jogadores, 

materiais e ao tempo de cada modalidade.  

Dessa forma, os escolares perceberam que as diferenças não eram que o jogo é competitivo e 

o esporte é divertimento. O jogo também é divertido e também ocorre competição na sua prática. E 

o esporte é competitivo e pode ser divertido, porém as pessoas que o praticam e as que assistem, 

muitas vezes, não conseguem perceber esse divertimento no esporte. Porém evitamos fazer essa 

discussão para não estender a aula e não mudar o foco do assunto.  

Informamos aos escolares que tanto o jogo como o esporte são uma criação social e são 

determinados pela cultura de cada população. Os autores Knijnik e Knijnik (2004, p. 108) afirmam 

que “o esporte é um fenômeno social” e, fortalecidos por essa descrição, acrescentamos que o 

esporte vem do jogo, pois a sociedade utiliza-se da popularização do jogo e o organiza, 

caracterizando-o como esporte para eventos competitivos. Os autores (IDEM, 2004, p. 106) 

afirmam que “se o esporte influencia atividades que se incorporam, sob a forma de brincadeiras e 

jogos, na cultura lúdica, também é possível apontar a existência de muitas brincadeiras e jogos que 

foram transformados em esporte”.  esse sentido, apresentando que tanto o jogo sofre influência do 

esporte, como vice-versa, mostramos que os dois são fenômenos sociais e que podem representar a 

cultura de um povo, uma geração, um período histórico. 

Finalizamos a aula informando aos escolares que a próxima aula seria na quadra e que eles 

viessem de roupas apropriadas para realizar a prática. Acrescentamos que faríamos atividades que 

abordassem os jogos e que, na ocasião, estaríamos novamente falando sobre o jogo, o esporte e a 

relação destes com o contexto social e cultural. 

 



178 

 

 

6.1.2 – Aula 02 

 

A aula do dia 03 de abril foi realizada na quadra. Contamos com a colaboração de uma 

estudante do PIBID-EF.  

Reunimos os escolares no centro da quadra para uma roda de conversa. Inicialmente 

perguntamos se eles recordavam da aula anterior, qual o assunto abordado, que conteúdo foi 

ministrado e o que mais chamou atenção na aula. 

Os escolares falaram que o assunto tinha sido o jogo e as diferenças do esporte. Outro 

escolar comentou que o jogo tinha relação com a sociedade, pois é ela quem constrói os jogos que 

depois vão se tornar um esporte. 

O momento foi iniciado com a realização de um alongamento, a pedido dos escolares, já que 

é uma prática sempre realizada pelo professor de educação física. Em seguida, comunicamos que 

iríamos realizar dois jogos: bobinho e ABCD, muito conhecido por eles. Apresentamos como é o 

jogo de bobinho, apesar de alguns escolares conhecerem. Explanamos as regras, objetivando 

organizar a atividade e evitar conflitos durante a prática. 

A atividade foi realizada sem problemas, todos os escolares são familiarizados com o jogo, e 

isso facilitou sua realização. Questionamos sobre algumas regras e o que poderíamos modificar para 

que o jogo pudesse ser praticado por todos, já que existiam alguns escolares que não estavam 

pegando na bola.  

Por regras, citamos a autora Bighetti (2002, p. 03), que afirma: “ao mesmo tempo somos 

capazes de alterar as regras, com jogadas inovadoras gerando novas regras”.  essa forma, os 

escolares modificaram as regras do jogo, para incluir outros jogadores no contexto, e isso pode ser 

caracterizado como uma nova regra do jogo. 

Resolvemos então fazer o Jogo de Passe, onde os escolares de um grupo deveriam manter o 

maior tempo de posse da bola, tendo um escolar fora da quadra que marcaria o tempo que cada 

grupo passasse com a bola, e ao final da atividade, seria calculado esse tempo. Nesse formato, a 

atividade teve um tempo para ser encerrada, sendo, portanto, acrescido ao jogo um tempo fixado 

pelos próprios jogadores. Outra regra acrescida foi que dentro de um grupo existiriam as 

numerações um e dois. Alguns escolares seriam o número um, e alguns, número dois de um mesmo 

grupo. Assim, a bola deveria passar pelas mãos dos escolares de número um e, em seguida, pelo 

número dois. 

O jogo realizado ficou com o seguinte formato: a turma é dividida em dois grupos, e nestes 

existiam escolares de número um e dois. O grupo que estivesse com a posse da bola deveria alternar 

os números, nunca podendo o escolar número um passar para outro de mesma numeração, ou seja, 
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um. Assim, todos os escolares de número dois, verificando que a bola estava com o colega número 

um, deveriam ficar com uma mão sobre a cabeça e a outra mão para cima, fazendo movimentos 

laterais. Dessa forma, verificamos que houve uma maior participação dos escolares que não 

estavam pegando na bola, sendo excluídos. É importante relatar que a exclusão não era somente por 

parte dos colegas, mas também do próprio escolar, que, não querendo pegar na bola, se excluía, 

procurando se esconder no jogo e não se movimentando na quadra. 

Após essa atividade, propomos o ABCD, porém os escolares solicitaram o jogo de 

queimada, e um deles explicou que era um jogo de que eles gostavam e que seria uma atividade que 

eles também usariam o movimento das mãos para jogar. Percebemos que os escolares tiveram a 

percepção da prática anterior relacionando com a seguinte, no sentido dos movimentos realizados. 

Quando ele falou dos “movimentos das mãos”, quis informar que será um jogo também com aç es 

motoras, como arremesso, passe, lançamento e apreensão da bola. Após essa solicitação, a prática 

seguinte foi mudada para queimada, sendo um jogo de aceitação maior e para que pudéssemos 

discutir como eram as regras da queimada jogada por eles na escola. 

Os próprios escolares explicaram as regras e determinaram como deveria ser o jogo, quais 

regras valeriam e outras não, com referência ao tradicional jogo da queimada. Nesse momento, 

citamos Paula (1996, p. 89), que afirma: “dominar as regras significa dominar seu pr prio 

comportamento, aprendendo a controlá-lo, a subordiná-lo a um propósito definido”, e acrescenta: 

“enquanto brinca a criança sente que sua personalidade se afirma”.  Trazendo para nossa realidade, 

quando os escolares se posicionam, expondo as regras por eles organizadas, eles se comportam 

como líder, com autonomia e atitude para gerenciar e conduzir o jogo.  

Segundo Freire (2005) o jogo envolve os indivíduos, e estes não querem s  “ser jogadores”, 

mas também querem dominar o jogo, visando “ter o jogo”. O autor (2005, p. 63) cita “a criança que 

procura dominar os segredos do jogo de pião exercita-se, adquire técnicas, repete à exaustão as 

práticas do jogo até que, por fim, o pião é como se fosse seu e domina-a o sentimento de conquista”. 

Sendo assim, os escolares aprendem e conhecem as regras, passando a dominá-las e, por 

consequência, dominam o jogo. 

No momento da organização dos times e das regras, perguntamos: quais habilidades motoras 

da queimada?; quais esportes essas habilidades ajudariam? Os escolares responderam que as 

habilidades motoras eram o arremesso, o lançamento, o passe. E as habilidades ajudariam nos 

esportes handebol e basquetebol. 

Em seguida, foi realizado o jogo da queimada, e como os escolares já são habituados ao 

jogo, não tivemos dificuldades na realização da prática. Os escolares apresentaram as seguintes 

regras: 1) não vale “pé repete”  2) ao queimar uma menina, o menino deveria arremessar a bola com 
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as duas mãos, não valendo o arremesso uma mão, se a intenção fosse queimar; 3) quem vai para o 

morto não volta; 4) os dois grupos iniciam o jogo com um integrante da equipe no morto e se ele 

queimar, e somente nesta jogada, poderá voltar ao seu time. Os outros que fossem queimados, indo 

para o morto, não poderiam voltar para seu campo caso queimassem um integrante do grupo 

adversário. 

Tomamos como exemplo as regras dos escolares, para explicar que eles, participantes de um 

grupo social, dentro da escola, criaram uma forma de jogar queimada com novas regras, mas que, 

mesmo assim, o jogo ainda se caracteriza com “queimada” e como elemento “jogo”. Isso demonstra 

bem que o jogo de queimada é construído por um grupo social que apresenta uma cultura e que esta 

será passada para os outros integrantes da sociedade, do bairro, da escola. Então enfatizamos mais 

uma vez o que havia sido falado na sala, que o jogo tem as regras determinadas pelos jogadores; os 

donos do jogo são os próprios jogadores. 

Ao término do jogo da queimada, realizamos mais uma vez o alongamento, sendo uma 

prática costumeira dos escolares na aula, e nesse momento fizemos perguntas sobre a atividade do 

dia. Perguntamos se eles sentiram alguma dificuldade nas práticas; se eles haviam entendido as 

diferenças entre o jogo e o esporte; se eles sabiam o que era um jogo; se havia a possibilidade de 

qualquer grupo social criar um jogo. 

Os escolares relataram que não sentiram dificuldade. Com relação às diferenças entre jogo e 

esporte, eles entenderam que aquele é modificado pelos jogadores, para que todos possam 

participar, e o esporte tem seus elementos fixos para acontecer e é oficializado pelas instituições 

mundiais. Exemplificamos que tanto o jogo como o esporte apresentam regras, material, número de 

jogadores, espaço e tempo de jogo. O esporte é oficial e institucionalizado. O jogo é adaptado, ou 

seja, todo jogo sofre adaptação. O esporte é oficializado por uma instituição ou uma confederação, 

ou seja, as regras, o espaço, o tempo, os materiais e o número de jogadores são definidos e 

determinados por essas empresas oficializadas internacionais. 

Então afirmamos que no esporte existe um material específico. No jogo podemos improvisar 

com outros tipos, como, por exemplo, para se jogar voleibol utilizando-se a bola de borracha. Com 

relação ao espaço, informamos que no esporte esse local deve ser uma quadra, um campo de futebol 

de grama; já no jogo podemos jogar em qualquer lugar que possa praticar a atividade. Com relação 

ao tempo, o esporte é definido e marcado pelo juiz. No jogo o tempo é determinado pelo tempo de 

aula ou pelo tempo que os jogadores na rua determinarem ou até os jogadores cansarem. 

Dessa forma, explicamos que, no jogo, as regras, os materiais, o número de jogadores, o 

espaço e o tempo de jogo são adaptados pelos e para os jogadores, objetivando a inserção de todos 

na atividade. No esporte todos os elementos são definidos pelas instituições internacionais, e os 
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jogadores devem se adaptar a esses elementos. No jogo os jogadores são os criadores e 

organizadores do jogo. Ele sempre é modificado pelos jogadores. No esporte não há essa 

modificação dos elementos, e sim, dos jogadores. 

Informamos aos escolares a afirmativa dos autores Martins e Altmann (2007, p. 03), que 

explicam:  

 
a codificação das regras esportivas possibilitou ao esporte difundir-se pelo planeta. Regras 

uniformes permitem que ele seja praticado nas mais diversas culturas, por pessoas com 

origens distintas, que falam línguas diferentes etc. No entanto, disso não podemos supor 

que exista um e único esporte praticado em todo o mundo. Para citar um exemplo, não 

podemos supor que todas as pessoas do planeta pratiquem o mesmo basquete: que o 

basquete praticado nos subúrbios dos EUA seja o mesmo praticando dentro das escolas 

americanas, nos campeonatos de NBA, ou, nas escolas brasileiras. 
 

 Com essa explanação concluímos que o jogo tem suas características, com regras flexíveis e 

adaptadas, e o esporte apresenta regras fixas e, a partir do momento em que muda de região (cidade, 

estado ou país), também sofre modificações nos seus torneios oficiais, mas não deixa de ser esporte. 

Concluímos a aula informando que a próxima aula aconteceria na quadra. 

 

6.1.3 – Aula 03 

 

A aula do dia 10 de abril foi realizada na quadra. Contamos com a colaboração de uma 

estudante do PIBID-EF. 

Nessa aula, a quadra estava ocupada por outra turma da escola, acompanhada por um 

professor de educação física. Conversamos com o outro professor, para fazermos a divisão da 

quadra para realização da atividade. Foi um momento bem barulhento, por isso a comunicação com 

os escolares ficou prejudicada.  

Entendemos que isso é uma realidade de todas as escolas públicas do país. A quadra é 

disputada pelos professores de educação física, que precisam dialogar e se organizar, para que suas 

aulas sejam ministradas nesse espaço reduzido e limitado. O planejamento das aulas deve estar 

adequado para enfrentar essas situações. As dificuldades estão relacionadas aos materiais, espaços 

físicos, horários inadequados para as aulas, entre outros.  

Consideramos importante estudantes do PIBID-EF terem presenciado essas situações, sendo 

um momento de vivenciar a realidade do contexto escolar, oportunizando refletir sobre o problema, 

para saber atuar em possíveis posicionamentos futuros. 

Em contato com a turma, iniciamos o diálogo sobre os jogos cooperativos e competitivos. 

Perguntamos se eles sabiam o conceito dos dois jogos. Apesar de não saberem o conceito de forma 

clara, eles entendiam a essência dos dois jogos, como os elementos cooperação e competição. 
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Sendo assim, demos exemplos do cotidiano, para que eles pudessem relacionar aos jogos 

cooperativos e competitivos e, assim, chegarem a um conceito e compreensão pessoal sobre os dois 

termos. 

Como subsídio teórico da aula, apresentamos a compreensão de jogos cooperativos, sob a 

perspectiva de alguns autores. Para Papaléo, Marques e Gutierrez (2010), os jogos cooperativos 

“surgiram como uma abordagem filos fico-pedagógica, com o intuito de contribuir para a 

'desnaturalização' da competição fortemente presente na sociedade moderna e, em particular, na 

cultura ocidental”.  

Para Correia (2006, p. 153-154) os jogos cooperativos apresentam-se “como uma atividade 

física essencialmente baseada na cooperação, na aceitação, no envolvimento e na diversão, tendo 

como propósito mudar as características de exclusão, seletividade, agressividade e de exacerbação 

da competitividade predominantes na sociedade e nos jogos tradicionais”. 

Já os autores Mendes, Paiano e Filgueras (2009, p.01) afirmam  

 

os jogos cooperativos surgiram da preocupação com a excessiva valorização do 

individualismo e da competição na cultura ocidental. Foram criados com o objetivo de 

promover a auto-estima e o desenvolvimento de habilidades interpessoais positivas. Sua 

inserção na Educação relaciona-se às preocupações constantes com a formação para a 

cidadania e convivência social construtiva. 
 

A educação, inserida nesse cenário, tem a possibilidade de contribuir na propagação de 

valores como respeito, afetividade, solidariedade, colaboração, companheirismo, com o objetivo de 

equilibrar os conflitos ocasionados pela competição e cooperação. 

Após esse momento explicativo, informamos que eles participariam do jogo denominado 

Rede Humana, um jogo cooperativo, e o jogo de queimada, de caráter inicialmente competitivo.  

O jogo da Rede Humana consta de um minivoleibol, com adaptação ao esporte voleibol, 

utilizando os fundamentos: passe, manchete e toque. As bolas utilizadas são bolas de voleibol, 

podendo ser oficial ou não. O jogo é organizado separando a turma em três grupos iguais, sendo que 

dois deles participam do jogo, tendo o 3º grupo entre eles, com os braços estendidos acima da 

cabeça, comportando-se como se fossem a rede de voleibol. Os dois grupos que se confrontam 

passam a bola através de manchete ou toque por cima da rede humana, até que a bola seja 

interceptada por algum componente da rede. O grupo que perde a posse da bola passa à função de 

rede humana, e assim sucessivamente. Pode-se contar um ponto para o grupo toda vez que ele 

ganhar a posse de bola, e aquele que somar mais pontos será o vencedor. 

Percebemos que os escolares não apresentaram muito interesse no jogo. Acreditamos que, 

por ser uma atividade cooperativa e que não expressa competição, eles tiveram dificuldade em 
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realizar, já que a vivência desses jogos cooperativos não ocorre nitidamente nas aulas de Educação 

Física. 

Outro fator referente à dificuldade dos escolares na realização do jogo é pelo jogo ser novo, 

pois assim eles tiveram que se adaptar e aprender as novas formas de jogar o voleibol. Mesmo 

assim, alguns escolares continuaram jogando, e informamos que, após aquele jogo, realizaríamos a 

queimada. Contudo percebemos que os escolares começaram a se dispersar e, naquele momento, 

encerramos o jogo Rede Humana.  

Iniciamos o jogo de queimada e aproveitamos para abordar a questão dos jogos cooperativos 

e competitivos, explicando suas diferenças a partir do jogo rede humana e do jogo de queimada. 

Percebemos que os escolares compreenderam e se mostraram mais interessados no jogo de 

competição. Esse fato é corriqueiro, já que eles estão inseridos em uma realidade social, cujos 

indivíduos estão, a todo momento, envolvidos por situações de competição. Experimentam 

comparações, por exemplo, a partir do seu desempenho acadêmico, confrontado com a necessidade 

do mercado de trabalho. 

A atividade de queimada continuou tranquilamente, e alguns escolares solicitaram jogar 

futebol, porém informamos que a organização da aula não atendia o futebol, talvez em outro 

momento que abordassem assuntos relacionados. Explicamos que, da forma como eles estavam 

querendo jogar futebol, estariam excluindo outros escolares da atividade prática e, se fosse para 

jogar futebol, eles teriam que organizar o jogo para uma próxima aula, tendo como foco a 

participação de todos da turma. Após o término da prática, informamos que a próxima aula seria na 

sala e, assim, solicitamos aos escolares que eles pesquisassem sobre o que é lazer; sobre o que são 

os espaços de lazer; e se há espaços de lazer na comunidade em que eles moram e quem utiliza os 

espaços.  

 

6.1.4 – Aula 04 

 

A aula do dia 17 de abril aconteceu na sala de audiovisual. O professor de educação física 

responsável pela turma ministrou vinte minutos de aula sobre o tema estresse, que fazia parte do seu 

plano de aula.  

Em seguida, iniciamos perguntando sobre a pesquisa solicitada na última aula a partir dos 

seguintes questionamentos: o que é lazer; o que são os espaços de lazer; e se há espaços de lazer na 

comunidade em que eles moram e quem utiliza os espaços. Como o termo estresse havia sido 

citado, informamos que o lazer é um momento de aliviar as tensões e estresse do cotidiano. E os 

espaços de lazer proporcionam esse momento para todos de forma gratuita. 
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Para falarmos de lazer, citamos o autor Marcelino (1990, p. 31), o qual entende o lazer 

 

[...] como a cultura – compreendida no seu sentido mais amplo – vivenciada (praticada ou 

fruída) no “tempo disponível”. O importante, como traço definidor, é o caráter 

“desinteressado” desta vivência.  ão se busca, pelo menos fundamentalmente, outra 

recompensa além da satisfação provocada pela situação. 
 

Segundo Martins (2010, p. 51), “conceber o lazer como cultura é entendê-lo como uma de 

suas dimensões, como tempo e espaço de viver certas manifestações culturais, de certas produções 

humanas”. O lazer perpassa sobre elementos da vida, como liberdade, prazer e descontração. Esses 

estão envolvidos no lazer e são representados por todos os que experienciam o momento de lazer. 

O conceito de lazer para Requixa (1980) é uma “ocupação não obrigatória, de escolha do 

indivíduo que a vive, e cujos valores propiciam condições de recuperação psicossomática e de 

desenvolvimento pessoal e social” (p.35). Segundo Bramante (2003) é um conceito decorrente da 

Revolução Industrial e influenciado pelo processo de urbanização, que vem sendo confundido com 

derivados, tais como recreação, jogo, esporte, entre outros.  

Dessa forma, iniciamos nosso diálogo com os escolares perguntando qual a concepção que 

eles tinham sobre lazer a partir de seus conhecimentos e vivências. Eles exporiam os momentos que 

consideram de lazer e que, normalmente, as atividades fora da escola são esses momentos. Eles não 

consideram as atividades da escola, como de lazer, devido às regras e às limitações impostas pela 

gestão escolar.  

Falamos que a quadra é um espaço de lazer, as conversas com os colegas, os eventos na 

escola seriam períodos de lazer e divertimento. Mesmo assim, os escolares não aceitam totalmente 

esses momentos como de lazer. Muitos alegam que às vezes são obrigados a vir para as festas da 

escola mesmo sem querer, porque os professores impõem e dizem que a presença vale nota. Essa 

imposição realmente não condiz com os elementos que constituem o lazer, que são “não obrigat ria, 

de escolha do indivíduo”, como afirma Requixa (1980). Explicamos para os escolares sobre essas 

características do lazer e que, se em algum momento eles estiverem nessa situação de liberdade e 

não obrigação, podem concluir que vivem o lazer. 

Com relação aos espaços de lazer os escolares relataram:  

– o espaço de lazer depende da pessoa, se ela está no momento de lazer e do que é lazer 

para essa pessoa. 

Então eles entendem que o espaço de lazer pode ser qualquer lugar em que a pessoa esteja e 

sinta ser um momento de lazer. Explicamos que algumas vezes as pessoas relatam que, por estarem 

num bar, bebendo, acreditam que vivem um momento de total lazer. Informamos que a situação 
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pode até ser uma vivência de lazer, mas a partir do momento que elas exageram na bebida, 

colocando em risco sua a vida e a de outras pessoas, isso não se caracteriza mais como lazer. 

Para eles os espaços de lazer são: sua casa, shopping e as áreas de lazer do bairro. 

Afirmaram que a escola não é um espaço de lazer. Explicaram que só seria se eles fossem para a 

quadra e jogassem um jogo que eles queriam e teriam prazer de fazer, sem restrições dos 

professores e com o tempo livre para a atividade.  

Concordamos com a fala dos escolares e explicamos que existe o momento da aula e existe 

o momento em que eles podem usar a escola sem ser nas aulas de educação física e nas aulas de 

esportes. E eles ainda afirmaram que a escola não é aberta para a comunidade nos fins de semana, 

para utilizar a quadra. Explicamos que eles podem reivindicar esse espaço para a direção, 

organizando grupos que ficariam responsáveis para limpar os espaços disponíveis para o lazer e 

cuidar da escola. 

Sabemos que isso é uma realidade distante, já que a escola não abre espaço para essa 

situação, pois torna-se perigosa tanto para o patrimônio público físico, como para a segurança dos 

escolares que viriam para a escola, visto que eles podem ficar expostos a vândalos e marginais da 

região. 

Finalizamos a aula, solicitando que eles escrevessem sobre o que entendem por lazer e o que 

eles consideram como lazer na sua vida. Essa atividade ficou sob a responsabilidade do professor, 

para pegar na próxima aula com a turma. Relatamos que atualmente, ainda não tivemos acesso aos 

escritos dos escolares dessa turma com relação ao lazer. 

Diante do apresentado, efetuamos a análise das aulas e compreendemos que os escolares 

conseguiram ampliar, aprofundar e aprender sobre os jogos. O debate sobre jogo e cultura 

possibilitou os escolares compreenderem a origem de muitos jogos, como também aprenderem que 

os jogos influenciam uma sociedade, esta pode influenciar os jogos, mudando e criando suas regras. 

As diferenças entre o jogo e esporte foram discutidas, e pudemos perceber que novo conhecimento 

foi adquirido. Os escolares se mostraram interessados nessas discussões, e as aulas práticas foram 

uma forma de problematizar e incorporar o tema sobre jogo e esporte. 

 As aulas práticas versaram sobre jogos e representações dos esportes, visando à percepção 

dos escolares sobre as suas semelhanças e diferenças. Abordamos os jogos cooperativos e 

competitivos em atividades práticas, como Rede humana e jogo de queimada, fazendo esse elo entre 

os temas discutidos. Outro tema discutido foi sobre lazer e seus espaços para as atividades, dentro e 

fora da escola. Um ponto positivo foi a compreensão dos escolares sobre a necessidade de 

conservação e manutenção dos espaços de lazer. O direito ao lazer foi outro ponto debatido, visando 

à reflexão e à criação do senso crítico dos escolares sobre esses lugares.  
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A possibilidade de a escola apresentar espaços de lazer foi discutida, e propostas foram 

lançadas buscando viabilizar projeto para esses interesses comuns dos escolares. A aprendizagem 

sobre os espaços de lazer possibilitou os escolares aprenderem sobre seus direitos e deveres como 

cidadãos, objetivando a consciência crítica. Dessa forma, o respeito e a valorização aos espaços 

públicos foram citados pelos escolares como forma de preservação do que pertencia a eles. 

Dessa forma, foi possível perceber que houve aprendizagem dos escolares sobre o conteúdo 

jogo, lazer e os espaços de lazer. Eles compreenderam que o cuidado com os espaços de lazer 

possibilita-lhes uma prática constante de atividades físicas diversas. O processo avaliativo, com 

debates, pesquisas, participação, indica que a proposta de sistematização possibilitou uma 

organização e estruturação dos conhecimentos a serem ministrados, visando à apreensão dos 

conhecimentos pelos escolares de forma progressiva. 

 

6.2 A sistematização do conteúdo jogo no 2º ano do ensino médio 

 

O conteúdo jogo abordado no 2º ano do Ensino Médio teve como objetivos: oportunizar a 

aprendizagem sobre o jogo como conteúdo; compreender a relação entre jogo e cultura; conhecer a 

diferença entre o jogo e esporte; aprender e compreender que o esporte é um conteúdo da educação 

física; conhecer e compreender sobre os jogos cooperativos e competitivos; e conhecer o que é lazer 

e os espaços de lazer. Os assuntos de todas as aulas tiveram o jogo abordado nas três dimensões dos 

conteúdos: conceitual, procedimental e atitudinal. As aulas aconteceram em sala de aula e na quadra 

da escola, com abordagens teóricas e práticas. Os materiais utilizados nas aulas foram: quadro 

branco, caneta para quadro, bola de borracha. Para avaliação, apresentamos os indicadores: 

participação em grupo, debates, pesquisas, registros escritos no quadro para o caderno, pesquisa de 

campo, cooperação em grupo e respeito. 

 

6.2.1 – Aula 01 

 

Iniciamos a aula no 2º ano, apresentando-nos e explicando que teríamos cinco aulas 

abordando o conteúdo jogo. Isso seria desenvolvido em aulas na sala e na quadra, tendo como 

temática o jogo e a sua relação com as questões sociais e culturais; as diferenças entre o jogo 

popular e o esporte; o jogo de queimada, sua origem e variações; a semelhança entre o jogo de 

queimada e o esporte handebol; os espaços de lazer na escola e na comunidade; e o jogo 

competitivo e cooperativo. 

Perguntamos aos escolares que relação havia entre o jogo, os aspectos sociais e culturais. 
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Antes de liberar os escolares para responder, questionamos: o que é jogo para vocês? 

A turma era de escolares bem participativos, isso nos ajudou no diálogo sobre a temática. Eles 

mostraram-se empolgados com o assunto, já que muitos relataram estar sempre realizando jogos na 

quadra do bairro e que eles, como colegas da escola, fazem atividade juntos. Assim, acrescentamos 

que isso é uma relação do jogo com os aspectos sociais, ou seja, as atividades realizadas são formas 

de comunicação e transmissão dos conhecimentos dessas sociedades. Complementando, Venditti Jr. 

e Sousa (2008) afirmam: “o jogo é um dos meios mais propícios para a construção do conhecimento 

dos indivíduos”. 

Alguns escolares relataram o seguinte: 

– O jogo é uma forma de divertimento, de lazer e eu me sinto livres jogando; 

– O jogo é futebol, voleibol, queimada, corrida na rua, tudo que está relacionado a atividade 

física e exercícios; 

– O jogo está tanto na escola como nas atividades que fazemos quando vamos para a quadra 

jogar voleibol. 

Observamos que os escolares fazem relação do jogo com atividades de lazer, com a expressão 

ser “livres”. Com isso, compreendemos que a liberdade, citada por Huizinga, é a essência do jogo. 

Quando se joga, se está livre. Dessa forma, citamos Veloso e Sá (2009), que afirmam que o jogo 

“jamais deve ser imposto pela necessidade física ou pela obrigação moral, e nunca é constituído de 

tarefa, sendo praticado sempre nas horas de  cio”. 

Após esse momento, concordamos com as respostas e explanamos as características do jogo. 

Fazendo parte de todo um contexto social e cultura, o jogo transmite a história de uma sociedade, 

pois ele é criado por ela e, muitas vezes, nasce de atividades que esse grupo social considera como 

regras, valores, costumes e normas para sua vida. Ainda, representa os elementos mais marcantes de 

uma cultura.  

Apresentamos como exemplo os Jogos Olímpicos, que, segundo Lima, Martins e Capraro 

(2009), eram festivais sagrados, nos quais os atletas competiam para servir aos deuses. Os autores, 

em seu artigo, relatam que não é possível precisar quando e por que os Jogos Olímpicos foram 

instituídos, apesar de oficialmente serem considerados como os primeiros Jogos Olímpicos da 

Grécia Antiga os realizados em 776 a.C.  

Dessa forma, observamos que os Jogos Olímpicos estão relacionados a uma cultura de 

pessoas que acreditavam em deuses que poderiam determinar as regras daquela sociedade, como 

ditam as leis, punições e salvações ao povo grego. Onde os ensinamentos, leis e normas 

determinadas pelos deuses deveriam ser seguidos pela sociedade. Mostramos, assim, que isso são 

valores, hábitos e costumes que foram sendo passados por todas as gerações da Grécia como a 
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verdade daquela e para aquela sociedade. 

Diante disso, perguntamos aos escolares: qual relação tem o jogo de queimada jogado na 

escola com os jogos das Olimpíadas? Explanamos que o jogo de queimada é um jogo popular, que 

foi criado por uma sociedade que simulava uma guerra, com bolas de fogo, ou seja, bolas 

queimadas. Desse modo, apresentamos que o jogo é um elemento que faz parte da cultura e está 

ligado à sociedade, e seus costumes, relacionados às suas atividades diárias.  

Ampliamos as informações sobre jogo quando relacionamos a queimada com o handebol, e 

indagamos que semelhanças e diferenças existem entre essas duas atividades.  

Sendo assim, os escolares relataram que:  

– O handebol e a queimada são jogados com as mãos isso é semelhante; 

– A diferença é no número de jogadores; 

– A queimada tem como objetivo queimar o adversário, e no handebol a bola tem que ser 

passada e deve atingir o gol, e não os jogadores; 

– No handebol as pessoas pode roubar a bola do adversário, mas na queimada não existe 

isso, você só pega a bola, quando eles erram ou conseguimos agarrar.  

Baseados nos relatos dos escolares, sistematizamos os conhecimentos sobre o assunto, 

direcionando e organizando a fala de cada um. Utilizamos o quadro para explicarmos sobre a 

queimada e o handebol. Solicitamos que, nesse momento, os escolares escrevessem em seus 

cadernos as informações do quadro.  

Primeiramente falamos da queimada, que é caracterizada por ser um jogo popular, realizado 

em um campo retangular, por duas equipes, onde o arremesso, lançamentos, desviar e agarrar da 

bola são suas ações motoras. O objetivo do jogo da queimada é arremessar a bola no adversário, 

fazendo com que a mesma o toque, e a bola caia no chão (queimar). Ganha quem “queimar” o 

maior número de jogadores.  

Em seguida, falamos do handebol, um esporte coletivo que utiliza as mãos para manusear a 

bola, praticado em uma quadra com duas equipes, cujo objetivo é marcar pontos em um gol. O 

esporte apresenta os seguintes fundamentos: manejo de bola e manejo de corpo; passe; drible; 

arremesso; recepção e as habilidades do goleiro, que são mais específicas. Mostramos que as ações 

motoras são arremessar, lançar, desviar, receber, driblar e agarrar. Explicamos que as duas 

atividades apresentam como semelhanças as ações motoras, o espaço jogado, o número de 

jogadores, a utilização do material, e são realizadas utilizando as mãos para manusear a bola. Com 

relação aos objetivos do jogo e do uso da bola, há diferenças, uma é para atingir o gol com a bola, e 

a outra para atingir o adversário. Apresentamos que o número de jogadores no handebol são sete na 

quadra, seis na linha, mais o goleiro, e na queimada isso varia, podendo ser mais ou menos sete. O 
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espaço para o handebol é na quadra e na praia, com marcações fixas e delimitadas; a queimada pode 

ser jogada na quadra, na rua, no campo de areia, no asfalto, o espaço aberto das praças, onde os 

jogadores puderem se organizar e determinar antes da atividade esse local. 

 

QUADRO 05: Apresentação das características do jogo de queimada e do esporte handebol 

JOGO QUEIMADA HANDEBOL 

Jogo popular Esporte coletivo 

Ações motoras: arremesso, lançamentos, 

desviar e agarrar a bola 

Ações motoras são arremessar, lançar, 

desviar, receber, driblar e agarrar.  

Objetivo: arremessar a bola no adversário, 

fazendo com que ela o toque e a bola caia 

no chão (queimar) 

Objetivo: é marcar pontos em um gol 

Fundamentos: não especificado 

oficialmente 

Fundamentos: manejo de bola e manejo de 

corpo; passe; drible; arremesso; recepção 

e as habilidades do goleiro 

O espaço para o handebol é na quadra e na 

praia, com marcações fixas e delimitadas 

O espaço para a queimada pode ser na 

quadra, na rua, no campo de areia, no 

asfalto, o espaço aberto das praças, onde 

os jogadores puderem se organizar e 

determinar antes da atividade esse local. 

 

Nesse sentido, organizamos os conhecimentos sobre o jogo de queimada e o esporte handebol 

no quadro, e os escolares puderam perceber e compreender as diferenças e semelhanças entre essas 

duas atividades.  

Finalizamos a aula informando que o nosso próximo encontro seria na quadra, onde 

realizaríamos um jogo de queimada, para aprendermos mais sobre esse jogo popular, suas regras e 

variações na forma de jogar. Pedimos também aos escolares que pesquisassem e lessem sobre o 

esporte handebol, sua origem, regras, número de jogadores, local onde é realizado, tempo de jogo e 

materiais utilizados na modalidade. Explicamos que, como estávamos fazendo uma relação entre a 

queimada e o handebol, essa pesquisa visava conhecer, entender e aprofundar os conhecimentos 

sobre o esporte, para ter um diálogo mais fácil na aula que seria na quadra.  

 

6.2.2 – Aula 02 

 

O segundo encontro com a turma do 2º ano aconteceu no dia 26 de março, um terça-feira, 

quando fomos para a quadra realizar a prática de jogo de queimada. Antes de iniciarmos a prática, 

convidamos os escolares para uma roda de conversa, com o objetivo de abordarmos questões 
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relacionadas à aula anterior e, com isso, darmos continuidade aos planos de aulas.  

Perguntamos para os escolares que assunto estava sendo abordado e o que fora apresentado na 

aula anterior. Eles relataram que falamos sobre o conteúdo jogo e que existiam diferenças entre o 

esporte e o jogo. Disseram que hoje iríamos jogar queimada e algumas variações delas. 

Diante disso, retomamos a fala sobre as diferenças entre o jogo e o esporte e abrimos para 

mais uma questão: quais as diferenças entre o jogo de queimada e o esporte handebol? Por termos 

abordado esse assunto na aula anterior, questionamos com o intuito de sabermos se os escolares 

recordavam. Três escolares falaram: 

– A queimada é jogada em qualquer lugar, com o número de jogadores diferentes do 

handebol e que a bola também pode ser diferente da bola do handebol.  

– O handebol tem o objetivo de fazer o gol, e a queimada tem como objetivo queimar os 

jogadores da equipe adversária; 

– O objetivo da bola, na queimada, é bater nos jogadores, e o do esporte handebol é entrar 

no gol da equipe adversária e não atingir ninguém com ela. 

Usando os relatos como continuidade da nossa fala, afirmamos que o esporte é um conteúdo 

da educação física, assim, como o jogo. Os esportes são regidos por instituições e confederações 

internacionais que têm a missão de organizar as regras, definindo e delimitando, de tal maneira a 

torná-las oficiais, para serem válidas em todos os países. O intuito é premiar atletas e equipes que 

conseguem resultados positivos, seguindo todas as normas e leis da modalidade, a partir do 

regimento elaborado por essas instituições esportivas mundiais. Assim, explicamos que um jogo de 

voleibol, para ser válido oficialmente, precisa atender as necessidades do regimento mundial do 

esporte voleibol, como: número de jogadores definidos, dentro da quadra e no banco de reserva; a 

bola tem que ser oficial, para as equipes masculinas e/ou femininas; todos devem estar devidamente 

uniformizados; a quadra ter demarcações oficiais; as regras do jogo têm que ser seguidas e 

obedecidas, sendo orientadas por árbitros, que têm a responsabilidade de manter o ordenamento 

oficial do jogo. 

Lembramos que, na aula anterior, solicitamos que eles fizessem uma pesquisa sobre o 

handebol, sua origem, regras, número de jogadores, local onde é realizado, tempo de jogo e 

materiais utilizados na modalidade. Esse estudo teve como objetivo oportunizar aos escolares 

conhecer sobre a modalidade e, assim, fazermos uma relação dela com a queimada, com a 

sociedade e com a cultura. 

Alguns escolares haviam feito a pesquisa, mas falaram que não escreveram no caderno e que 

não lembravam o que tinham lido. Perguntamos sobre o número de jogadores, mas não eles 

souberam responder. Explicamos que no jogo de queimada e no esporte handebol, há semelhanças e 
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diferenças, e isso é que caracteriza um jogo e o outro esporte. 

Após a conversa, organizamos o jogo de queimada tradicional, como eles normalmente jogam 

na escola e na rua. As equipes foram montadas, os campos e as regras, definidas por eles. Não 

interferimos na organização do jogo, ficamos observando para conhecer e compreender quais os 

direcionamentos da turma no jogo.  

Com relação ao número de jogadores e campo, não houve alteração de regra, eles informaram 

que, se houvesse um jogador a menos em uma equipe, esta teria uma vida que seria administrada da 

forma como o grupo quisesse. Percebemos que eles não consideram a regra do “pé repete”, e 

quando perguntamos eles responderam que no jogo de queimada deles não tem. Outra modificação 

é que eles já começam o jogo com um integrante da equipe no “morto”. Esse jogador é o único que 

pode “queimar” um jogador do time adversário e voltar para seu campo, os outros que forem para o 

“morto”, que queimarem, não voltam para seu campo. Por fim, percebemos que, para queimar as 

meninas, os meninos teriam que jogar a bola com as duas mãos e não com uma só, evitando o 

lançamento de “rosca”. 

Deixamos o jogo acontecer livremente, apenas administramos os conflitos, como: invasão de 

campo, roubar bola no campo do adversário, “queimados” que não aceitavam a situação, arremesso 

dos meninos nas meninas com uma só mão. Antes de terminar o jogo, explicamos o jogo de 

queimada com “curinga”. Esse jogo possibilita uma equipe escolher um jogador do seu time que 

será o curinga, ou seja, esse jogador não poderá ser queimado, pois, caso isso ocorra, termina o 

jogo. Frisamos que a outra equipe não pode saber quem é o jogador curinga da equipe contrária.  

Concluímos o primeiro jogo e começamos o “queimada com curinga”, mas o tempo da aula 

encerrou e deixamos a atividade para a próxima aula. Finalizamos informando que a próxima aula 

seria na quadra e que os escolares comparecessem com vestimentas para a prática. 

 

6.2.3 – Aula 03 

 

No início da terceira aula, informamos a continuidade do jogo de “queimada com curinga”, 

sendo uma das diversas variações desse jogo. Perguntamos quem se lembrava da regra do jogo 

proposto. Uma escolar falou: 

 – O “curinga” será um colega que não poderia ser queimado, senão toda a equipe perderia 

o jogo. 

Concordamos com a escolar e acrescentamos que as duas equipes devem combinar, entre elas, 

quem será o “curinga”, e as únicas pessoas que terão conhecimento de quem sejam os “curingas” 

são o professor, os estudantes do PIBID-EF e a pesquisadora. 
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Um escolar perguntou se esse formato de jogo não seria um novo jogo. Esclarecemos que o 

jogo de queimada apresenta seus elementos raízes, que são: um jogo com bola; jogado com as 

mãos; com duas equipes; onde objetivo é lançar a bola no adversário para “queimá-lo” (a bola é 

lançada pelo jogador em direção ao adversário e, ao tocá-lo e em seguida cair no chão, representa 

que o jogador foi queimado). 

Nos seus estudos sobre jogo, brincadeira e esporte, os autores Knijnik e Knijnik (2004) 

escrevem sobre essa característica criadora e recriadora do jogo e explicam que a brincadeira e o 

jogo “são mais flexíveis e sofrem intervenç es, são recriados cotidianamente por todos que entram 

em contato com eles se apropriando e se integrando com estes verdadeiros elementos da cultura 

lúdica existentes em todos os agrupamentos humanos, sob as mais variadas formas” (p. 105) 

O jogo começou tranquilamente, e os escolares conseguiram realizar a atividade sem 

conflitos, sendo compreendida e onde todos puderam participar. Depois de duas partidas realizadas, 

resolvemos conversar com os escolares sobre os espaços em que esse jogo pode acontecer. Alguns 

escolares falaram na rua e na quadra da pracinha. E então esclarecemos que tanto para os jogos 

como para o esporte precisaríamos ter um espaço para realizar as atividades.  

Mostramos que na escola existem espaços para práticas corporais, e que estes devem ser 

valorizados e organizados para que todos da escola possam usufruir. As áreas de lazer, denominadas 

de espaços de lazer, têm o objetivo de possibilitar a realização de práticas corporais por todos os 

que fazem parte da comunidade. São espaços abertos, que qualquer um pode utilizar, e as suas 

instalações são de responsabilidade dos gestores públicos.  

Nesse momento, solicitamos que os escolares realizassem uma pesquisa sobre o assunto lazer. 

Apresentamos as seguintes questões que deveriam ser respondidas e estudadas: o que é lazer? Quais 

espaços de lazer existem na comunidade? Quais atividades podem ser realizadas nesses espaços de 

lazer? Qual população utiliza os espaços de lazer da comunidade? Solicitamos que se pudesse 

registrar por meio de fotos e filmagem. 

Finalizamos as atividades, informando aos escolares que a próxima aula seria em sala de aula, 

e o assunto seriam os espaços de lazer sobre a pesquisa que eles realizariam. 

 

6.2.4 – Aula 04 

 

A quarta aula aconteceu em sala, onde dialogamos com os escolares sobre as questões 

levantadas na aula anterior, como: o que é lazer? Quais espaços de lazer existem na comunidade? 

Quais atividades podem ser realizadas nesses espaços de lazer? Qual população utiliza os espaços 

de lazer da comunidade?  
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Alguns escolares se pronunciaram dizendo que não pesquisaram, mas que tinham uma ideia 

sobre o lazer. 

– Professora, pra mim lazer é curtir na rua, é ir à pracinha e jogar bola com a galera. Às 

vezes chego lá e tem gente, mas aí conversamos para todo mundo jogar. Então a gente se diverte 

junto, sem briga e todos juntos; 

– Eu gosto de ir à praia com a galera, aí eu me divirto muito, fico lá muito tempo, chego em 

casa, tomo banho e vou resenhar na rua, lá na pracinha também. É massa, é o que gosto de fazer e 

para mim é lazer; 

– E eu gosto, às vezes, de vim para a escola, vejo que é lazer, mas algumas vezes, outras não, 

porque os professores ficam reclamando que a gente não estuda e só quer conversar. Mas a graça é 

essa, conversar com o colega. Eu estudo, só que eles querem que a gente fique sentado sem 

conversar, só lendo livro em grupo. Aí não dá, assim, para mim, é forçado. Lazer tem que ser 

natural e tranquilo, sem estresse. 

Pontuamos algumas frases dos escolares, ap s os relatos, e escrevemos no quadro: “curtir”, 

“jogar bola”, “se diverte”, “sem briga”, “praia”, “me divirto”, “muito tempo”, “é o que gosto de 

fazer”, “escola”, “conversar com o colega”, “sentado”, “forçado”, “lazer natural”, “tranquilo”, “sem 

estresse”. 

No momento dos relatos, fomos escrevendo no quadro algumas palavras. Pedimos para que 

eles observassem que existiam palavras expressando o lazer (curtir, jogar bola, se diverte, sem 

briga, praia, me divirto, muito tempo, é o que gosto de fazer, escola, conversar com o colega, lazer 

natural, tranquilo, sem estresse), e outras que expressavam situações do não-lazer (escola, sentado, 

forçado). Um escolar observou que a palavra escola estava nos dois momentos. Então explicamos 

que o momento de lazer depende das pessoas e do que o momento representa para elas. Para alguns 

é lazer, e para outros é não-lazer. 

Sendo assim, expomos que o lazer é um direito social e faz parte da Constituição de 1988, 

segundo Marcellino e Ferreira (2007, p.11), que afirmam: “o lazer passou a ser direito social de 

todos os cidadãos brasileiros. Isso é assegurado, também, praticamente, em todas as constituições 

estaduais e leis orgânicas de municípios de nosso país”. 

Continuando o debate, perguntamos: Quais são esses espaços de lazer na sua comunidade? 

Quem são as pessoas que usam e quais atividades elas realizam nesse espaço de lazer? 

As respostas dos escolares foram: 

– Tem uma praça aqui perto da escola, bem movimentada, normalmente quem utiliza são as 

pessoas do bairro, as senhoras, para fazer caminhada, de tarde. À noite, quem vai é a gente, jogar 

bola e ficar conversando. Às vezes, uma menina leva a bola de vôlei e ficam jogando ABCD ou só 
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toque mesmo; 

– O espaço é o campo de areia da pracinha, o povo que usa são os caras mais adultos e a 

gente jovem, quando eles dão espaço para jogar. Pois se a gente tiver jogando e os caras chegar, 

ou eles fazem pressão para a gente sair ou eles entram no jogo, se encaixando em duplas; 

– Normalmente eu vejo o pessoal caminhando pela manhã, na rua. Eu acho que é um espaço 

de lazer, porque o pessoal corre, caminha, anda de bicicleta com crianças, e eu vejo eles se 

divertindo, conversando e rindo bem alto (risos). 

Diante desses relatos, que os espaços de lazer são locais públicos ou privados, como praças, 

ruas, shoppings, praias, clubes, qualquer espaço onde as pessoas vão se divertir e que todos possam 

participar de suas atividades com prazer, percebemos, pelas informações dos escolares, que eles 

vivem em uma região onde existem parques, praças, quadra e campo para as diversas atividades e 

utilização da população. 

Os registros dos escolares sobre as atividades realizadas são futebol, voleibol, skate, patins, 

ciclismo, musculação (nos aparelhos instalados), corrida, caminhada, alongamento. E o público que 

usa os espaços de lazer são crianças, jovens, adultos e idosos. Diante disso, mostramos para os 

escolares a importância desses espaços para a sociedade, locais usados com objetivo de lazer, 

diversão, socialização. Alertamos que os usuários devem ter o compromisso de manter os espaços 

íntegros, para que todos possam usar atualmente e no futuro. 

Voltamos à pergunta inicial: o que é lazer? Explicamos que o lazer é o contrário do trabalho, 

que expressa obrigação diária. Lazer é realizado no tempo livre, quando as pessoas não estão 

trabalhando. 

Concordamos com Silva, Paiva e Barra (2010, p. 01) quando afirmam: 

 

Atualmente, o lazer apresenta-se como um elemento central da cultura vivida por milhões 

de trabalhadores, possui relações sutis e profundas com todos os grandes problemas 

oriundos do trabalho, da família e da política, que sob sua influência, passam a ser tratados 

em novos termos. Tem sido considerado o tempo livre do ser humano, momento em que as 

pessoas podem desfrutar experiências com prazer, tranquilidade e até descansar. Portanto, o 

lazer deve ser um momento, em que o indivíduo se empenha em algo que escolhe, lhe dá 

prazer e que o modifica como pessoa. O prazer pode ser encontrado nas atividades lúdicas 

vivenciadas no contexto do lazer e, dentro deste quadro, encontram-se o esporte, os jogos, 

os brinquedos e as brincadeiras, assistir um filme, teatro, shows, práticas esportivas, 

passeios, ou um tempo para descanso.  
 

Expomos que para as práticas de lazer há elementos que são considerados como barreiras e 

outros facilitadores. Explicamos que o Godtsfriedt (2011, p. 01) afirma que “as barreiras do lazer 

são fatores que impossibilitam um maior número de pessoas a vivenciar uma atividade de 

recreação, lazer e relaxante”. Para o autor as barreiras são: a classe social, o nível de instrução, a 
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faixa etária, o sexo. 

 presentamos o artigo “Prática do lazer: uma revisão de conceitos, barreiras e facilitadores”, 

do autor Godtsfriedt (2011) onde ele afirma que a prática de lazer não deve ser realizada só dentro 

da escola, mas também estimulada nas aulas de Educação Física, para promover a realização fora da 

escola. Essas práticas oportunizam os indivíduos desenvolverem autonomia, criatividade, 

felicidade, diversão, igualdade e integração.  

Um dos elementos facilitadores é o jogo, que pode ser realizado na grande maioria dos 

espaços de lazer. As atividades realizadas ao ar livre, em praças, clubes, ciclovias e em diversos 

outros ambientes destinados ao lazer são situações que favorecem a formação do ser e a sua 

aprendizagem ao longo da vida. Com isso complementamos que a Educação Física deve promover 

o aprendizado dos escolares sobre os benefícios das práticas corporais e de lazer, relacionado 

também à saúde. 

Após esse debate, solicitamos que eles, ao final das aulas, fizessem um levantamento sobre os 

espaços de lazer na escola e quais atividades poderiam ser realizadas nesses espaços. Informamos 

que esse levantamento nos traria informações sobre as possibilidades de utilização dos espaços da 

escola e de que forma e quais práticas poderiam ser realizadas por eles nesses espaços. Explicamos 

que, futuramente, eles seriam beneficiados, pois esses espaços serão alternativas para práticas 

corporais. Eles concordaram e relataram que realizariam o levantamento e, em seguida, 

organizariam um grupo dentro da turma para conversar com a direção. Alguns escolares falaram 

que seria impossível, pois os responsáveis pela escola não iriam aceitar que ela fosse ocupada nos 

finais de semanas; para isso, teria que ter um responsável para os escolares não bagunçarem na 

escola, e acrescentaram:  

– Com certeza vai ter bagunça e vandalismo aqui, principalmente porque os meninos vão 

trazer uma galera de fora, aí é que vai bagunçar mesmo. Acredito que muitas coisas vão sumir e 

serem quebradas por aqui, é só esperar. 

A fala do escolar nos fez refletir sobre a realidade da comunidade; ele fez um relato de alerta, 

por conhecer o comportamento dos integrantes daquele espaço educacional. Porém, mesmo sabendo 

que isso realmente pode acontecer, incentiva os escolares nessa reivindicação, objetivando melhoria 

e espaços para a realização de suas práticas. 

A tarefa para a próxima aula seria decidir qual ou quais espaços na escola poderiam ser 

utilizados para realizar uma ou várias práticas corporais. Que eles observassem os locais e 

elaborassem qual atividade seria feita e de que material precisariam. Informamos que um dia antes 

passaríamos na sala para registrar essas informações. Pedimos que os escolares realizassem essa 

tarefa em grupo e que todas as informações fossem escritas no caderno. 
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6.2.5 – Aula 05 

 

 o quinto e último encontro com a turma do 2º ano, abordamos o assunto “Os espaços de 

lazer da escola”. Iniciamos o encontro perguntando: quais espaços foram mapeados na escola? 

Quais atividades serão possíveis de realizar? Quais materiais serão necessários para as práticas?  

Resolvemos modificar a estratégia da aula. Em vez de escrevermos no quadro as informações, 

iríamos fazer os percursos pela escola, e os escolares iriam indicando os espaços, as possíveis 

atividades e se usariam material. Solicitamos que os grupos formados levassem seus cadernos e, no 

decorrer do passeio, fossem apresentando os seus registros. Seguimos para os espaços escolhidos da 

escola e ouvimos as informações dos escolares sobre o potencial das áreas para as práticas 

corporais.  

O primeiro grupo apresentou o espaço localizado próximo ao estacionamento, onde há muitas 

árvores. Eles falaram que o espaço é usado por escolares que querem conversar, mas que poderia 

ser usado em atividades de jogos de mesa, como: dama, dominó, baralho, xadrez. Porém teriam que 

ser feitas alterações, como: colocar mesas e cadeiras, ou construir, com cimento, mesas e bancos. 

Concordamos com os escolares e alertamos para uma situação do espaço: ele fica ao lado das salas 

dos professores e próximo à sala de aula, portanto, se houver barulho com os jogos, poderá 

atrapalhar as atividades dos professores. Contudo informamos que isso é apenas um alerta, que o 

espaço, sendo bem organizado e monitorado, pode ser utilizado. 

O segundo grupo apresentou o espaço por trás da quadra, onde há uma grande quantidade de 

mato. Eles informaram que, se houvesse limpeza do local, nele poderiam ser realizadas atividades 

como: voleibol, queimada futebol mirim, atletismo.  

Em seguida, outro grupo citou o espaço depois da quadra de areia, onde também há muito 

mato, que as atividades possíveis para aquele espaço são: jogo de bola de gude, amarelinha, pula 

corda. O espaço é próximo a grandes árvores, onde existe sombra, podendo ser colocados bancos e 

mesas de cimento para os escolares usarem como local de estudos, leituras e jogos de mesa.  

O último grupo informou que os espaços por eles visualizados para possíveis práticas já 

haviam sido citados pelos colegas. 

Com isso, dialogamos com os escolares sobre os espaços de lazer presentes na escola e no 

bairro. Explicamos que esses espaços são um direito da sociedade, como já havíamos citado, e deve 

ser exigida dos gestores públicos a sua construção e preservação. Os escolares relataram que na 

escola eles sentem dificuldade de realizar atividades no contraturno e nos fins de semana. Afirmam 

que a escola é um lugar seguro para as práticas, mas que sempre está fechada, e a direção não 
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permite que os escolares a usem nos fins de semana. Disseram que seria ideal ter uma pessoa 

responsável, como um supervisor ou inspetor, que pudesse dar acesso à escola, para pudessem 

realizar as atividades. 

Perguntamos se eles consideravam importante ter esses espaços de lazer dentro da escola e no 

bairro. Todos afirmaram que sim, e que lhes ajudaria a não ficarem com tempo “vazio”, “de 

bobeira”, ocupados em uma atividade física, como uma escolar relatou:  

– Professora, o exercício físico é bom para a gente ficar com o corpo saudável, bonita, e não 

ficar em casa ocupando a mente com besteira.  

Com esse relato, apresentamos que a valorização da prática da atividade física faz com que a 

sociedade se mobilize, buscando melhorias e infraestrutura esportiva para todos. Mostramos que as 

atividades na escola devem se estender para fora do contexto escolar e acrescentamos que eles, 

como cidadãos críticos, precisam exigir que os espaços de lazer existentes devem ser bem cuidados 

por todos, usuários e gestores públicos, como também cobrar das autoridades a construção de novos 

espaços.  

Sobre esse contexto das práticas corporais e o lazer os PCN's afirmam: 

 

O lazer e a disponibilidade de espaços para atividades lúdicas e esportivas são necessidades 

básicas e, por isso, direitos do cidadão. Os alunos podem compreender que os esportes e as 

demais atividades corporais não devem ser privilégios apenas dos esportistas ou das pessoas 

em condições de pagar por academias e clubes. Dar valor a essas atividades e reivindicar o 

acesso a elas para todos é um posicionamento que pode ser adotado a partir dos 

conhecimentos adquiridos nas aulas de Educação Física (BRASIL,1997. p.29).  
 

Apresentamos a importância de trazer esse tipo de discussão para as aulas de Educação Física, 

proporcionando um momento de reflexão sobre os direitos e deveres deles dentro da sociedade. Um 

escolar relatou que algumas vezes eles solicitaram à direção da escola o uso dos espaços da escola 

para fazer atividades diversas, mas nunca foram atendidos. Diante disso, sugerimos a elaboração de 

um projeto organizado pelos professores e pelos escolares que tenham interesse de usar a escola 

para as atividades de lazer no contraturno e nos fins de semana. Os escolares interessados têm que 

organizar, por escrito, uma solicitação, informando quem são as pessoas (professores, escolares e 

gestores) envolvidas e responsáveis pelo projeto, para que o requerimento seja oficializado. 

Após o diálogo com os escolares sobre os espaços de lazer, percebemos que eles 

compreenderam a importância desses espaços dentro e fora da escola como um lugar que é deles e 

que precisa ser preservado. Entenderam que eles podem reivindicar e exigir das autoridades 

melhorias, manutenção e novos espaços. Aprenderam que nesses espaços podem ser realizadas 

diversas atividades, não só as tradicionais, como voleibol e futebol, como também jogos de mesa e 

jogos populares. Perceberam que todos da comunidade usam os espaços de lazer, não só os jovens. 
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Compreenderam que os jogos podem ser adaptados para os espaços disponíveis para eles e que o 

que se aprende na escola pode ser estendido para as suas práticas corporais cotidianas nos espaços 

de lazer. 

Diante do apresentado, efetuamos a análise das aulas e compreendemos que os escolares 

conseguiram ampliar, aprofundar e aprender sobre os jogos, compreendendo-os como conteúdo de 

ensino. O debate sobre jogo e cultura, jogo e esporte possibilitou os escolares compreenderem a 

origem de muitos jogos, como também aprenderem que os jogos influenciam uma sociedade, e esta 

pode influenciar os jogos, mudando e criando suas regras. As diferenças entre o jogo e o esporte 

foram discutidas, e pudemos perceber que um novo saber foi adquirido a partir dos debates. Os 

escolares se mostraram interessados nessas discussões, e as aulas práticas foram uma forma de 

problematizar e incorporar o tema sobre jogo e esporte. As aulas práticas versaram sobre jogos e 

representações dos esportes, visando à percepção dos escolares sobre as suas semelhanças e 

diferenças. Abordamos os jogos cooperativos e competitivos em atividades práticas, como Rede 

humana e jogo de queimada, fazendo esse elo entre os temas discutidos. Outro tema discutido foi 

sobre lazer e seus espaços para as atividades dentro e fora da escola. Um ponto positivo foi a 

compreensão dos escolares sobre a necessidade de conservação e manutenção dos espaços de lazer. 

O direito ao lazer foi outro ponto debatido, visando à reflexão e à criação do senso crítico dos deles 

sobre esses lugares. A possibilidade de a escola apresentar espaços de lazer foi discutida, e 

propostas foram lançadas, buscando viabilizar projeto para esses interesses comuns dos escolares. A 

aprendizagem sobre os espaços de lazer possibilitou-lhes aprender sobre seus direitos e deveres 

como cidadãos, objetivando a consciência crítica. Dessa forma, o respeito e a valorização dos 

espaços públicos foram citados pelos escolares como forma de preservação do que pertencia a eles. 

Dessa forma, foi possível perceber que houve aprendizagem dos escolares sobre o conteúdo 

jogo, lazer e os espaços de lazer. Eles compreenderam que o cuidado com esses espaços possibilita-

lhes uma prática constante de atividades físicas diversas. O processo avaliativo, com debates, 

pesquisas, participação, indica que a proposta de sistematização possibilitou uma organização e 

estruturação dos conhecimentos a serem ministrados, visando à apreensão dos conhecimentos pelos 

escolares de forma progressiva. 

 

6.3 A sistematização do conteúdo jogo no 3º ano do Ensino Médio 

 

O conteúdo jogo abordado no 3º ano do Ensino Médio teve como objetivos: oportunizar a 

aprendizagem sobre o jogo como conteúdo; compreender a relação entre jogo e cultura; conhecer a 

diferença entre o jogo e esporte; conhecer sobre o lazer e os seus espaços de lazer. Os assuntos de 
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todas as aulas tiveram o jogo abordado nas três dimensões dos conteúdos: conceitual, procedimental 

e atitudinal. As aulas aconteceram em sala de aula e na quadra da escola, com abordagens teóricas e 

práticas. Os materiais utilizados nas aulas foram: quadro branco, caneta para quadro, bola de 

handebol, bola de borracha e cones. Para avaliação apresentamos os indicadores participação em 

grupo, debates, pesquisas, registros escritos no quadro para o caderno, pesquisa de campo, 

cooperação em grupo, respeito e superação pessoal e em grupo. 

 

6.3.1 – Aula 01 

 

No dia 21 de março de 2013, desenvolvemos as atividades sobre o conteúdo jogo na turma do 

3º ano. Informamos que realizaríamos quatro encontros, correspondendo a quatro aulas. O objetivo 

geral foi aprender sobre o jogo e seus conhecimentos. Nessa turma os objetivos específicos foram: 

oportunizar a aprendizagem sobre o jogo como conteúdo; compreender a relação entre jogo e 

cultura; conhecer e aprender a diferença entre o jogo e o esporte; conhecer sobre o lazer e os seus 

espaços de lazer para a prática dos jogos e esportes. As aulas aconteceram na sala de aula e na 

quadra. 

Explicamos, inicialmente, que aquela aula seria sobre o jogo, a cultura e a sociedade e, assim, 

perguntamos aos escolares o que eles entendiam sobre o jogo e se este tinha relação com a 

sociedade e a cultura. A turma se mostrou muito quieta, e não sabemos se isso foi ocasionado pela 

nossa presença ou porque estavam com dúvidas na pergunta. Insistimos e questionamos: vocês 

acreditam que o jogo que é praticado aqui na sua escola e na sua rua tem relação com a sua cultura, 

com o local e as pessoas com quem vocês convivem? 

Nesse instante, um escolar respondeu:  

– Professora, acredito que sim, pois o que eu aprendi de jogos, todos, foram com os colegas 

da rua, outros com meus primos e meus tios, que me ensinaram, nas brincadeiras na casa do meu 

avô.  

Dois escolares concordaram e um deles acrescentou:  

– A gente aprende as coisas na escola, e a escola tá dentro de um bairro, que é onde mora as 

pessoas, que são nossos familiares. Então, a nossa cultura é o que aprendemos com as pessoas que 

vemos todos os dias, na rua, na escola, no ônibus, no mercado, não é isso que você tá 

perguntando? 

Com embasamento teórico dos autores Tylor, (2003), Geertz (2008) e Blach (2013), 

concordamos com a fala dos escolares. O clássico da antropologia Primitive Culture (1871) de Tylor 

abre com a definição frequentemente citada: “  cultura ou civilização, entendida no seu sentido 
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etnográfico amplo, é o conjunto complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o 

direito, o costume e toda a demais capacidade ou hábito adquiridos pelo homem enquanto membro 

de uma sociedade” 
2
 

Nesse sentido, acrescentamos que a cultura são valores, regras, normas, tradições de um povo, 

que as pessoas passam para seus familiares, seus filhos, os costumes que aprenderam quando 

criança e ao longo da vida. O autor Geertz (2008) afirma que o conceito da cultura deve ser a partir 

da semiótica, ou seja, ao falarmos de cultura, devemos interpretar sinais da sociedade, que são: o 

comportamento, a forma de pensar, de se comunicar como ações simbólicas do grupo. 

Segundo Blach (2013), um estudioso dos escritos do americano Geertz (2008), a concepção 

de cultura para o americano é que seja uma 

 

rede de “sistemas entrelaçados de signos” e é, também, um contexto dentro do qual as 

ações simbólicas do ser humano – comportamento, comunicação, acontecimentos sociais, 

processos e instituições – podem ser interpretadas por meio de uma descrição densa 

(BLACH, 2013, P. 03). 

 

Após essa explanação, apresentamos um exemplo da realidade dos escolares. Expomos que, 

quando conversamos com alguém da nossa família, já idoso (avós e avôs), percebemos que na sua 

época existiam comportamentos e regras sociais diferentes da sociedade de hoje. Percebemos que as 

meninas e mulheres não podiam ficar muito tempo na rua e que normalmente elas não trabalhavam, 

ficavam em casa cuidando da família. O homem trabalhava, e ele era considerado o chefe da 

família. Hoje se veem mulheres trabalhando, sendo, muitas vezes, quem sustenta a casa e são mais 

independentes. 

Observamos que os escolares ficaram pensativos sobre esse relato e um deles falou: 

– Professora, minha avó falou uma vez que meu avô reclamava com ela porque ela 

trabalhava como doméstica e ele dizia que minha avó não ia trabalhar, ela sai na rua pra ficar 

passeando, e fazendo graça para outros homens.  

Explicamos que isso acontece e que antigamente a mulher que trabalhava fora não era bem-

vista pelo povo, e normalmente os homens não gostavam, pois as pessoas falavam, tornando-se uma 

afronta para o marido delas. Sendo assim, como as normas, os costumes de uma sociedade mudam, 

os seus hábitos e as práticas sociais também mudam.  

Retornando ao assunto jogo, podemos dizer que o comportamento, a forma de pensar e de se 

comunicar de uma sociedade também influencia a forma como o jogo é praticado, como as regras 

são transmitidas e como o grupo social dá sentido e significado a esse jogo. Como já havíamos 

                                                 
2. Tylor, Primitive Culture, 1871; citação retirada do artigo Edward Burnett Tylor do site Infopédia, disponível em: 

<http://www.infopedia.pt/$edward-burnett-tylor>. Acesso em 30/01/2013. 
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falado, os jogos, elemento da cultura, são modificados pelas pessoas de uma sociedade que fazem 

isso para este seja adaptado ao espaço e às pessoas que estão realizando o jogo. 

Em seguida, informamos que o jogo, na Educação Física, é um conteúdo que eles 

aprenderiam sobre a história, as regras, como se joga, qual o significado do nome dos jogos, entre 

outras características. A partir desse diálogo, iniciamos nossa fala sobre o jogo e o esporte, 

perguntando aos escolares: o jogo e o esporte são a mesma coisa? Há diferença entre o jogo e o 

esporte? De imediato, eles falaram que são a mesma coisa, que tanto eles jogam, como fazem 

esportes. Resolvemos escrever no quadro as informações apresentadas nos relatos dos escolares, 

visando organizá-las. E neste tempo um escolar relatou: 

– Professora, acredito que o jogo é uma atividade livre, onde todos conseguem jogar, e o 

esporte não, você tem que saber jogar do jeito certo, como o técnico exige, senão você não faz 

parte da equipe daquele esporte. 

Concordando com a fala do escolar, acrescentamos que o jogo e o esporte apresentam como 

elementos comuns regras, materiais, espaço, tempo de jogo e número de jogadores. E perguntamos: 

Se eles têm esses elementos em comum, quais as diferenças?  

– Eu acho que o jogo é competitivo, e o esporte é diversão. 

Após esse relato, um escolar se exaltou e, indignado, falou:  

– De forma nenhuma. O esporte que a gente assiste na televisão pune os jogadores, tem 

muitas regras, que se não for respeitadas, o jogador de futebol leva cartão amarelo. O esporte é 

competição, não consigo ver diversão, mas sim os jogadores sendo obrigados a ganhar. E quando o 

time perde os torcedores doidos, vão para a porta do estádio do time brigar, reclamar e até jogar 

ovo e pedra nos jogadores. A gente vê tudo isso na TV, e isso é diversão? 

– Eles fazem isso porque são doentes. Mas o esporte é diversão sim, e também competição. O 

jogo que fazemos na escola também tem competição e diversão, só que a gente não precisa ter 

obrigação de ganhar nem brigar porque perdeu, é um jogo, o que vale é se divertir e aprender. Não 

é, professora? Os caras acham que quando jogam futebol na escola, estão jogando uma Copa do 

Mundo. Aí perdem e ficam brigando nos corredores, até palavrão e tapa sai. Ô povo besta! 

As falas dos escolares refletem o que hoje a mídia televisiva passa para os telespectadores: a 

competição; as reclamações e brigas de torcedores; a violência; a obrigação do time, pois eles estão 

trabalhando, recebendo dinheiro e devem sempre ter o resultado positivo nos jogos. 

Afirmamos que as palavras da escolar estavam corretas e resolvemos apresentar as diferenças 

entre o jogo e o esporte. Explicamos que o que difere os dois é a forma como os elementos (regras, 

materiais, espaço, tempo de jogo e número de jogadores) são tratados. No jogo eles podem ser 

adaptados e modificados pelos jogadores. Já no esporte, os elementos são fixos e determinados, não 
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podendo ser alterados pelos jogadores. No jogo, os jogadores adaptam-nos para atender ao contexto. 

Já no esporte, os jogadores devem adaptar-se aos elementos. O esporte tem suas regras regidas por 

instituições e confederações internacionais, cujas normas são mundiais. O jogo e o esporte são 

fenômenos criados pela sociedade. 

De forma geral, sempre é declarado que o esporte vem do jogo, porém existem exceções de 

que alguns jogos vêm do esporte. Os autores Knijnik e Knijnik (2004, p. 105), citam que “o esporte 

também pode vir a ser um jogo, sob determinadas condições – tais como o relaxamento das regras, 

uma menor organização, a ausência da busca incessante da vitória, entre outras”. 

Acrescentamos que o jogo e o esporte são atividades divertidas, mas que deste é cobrado o 

rendimento e a performance, a perfeição e técnicas dos movimentos, como a escolar havia falado, o 

“saber jogar”.  o jogo, é preciso saber jogar, mas não de uma maneira perfeita, e utilizamos como 

exemplo o jogo “Cinco cortes” e o esporte Voleibol. O jogo é praticado por pessoas de diferentes 

tamanhos, cada um com a sua habilidade nos fundamentos toque, passe e manchete. A bola pode ser 

conduzida, e isso não vai fazer com que a atividade seja interrompida, muito pelo contrário, esse ato 

é uma forma de fazer com que a atividade aconteça sem se perder o objetivo do jogo, que é manter 

a bola no ar por mais tempo. Já no esporte Voleibol, o objetivo é manter a bola no seu campo de 

jogo, sempre no ar, mas já no campo da equipe adversária, a bola deve cair e tocar no chão. Na 

realização dos fundamentos do voleibol é exigida a perfeição, a bola não pode ser conduzida, e os 

jogadores, preferencialmente, têm que ser altos e com excelente técnica. 

Explicamos que o jogo é transformado em esporte quando um grupo de pessoas organiza, 

delimita, fixa as regras, o espaço, o tempo, o material e o número de jogadores, ficando limitado e 

restrito. Todas essas decisões são feitas por membros de confederações e instituições oficiais e 

mundiais. Assim, as regras são mundialmente respeitadas e obedecidas. 

Finalizamos a aula solicitando que os escolares pesquisassem em casa sobre as diferenças 

entre o jogo e o esporte, como forma de fixar as informações apresentadas na sala de aula. 

Solicitamos, para a próxima aula, que eles comparecessem como roupas para realização da prática 

na quadra. 

 

6.3.2 – Aula 02 

 

Iniciamos a conversa realizando a apresentação da aula anterior e os conteúdos que haviam 

sido ministrados. Perguntamos aos escolares sobre o conteúdo jogo e suas diferenças com relação 

ao esporte. Um escolar se posicionou relatando que o jogo é adaptado, e o esporte é oficial. 

Continuamos falando que o jogo é criado e recriado pelo povo. Exemplificamos a afirmação a partir 
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do esporte handebol, pois naquele momento, na escola e na nossa aula, não teríamos condição de 

praticar o esporte handebol, visto não termos a bola oficial, o espaço oficial e a quadra para sua 

realização. A quadra que utilizamos não tem a marcação oficial, nem vestimentas e materiais 

apropriados. 

Depois dessa explanação, apresentamos as atividades que seriam realizadas. A primeira seria 

o “Passe 10”.   atividade acontece a partir da manipulação da bola com as mãos, em que a turma, 

dividida em dois grupos, deve passar a bola para um membro da sua equipe, realizando uma 

contagem até o número dez. O objetivo é fazer com que uma equipe realize os dez passes sem ser 

interrompido pelo outro grupo. Caso consiga os dez passes, o grupo marca ponto. Se a outra equipe 

interceptar a contagem e ficar com a bola, inicia a sua contagem. A atividade possibilita os escolares 

a aprendizagem e/ou ampliação dos conhecimentos sobre esse jogo, como também sobre 

manipulação da bola com as mãos, arremesso, percepção espacial e temporal, coordenação motora, 

socialização, respeito às regras, etc. 

Alguns escolares não participaram por diversos motivos, mas foram informados de que, no 

decorrer da prática e ao final, seriam questionados sobre ela. Essa foi uma forma de os escolares 

participarem e aprenderem a partir da observação do jogo, entendendo o objetivo da atividade e as 

modificações das regras. 

Antes do início do jogo, uma escolar solicitou que fosse feito um alongamento. Dessa forma, 

delegamos a essa escolar a responsabilidade de realizar o alongamento. Essa postura foi tomada 

porque o professor de educação física informou, no momento da prática, que ela já havia realizado o 

alongamento e conhecia os movimentos. A aluna ficou envergonhada, e outra resolveu começar. 

Algumas perguntas foram feitas durante o alongamento, como: 

– Professora, o alongamento não deve ser iniciado pela parte superior do corpo, pela 

cabeça?  

– Os movimentos não devem ser feitos devagar? 

Não sendo o tema da aula, contudo, compreendemos que é assunto da disciplina, e que 

devemos atender as dúvidas dos escolares, a necessidade do contexto envolvido. Concordamos com 

Neira (2011, p. 148), que afirma: 

 

não há qualquer problema se os conhecimentos adquiridos durante o trabalho pedagógico 

com uma determinada manifestação gerarem interesses por outra temática similar. Quando 

se problematiza um determinador marcador social identificado em uma prática corporal, o 

processo foge ao controle, pois não existe qualquer possibilidade de prever as interrogações 

que serão supracitadas. 
 

Com isso, relatamos que o alongamento tem o objetivo de preparar a musculatura para uma 
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atividade prática que venha posteriormente. Segundo  chour Júnior (2007, p. 55), “alongamento é 

referido por exercício que envolve a aplicação de uma força para superar a resistência do tecido 

conjuntivo sobre a articulação e aumentar a amplitude de movimento”. Ou seja, alongar o músculo 

com uma determinada força.  

Explicamos que cada pessoa tem grau de flexibilidade e que algumas pessoas são mais 

flexíveis que as outras, sendo isso determinado por alguns fatores, como: idade, sexo, resistência, 

etc. Que o início dos movimentos pela parte superior ou inferior do corpo é apenas estratégia para 

ordenar a atividade, buscando ter uma sequência para atender toda a musculatura. 

Informamos que é importante lembrar qual atividade faremos para que, a partir daí, 

alonguemos os músculos que serão mais utilizados na prática. Entende-se que toda atividade, 

independentemente de haver muito ou pouco movimento, é realizada por todo o corpo, porém o 

alongamento, de forma geral, visa alongar os principais músculos.  

Questionamos os escolares sobre o objetivo do alongamento: é realmente necessário fazê-lo 

antes da aula prática? O alongamento pode ser “pulado” durante as aulas práticas? 

Os escolares relataram: 

-– Professora, eu acredito ser importante, porque nós ficamos com os músculos mais soltos 

para fazer os movimentos do jogo; 

– Eu acho que não é tão necessário, principalmente porque temos pouco tempo, e para mim 

no jogo a gente já alonga, correndo, jogando a bola. 

As divergências das informações dos escolares existem devido à prática do alongamento não 

ser discutida na aula, é s  realizada, caracterizando o “fazer-pelo-fazer”, sem uma problematização. 

A escolar que respondeu concordando é atleta do time de handebol da escola e informou que o 

treinador sempre faz alongamento antes dos treinos. Já o escolar que relatou ser desnecessário não 

participa de nenhum esporte na escola e disse que só joga na rua. No jogo ele não faz nenhum tipo 

de alongamento, apenas chega à rua, organiza os times e começa a jogar. 

Continuamos a explicar sobre o alongamento e falamos que o músculo é flexível, ou seja, é 

elástico, possibilitando o corpo realizar movimentos que necessitem de amplitude. Um ponto 

importante do alongamento é saber quais músculos estão sendo alongados e qual a finalidade de 

realizar aquele alongamento para determinado músculo. Falamos da percepção corporal, em que 

cada um deve ter a consciência e a sensibilidade, no momento em que está realizando o 

alongamento, como forma de compreender o movimento. Isso ajuda cada indivíduo a conhecer seus 

limites e possibilidades e, caso apresente alguma dificuldade e/ou facilidade, precisa entender o 

porquê disso. Essa é uma forma de compreender seu corpo e o corpo do outro. 

Ao término do alongamento, solicitamos que as estudantes do PIBID conduzissem a atividade 
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“Passe 10”, dividindo os grupos e iniciando o jogo.   turma foi dividida em dois grupos, a partir do 

par ou ímpar. Os grupos, inicialmente, foram dispostos na quadra limitados pela margem verde. 

Esse espaço foi delimitado, sendo acordado pelos dois grupos. Uma das variações do jogo seria 

diminuir o espaço de deslocamento dos jogadores. Solicitamos que os passes fossem alternados 

entre um menino e menina, já que observamos que os meninos estavam em maioria. 

Uma das dificuldades apresentadas pelos escolares foi que eles confundiam os colegas, pois 

as roupas não ajudavam na visualização dos grupos, estando alguns com roupas parecidas e da 

mesma cor. Os meninos reclamaram que as meninas não se movimentavam, e isso dificultava os 

passes para elas. 

Explicamos para os escolares que os movimentos realizados nesse jogo eram do esporte 

handebol e que o jogo “Passe 10” possibilitava-lhes aprender sobre uma modalidade que não é tão 

divulgada no Brasil, principalmente, na mídia televisiva. Os escolares se mostraram receptivos com 

o jogo, mesmo em alguns momentos parecendo enfadados e sempre relatando que preferiam jogar 

futebol. 

Encerramos a atividade mostrando que os escolares que nunca jogaram handebol poderiam 

participar de um jogo, pois, por ter realizado a prática na aula, haviam conhecido e entendido um 

dos fundamentos do handebol, que é o passe. Mesmo aqueles que não haviam participado e que 

estavam assistindo não teriam, também, dificuldades em identificar a modalidade na televisão ou 

num jogo na escola, pois conheceram um dos fundamentos do esporte. 

A segunda atividade que realizamos foi a queimada. Os mesmos grupos que haviam 

participado da atividade anterior foram organizados em duas equipes. Antes do início do jogo, 

chamamos os escolares para definirmos as regras. Sabendo que os escolares da escola tinham suas 

regras preestabelecidas para esse jogo, perguntamos: quais são as regras de vocês para o jogo da 

queimada? 

Os escolares falaram que a regra para queimar a menina é diferente da dos meninos. Para se 

jogar a bola nas meninas, os meninos devem realizar o arremesso com as duas mãos. E para 

queimar os meninos, pode ser com uma mão ou com as duas. A justificativa para essa regra é que 

isso evitava os meninos machucarem as meninas, pois eles consideram que aqueles têm mais força 

que as meninas e que muitos deles não as respeitam e jogam a bola com força. 

Outra pergunta foi: a pessoa que foi queimada e vai para o “morto”, se queimar uma pessoa 

da equipe adversária, volta para seu campo ou fica no “morto”? Os escolares falaram que não volta, 

fica no “morto”. Outra regra exposta foi que o jogo da queimada inicia com um jogador no morto. 

Se esse jogador que está lá desde o início do jogo queimar um jogador da outra equipe, ele tem o 

direito de voltar para sua equipe. Porém, se outro jogador ou o mesmo jogador (que estava no 
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morto), que está no seu campo de jogo, queimar um jogador da outra equipe, e for para o “morto”, 

ele não volta para seu campo de jogo. Uma escolar disse que os jogadores seguintes não vão para o 

“morto”, mas sim para a lateral da equipe adversária, tendo a possibilidade de pegar a bola, que foi 

para a lateral, e queimar a equipe adversária. Mas um escolar disse que não era “legal” jogar assim, 

pois o jogo ficava violento, acontecendo de alguém se machucar. Nesse momento, os outros 

escolares acataram a decisão, considerando melhor não colocar essa regra, e jogar a queimada 

denominada por eles de “queimada tradicional”. Então, os jogadores que fossem queimados iriam 

para o “morto” e não voltariam para seu campo de jogo, não podendo pegar a bola na lateral, mas s  

no final da quadra. 

Dessa forma, apresentamos para os escolares que eles são os donos do jogo, mas que naquele 

momento deveríamos entrar num consenso para que todos pudessem participar. Informamos que no 

decorrer da atividade iríamos fazendo as variações para eles pudessem vivenciar outras forma do 

jogo queimada e, assim, promover novas aprendizagens a partir do jogo de queimada tradicional. A 

delimitação do espaço ficou só na quadra amarela. 

Outra regra apresentada foi: quem pega a bola pode passar para outro colega ou não? Todos 

os escolares decidiram que isso poderia ser feito, já que os dois grupos tinham alguns escolares que 

não queriam arremessar, considerando-se com pouca força e habilidade. 

No decorrer do jogo, a bola bateu no pé de um aluno, e questionamos com o grupo se isso não 

seria a regra “pé repete”, uma das regras do jogo. Um escolar afirmou que no jogo de queimada 

deles a regra do “pé repete” foi retirada, valendo a bola tocar em qualquer parte do corpo da pessoa, 

que ela era considerada queimada. 

Em um dado momento, uma escolar invadiu o campo adversário, e alguns do grupo 

adversário reclamaram, então resolvemos voltar o jogo, e assim a escolar repetiu a jogada. 

Percebemos que os escolares utilizam algumas palavras como estratégias de jogo, como: 

– Vamos combinar!  

– Vamos continuar com essa mesma jogada, para queimar no momento certo! 

– Joga mais rápido e mais baixo para ser mais rápido! 

– Você deve ficar sempre no meio da quadra, eu é que tenho que me movimentar aqui morto! 

Esse tipo de diálogo refere-se às estratégias e formas de organização do jogo de cada equipe. 

Observamos como os escolares se organizam no jogo, montando suas estratégias, sendo uma forma 

de surpreender a outra equipe, enganando-os e mantendo-os atentos a certa situação, para assim 

reagirem às jogadas surpresas. 

Observamos que os escolares que estavam assistindo também participavam do jogo, torcendo 

e conversando com outros, dizendo como é para jogar, a melhor forma, informando as estratégias 
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das equipes, como:  

– Eles estão jogando rápido para deixar vocês tontos! 

– Eles estão jogando a bola nas pernas para vocês não conseguirem pegar! 

 Sendo assim, vimos que, mesmo os que estavam assistindo, envolveram-se no jogo, 

apresentando formas de jogar. Esse tipo de atitude é favorável tanto para quem assiste como para 

quem joga, colocando os escolares em um momento de interação e organização de jogo. Os que 

estão dentro do jogo tomam as informações dos que estão assistindo como orientações, e os que 

estão assistindo se apresentam como “técnicos”, “líderes”.  

Caracterizamos essas pessoas, nesse tipo de contexto, como um jogador a mais, o armador, o 

que observa a forma tática do jogo e joga também, apresentando as possibilidades, modificando as 

estratégias de jogo, evitando que a equipe seja surpreendida. Podemos dizer que eles estavam 

representando o “técnico” do time. 

O jogo terminou devido ao tempo de aula, e combinamos com os escolares que a aula 

seguinte seria uma continuação dessa aula. Apresentaríamos diferentes formas de jogar a queimada, 

com variações. 

 

6.3.3 – Aula 03 

 

A terceira aula com a turma do 3º ano do Ensino Médio aconteceu na sala de aula e, de acordo 

com o cronograma, apresentamos para os escolares que na aula seria abordado o papel do jogo no 

mundo do lazer. 

Explicamos que, quando realizamos um jogo, temos como objetivo diversão e prazer. 

Normalmente realizamos os jogos na escola, nos espaços de lazer que existem na comunidade e em 

clubes. Perguntamos: onde são realizados seus jogos? Um escolar falou: 

– Os espaços que tenho é a quadra perto de casa, a praça, a escola e a rua” 

Em seguida, perguntamos: o que é lazer?  

Tivemos as seguintes respostas:  

– É divertimento; 

– É passear no shopping; 

– É ficar conversando com os colegas na rua; 

– É ir para praia; 

– É jogar bola no campo da pracinha. 

Concordamos com todos os relatos e escrevemos no quadro que o significado do lazer é uma 

atividade praticada no tempo livre, em busca do lúdico, ou seja, que dá prazer à pessoa. Isso não 
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quer dizer que é um conceito fechado e que o lazer tem significados diversos a partir dos interesses 

de cada pessoa, da sociedade e da cultura do ser. 

Apresentamos para os escolares que o lazer pode ser vivenciado sob cinco interesses culturais, 

segundo cita o autor Dumazedier (1980), que são: físico/esportivo (compreendido pela prática de 

exercícios físicos e esportivos, assim como pelas atividades relacionadas à cultura física, tanto pela 

participação quanto pela assistência do espetáculo das atividades relacionadas à cultura física); 

intelectual (atividades com as quais se busca contato com o real ou um conhecimento objetivo, 

representado pelo domínio do real sobre o imaginário, físico e social); artístico (evidenciado pela 

predominância do imaginário sobre o real, buscando-se o contato com o fictício, com o estético, 

com o belo); manual (caracterizado por atividades de ordem e necessidades psicológicas, realizado 

através de manipulação e consertos de objetos, pela criação ou transformação de matérias); e social 

(representado pela necessidade de filiação a um grupo, concretizando-se pelas relações interpessoais 

e pela busca do contato face a face). 

O autor Camargo (1986) acrescenta mais um interesse, o turístico, que se caracterizaria pela 

busca do contato com paisagens, pela mudança de ritmo e estilo de vida, alterando a rotina 

cotidiana. Por fim, a autora Schwartz (2003) apresenta mais um, que é um novo conteúdo cultural 

do lazer, o virtual, pois diante desses novos meios de comunicação são várias as possibilidades de 

informação advindas do mundo virtual, inclusive no que tange ao lazer, uma vez que se pode 

vivenciar tanto a contemplação, por visualizar novos locais quanto se torna possível a participação 

em eventos, como conhecer pessoas, aprender determinados dados culturais. 

A partir disso, nossa pretensão foi fazer com que eles entendessem o que é lazer e as 

dimensões que o envolvem . 

Um escolar indagou:  

– Professora, e o que é lúdico? 

Respondemos essa indagação a partir da afirmação do autor Miranda (2013, p. 03): “o lúdico 

é uma categoria geral de todas as atividades que têm características de jogo, brinquedo e 

brincadeira”. Para Genú (2010, p.18), “o lúdico é muito mais que um conceito, é concebido como 

uma ação, uma forma de sentir e agir possibilitada pela liberdade de escolha e motivada pelo prazer 

de realizar e participar do fenômeno chamado jogo”. 

Então, explicamos que o lúdico está relacionado ao prazer de jogar, ao sentir e agir no jogo e à 

liberdade de escolha para jogar. Apresentamos que o lúdico abrange atividades sem compromissos, 

descontraídas e desobrigadas da vontade alheia, ou seja, sem sermos obrigados a fazer porque 

outras pessoas mandam. O lúdico é realizar atividades livres, por vontade própria, sem pressões e 

avaliações. 
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Essa sensação de liberdade é que faz as pessoas se entregarem à atividade, é quando jogamos 

e não damos conta do tempo, e, assim, ficamos totalmente despreocupados com ele. O lúdico é 

prazer, é a sensação de liberdade para agir e para ser. É ser incansável depois de longas horas 

jogando. 

O autor Freire (2005) cita que para o jogo temos energia de sobra. Quando falamos de jogar e 

ser resistente e incansável, o autor relata que “a resistência demonstrada nessas horas ocorre porque, 

no caso da criança, ela recorre não à energia para provimento de alguma necessidade, mas à energia 

que sobra, que só pode ser utilizada no mundo lúdico, no mundo do jogo ou da arte” (p. 27). 

O lúdico faz com que as pessoas inventem maneiras de jogar, inventem e descubram 

movimentos diferentes, criem suas próprias estratégias de jogo, ampliem suas habilidades, 

descubram que sabem jogar e resolvam situações durante as atividades que consideravam difícil. O 

lúdico nos mostra que é possível realizar ações que consideramos impossíveis. Apresenta os 

obstáculos de uma maneira melhor e mais suave, fazendo com nos superemos sem percebermos. 

Colocamos todas essas informações no quadro e pedimos que os escolares lessem e 

refletissem. Após, pedimos que eles escrevessem em uma folha, para nos entregar na próxima aula, 

a explicação do que é o lúdico para eles, e que poderiam tomar como exemplo uma experiência 

pessoal. Perguntamos, em seguida, se perto de onde eles moravam havia espaços de lazer. Muitos 

responderam que sim, mas que eram pouco frequentados, porque estavam sujos, com os bancos 

quebrados, a quadra estava com buracos no piso e não havia mais o parque de cimento, ele tinha 

sido destruído por moradores de rua.  

Então, para a próxima aula, solicitamos que eles respondessem um questionário com as 

seguintes perguntas: Vocês realizam atividades fora da escola? Onde são feitas as suas atividades? 

Elas podem ser feitas em outros locais? Quais locais? Existem espaços de lazer na sua comunidade? 

Escrevam quais. Quais atividades podem ser feitas nesses espaços? Quem utiliza os espaços de 

lazer? Quais são as atividades que essas pessoas que usam os espaços de lazer praticam? 

Solicitamos que, se possível, eles fotografassem e filmassem. 

Encerramos a aula, pedindo que eles comparecessem com roupas adequadas para realização 

da prática na quadra. Pedimos também que eles respondessem as questões e também trouxessem 

por escrito o que é lúdico para eles, a fim de ser debatido na próxima aula. 

 

6.3.4 – Aula 04 

 

Na quarta aula, levamos os escolares para quadra para debatermos sobre os espaços de lazer 

na comunidade e se existem estes espaços dentro da escola. O diálogo na quadra teve início com os 
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relatos dos escolares sobre as questões que foram passadas na aula anterior: Vocês realizam 

atividades fora da escola? Aonde são feitas as suas atividades? Esta atividade pode ser feita em 

outros locais? Em quais locais? Existem espaços de lazer na sua comunidade? Escrevam quais. 

Quais atividades podem ser feitas nesses espaços? Quem utiliza os espaços de lazer? Quais são as 

atividades que essas pessoas, que usam os espaços de lazer, praticam? 

Todos responderam que realizam atividades e estas ocorrem na rua e nas quadras das praças 

do bairro. Eles relatam que as atividades podem ser feitas na escola. Os espaços de lazer da 

comunidade relatados pelos escolares são: praças, clubes e campo de areia. As atividades realizadas 

nesses espaços são: caminhada; corrida; atividades com bola, como futebol e voleibol; jogos 

diversos, como: queimada, esconde-esconde, pula corda, bola de gude; andar de skate, musculação, 

utilizando aparelhos instalados nas praças. Normalmente todos da comunidade utilizam os espaços 

de lazer, como crianças, adultos, jovens e idosos. 

Expomos que todas essas informações nos levam a compreender que o lazer não é algo sem 

sentido, ele é importante para os integrantes da sociedade, e que os espaços destinados às práticas 

corporais devem ser oferecidos pelo Estado. O lazer é um direito social, como está descrito na 

Constituição de 1988. 

Após essa exposição, perguntamos: existe alguma dificuldade na utilização desses espaços?  

Por quê?  

Os escolares informaram que alguns desses espaços não são cuidados, pois não há 

manutenção, e alguns, à noite, não têm como se usar, por falta de iluminação. Eles falaram que 

existem materiais danificados, e alguns usuários de drogas se apossam do espaço para vender e 

consumir drogas. Afirmaram haver espaços disponíveis para a comunidade e que a maioria é ótima, 

apesar dos problemas de infraestrutura. Relatam que eles poderiam ser ampliados e bem 

organizados, ajudando as pessoas a conviver mais juntas, aumentando as práticas esportivas e com 

possibilidade de serem formados times de voleibol e futebol no bairro. Existem muitos jovens 

querendo jogar bola nos momentos livres e finais de semana, mas às vezes não há local adequado 

para se fazer a prática. 

Após esse relato, perguntamos: há espaços de lazer na escola? Como eles podem ser 

aproveitados?  

Os escolares informaram que existe a quadra, o campo de areia, fora outros espaços que não 

são usados, porque estão com entulhos e mato. Eles informaram que, se os espaços da escola 

fossem limpos, haveria condição de realizar outras atividades, já que na maioria das vezes os 

escolares ficam sem fazer atividades porque os espaços para a prática já estão ocupados. 

Acrescentaram que os espaços dentro da escola, bem limpos e organizados, dariam para fazer outras 



211 

 

 

quadras de areia para futebol, voleibol, handebol e outras atividades. 

Nesse momento, sugerimos que os escolares do 

Ensino Médio se juntassem com os do Ensino 

Fundamental II, para fazer um mutirão, objetivando a 

limpeza desses espaços. A escola se responsabilizaria 

pelo material de limpeza e lanche para todos, e os 

escolares fariam a limpeza do espaço em um fim de 

semana. Essa proposta foi apresentada aos escolares e ao 

professor de educação física como sugestão para 

melhoria e ampliação dos espaços de lazer na escola. 

Em seguida, convidamos os escolares para realizar uma prática. A atividade é denominada de 

handebol quatro cantos. Explicamos que essa atividade é realizada com as mãos e que a turma 

deveria se dividir em quatro grupos. O jogo aconteceu na quadra, onde foram demarcados os 

espaços de cada grupo, com quatro semicírculos, utilizando-se giz e cones. 

Nesses espaços ficaram quatro cones e, no centro, uma garrafa, como mostra a imagem ao 

lado. O objetivo é que cada equipe proteja sua garrafa e que também ataque as garrafas das outras 

equipes. Em cada um dos quatro “canto” ficaram escolares que foram os juízes, e estes deveriam 

anotar qual equipe derrubou as garrafas e quantas vezes foram derrubadas. Para a atividade foi 

utilizada, inicialmente, uma bola; em seguida, após a compreensão do jogo pelos escolares, 

inserimos mais uma bola. 

A atividade ocorreu com algumas dificuldades, como, por exemplo, os escolares de um grupo 

saíam todos para atacar, e não ficava nenhum defensor. Isso gerou algumas confusões e conflitos. 

Dessa forma, interrompemos o jogo explicando que cada equipe deveria se organizar, escolhendo 

escolares que atacariam os “cantos”, e os escolares que defenderiam o seu “canto”. 

Finalizamos a aula perguntando: esta atividade pode ser realizada em outro espaço, que não 

seja a quadra? Podemos utilizar outros materiais? Pode ser realizada no campo de areia? 

– Professora, como a senhora havia falado, no jogo podemos jogar em qualquer lugar, não 

precisa ser só em uma quadra. Pode ser na praia, que é areia, na rua, de pedra e na pracinha, onde 

tem grama e areia. Você falou que a gente pode adaptar. 

– A gente usou garrafa e cones, mas acho que, se for para adaptar ao que temos, podemos 

usar pedaço de pau enterrado na areia se jogarmos na praia, ou podemos usar lata de refrigerante. 

A bola pode ser de vôlei, de basquete, de borracha a bola que tiver na hora. 

Diante desses relatos, observamos que os escolares compreenderam que no jogo as práticas 

podem ser adaptadas, e os espaços e materiais podem ser modificados, de acordo com o que se tem 

Figura 12: Handebol quatro cantos 
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no momento, como falou o escolar. 

Após esses questionamentos, explicamos para os escolares que os espaços de lazer dentro da 

escola e inseridos nos bairros devem ser valorizados e sempre mantidos em manutenção. São locais 

onde as pessoas buscam se divertir, proporcionam, também, um momento de encontro entre as 

pessoas de uma comunidade. Esses espaços oportunizam a realização, a continuidade, a ampliação e 

a aprendizagem de práticas corporais, nos seus mais diversos aspectos, sociais, culturais, motores e 

afetivos. 

Diante do apresentado, efetuamos a análise das aulas e compreendemos que os escolares 

conseguiram ampliar, aprofundar e aprender sobre os jogos, compreendendo-os como conteúdo de 

ensino. O debate sobre jogo e cultura, jogo e esporte possibilitou os escolares compreenderem a 

origem de muitos jogos, como também aprenderem que os jogos influenciam uma sociedade, e esta 

pode influenciar os jogos, mudando e criando suas regras. 

As diferenças entre jogo e esporte foram discutidas, e pudemos perceber que foram um 

conhecimento novo adquirido. As aulas práticas versaram sobre jogos e representações dos esportes, 

dessa forma, perspectivamos a percepção dos escolares sobre as suas semelhanças e diferenças. As 

práticas abordando a queimada e o handebol direcionam para o entendimento sobre o jogo e o 

esporte. Outro tema discutido foi sobre lazer e seus espaços para as atividades, dentro e fora da 

escola. Um ponto positivo foi a compreensão dos escolares sobre a necessidade de conservação e 

manutenção dos espaços de lazer. O direito ao lazer foi outro ponto debatido, visando à reflexão e à 

criação do senso crítico dos escolares sobre esses lugares. Realizamos um mapeamento dos espaços 

de lazer da escola como forma de abordar as possibilidades de a escola deliberar esses espaços no 

seu interior.  

A possibilidade de a escola apresentar espaços de lazer foi discutida, e propostas foram 

lançadas buscando viabilizar projeto para esse interesse comum dos escolares. A aprendizagem 

sobre os espaços de lazer possibilitou os escolares aprenderem sobre seus direitos e deveres como 

cidadãos, objetivando a consciência crítica. Dessa forma, o respeito e valorização aos espaços 

públicos foram citados pelos escolares como forma de preservação do que pertencia a eles. 

Dessa forma, foi possível perceber que houve aprendizagem dos escolares sobre o conteúdo 

jogo, lazer e os espaços de lazer. Eles compreenderam que o cuidado com os espaços de lazer 

possibilita-lhes uma prática constante de atividades físicas diversas. O processo avaliativo, com 

debates, pesquisas, participação indica que a proposta de sistematização possibilitou uma 

organização e estruturação dos conhecimentos a serem ministrados, visando à apreensão dos 

conhecimentos pelos escolares de forma progressiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Educação Física sempre foi marcada como disciplina unicamente prática, de movimentos 

limitados, disciplinadora e usada para fins técnicos e mecânicos. Essa marca perdurou e ainda 

perdura nos contextos educacionais e sociais. As inquietações, questionamentos e vontades de 

mudar ocasionaram a abertura de caminhos, para se fazer ver e ouvir, para os conhecimentos da 

Educação Física. Sabemos que o caminho é longo, trabalhoso e árduo, porém estes pequenos 

traçados aqui, hoje, refletem nas universidades, nas escolas e nos diversos contextos em que o corpo 

caminha. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 9394/96 promulgou a Educação Física na 

escola como componente curricular. Com essa característica, a área tem o papel de ensinar os seus 

conhecimentos na escola a partir de uma ação pedagógica, sistematizada, que precisa organizar-se a 

partir dos princípios didáticos. 

Essa ordem didática consiste na organização e direcionamento do processo de ensino-

aprendizagem a partir dos seus elementos: conteúdos, objetivos, estratégias metodológicas, recursos 

e avaliação. Sendo assim, a Educação Física terá condição de observar a evolução dos indivíduos de 

maneira progressiva. 

Diante dessa realidade, surgem as propostas de sistematização para o ensino da Educação 

Física nos seus mais diversos aspectos: cultural, pedagógico, motor, de saúde. Dessa forma, as 

propostas apresentam seus objetivos de acordo com a abordagem pedagógica que as norteará. 

Com referência às propostas de sistematização, na nossa dissertação, apresentamos e 

utilizamos a proposta do livro “Educação Física Escolar e Organização Curricular”, organizado 

pelos autores Angela Palma, Amauri Bassoli Oliveira e José Augusto Palma no ano de 2010. Esse 

livro oferece uma organização dos conteúdos da Educação Física a partir do conteúdo jogo, que 

aqui apresentamos.  

A pesquisa-ação, procedimento adotado na metodologia, mostrou-se adequada durante todo o 

processo de desenvolvimento. Desse modo, ao mesmo tempo em que permitiu a realização do 

estudo, atuou como elemento impulsionador de reformulações dos planos de aulas, da prática 

pedagógica, da formação dos estudantes universitários e dos escolares. A pesquisa-ação favoreceu, 

também, a expansão dos procedimentos realizados, os resultados da pesquisa, as aplicações das 

aulas, integrando todos os elementos da pesquisa e os indivíduos envolvidos no estudo. 

O estudo, a partir da pesquisa-ação, possibilitou o intercâmbio entre as escolas, a universidade 

e o grupo PIBID-EF. O campo de investigação foi explorado e teorizado, visando diálogos entre os 

envolvidos, do ensino básico e do superior. Cada área pode colaborar e proporcionar um 
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entendimento sobre a sistematização do conteúdo jogo, como conhecer e compreender as estratégias 

de ensino-aprendizagem para os níveis escolares. Ocorreu contribuição na organização do trabalho 

educativo dos profissionais, no tocante à sistematização dos conteúdos e planejamento das aulas. 

Nesse sentido, a metodologia facilitou a socialização dos conhecimentos abordados, tanto 

para os estudantes universitários, como para os professores envolvidos. Colaborou com as 

aplicações das aulas, dando norte e trilhando os caminhos em busca da efetivação destas. 

Observa-se que, com a elaboração e publicação de aportes teóricos e metodológicos para a 

Educação Física escolar, ainda nos deparamos e vivenciamos a sua fragilidade no tocante ao 

planejamento e ações pedagógicas. Vemos reproduções, nas escolas, das aulas que se tem na 

universidade, e isso precisa ser reelaborado, e não transferido para o ambiente escolar. 

Sabemos que as causas que envolvem esse processo estão ligadas aos aspectos históricos, 

políticos, educacionais, profissionais, culturais e pedagógicos. Essas lacunas dificultam a prática 

pedagógica da Educação Física, porém não devem anular suas ações e importância educacional. Na 

verdade, os profissionais não devem permitir que as marcas de uma educação física historicamente 

tecnicista permaneçam até hoje no âmbito escolar. 

Estabelecemos prioridade em desenvolver o estudo em escolas públicas do município e 

estado, por elas fazerem parte do PIBID de Educação Física. Além deste fator, as escolas públicas 

são ambientes em que os professores passam por dificuldades como: infraestrutura inadequada, falta 

de material didático, sobrecarga de atividades, falta de capacitação e formações direcionadas e, 

relacionado à Educação Física, um baixo status da disciplina nesse ambiente.  

O PIBID-EF-UFRN vem com a proposta de formação continuada para os professores que 

atuam nas escolas que fazem parte do programa. O estudo possibilitou um redimensionamento das 

práticas dos professores. Estes vislumbraram alternativas e ações para superar algumas das  

dificuldades neste contexto. Vemos que o programa teve influência na pesquisa, como também no 

processo de transformação da prática pedagógica dos professores. 

Apresentar a proposta de sistematização e aplicá-la a partir do conteúdo jogo expôs as 

possibilidades tangíveis dos professores desenvolverem trabalhos com os conteúdos da Educação 

Física, abrindo um leque de opções para as outras temáticas da área. As atividades manifestaram 

uma forma de trabalhar de forma progressiva, reflexiva, discursiva e significativa para a disciplina, 

e isso foi percebido e compreendido pelos professores da pesquisa. 

A compreensão de jogo como conteúdo ultrapassa os direcionamentos pedagógicos e 

apresenta-se com características próprias, dotada de saberes e conhecimentos a serem transmitidos e 

aprendidos. Ele não se limita apenas a sua funcionalidade e utilidade, surgindo, no contexto escolar, 

como um recurso, apoio, método, suporte pedagógico e de caráter recreador. O jogo se exprime 
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como fenômeno social, histórico e cultural, ou seja, os seus saberes estão impregnados em sua 

essência. 

As regras de um jogo, o significado do nome, a formas de jogar, as suas características 

possibilitam contar a história de uma sociedade, expondo sua cultura e a essência de um povo que, 

em uma determinada época, viveu, construiu, expressou e transmitiu, a partir do jogo, seus valores, 

costumes, hábitos para as futuras gerações. Viver e expressar só são possíveis através do corpo, que 

se movimenta, no ato do jogo. Portanto, os saberes e conhecimentos são transmitidos por esse 

corpo, que é biológico, histórico e cultural. Por fim, não há como falar de jogo sem falarmos do 

corpo e dos fenômenos sociais e culturais, imbricados neste. Eles fazem parte de um conjunto, 

complementam-se e são inerentes à construção e formação de um ser. 

Na proposta de sistematização do livro “Educação Física Escolar e Organização Curricular”, 

o núcleo “O movimento e os jogos” apresentou-se, para nosso estudo, como o conteúdo jogo. Os 

autores, de maneira geral, propõem que nesse núcleo sejam trabalhadas as vivências das 

manifestações lúdicas e os conhecimentos dos jogos. Acrescentam que devem ser estudado e 

vivenciado as diversas formas e modalidades de jogos, visando, assim, contribuir para o processo de 

construção da motricidade e ampliação do repertório cultural de movimentos. 

Os estudantes do PIBID-EF-UFRN foram efetivos colaboradores, interventores e construtores 

do planejamento desenvolvido. As modificações antes e depois das aplicações das aulas partiram 

desse grupo, que, em formação inicial, posicionou-se e autonomamente foi desenvolvendo atitudes 

e autonomia. Essa formação dentro do PIBID ocasionou um desenvolvimento fomentado no 

processo, com dimensões construtivas e transformadoras.  

Os professores das escolas observaram um diferencial nas aulas, visualizando um novo 

tratamento ao conteúdo jogo, como modificações na prática pedagógica e na sua atuação. Essa 

postura e posicionamento do ato pedagógico é reflexo da tomada de consciência diante da prática e 

do planejamento.  

No decorrer das aplicações, realizamos intervenções que impactaram e modificaram o ponto 

de vista dos demais professores da escola, como também, da equipe pedagógica sobre a Educação 

Física escolar. 

Analisando as descrições desses professores de outras disciplinas do Ensino Fundamental I, II 

e Ensino Médio, percebemos que houve uma integração dos saberes ministrados nas aulas dos 

outros componentes curriculares com as de Educação Física. Eles relataram que as mudanças 

ocorridas durante as aplicações das aulas deram um novo significado para a Educação Física na 

escola, não sendo esta mais vista, somente, como uma área recreativa e sem fundamentação 

pedagógica.  
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Percebemos que a integração dos conhecimentos prévios com os saberes ministrados 

possibilitou os escolares obterem novas aquisições. As experiências anteriores (pessoais) 

interagiram com as informações, conceitos e ideias ministradas nas aulas. Muitos escolares 

mudaram sua concepção sobre a área e compreensão sobre o conteúdo jogo.  

O objetivo “estudar e vivenciar as manifestaç es lúdicas” é o que vem proposto para o 

docente no Ensino Fundamental I, apresentado no livro supracitado. A partir das aulas e 

intervenções, o objetivo foi alcançado. A proposta de sistematização possibilitou vivências e 

experiências das diversas manifestações lúdico-corporais, contribuindo para o processo de 

construção da motricidade dos escolares.  

Para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio, o objetivo proposto para o docente é fazer 

com que os escolares aprendam sobre os conhecimentos de jogos, estudando e vivenciando as suas 

diversas formas e modalidades. As aulas oportunizaram a prática, a incorporação dos 

conhecimentos sobre o jogo e suas características, como regras, origem, significado do nome, 

diferentes nominações, entre outros. 

É importante ressaltar que todo o processo é um círculo de ação-reflexão-ação e que estes não 

se dissociam durante as abordagens teórico-práticas, mas é um processo contínuo da prática 

pedagógica dos professores, dos escolares e da comunidade escolar. 

Essa nova perspectiva de trabalhar o conteúdo jogo de forma sistematizada, com aplicação, 

descrição e discussão das aulas possibilitou elaborarmos um quadro síntese das tematizações 

tratadas a partir desse conteúdo, por ano de ensino. 

 

QUADRO 06: Síntese das tematizações tratadas no conteúdo jogo por ano de ensino 

JOGOS E TEMATIZAÇÕES 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 1ºEM 2ºEM 3ºEM 

Jogos faz-de-conta X X           

Jogos de regras (possibilidade de 

discuti-las e construí-las) 

X X X X         

Jogos que trabalhem a noção de 

tempo e espaço 

X X X X X X X X X X X X 

Jogos que estimulem acordos X X X X X        

Jogos de socialização (entre 

professor-aluno, aluno-aluno) 

X X X X X X       

Jogos que oportunizem trabalho em 

grupo 

  X X         

Jogos de construção X X           

Jogos populares X X X X X X X X X    
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Jogos cooperativos X X X     X X    

Jogos que estimulem a auto-

organização 

X X           

Jogos que estimulem o 

desenvolvimento das habilidades 

motoras básicas 

X X X          

Jogos sem objetos X X           

Jogos com objetos de tamanhos 

diferentes 

X X           

Jogos com desenhos no chão e com 

cores 

X X           

Jogos que possibilitem o 

conhecimento sobre o próprio corpo 

X X X X X X X X X X X X 

Jogos que possibilitem o 

conhecimento dos movimentos 

corporais 

X X           

Jogos que possibilitem o 

reconhecimento dos obstáculos 

X X           

Jogos coletivos X X X     X     

Jogos de assimilação  X X X          

Jogos com regras (discuti-las e 

construí-las) 

  X X X X X X     

Jogos de coordenação      X X X X X X X 

Jogos Representação      X       

Jogos pré-desportivos      X X X X X X X 

Jogos de raciocínio formal        X X X X X 

Jogos desportivos        X X X X X 

Jogos que estimulem o 

conhecimento sobre a cultura 

     X X X X X X X 

Jogos que estimulem o 

conhecimento sobre a sociedade  

      X X X X X X 

Jogos que possibilitem conhecer as 

habilidades motoras dos esportes 

     X X X X X X X 

Jogos que possibilitem conhecer 

sobre os limites do corpo  

     X X X X X X X 

 

Os jogos apresentados no quadro foram realizados nas aulas aplicadas em todos os níveis 

escolares. Através da proposta de sistematização, organizamos e identificamos quais os possíveis 

jogos que podem ser trabalhados em cada nível de ensino. 

A identificação dos jogos foi realizada utilizando-se os jogos propostos pelos autores do livro. 
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Porém não nos limitamos apenas a essas informações, fomos influenciados pelas atitudes e 

alternativas de jogos, lançadas pelos escolares no momento das aulas. As experiências vividas por 

estes sujeitos nos direcionaram para organizarmos e reorganizamos os jogos, e isso refletiu nas 

escolhas dos jogos e na elaboração do quadro tematizado. 

As aulas sistematizadas sofreram modificações e adaptações, já que precisaram adequar-se à 

realidade do contexto e aos escolares envolvidos. Como membros partícipes do processo de ensino 

e aprendizagem, os escolares colaboram com a (re)adequação e (re)elaboração das aulas, 

possibilitando direcionar e (re)definir os jogos. 

A proposta de sistematização do livro expõe possibilidades de desenvolver aulas de acordo 

com cada conteúdo. Nosso estudo avançou, pois aplicamos a proposta de sistematização do livro, 

que até então ainda não havia sido feita. Assim como pudemos trabalhar o conteúdo jogo nas três 

dimensões do conteúdo, e isso possibilitou realizarmos um processo avaliativo nessas dimensões.  

Esse esforço fica caracterizado como mais um avanço do nosso estudo. 

No tocante à avaliação das dimensões dos conteúdos, confirmamos que, com a proposta de 

sistematização e as intervenções, houve avanços no ensino e aprendizagem.  

Na dimensão conceitual, avaliamos e constatamos que os escolares, a partir do conhecimento 

dos jogos populares, puderam criar e intervir na elaboração dos seus jogos durante a aula. Eles 

expuseram seus conhecimentos sobre o assunto nos debates realizados. Observamos que, através 

dos diálogos, eles apreenderam os saberes e as práticas realizadas. Um ponto relevante foi a 

demistificação da ideia de que no jogo “tudo pode”, e assim, eles compreenderam que, no jogo, é 

necessário ter ordem e regras para que todos participem e não haja injustiça.  

Na abordagem sobre os jogos eletrônicos, eles conheceram e compreenderam os benefícios e 

malefícios dos usos desses jogos. Nessa aula debatemos sobre o uso do celular em sala de aula e na 

escola. 

Os escolares também entenderam a relação do jogo com a sociedade e a cultura, sendo um 

fenômeno intrínseco a esses dois elementos. Compreenderam que estudar sobre o jogo e a cultura 

possibilita conhecer a origem de muitos jogos, como também aprenderam que os jogos influenciam 

uma sociedade, e esta também pode influenciá-los, mudando e criando suas regras. Aprenderam 

sobre seus direitos e deveres como cidadãos, objetivando a consciência crítica a partir dos estudos 

sobre os espaços de lazer. 

Com relação à avaliação da dimensão procedimental, observamos que os escolares realizam 

os movimentos sem sentir a exigência de fazer “perfeito”, e sim, da forma como eles consideravam 

melhor. Percebemos que a aprendizagem das diversas formas de jogar foi uma experiência nova 

para eles. Nessas aulas, mudamos as regras do jogo, para que se adequassem às suas necessidades, 
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motoras e cognitivas dos escolares. 

Percebemos que, na atividade de construção de brinquedos, com materiais alternativos e 

reciclados, os escolares adquiriram habilidades manipulativas e motoras. Nesta atividade, eles 

conheceram e aprenderam sobre um dos temas transversais, que é a preservação do ambiente, 

conhecendo a reutilização de materiais. 

Nas atividades práticas de jogos e as representações dos esportes, observamos que os 

escolares compreenderam sobre as semelhanças e diferenças entre essas duas atividades. Eles 

relataram que sentiram diferenças de exigências corporais nas práticas de cada uma delas.  

Na aula sobre espaços de lazer, os escolares realizaram um mapeamento desses espaços no 

interior da escola, objetivando conhecer as possibilidades dos espaços da instituição. 

Na avaliação da dimensão atitudinal, foi trabalhado o respeito às regras, o respeito aos 

colegas e à socialização. Foi perceptível o envolvimento dos escolares nas atividades de 

cooperação, principalmente, nos jogos cooperativos.  

Na aula sobre tecnologias, apresentamos os seus conhecimentos e suas funções no contexto 

social e educacional, oportunizando aos escolares o desenvolvimento de atitudes construtivas. 

Dessa forma, eles visualizaram e compreenderam as formas de utilizar os aparelhos celulares, além 

das suas tradicionais funções. 

Nas aulas sobre espaços de lazer, percebemos a sensibilidade e a compreensão dos escolares 

sobre a necessidade de conservação e manutenção desses ambientes. Abordamos sobre o direito ao 

lazer e promovemos uma reflexão sobre o senso crítico a partir dessa temática, sendo expressos nos 

relatos e debates das aulas. Após esse debate, foi observado o respeito e a valorização aos espaços 

públicos no tocante à preservação. 

Por fim, expomos que a aprendizagem ocorreu a partir do momento em que percebemos que 

os escolares integraram seus conhecimentos com os que estavam sendo ministrados. Que nos 

debates e questionamentos os escolares puderam expor o que sabiam e o que haviam aprendido. 

Esse tipo de posicionamento expôs as novas aquisições dos conhecimentos estudados. Esses 

conhecimentos apresentados nas aulas, tratados de acordo com a realidade, oportunizaram 

aprendizagem significativa.  

O jogo, com sua essência lúdica, motivou os escolares nas práticas e proporcionou o interesse 

deles por aprender. Os debates em aula, as discussões das regras, as dúvidas sobre os nomes e 

formas de jogar os jogos ampliaram os saberes dos escolares sobre os jogos populares. O 

conhecimento das regras do jogo influenciou na compreensão das regras da escola, havendo uma 

transferência de valores e normas, percebendo-se respeito e organização no ambiente interno da 

instituição. 
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O comportamento e atitude diante dos colegas foram modificados, pois presenciamos os 

escolares em silêncio, escutando os demais colegas falarem, como também dando a vez nas 

atividades práticas. 

Os planos de aulas foram desenvolvidos a partir das três dimensões dos conteúdos: 

procedimental, conceitual e atitudinal, evidenciando e apresentando o verdadeiro papel da Educação 

Física no contexto escolar: o de componente curricular.  

Esclarecemos que o quadro apresenta uma estrutura de jogos organizados a partir da proposta 

das aulas desenvolvidas. O quadro foi elaborado com o intuito de apresentar algumas sugestões de 

jogos possíveis para cada ano de ensino. Porém esclarecemos que esse quadro foi feito a partir da 

realidade de três contextos escolares. Os escolares desses ambientes vivem um contexto social que  

sofre influência da estrutura física da escola, dos materiais e recursos disponíveis, do tempo de aula 

para cada turma, da disponibilidade da quadra, entre outros fatores. Dessa forma, esse quadro não é 

fechado e é passível de mudança e adaptações para a realidade de qualquer escola, seja em nível 

nacional ou internacional. 

Sabemos que o estudo apresenta lacunas para estudos futuros, e estes poderão ser  trabalhados 

visando ao aprimoramento da disciplina no campo educacional. 

As sugestões e propostas desenvolvidas no estudo no tocante às aulas, discussões e 

tematizações do conteúdo jogo podem ser adaptadas para os outros conteúdos da Educação Física. 

Como recomendações, sugerimos que este estudo seja desenvolvido com os demais conteúdos, 

oportunizando ampliação e construções de um suporte didático-pedagógico, para profissionais e 

alunos de graduação, objetivando o conhecimento, a reflexão e adaptação para a realidade de cada 

escola.  

A abordagem do conteúdo jogo, conjuntamente com as nossas aplicações e intervenções, 

deixa claro que planejar, sistematizar e refletir sobre as ações pedagógicas favorecem o ensino, a 

aprendizagem e a formação de todos os participantes do âmbito escolar.  

Essa forma de planejar do nosso estudo apresenta caminhos para as práticas pedagógicas que 

são possíveis de realizar e traz um significativo aprendizado para os escolares. As aulas foram 

baseadas numa forma intencional de aprender e pensar a prática. As intervenções visavam a avanços 

e qualidades no ensino e aprendizagem, tendo em todo o processo produções de conhecimentos 

pelos integrantes. 

O objetivo do estudo, apresentar e discutir uma proposta de sistematização para o conteúdo 

jogo, foi atendido, e podemos afirmar que foi além do proposto. Os professores viram, 

concretamente, a evolução dos escolares, que eles sistematizaram seus saberes e conhecimentos, 

abstraindo e compreendendo o jogo como conteúdo. 
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APÊNDICE – A  

Quadro com plano de intervenção 

 

PLANO DE TRABALHO  

1. Identificação da problemática e o acordo com o 

grupo. 

a) Identificação da problemática nas aulas de Educação Física no 

contexto escolar de duas escolas; 

b) Contato com os professores de Educação Física nas escolas e no 

Curso de Formação Continuada promovido pela SME/ Natal/RN; 

c) Estudo da realidade das escolas públicas escolhidas e relatos dos 

professores de Educação Física; 

e) Contato com a coordenação, supervisão e o grupo-alunos/as do 

PIBID-EF-UFRN; 

f) Reunião para apresentação do “pesquisador coletivo” (a integração 

entre os sujeitos da pesquisa, a pesquisadora e o grupo); 

g) Apresentação das intenções da pesquisa a partir do PIBID-EF-

UFRN (objetivos, metodologia, justificativa); 
 

2. Planejamento e realização das ações 

(experimentação) 

 

a) Reunião, para organizar as datas dos encontros, para planejar e 

dialogar sobre as ações realizadas; 

b) Formulação da proposta de pesquisa-ação a partir do PIBID-EF-

UFRN; 

c) Elaboração e aplicação da entrevista com os alunos/as do PIBID-

EF-UFRN; 

d) Elaboração pelos alunos/as de um diário de campo das ações 

desenvolvidas nas escolas e nas reuniões do PIBID-EF-UFRN; 

e) Participação dos alunos/as PIBID-EF-UFRN, nas aulas dos 

professores das escolas, observando a ação pedagógica e o trato com 

o conteúdo jogo, em cada turma; 

f) Discutir e debater as visitas e questionários aplicados; 

g) Elaborar e organizar aulas, com o conteúdo jogo, para os níveis de 

escolaridade, utilizando a proposta de sistematização do livro citados. 
 

3. Coleta de dados: Instrumentos e Plano de Coleta 

de dados (documentação) 

a) Observação dos alunos/as nas ações e aplicações das aulas nas 

escolas; 

b) Registro das aulas e das ações desenvolvidas, em vídeos, 

fotografias e diário de campo; 

c) Reuniões coletivas semanais com os alunos/as PIBID-EF-UFRN; 

d) Durante o planejamento serão estabelecidas reuniões semanais 

para avaliação, discussão, reflexão e implementações das mudanças 

necessárias das ações desenvolvidas; 

e) Entrevista com alunos/as sobre as ações implementadas; 

f) Elaboração do diário de campo nos encontros, registrando as falas 

dos alunos/as e as reflexões coletivas. 

4. Análise e discussão dos dados, avaliação das 

ações e publicação dos resultados. 

a) Reunião coletiva, para teorização e avaliação realizada pelos 

estudantes e pesquisadora; 

b) Avaliação do aluno/a sobre a sua ação na escola, a partir de sua 

experiência; 

c) Avaliação do diário de campo; 

d) Análise dos materiais coletados pela pesquisadora (filmagens, 

fotos, entrevistas, relatos, etc.); 

e) Tratamento dos resultados 

f) Divulgação e publicações dos resultados. 
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APÊNDICE – B 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências da Saúde 

PIBID – Educação Física 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES E DIRETORA DA ESCOLA 

 

Nome completo: 

Cargo que ocupa na escola: 

Há quanto tempo dá aulas? E nesta escola? 

 

O que é Educação Física para você? 

 

 

Qual a importância que você vê nas aulas de Educação Física? 

 

 

 

Houve alguma mudança de comportamento ou na aprendizagem das crianças que participam das 

aulas de Educação Física? 
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APÊNDICE – C 

Quadro com estrutura dos planos de aulas para a turma do 1º ano do ensino fundamental I. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVONETE MACIEL 

DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA 

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE – GINÁSTICA E JOGO 

 

Aula 

/Dia 

Objetivos do 

campo de estudo 

Conteúdos básicos Procedimentos Metodológicos Avaliação Material  

Nº 01 

31/10 

_____ 

 

Nº 02 

07/11 

_____ 

 

Nº 03 

14/11 

_____ 

 

Nº 04 

28/11 

Oportunizar a 

aprendizagem e 

conhecimento 

sobre as 

Habilidades 

motoras e suas 

classificações. 

Oportunizar a 

aprendizagem 

sobre  

Habilidades 

locomotoras 

Elementares 

com ênfase no 

saltar 

Alterações das 

formas de saltar. 

Oportunizar a 

aprendizagem 

sobre 

os jogos 

populares; 

Praticar os jogos 

populares; 

conhecer e 

praticar os jogos 

de perseguição e 

suas diversas 

formas. 

C.P.: Realizar 

deslocamentos, 

movimentos básicos, 

Saltar de diferentes 

formas, de diferentes 

alturas, com ou sem 

obstáculos. Saltando 

com um pé, com os 

dois pés, correr e 

saltar. Joga os jogos 

de perseguição (pega-

pega e esconde-

esconde) de nomes: 

Pique ameba; pega-

americano; pega-

grupo. 

C.C.: Conhecer as 

Habilidades 

locomotoras: andar, 

correr, esquivar / 

rastejar, deslizar, 

quadrupejar/ saltar, 

escalar. 

Conhecer sobre jogos 

populares. Conhecer 

as variações dos jogos 

e diferentes formas de 

jogar. Conhecer os 

jogos de perseguição, 

tipos de jogo de 

perseguição (pega-

pega, esconde-

esconde). Saber os 

nomes dos diferentes 

jogos de perseguição: 

Pique ameba; pega-

americano; pega-

grupo. 

C.A. : Respeito com 

ao seu próprio corpo 

e ao do próximo; 

Cuidado com si e 

com o outro. 

Conhecer as regras e 

respeita as regras. 

Trabalhar em grupo. 

Socialização. 

Na sala de aula, conversamos e 

fizemos questionamentos sobre 

habilidades motoras locomotoras 

e não-locomotoras. Apresentamos 

o que são as habilidades motoras 

locomotoras e não-locomotoras. 

Fizemos relação com a utilização 

cotidiana das habilidades pelos 

indivíduos.  

Realizamos um Circuito que 

possibilitasse a vivência das 

diversas habilidades motoras 

locomotoras e não-locomotoras. 

_______________________ 

Na sala de aula, conversamos e 

fizemos questionamentos sobre a 

habilidade saltar e suas formas de 

realizar os saltos. 

Fizemos a relação com a vida 

cotidiana deles. 

Realizamos as atividades na 

quadra: Dono da rua; Quanto 

mais longe melhor e fomos para 

o parquinho. Abordar com os 

escolares as diferentes formas de 

saltar, com um pé, com os dois 

pés, em dupla, em trio, realizando 

a corrida e depois o salto. 

Diferentes formas de se 

locomover: rastejando, 

escorregando, balançando, 

correndo, etc. 

_______________________ 

Foi apresentado os jogos de 

perseguição como um jogo 

popular. Falamos do jogo Pique 

ameba, sua origem, as regras, o 

significado do nome; Outros 

jogos que foram citados como 

jogo popular foi o pega-

americano e o pega-grupo. 

Assim, explicamos que existem 

diversos jogo de perseguição e 

que iriamos vivenciar os três 

citados. Foi realizado os jogos na 

quadra, explicamos as regras 

Realizar perguntas 

para aos escolares 

durante a aula sobre 

as habilidades 

locomotoras, não-

locomotoras e 

manipulativas 

realizadas, de forma 

coletiva e 

individual. 

Saber o 

entendimento dos 

escolares sobre as 

habilidades 

locomotoras; 

habilidades não-

locomotoras; 

habilidades 

manipulativas. 

Observar a 

participação; A 

criação de formas de 

se deslocar entre os 

materiais. 

Questionamentos 

com os escolares 

sobre o que são os 

jogos populares de 

perseguição. Quais 

as regras dos jogos 

de perseguição 

realizados na 

quadra. Quias tipos 

de jogos de 

perseguição que 

existem. 

Observar a 

participação, 

comportamento, a 

cooperação, respeito 

e superação dos 

escolares. 

Cones, 

cordas, 

elásticos, 

mesas, 

cadeiras 

e/ou 

bancos, 

arcos. 
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APÊNDICE – D 

Quadro com estrutura dos planos de aulas para a turma do 2º ano do ensino fundamental I. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVONETE MACIEL 

DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA 

2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE –  JOGO 

 

Aula 

/Dia 

Objetivos do 

campo de estudo 

Conteúdos básicos Procedimentos Metodológicos Avaliação Material  

Nº 01 

31/10 

_____ 

 

Nº 02 

07/11 

_____ 

 

Nº 03 

14/11 

_____ 

 

Nº 04 

28/11 

Oportunizar a 

aprendizagem 

sobre os jogos 

populares; 

Praticar os jogos 

populares; 

conhecer e 

praticar os jogos 

de amarelinha e 

suas diversas 

formas. Conhecer 

a história e o 

significado do 

nome amarelinha. 

Conhecer o jogo 

bola de gude, sua 

história, 

significado do 

nome e formas de 

jogar. 

C.P.:  Aprender a jogar 

amarelinha e suas 

variações; jogar bola de 

gude e suas variações. 

Aprender a jogar jogos 

antigos de mesa, como: 

dama, dominó, resta-um, 

trilha. 

C.C.: Conhecer sobre 

jogos populares, 

conhecer as variações 

dos jogos e diferentes 

formas de jogar. 

Conhecer os jogos de 

amarelinha e tipos de 

jogo amarelinha (pega-

pega, esconde-esconde). 

Sabe a origem do jogo 

amarelinha e o 

significado do nome. 

Conhecer o jogo bola de 

gude e tipos de jogo. 

Sabe a origem do jogo 

bola de gude e o 

significado do nome. 

Conhecer as regras dos 

jogo amarelinha, bola de 

gude, jogos antigos de 

mesa e experimentar 

diversos jogos populares. 

C.A.: Respeito com ao 

seu próprio corpo e ao do 

próximo; Cuidado com si 

e com o outro. Conhecer 

as regras e respeita as 

regras. Trabalhar em 

grupo. Socialização. 

Na sala de aula, conversamos e 

fizemos questionamentos sobre 

jogos populares. Apresentamos o 

que é jogos populares. Foi 

apresentado a origem, as regras, 

o significado do nome 

Amarelinha. Foi realizado 

atividades com o jogo de 

amarelinha. 

_______________________ 

Na sala de aula, conversamos 

sobre o jogo de amarelinha e 

suas variações. Foi apresentado 

as diferentes formas de jogar 

amarelinha Foi realizado as 

atividades com três tipos de jogo 

de amarelinha:  Cademia do pão 

doce,  Amarelinha do caco e 

Caracol. 

_______________________ 

Na sala de aula, conversamos 

sobre o jogo bola de gude e suas 

variações. Apresentamos a 

origem, as regras, o material 

utilizando para construir as 

bolas, os tamanhos. Foi 

apresentado diferentes formas de 

jogar bola de gude: Como 

buracos feitos no chão: Lóca; 

Búlica, borroca ou três covinhas, 

e Sem os buracos: Triângulo e 

Mata-mata. Foi realizado as 

atividades: Triângulo, Borrocas 

ou três covinhas e Mata-mata. 

_______________________ 

Na sala de aula, conversamos 

sobre os jogos populares. E em 

seguida levamos os escolares 

para quadra para realizarmos os 

jogos: Pula-corda, Bola gigante, 

Lançamento de arco, Boliche e 

Futebol coletivo. 

Realizar perguntas 

para os escolares 

durante a aula 

sobre as 

habilidades 

locomotoras, não-

locomotoras e 

manipulativas 

realizadas, de 

forma coletiva e 

individual. 

Saber o 

entendimento dos 

escolares sobre as 

habilidades 

locomotoras; 

habilidades não-

locomotoras; 

habilidades 

manipulativas. 

Observar a 

participação; A 

criação de formas 

de se deslocar 

entre os materiais. 

Observar os 

comportamentos 

de cooperação, 

respeito e 

superação por 

parte de alguns 

escolares. 

Cordas, 

elásticos

, mesas, 

cadeiras 

e/ou 

bancos, 

arcos. 

Cones, 

médios 

e 

pequeno

s, bola 

grande e 

pequena

s,  

giz de 

cera, 

bolas de 

gude. 
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APÊNDICE – E 

Quadro com estrutura dos planos de aulas para a turma do 3º ano do ensino fundamental I. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVONETE MACIEL 

DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA 

3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE –  GINÁSTICA E JOGO 

 

Aula 

/Dia 

Objetivos do 

campo de estudo 

Conteúdos 

básicos 

Procedimentos Metodológicos Avaliação Material  

Nº 01 

01/11 

_____ 

 

Nº 02 

08/11 

_____ 

 

Nº 03 

22/11 

_____ 

Oportunizar a 

aprendizagem e 

conhecimento das 

Habilidades 

motoras e suas 

classificações; 

Promover a 

aprendizagem e 

conhecimento das 

Habilidades 

locomotoras, com 

ênfase na 

esquivar e as 

formas de 

esquivar: com ou 

sem 

deslocamento, em 

pé, sentado, 

deitado; 

Oportunizar a 

aprendizagem e 

conhecimento dos 

jogos populares; 

Conhecer os 

jogos de outras 

regiões; Saber os 

jogos dos 

familiares; 

Conhecer as 

regras do jogos 

populares; 

Praticar jogos 

populares com 

corda; Criar e 

recriar as regras 

dos jogos. 

C.P.: Aprender a 

se deslocar, 

realizando 

movimentos 

básicos e 

complexos, da 

esquiva. 

Praticar os jogos: 

Zerinho, 

Reloginho, Pula 

corda e suas 

variações. 
 
C.C.: O que é 

Habilidades 

locomotoras. 

Aprender sobre 

as habilidades 

locomotoras: 

andar, correr, 

esquivar / 

rastejar, deslizar, 

quadrupejar/ 

saltar, escalar. O 

que a habilidade 

motora esquivar; 

Quais as formas 

de esquivar. 

Saber quais os 

jogos populares 

utiliza-se corda. 

As possibilidades 

de utilizar a 

corda. 
 
C.A.: Respeito 

com ao seu 

próprio corpo e 

ao do próximo; 

respeito as regras; 

Cuidado com si e 

com o outro. 

Trabalhar em 

grupo. 

Socialização. 

Em sala conversamos sobre as 

habilidades motoras locomotoras 

e não-locomotoras. Explicamos a 

utilização destas habilidades no 

dia a dia das pessoas e demos 

exemplos das atividades que 

realizam as habilidades. Fomos 

para quadra e realizamos um 

Circuito proporcionando os 

escolares vivenciar as habilidades 

motoras e suas várias formas em 

diferentes contextos, com ou sem 

obstáculos. 

________________________ 

Na sala de aula, conversarmos 

com os escolares sobre as 

habilidades locomotoras, com 

ênfase no esquivar. Explicamos o 

que são habilidades motoras. 

Mostramos quais as atividades 

que possibilita a habilidade 

esquivar. Falamos sobre a 

utilização desta habilidade na 

vida cotidiana das pessoas. Na 

quadra explicamos as regras e 

realizamos os jogos: Dono da 

rua; Pega-pega; Lenço-atrás; 

Pega-pega gavião. Oportunizar a 

vivenciar da habilidade 

locomotora esquivar e diferentes 

jogos populares, que possam ser 

transferidos para diferentes 

contextos. 

_______________________ 

Na sala de aula, conversamos 

sobre jogos populares; os jogos 

de outras regiões; os jogos que os 

escolares do conhecem e já 

praticaram.  

Na quadra explicamos as regras 

das atividades e realizamos os 

jogos: Zerinho, Reloginho, 

Escalar e a Travessia, utilizando a 

corda. Possibilidade dos escolares 

conhecer jogos com corda e 

transferir esse conhecimento para 

diferentes contextos. 

Realizar 

questionamentos 

durante a aula, sobre 

as habilidades 

locomotoras; 

habilidades não-

locomotoras; 

habilidades 

manipulativas. 

Saber o 

entendimento dos 

escolares sobre a 

habilidade 

locomotora esquivar 

e suas formas de 

realizar, com ou sem 

deslocamento, em 

pé, sentado, deitado.  

Observamos se os 

escolares conhecem 

e realizam a 

habilidade, com 

dificuldade ou 

facilidade. Saber 

quais jogos 

populares conhecem 

e que utilizam a 

habilidade esquivar.  

Realizamos 

questionamentos 

sobre jogos 

populares e jogos 

com cordas. 

Realizamos a 

avaliação da escrita, 

fala e do desenho em 

sala de aula.  

Observamos 

cooperação, respeito 

e superação por 

parte de alguns 

escolares. 

Cordas, 

elásticos, 

mesas, 

cadeiras e/ou 

bancos, 

arcos, Cones 

(médios e 

pequenos), 

bolas (grande 

e pequenas), 

giz de cera, 

bolas de 

gude. 
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APÊNDICE – F 

Quadro com estrutura dos planos de aulas para a turma do 4º ano do ensino fundamental I. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVONETE MACIEL 

DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA 

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE – JOGO 

 

Aula 

/Dia 

Objetivos do 

campo de estudo 

Conteúdos básicos Procedimentos Metodológicos Avaliação Material  

Nº 01 

15/03 

_____ 

 

Nº 02 

22/03 

_____ 

 

Nº 03 

05/04 

_____ 

Oportunizar a 

aprendizagem 

sobre jogos 

populares; 

Conhecer e 

aprendes sobre o 

jogo de 

queimada; 

Praticar o jogo 

de queimada e 

suas variações; 

Conhecer e 

aprender sobre 

os jogos 

populares: Cinco 

marias e pipa. 

C.P.: Aprender a jogar os 

jogos de queimada e suas 

variações. Realizar 

movimentos básicos do jogo 

de queimada: arremessar, 

agarrar, lançar, esquivar, 

correr e saltar. Jogar as 

variações dos jogo de 

queimada. Saber realizar os 

movimentos básicos do jogo 

de queimada: lançar, 

arremessar, correr, saltar, 

desviar e agarrar. 

Conhecer os jogos populares: 

Cinco marias ou bugalha, e 

pipa. 
 
C.C.: Conhecer a origem dos 

jogos populares. Conhecer os 

diversos jogos populares. 

Conhecer o jogo de queimada 

e suas variações. Saber o 

significado do nome e outras 

nominações do jogo de 

queimada. Conhecer as regras 

do jogo de queimada. 

Conhecer as variações do 

jogo de queimada:  queimada 

com cones e queimada na 

lateral. Conhecer o jogo 

denominado Cinco marias ou 

bugalha ou jogo das 

pedrinhas. Entender e saber 

das regras e significado do 

nome Cinco Maria e saber 

outras denominações. 

Conhecer a origem da pipa, 

suas regras. Compreender o 

perigo do uso da linha de 

cerol. 

 

C.A. : Respeito com ao seu 

próprio corpo e ao do 

próximo; Cuidado com si e 

com o outro. Conhecer as 

regras e respeita as regras. 

Trabalhar em grupo. 

Socialização. 

Na sala de aula, conversamos 

e fizemos questionamentos 

sobre os jogos populares e o 

jogo de queimada. Por ser 

uma atividade praticada por 

todos, não tivemos dificuldade 

na realização da prática do 

jogo. Explicamos as regras 

básicas e quais os movimentos 

necessários para conseguir 

jogar.  

_______________________ 

Na sala de aula, conversamos 

e fizemos questionamentos o 

jogo da queimada e 

explicamos a origem e o 

significado do nome. Falamos 

sobre outras nominações para 

o nome queimada, como:  

Baleada, Baleado, Barra-Bola, 

Bola Queimada, Caçador, 

Carimba, Carimbada, 

Cemitério, Dodgeball, Jogo do 

Mata, Mata-mata, Matada 

Queimado. Na quadra 

realizamos duas variações do 

jogo de queimada: queimada 

com cones e queimada na 

lateral. Realizamos as 

modificações durante o jogo 

na quadra. Ao final 

perguntamos quais os 

movimentos básicos que há no 

jogo de queimada. 

_______________________ 

Iniciamos a aula falando sobre 

os jogos populares: Cinco 

marias e pipa. Do jogo Cinco 

maria foi explicado sua 

origem, as regras, o 

significado do nome, como se 

joga e suas diferentes formas 

de jogar. Em seguida, falamos 

sobre a pipa,  origem, as 

regras, o significado do nome, 

a construção da pipa e a 

utilização da linha de cerol 

pelos pipeiros. 

Realizar 

perguntas para 

os escolares 

durante a aula 

sobre jogos 

populares e o 

jogo de 

queimada. 

O que são jogos 

populares? Quais 

jogos populares 

vocês conhecem 

e praticam?; 

Quais os 

movimentos do 

jogo de 

queimada?; qual 

a origem?; quais 

regras e suas 

variações?  

Questionamentos 

com os escolares 

sobre os jogos 

populares Cinco 

marias e pipa. 

Quais as regras 

do jogo Cinco 

marias. Quais 

tipos de 

variações do 

jogo Cinco 

marias. 

Como se 

constrói a pipa? 

Quais os 

materiais 

utilizados?; O 

que é linha de 

cerol e quias 

seus riscos?; 

Observar a 

participação, 

comportamento, 

a cooperação, 

respeito e 

superação dos 

escolares. 

Bola de 

borracha, 

pedras de 

diversos 

tamanhos, 

cola, papel 

seda, 

palitos de 

madeiras. 
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APÊNDICE – G 

Quadro com estrutura dos planos de aulas para a turma do 5º ano do ensino fundamental I. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVONETE MACIEL 

DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA 

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE – JOGO 

 

Aula 

/Dia 

Objetivos do 

campo de 

estudo 

Conteúdos básicos Procedimentos Metodológicos Avaliação Material  

Nº 01 

12/04 

_____ 

 

Nº 02 

19/04 

_____ 

 

Nº 03 

03/05 

_____ 

Oportunizar a 

aprendizage

m sobre 

jogos 

populares; 

Praticar o 

jogo 

populares; 

Conhecer e 

ampliar os 

jogos 

populares, 

jogos 

antigos, 

jogos de 

mesa, jogos 

eletrônicos; 

Conhecer e 

praticar o 

jogo de Taco 

ou Bets; 

Conhecer o 

jogo de pião, 

sua origem; 

Conhecer e 

jogar os 

jogos antigos 

e jogos de 

mesa. 

 

C.P.: Aprender a jogar o jogo 

de taco e suas variações. 

Realizar movimentos básicos 

do jogo de taco ou bets: 

arremessar, lançar, rebater, 

golpear e correr. Realizar os 

movimentos básicos do jogo de 

taco. Saber construir taco com 

material reciclado. Aprender a 

jogar pião e suas diversas 

formas de lançamentos. Saber 

jogar com diferentes tipos de 

piões. Saber construir pião com 

material reciclado. Saber as 

regras e a prática de jogos 

antigos e de mesa, como: ludo, 

dama, dominó e resta um. 

C.C.: Conhecer os jogos 

populares. Conhecer os jogos 

de mesas e jogos eletrônicos. O 

que são jogos de mesa? O que 

são jogos eletrônicos?.  

Saber o significado do nome e 

outras nominações do jogo de 

taco. Conhecer as regras do 

jogo taco. Conhecer o jogo de 

pião, o significado do nome, 

sua origem, as regras, as 

diferentes formas de jogar. 

Saber quais materiais utilizam 

para construir pião e que 

materiais reciclado podem ser 

utilizado para construir um 

pião. Conhecer os diferentes 

tipos de piões. Conhecer os 

jogos antigos e de mesa como:  

ludo, dama, dominó e resta um. 

C.A. : Respeito com ao seu 

próprio corpo e ao do próximo; 

Cuidado com si e com o outro. 

Conhecer as regras e respeita as 

regras. Trabalhar em grupo. 

Socialização. 

Respeitar o meio ambiente 

utilizando material reciclado. 

Na sala de aula, conversamos e 

fizemos questionamentos sobre 

os jogos populares e 

apresentamos o jogo de taco ou 

bets. Por ser uma atividade não 

comum os escolares tiveram 

dificuldade em compreender e 

na realização da prática do jogo. 

Explicamos as regras básicas, o 

objetivo e quais os movimentos 

necessários para conseguir jogar 

o jogo de taco. Explicamos a 

origem e o significado do nome. 

Falamos sobre outras 

nominações para o nome do 

jogo de taco, como:  taco, bets, 

bete, bete ombro, casinha, jogo 

de casinha, betiada, etc.  

_______________________ 

Na sala de aula, conversamos e 

fizemos questionamentos o jogo 

da taco. Construímos em sala 

mais tacos e explicamos que 

alguns escolares iriam ser 

juízes. O jogo de taco foi 

realizado e ao final 

perguntamos quais os 

movimentos básicos que há no 

jogo de queimada. 

_______________________ 

Iniciamos a aula falando sobre o 

jogo de pião. Explicado sua 

origem, as regras, o significado 

do nome, como se joga e suas 

diferentes formas de jogar pião. 

Apresentamos os diferentes 

tipos de piões e suas formas de 

jogar. Explicamos que o jogo de 

pião pode ser jogado 

individualmente ou em grupo, 

de forma competitiva. 

Apresentamos também os jogos 

antigos e de mesa: ludo, dama, 

dominó e resta um. Ao final 

fomos para o pátio realizar os 

jogos: de pião e de mesa. 

Realizar 

perguntas para os 

escolares durante 

a aula sobre jogos 

populares e o 

jogo de taco ou 

bets. 

O que são jogos 

populares? Quais 

jogos populares 

vocês conhecem e 

praticam?; Quais 

os movimentos 

do jogo taco?; 

qual a origem?; 

quais regras e 

suas variações? 

Quais materiais 

utilizados? Qual o 

significado do 

nome?. 

Quais 

movimentos 

básicos do jogo 

de taco?. Qual a 

origem, os 

movimentos e as 

regras do jogo de 

pião? Qual 

material é feito o 

pião?. O que são 

jogos antigos e de 

mesa? Quais são 

os jogos de 

mesa?. 

Observar a 

participação, 

comportamento, a 

cooperação, 

competição, 

respeito e 

superação dos 

escolares. 

Bola de 

borracha, 

taco de 

madeiras, 

vídeos, 

fotos, 

televisão, 

computad

or, 

garrafas 

plásticas. 

 



237 

 

 

APÊNDICE – H 

Quadro com a estrutura dos planos de aulas para a turma do 6º ano do ensino fundamental II 

ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSINO MACEDO 
DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA 

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE – JOGO 

 

Aula 

/Dia 

Objetivos do 

campo de 

estudo 

Conteúdos básicos Procedimentos Metodológicos Avaliação Material  

Nº 01 

19/03 

_____ 

 

Nº 02 

26/03 

_____ 

 

Nº 03 

02/04 

_____ 

Conhecer e 

aprender 

sobre jogos 

populares, 

tradicionais e 

jogos 

eletrônicos; 

Praticar os 

jogos 

populares, 

tradicionais e 

eletrônicos; 

Conhecer o 

jogo popular 

peteca: suas 

regras, a 

origem, 

significado do 

nome; 

Conhecer os 

jogos 

populares e 

antigos e suas 

diferenças; 

Conhecer 

sobre o Ioiô, 

como se joga, 

sua origem e 

formas de 

jogar. 
 

C.P.: Aprender e conhecer as 

diferentes formas de jogar os 

jogos populares, como: 

queimada, jogo de futebol, 

pula-corda, tica-tica, 

bandeirinha. Saber jogar o jogo 

de peteca. Saber realizar os 

movimentos básicos do jogo de 

peteca. Saber construir uma 

peteca com material reciclado. 

Saber jogar com diferentes 

tipos de petecas. Criar 

movimentos novos do jogo de 

peteca.  Saber realizar os 

lançamentos e manobras 

básicas do jogo de Ioio. 
 
C.C.: Conhecer os jogos 

populares. Conhecer os tipos 

de jogos. O que são jogos 

tradicionais? O que são jogos 

eletrônicos?.  

Saber o significado do nome e 

outras nominações do jogo 

peteca. Conhecer as regras, a 

origem, o significado do nome 

e as características do jogo 

peteca. Saber o que são jogos 

populares e jogos antigos e 

suas diferenças. Conhecer 

sobre o jogo de Ioio, sua 

origem e o significado do 

nome. Conhecer os 

lançamentos e manobras 

básicas do Ioio: dorminhoco, 

cachorrinho para passear, giro 

ao mundo e gangorra 
 
C.A. : Respeito com ao seu 

próprio corpo e ao do próximo; 

Cuidado com si e com o outro. 

Conhecer as regras e respeita 

as regras. Trabalhar em grupo. 

Socialização. 

Respeitar o meio ambiente 

utilizando material reciclado. 

Na sala de aula, conversamos e 

fizemos questionamentos sobre os 

jogos populares e perguntamos o que 

eles sabiam sobre jogo. 

Apresentamos sobre os jogos 

tradicionais e jogos eletrônicos. Eles 

informaram que conheciam os jogos 

populares: queimada, jogo de futebol, 

pula-corda, tica-tica, bandeirinha. 

Apresentamos o jogo de peteca,  sua 

origem, característica, seu objetivo e 

forma de construir. 

Em seguida levamos os escolares 

para quadra para realizarem os jogos: 

tica, tica-dupla, tica-corrente e Nunca 

três. Durante a aula realizamos 

variações dos jogos. Nunca três por 

ser uma atividade não comum os 

escolares tiveram dificuldade em 

compreender e na realização da 

prática do jogo. 

_________________________ 

Na aula falamos inicialmente sobre o 

jogo popular peteca: sua origem, sua 

característica, o significado do nome 

e como podemos construir uma 

peteca. Em seguida entregamos os 

materiais para os escolares 

construírem sus petecas. Fomos para 

quadra para praticarmos o jogo de 

peteca, tanto individualmente como 

em grupo. 

_______________________ 

Na sala de aula, conversamos e 

fizemos questionamentos sobre o 

jogo de peteca. Em seguida falamos 

sobre os jogos populares e jogos 

antigos e quais são as suas diferenças. 

Após este momento falamos sobre o 

Ioio, sua origem, o significado do seu 

nome e suas diferentes formas de 

jogar. Apresentamos os tipos de Ioiô 

que existem e seus lançamentos e 

manobras básicas, como: 

dorminhoco, cachorrinho para 

passear, giro ao mundo e gangorra 

Realizarmos 

perguntas para os 

escolares durante 

a aula sobre jogos 

e jogos populares. 

O que são jogos 

populares? Quais 

jogos populares 

vocês conhecem e 

praticam?; O que 

são jogos 

eletrônicos e 

quais eles 

conhecem e 

praticam?. 

Como o jogo de 

peteca pode ser 

jogado?. Quais 

materiais para 

construir uma 

peteca?. Onde 

surgiu a peteca?. 

Quais 

movimentos do 

jogo de peteca?. 

O que são jogos 

antigos?;  

Qual a origem do 

Ioio?; Qual 

significado do seu 

nome?;  

Quais tipos de  

lançamentos e 

manobras básicas 

do Ioio?; 

Observarmos a 

participação, 

comportamento, a 

cooperação, 

competição, 

respeito e 

superação dos 

escolares. 

TNT,  

barbante e 

folhas A4 

reciclada, 

ioio. 
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APÊNDICE – I 

Quadro com a estrutura dos planos de aulas para a turma do 7º ano do ensino fundamental II. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ULISSES DE GÓIS 

DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA 

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE – JOGO 

 

Aula 

/Dia 

Objetivos do 

campo de estudo 

Conteúdos básicos Procedimentos Metodológicos Avaliação Material  

Nº 01 

19/03 

_____ 

 

Nº 02 

20/03 

_____ 

 

Nº 03 

02/04 

_____ 

 

Nº 04 

09/04 

Oportunizar a 

aprendizagem 

sobre os 

conteúdos da 

educação física. 

Aprender sobre 

os 

conhecimentos 

dos jogos 

populares. 

Conhecer sobre 

o jogo de 

Bilboquê, sua 

origem, 

significado do 

nome, outras 

nominações e 

tipos de 

bilboquê. 

Conhecer os 

diferentes jogos 

eletrônicos. 

Conhecer o jogo 

de bandeirinha, 

sua origem, 

significado do 

nome. 

  

 

C.P.: Aprender as diferentes 

formas de jogar os jogos 

populares, como: queimada, 

jogo de futebol, pula-corda, tica-

tica, bandeirinha. Saber jogar o 

jogo bilboquê. Saber realizar os 

movimentos básicos do jogo 

bilboquê. Saber construir um 

bilboquê com material reciclado. 

Saber jogar com diferentes tipos 

de bilboquê. Saber joga 

queimada e realizar seus 

diferentes movimentos. Saber 

jogar os diferentes jogos 

eletrônicos. Saber jogar 

bandeirinha e realizar seus 

movimentos básicos. Conhecer 

as regras do jogo da velha 

humano e os tipos de materiais 

utilizado no jogo. 
 
C.C.: Conhecer os jogos 

populares. Conhecer os tipos de 

jogos. Conhecer os elementos 

básicos do jogo. Conhecer o 

jogo popular Bilboquê, sua 

origem, como se joga, os 

diferentes tipos, significado do 

nome, qual material utilizado na 

sua construção, outras 

nominações. Conhecer as regras 

do jogo de queimada. Conhecer 

sobre os jogos eletrônicos e sua 

origem. Conhecer as regras do 

jogo de bandeirinha. Conhecer o 

jogo da velha, sendo um jogo 

popular e atualmente em formato 

eletrônico. 
 
C.A. : Respeito com ao seu 

próprio corpo e ao do próximo; 

Cuidado com si e com o outro. 

Conhecer as regras e respeita as 

regras. Trabalhar em grupo. 

Socialização. 

Respeitar o meio ambiente 

utilizando material reciclado. 

Na sala de aula, conversamos e 

fizemos questionamentos sobre os 

conteúdos da educação. Em seguida 

falamos sobre os jogos populares e 

perguntamos o que eles sabiam sobre 

jogo. Apresentamos seus elementos 

básicos. Explicamos que iriamos 

abordar um jogo popular de nome: 

Bilboquê. Explicamos o significado 

do seu nome, a origem do brinquedo 

e como se jogava. Informamos que 

podemos construir um bilboquê com 

os seguintes materiais: bastão de 

madeira, barbante e lata pequena ou 

copo de iogurte. Fomos em seguida 

para quadra para realizarmos o jogo 

“ unca três” sendo um jogo popular. 

____________________________ 

Nessa aula iniciamos com a 

construção do Bilboquê e explicamos 

o significado do nome e sua origem. 

Falamos sobre o objetivo do bilboquê 

a partir de seus tipo de brinquedo, já 

que havia vários tipos. Falamos sobre 

os diferentes nomes do jogo, de 

acordo com a região do mundo. 

Fomos para quadra para realizamos o 

jogo de queimada. 

____________________________ 

Na aula falamos inicialmente sobre o 

jogo popular bilboquê e quais suas 

manobras básicas. Em seguida 

falamos sobre o jogos tradicionais e 

eletrônicos. Explicamos sua origem e 

significado dos diferentes jogos. 

Fomos para quadra para realizarmos 

o jogo bandeirinha. 

____________________________ 

Perguntamos sobre a pesquisa sobre 

os jogos eletrônicos e tivemos os 

jogos: de futebol, corrida de carro e 

moto, e lutas. Realizamos um dialogo 

sobre os jogos e suas características. 

Fomos para quadra realizarmos o 

jogo da velha humano. Apresentamos 

as diferentes formas de jogar e os 

tipos de materiais utilizados no jogo.  

Realizarmos 

perguntas para os 

escolares durante 

a aula sobre: 

quais são os 

conteúdos da 

educação física?; 

o que são jogos?: 

O que são jogos 

populares?; 

Quais jogos 

populares vocês 

conhecem e 

praticam?; O que 

é um Bilboquê?; 

Existem outros 

tipos de 

bilboquê?; Quais 

manobras são 

realizadas? Que 

materiais 

utilizamos para 

construir um 

bilboquê?; O jogo 

de queimada é um 

jogo popular, 

porque?; O que 

são jogos 

eletrônicos?; 

Como se joga 

bandeirinha?;  

Como se joga o 

jogo da velha?; 

Quais materiais 

podemos utilizar 

no jogo da velha 

humano?; 

Observarmos a 

participação, 

comportamento, a 

cooperação, 

competição, 

respeito e 

superação dos 

escolares. 

Barbante, 

garrafas 

pets de 

diferentes 

tamanhos, 

fitas 

adesiva, 

bastão de 

madeira, 

bola, 

arcos, 

TNT 
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APÊNDICE – J 

Quadro com a estrutura dos planos de aulas para a turma do 8º ano do ensino fundamental II. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ULISSES DE GÓIS 

DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA 

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE – JOGO 

 

Aula 

/Dia 

Objetivos do 

campo de 

estudo 

Conteúdos básicos Procedimentos Metodológicos Avaliação Material  

Nº 01 

20/03 

_____ 

 

Nº 02 

03/04 

_____ 

 

Nº 03 

10/04 

_____ 

 

 

Oportunizar a 

aprendizagem 

sobre os jogos 

populares e os 

tipos de jogos. 

Compreender a 

relação entre 

sociedade, 

cultura e 

tecnologia nos 

dias atuais. 

Compreender a 

diferença entre 

o jogo e o 

esporte. 

Conhecer e 

aprender sobre 

jogos 

eletrônicos, 

suas 

características 

e as suas 

categorias. 

Conhecer a 

evolução dos 

jogos 

eletrônicos e 

seus pontos 

positivos e 

negativos. 

 

C.P.: Aprender a jogar o 

jogo “ unca três”. Saber 

jogar queimada e suas 

variações. Saber realizar os 

movimentos básicos dos 

jogos: Nunca três e 

queimada. 

Saber jogar os jogos 

eletrônicos mais 

conhecidos. Jogar o jogo 

Pacman Humano. 

C.C.: Conhecer sobre os 

jogos e jogos populares. 

Conhecer os tipos de jogos. 

Conhecer a relação que o 

jogo tem com a sociedade, 

a cultura e a tecnologia. 

Saber informar quais são as 

diferenças entre o jogo e o 

esporte. Conhecer o jogo 

popular “ unca três”, suas 

regras e formas de jogar. 

Saber o que é um jogo 

eletrônico e identificar as 

suas categorias. Conhecer 

os pontos positivos e 

negativos dos jogos 

eletrônicos. Saber seus 

malefícios e benefícios. 

C.A. : Respeito aos 

diferentes tipos de jogos 

populares, de mesa, de 

carta, eletrônico, sem 

menosprezar a sua utilidade 

para o processo de 

aprendizagem. 

Compreender e valorizar a 

importância dos jogos 

populares. 

Trabalhar em equipe. 

Respeitar as pessoas menos 

habilidosas com o sem 

abola. Respeitar as regras 

dos jogos. Compreender as 

regras e respeitá-las. 

Na sala de aula, conversamos e fizemos 

questionamentos com os escolares sobre o 

que é jogo. Em seguida perguntamos, a partir 

da fala de um estudante, porque o jogo é 

diferente do esporte?. Mais adiante 

explicamos os tipos de jogos: populares, 

eletrônicos, de mesa (salão), de cartas, 

cooperativos. No segundo momento da aula, 

fomos para quadra jogar “ unca três”. 

Explicamos as regras e como se joga. A 

segunda atividade foi queimada, sendo um 

jogo popular os escolares não tiveram 

dificuldade me se organizar. 

___________________________________ 

Nessa aula iniciamos perguntando sobre os 

jogos eletrônico: O que é um jogo 

eletrônico? Quem conhecia? Quem jogava 

no celular e computador?. Os escolares 

citaram: “Fifa = futebol”, “Race = corrida de 

carro”, “Criminal Case”, “ ragon City”, 

“Lost Bubble” e “Marvel”. Explicamos a 

origem do jogos eletrônicos e sua evolução. 

Explicamos por que o jogo eletrônico atrai 

tantas pessoas e  apontamos os pontos 

positivos e negativos deles. Alertamos 

também para a importância de realizar 

práticas corporais na escola, na rua e no 

clube. Citamos que o computador pode 

deixar as pessoas sedentárias e viciadas, 

sendo um fator de risco. O segundo momento 

da aula, fomos para quadra para realizarmos 

um jogo de futebol, tendo três escolares 

responsáveis. 

________________________________ 

Na aula falamos inicialmente sobre a 

pesquisa solicitada sobre a diferença entre o 

jogo e esporte. Alguns escolares leram suas 

respostas em sala de aula e em seguida 

debatemos sobre o que foi apresentado. 

Explicamos quais os elementos básicos do 

jogo e esporte e apresentamos as 

características que o diferenciam. Falamos 

em seguida sobre os jogos eletrônicos e que 

muitos destes jogos foram criados a partir 

dos jogos populares. Em seguida fomos para 

quadra realizar o jogo Pacman. Ao final 

realizamos questionamentos sobre a aula. 

Realizarmos 

perguntas para os 

escolares durante 

a aula sobre: o 

que são jogos? O 

que são jogos 

populares? 

Que relação tem 

o jogo com a 

sociedade, com a 

cultura e com a 

tecnologia? Qual 

a diferença entre 

o jogo e o 

esporte? O que 

são jogos 

eletrônicos? Qual 

a sua origem? 

Quais são as 

categorias dos 

jogos eletrônicos? 

Quais os 

malefícios e 

benefícios destes 

jogos? 

Avaliamos a 

partir da pesquisa 

solicitada e 

apresentação em 

sala de aula. 

Atividade escrita 

no quadro. 

Observarmos a 

participação, 

comportamento, a 

cooperação, 

competição, 

respeito e 

superação dos 

escolares. 

Bola, 

Aparelho 

celular 

pessoal, 

computador, 

televisão 
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APÊNDICE – K 

Quadro com a estrutura dos planos de aulas para a turma do 9º ano do ensino fundamental II. 

ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSINO MACEDO 
DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE – JOGO 

 

Aula 

/Dia 

Objetivos do 

campo de 

estudo 

Conteúdos básicos Procedimentos Metodológicos Avaliação Material  

Nº 01 

18/03 

_____ 

 

Nº 02 

20/04 

_____ 

 

Nº 03 

01/04 

_____ 

 

Nº 04 

08/04 

Oportunizar a 

aprendizagem 

sobre o 

conteúdo jogo. 

Compreender a 

relação entre 

jogo e cultura. 

Compreender 

os benefícios e 

os maléficos 

das tecnologias 

no contexto 

escolar e extra-

escolar. 

Conhecer a 

diferença entre 

o jogo e 

esporte. 

 

 

 

 

C.P.: Aprender a utilizar as 

tecnologias em prol do 

processo de ensino 

aprendizagem. Aprender a 

pesquisar, a ler e escrever 

sobre os conhecimentos 

apresentado em sala de aula 

por qualquer disciplina. 

Aprender os movimentos e 

fundamentos básicos do 

futebol e handebol. Aprender a 

escrever sobre seus 

conhecimentos prévios e 

adquiridos. 
 
C.C.: Conhecer sobre o 

conteúdo jogo. Conhecer sobre 

cultura. Saber a relação entre o 

jogo e a cultura.Conhecer os  

benefícios e malefícios das 

tecnologias. Conhecer a 

diferença entre o jogo e 

esporte.Compreender a 

importância de escrever, ler e 

pesquisar. Conhecer os 

elementos que constitui o jogo 

e o esporte. Conhecer novos 

jogos. Conhecer os 

fundamentos do futebol e 

handebol.  
 
C.A. : Respeito a cultura de 

outras sociedades. Respeitar as 

diferenças nas regras e nos 

jogos de outros povos. 

Compreender e valorizar a 

importância dos jogos 

populares. 

Trabalhar em equipe. 

Respeitar as pessoas menos 

habilidosas com o sem bola. 

Respeitar as regras dos jogos. 

Compreender as regras e 

respeitá-las. 

Valorizar os jogos da sua 

cultura.  

Na sala de aula, conversamos com os 

escolares e perguntamos: o que eles 

entendem por jogo?. Afirmamos que ele é 

um conteúdo da disciplina. Indagamos: 

qual relação tem o jogo com a cultura? 

Debatemos com os escolares sobre esse 

questionamento e explicamos o que é 

cultura. Falamos sobre os elementos do 

jogo e perguntamos sobre as diferenças 

entre o jogo e esporte. Solicitamos que os 

escolares pesquisassem em casa sobre 

diferenças entre o jogo e esporte, para 

debatermos na próxima aula. 

______________________________ 

Nessa aula iniciamos perguntando sobre a 

pesquisa que foi solicitada: Quais 

diferença entre o jogo e esporte? 

Alertamos sobra a importância da escrita, 

leitura e pesquisa sobre os conhecimentos 

da educação física. Apresentamos no 

quadro os elementos que constitui o jogo 

e o esporte.  

_______________________________ 

Na quadra falamos inicialmente sobre a 

pesquisa solicitada sobre a diferença 

entre o jogo e esporte. Explicamos que 

iríamos realizar uma atividade para que 

os escolares compreendessem melhor 

sobre o jogo na prática. Realizamos os 

jogos: tica-dupla e Handefute. Foram 

realizadas variações e nesta atividade 

abordamos a importância de está com 

vestimenta leves e adequada para 

realização da prática (exemplo: usar 

tênis). 

_______________________________ 

Em sala de aula, o professor responsável 

pela turma, ministrou aula sobre: a 

importância e a história da Educação 

Física. Aguardamos o término da sua 

explanação para realizarmos a nossa 

intervenção. Solicitamos aos escolares 

que eles respondessem sobre duas 

perguntas: Escreva, com suas palavras, o 

que você compreendeu sobre o jogo. 

Quais diferenças entre jogo e esporte?. 

Realizarmos 

perguntas para os 

escolares durante a 

aula sobre: o que 

são jogos? O que é 

cultura? Que 

relação tem o jogo 

com a cultura? 

Qual os benefícios 

e malefícios das 

tecnologias no 

contexto escolar e 

extra-escolar? 

Quais diferença 

entre o jogo e 

esporte? 

Avaliamos a 

pesquisa solicitada 

e apresentação em 

sala de aula. 

Atividade escrita 

no quadro. 

Observarmos a 

participação, 

comportamento, a 

cooperação, 

competição, 

respeito e 

superação dos 

escolares. 

Quadro, 

caneta 

piloto, 

bola de 

borracha 
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APÊNDICE – L 

Quadro com a estrutura dos planos de aulas para a turma do 1º ano do ensino médio. 

ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSINO MACEDO 
DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA 

1º ANO DO ENSINO MÉDIO 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE – JOGO 

 

Aula 

/Dia 

Objetivos do 

campo de estudo 

Conteúdos básicos Procedimentos Metodológicos Avaliação Material  

Nº 01 

21/03 

_____ 

 

Nº 02 

03/04 

_____ 

 

Nº 03 

10/04 

_____ 

 

Nº 04 

17/04 

Oportunizar a 

aprendizagem 

sobre o jogo 

como 

conteúdo.  

Compreender a 

relação entre 

jogo e cultura.  

Conhecer a 

diferença entre o 

jogo e esporte. 

Conhecer e 

compreender 

sobre os jogos 

cooperativos e 

competitivos. 

Conhecer o que 

é lazer e os 

espaços de lazer. 

 

 

 

 

C.P.: Aprender a realizar os 

movimentos dos jogos 

bobinhos, jogo de passe e 

queimada. Aprender os 

fundamentos dos esportes: 

handebol e voleibol. Aprender 

a pesquisar sobre os 

conhecimentos do lazer. Saber 

escrever sobre suas próprias 

opiniões. 
 
C.C.: Conhecer sobre o 

conteúdo jogo. Conhecer 

sobre cultura. Saber a relação 

entre o jogo e a cultura. 

Conhecer a diferença entre o 

jogo e esporte. Conhecer e 

compreender os jogos, 

percebendo que podem ser 

modificados. Conhecer e 

compreender sobre os jogos 

cooperativos e competitivos. 

Aprender sobre o conceito de 

lazer e o que são os espaços de 

lazer. 
 
C.A.: Respeito a cultura de 

outras sociedades. Respeitar as 

diferenças nas regras e nos 

jogos de outros povos. 

Trabalhar em equipe.  

Respeitar as regras dos jogos.  

Valorizar os jogos da sua 

cultura. Respeitar o seu corpo e 

o do outro. Valorizar e cuidar 

os espaços públicos de lazer. 

Na sala de aula, conversamos com os 

escolares e perguntamos: o que eles 

entendem por jogo?. Indagamos: qual 

relação tem o jogo com a cultura? 

Debatemos com os escolares sobre esse 

questionamento e explicamos o que é 

cultura. Falamos sobre os elementos do 

jogo e perguntamos sobre as diferenças 

entre o jogo e esporte. 

______________________________ 

Na quadra realizamos inicialmente um 

alongamento a pedido dos escolares, por 

ser uma pratica feita sempre no início 

das aulas na quadra. Em seguida 

explicamos que iríamos realizar dois 

jogos: bobinho, jogo de passe e ABCD. 

Apresentamos as regras, mesmo 

sabendo que alguns escolares já 

conheciam. Informamos que as regras 

são importante para organizar o jogo e 

que poderemos modificar antes e no 

momento da prática. O jogo bobinho e 

passe foi realizado, mas o ABCD foi 

trocado pelo jogo de queimada. 

______________________________ 

A aula foi na quadra. Tivemos que 

dividir a quadra com outra turma. 

Conversamos com os escolares sobre 

jogos cooperativos e competitivos. 

Realizamos as atividades Rede Humana 

e o jogo de queimada. Ao final 

solicitamos que os escolares 

pesquisassem sobre o que é lazer; sobre 

o que são os espaços de lazer; e se há 

espaços de lazer na comunidade que eles 

moram e quem utiliza os espaços. 

______________________________ 

Nesta aula o professor atuante precisou 

ministrar vinte minutos de aula para 

concluir a atividade de seu plano de aula 

abordando o estresse. Após este tempo, 

iniciamos a aula utilizando as 

informações da aula do professor sobre 

estresse e abordamos a temática lazer e os 

espaços de lazer. 

Realizarmos 

perguntas para os 

escolares durante a 

aula sobre: o que 

são jogos? O que é 

cultura? Que 

relação tem o jogo 

com a cultura?  

Quais diferença 

entre o jogo e 

esporte? 

O que é lazer?; O 

que são espaços de 

lazer? Quais são os 

espaços de lazer 

que existem na sua 

comunidade? Quem 

são as pessoas que 

utilizam os espaços 

de lazer?. A escola 

pode ser 

considerado um 

espaço de lazer?; 

Avaliamos a 

pesquisa solicitada 

e apresentação em 

sala de aula. 

Atividade escrita no 

quadro. 

Observarmos a 

participação, 

comportamento, a 

cooperação, 

competição, 

respeito e superação 

dos escolares. 

Quadro, 

caneta 

pilot, bola 

handebol 

e voleibol 
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APÊNDICE – M 

Quadro com a estrutura dos planos de aulas para a turma do 2º ano do ensino médio. 

ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSINO MACEDO 

DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA 

2º ANO DO ENSINO MÉDIO 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE – JOGO 

 

Aula 

/Dia 

Objetivos do 

campo de 

estudo 

Conteúdos básicos Procedimentos Metodológicos Avaliação Material  

Nº 01 

21/03 

_____ 

 

Nº 02 

26/03 

_____ 

 

Nº 03 

28/03 

_____ 

 

Nº 04 

02/04 

_____ 

 

Nº 05 

05/04 

Oportunizar 

a 

aprendizage

m sobre o 

jogo como 

conteúdo.  

Compreender 

a relação entre 

jogo e cultura. 

Conhecer a 

diferença 

entre o jogo 

e esporte. 

Conhecer e 

compreende

r sobre os 

jogos 

cooperativos 

e 

competitivo

s. 

Conhecer o 

que é lazer e 

os espaços de 

lazer. 

 

 

 

 

C.P.:  Aprender a pesquisar 

sobre esporte handebol. 

Aprender a realizar os 

movimentos do jogo de 

queimada. Aprender a 

pesquisar sobre os 

conhecimentos do lazer. Saber 

escrever sobre suas próprias 

opiniões. 

C.C.: Conhecer sobre o 

conteúdo jogo. Conhecer 

sobre cultura. Saber a relação 

entre o jogo e a cultura.  

Conhecer sobre a história do 

jogo no país Grécia e sua 

influência atualmente na 

nossa sociedade. Conhecer 

sobre o jogo popular e 

compreender a diferença 

deste com o esporte. 

Compreender a relação do 

jogo de queimada com o jogo 

de handebol. Saber que o 

esporte é um conteúdo da 

educação física. Conhecer o 

que é esporte. 

Conhecer a diferença entre o 

jogo e esporte. Conhecer e 

compreender os jogos, 

percebendo que podem ser 

modificados. Aprender sobre 

o conceito de lazer e o que 

são os espaços de lazer. 

Compreender porque a 

escola pode ser um espaço de 

lazer. 

C.A.: Respeito a cultura de 

outras sociedades. Respeitar 

as diferenças nas regras e nos 

jogos de outros povos. 

Trabalhar em equipe.  

Respeitar as regras dos jogos.  

Valorizar os jogos da sua 

cultura. Respeitar o seu corpo 

e o do outro. Valorizar  e 

cuidar os espaços públicos de 

lazer. 

Na sala de aula, conversamos com os escolares e perguntamos: 

o que eles entendem por jogo?. Indagamos: qual relação tem o 

jogo com a cultura? Debatemos com os escolares sobre esse 

questionamento e explicamos o que é cultura. Falamos sobre 

os elementos do jogo e explicamos a diferença e semelhanças 

entre o jogo de queimada e o jogo de handebol. Solicitamos 

que eles pesquisassem sobre esporte handebol, sua origem, 

regras, número de jogadores, local onde é realizado, tempo de 

jogo e materiais utilizados na modalidade. 

_____________________________________________ 

Na quadra explicamos que iríamos realizar o jogo da 

queimada. E antes disso debatemos sobre a diferença entre o 

jogo e o esporte. Apresentamos as regras, mesmo sabendo que 

alguns escolares já conheciam. Informamos que as regras são 

importante para organizar o jogo e que poderemos modificar 

antes e no momento da prática. Perguntamos da pesquisa sobre 

handebol. Em seguida realizamos o jogo de queimada com as 

regras organizadas pelos escolares.  

_____________________________________________ 

A aula foi na quadra. Realizamos o jogo queimada com 

curinga. Antes do término da aula conversamos com os 

escolares sobre em que espaços podemos realizar o jogo de 

queimada. Neste momento falamos sobre os espaços de lazer 

da comunidade, sua finalidade e a quem deve atender. Após 

esse debate solicitamos que os escolares realizassem uma 

pesquisa: sobre o que é lazer? Quais espaços de lazer existem 

na comunidade? Quais as atividades podem ser realizadas 

nestes espaços de lazer? Qual população utilizam os espaços 

de lazer da comunidade? 

____________________________________________ 

Nesta aula dialogamos com os escolares sobre: o que é lazer? 

Quais espaços de lazer existem na comunidade? Quais as 

atividades podem ser realizadas nestes espaços de lazer? Qual 

população utilizam os espaços de lazer da comunidade?. 

Explicamos sobre os espaços de lazer. Falamos da possibilidade 

da escola ser uma espaço de lazer. 

____________________________________________ 

Nesta aula foi abordado o assunto espaços de lazer da escola. 

Iniciamos o encontro perguntando: quais espaços foram 

mapeados na escola?, quais atividades serão possíveis de 

realizar?, e por fim, quais materiais serão utilizados?. Formamos 

grupos para percorrer pelos espaços da escola. Dialogamos com 

os escolares sobre os espaços dentro e fora da escola, da 

necessidade de manutenção e preservação por parte dos 

usuários. Explicamos que os cidadãos tem o direito de exigir da 

gestão pública espaços adequados para práticas de atividades 

físicas. Informamos que todos tem direito a usufruir dos 

espaços, jovens crianças, adolescentes para manter a saúde e as 

práticas corporais ao longo da vida. 

Realizarmos 

perguntas para 

os escolares 

durante a aula 

sobre: o que 

são jogos? O 

que é cultura? 

Que relação 

tem o jogo 

com a cultura?  

Quais diferença 

entre o jogo e 

esporte? 

O que é lazer?; 

O que são 

espaços de 

lazer? Quais são 

os espaços de 

lazer que 

existem na sua 

comunidade? 

Quem são as 

pessoas que 

utilizam os 

espaços de 

lazer?. A escola 

pode ser 

considerado um 

espaço de 

lazer?; 

Avaliamos a 

pesquisa 

solicitada e 

apresentação em 

sala de aula. 

Atividade 

escrita no 

quadro. 

Observarmos a 

participação, 

comportamento, 

a cooperação, 

competição, 

respeito e 

superação dos 

escolares. 

Quadro, 

caneta 

pilot, 

bola de 

borracha. 
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APÊNDICE – N 

Quadro com a estrutura dos planos de aulas para a turma do 3º ano do ensino médio. 

ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSINO MACEDO 
DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA 

3º ANO DO ENSINO MÉDIO 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE – JOGO 

 

Aula 

/Dia 

Objetivos do 

campo de 

estudo 

Conteúdos básicos Procedimentos Metodológicos Avaliação Material  

Nº 01 

21/03 

_____ 

 

Nº 02 

26/04 

_____ 

 

Nº 03 

09/04 

_____ 

 

Nº 04 

11/04 

Oportunizar 

a 

aprendizage

m sobre o 

jogo como 

conteúdo.  

Compreende

r a relação 

entre jogo e 

cultura.  

Conhecer a 

diferença 

entre o jogo 

e esporte. 

Conhecer 

sobre o lazer 

e os seus 

espaços de 

lazer. 

 

 

 

 

 

C.P.: Aprender a realizar 

os movimentos do 

alongamento. Aprender a 

fazer os movimentos do 

alongamento corretos. 

Aprender a realizar os 

movimentos do jogo 

“passe 10”,  que são: o 

lançamento, o agarrar, o 

passar, o saltar, correr. 

Aprender a joga 

queimada. Movimentos 

básicos: agarrar, lançar, 

arremessar e passar. 

Aprender a jogar o jogo 

handebol dos quatro 

cantos. 

C.C.: Conhecer sobre o 

conteúdo jogo. Conhecer 

sobre cultura. Saber a 

relação entre o jogo e a 

cultura. Conhecer a 

diferença entre o jogo e 

esporte. Conhecer e 

compreender os jogos, 

percebendo que podem 

ser modificados. 

Conhecer sobre 

alongamento e quais 

músculos são trabalhado 

em cada movimento. 

Saber sobre o jogo no 

mundo do lazer e o papel 

do lúdico neste processo. 

Aprender sobre o 

conceito de lazer e o que 

são os espaços de lazer. 

C.A.: Respeito a cultura 

de outras sociedades. 

Respeitar as diferenças 

nas regras e nos jogos de 

outros povos. 

Trabalhar em equipe.  

Respeitar as regras dos 

jogos.  

Valorizar os jogos da sua 

cultura. Respeitar o seu 

corpo e o do outro. 

Valorizar e cuidar os 

espaços públicos de lazer. 

Na sala de aula, conversamos com os escolares e 

perguntamos: o que eles entendiam sobre o jogo e se 

este tem relação com a sociedade e a cultura?. 

Debatemos com os escolares sobre esse questionamento 

e explicamos o que é cultura. Falamos sobre os 

elementos do jogo, afirmamos que ele é um conteúdo 

da educação física e perguntamos sobre as diferenças 

entre o jogo e esporte. Terminamos a aula solicitando 

que os escolares pesquisassem sobre as diferenças entre 

o jogo e o esporte, visando o aprofundamento dos 

conhecimentos. 

______________________________ 

Na quadra realizamos inicialmente um alongamento a 

pedido dos escolares, por ser uma pratica feita sempre 

no início das aulas na quadra. Explicamos durante o 

alongamento, quais músculos estavam sendo alongado. 

Apresentamos que o objetivo do alongamento. Em 

seguida realizamos questionamento sobre a diferença 

entre o jogo e esporte. Em seguida explicamos que 

iríamos realizar o jogo “Passe 10” e o jogo de 

queimada. Apresentamos as regras, mesmo sabendo que 

alguns escolares já conheciam. Informamos que as 

regras são importante para organizar o jogo e que 

poderemos modificar antes e no momento da prática.  

______________________________ 

Nesta aula falamos sobre: o papel do jogo no mundo do 

lazer. Explicamos o objetivo de se prática o jogo: prazer 

e divertimento. Falamos sobre o processo lúdico do 

jogo. Perguntamos se na comunidade que eles moram 

há espaços de lazer. Solicitamos que os escolares 

trouxessem respondido as seguintes questionamentos: 

vocês realizam atividades fora da escola?; Aonde são 

feitas as suas atividades?; Esta atividade pode ser feita 

em outros locais?; Quais locais?; Existem espaços de 

lazer na sua comunidade? Escreva quais?; Quais 

atividades pode ser feitas nesses espaços?; Quem utiliza 

os espaços de lazer?; quais são as atividades que estas 

pessoas, que usam os espaços de lazer, praticam?. 

______________________________ 

Na última aula perguntamos aos escolares sobre as 

respostas do questionário. OS escolares relataram sobre 

o espaços de lazer da comunidade, da falta de 

manutenção, das pessoas que utilizam e das práticas 

que são realizadas nestes espaços. Em seguida 

afirmamos que a escola tem espaços de lazer e que 

pode ser utilizados pelos escolares. Após este debate 

realizamos o jogo: handebol de quatro cantos. 

Explicamos que por ser um jogo esta atividade pode ser 

joga em outro espaço que não seja a quadra. 

Realizarmos 

perguntas para os 

escolares durante 

a aula sobre: o 

que são jogos? O 

que é cultura? 

Que relação tem o 

jogo com a 

cultura?  

Quais diferença 

entre o jogo e 

esporte? 

O que é 

alongamento?; 

Para que serve o 

alongamento?; 'E 

necessário realizar 

alongamento antes 

das atividades 

práticas?; 

O que é lazer?;  O 

que são espaços 

de lazer? Quais 

são os espaços de 

lazer que existem 

na sua 

comunidade? 

Quem são as 

pessoas que 

utilizam os 

espaços de lazer?. 

A escola pode ser 

considerado um 

espaço de lazer?; 

Avaliamos a 

pesquisa 

solicitada e 

apresentação em 

sala de aula. 

Atividade escrita 

no quadro. 

Observarmos a 

participação, 

comportamento, a 

cooperação, 

competição, 

respeito e 

superação dos 

escolares. 

Quadro, 

caneta 

pilot, bola 

de 

handebol , 

de 

borracha, 

cones.  
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ANEXO – A  

 

QUADRO COM A ORGANIZAÇÃO DOS NÚCLEOS E SEUS RESPECTIVOS CONTEÚDOS 
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ANEXO - B 

Quadro com a proposta de sistematização do núcleo “o movimento e os jogos”, para o 1º ano 
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ANEXO – C  

Quadro com a proposta de sistematização do núcleo “o movimento e os jogos”, para o 2º ano 
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ANEXO – C 

Quadro com a proposta de sistematização do núcleo “o movimento e os jogos”, para o 2º ano 

continuação 
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ANEXO – D 

Quadro com a proposta de sistematização do núcleo “o movimento e os jogos”, para o 3º ano 
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ANEXO – E 

Quadro com a proposta de sistematização do núcleo “o movimento e os jogos”, para o 4º ano 
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ANEXO – E 

Quadro com a proposta de sistematização do núcleo “o movimento e os jogos”, para o 4º ano 

continuação 
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ANEXO – F  

Quadro com a proposta de sistematização do núcleo “o movimento e os jogos”, para o 5º ano 
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ANEXO – F  

 Quadro com a proposta de sistematização do núcleo “o movimento e os jogos”, para o 5º ano 

continuação 
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ANEXO – G 

Quadro com a proposta de sistematização do núcleo “o movimento e os jogos”, para o 6º ano 
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ANEXO – G  

 Quadro com a proposta de sistematização do núcleo “o movimento e os jogos”, para o 6º ano 

continuação 
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ANEXO – H  

Quadro com a proposta de sistematização do núcleo “o movimento e os jogos”, para o 7º ano 
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ANEXO – I  

 Quadro com a proposta de sistematização do núcleo “o movimento e os jogos”, para o 8º ano 
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ANEXO – J  

Quadro com a proposta de sistematização do núcleo “o movimento e os jogos”, para o 9º ano 
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ANEXO – K  

 Quadro com a proposta de sistematização do núcleo “o movimento e os jogos”, para o 1º ano EM 
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ANEXO – L  

 Quadro com a proposta de sistematização do núcleo “o movimento e os jogos”, para o 2º ano EM 
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ANEXO – M  

Quadro com a proposta de sistematização do núcleo “o movimento e os jogos”, para o 3º ano EM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


