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RESUMO 

 

Este trabalho busca propor uma forma diferente de pensar o esporte como ferramenta 

educacional e, ao mesmo tempo, apresentar uma perspectiva pedagógica da Educação Física Escolar 

pautada nos jogos, suas origens e desenvolvimento sócio-histórico. Para tanto, em um primeiro 

momento, elaborou-se uma revisão bibliográfica que contribuísse para o entrecruzamento das 

temáticas conceituais que englobam a Educação Física, o jogo, a cultura, o esporte e suas várias 

facetas históricas. Em seguida, pautando-se na metodologia da pesquisa-ação foi desenvolvida uma 

intervenção in loco em duas salas, respectivamente, de quarto e quinto ano do Ensino Fundamental de 

uma escola pública de Caraguatatuba-SP, com a finalidade de colher dados diante da nova proposta 

metodológica. Vale mencionar que as aulas foram propostas pelo pesquisador privilegiando um 

ambiente propício à descoberta, exploração, reflexão, adequação, criação e apresentação do que foi 

compreendido. Nessa comunidade de aprendizagem os alunos vivenciavam experiências, situações e 

dificuldades semelhantes às que os “criadores” do futebol e do voleibol vivenciaram em sua época. Foi 

sempre a partir de desafios (relacionados ao espaço e ocupação do espaço de jogo, materiais 

necessários e adequados para a prática do jogo, regras para participação efetiva de todos, 

comportamento, e outros) que o mediador conduzia o processo de ensino-aprendizagem. Cabe 

salientar que os envolvidos propunham novas idéias e possibilidades de vivenciar aquele jogo, 

aproximando-o cada vez mais das características do esporte convencional conhecido e praticado hoje. 

Pôde-se concluir que os momentos de reflexão sobre as práticas esportivas, que em princípio eram 

hostilizados por ocupar o tempo do jogo, com o desenrolar do processo de intervenção passaram a ser 

necessários e solicitados pelos educandos até mesmo durante as atividades. Esse diálogo proposto, às 

vezes, extrapolava o próprio debate em torno do jogo proposto e acabava se relacionando intimamente 

com a vida cotidiana dos alunos. Isso significa que pode ser possível ensinar o esporte de maneira 

contextualizada e significativa, utilizando a perspectiva de que esses conteúdos não nascem prontos 

(ou são a-históricos). Isto é, que eles surgiram e evoluíram pela interferência de grupos sociais, 
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passando por processos de adaptação, e que continuam em constante transformação. Isso favorece a 

compreensão de que nesse momento histórico nós somos protagonistas desta possível mudança, 

melhor dizendo, dessa reconstrução crítica e criteriosa dos esportes em questão.  

 

Palavras Chave: Ensino Fundamental; aprendizagem de jogos; educação física escolar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros questionamentos em torno da temática de pesquisa surgiram no contexto das 

aulas do Prof. Ms. Roberto Rocha Costa e do Prof. Ms. Fabio Pinto Gonçalves dos Reis, e foram nos 

perseguindo cada vez mais. Vale mencionar que o grande estímulo para continuar investigando a 

Educação Física Escolar, bem como o processo de iniciação esportiva na escola, foi a visita técnica 

realizada por nós até a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, uma vez que pude 

dimensionar o grande universo da pesquisa, mesmo que ainda de forma bem imatura. 

Dessa forma, foram surgindo problemáticas mais pontuais entre elas: Como as crianças 

percebem a origem das coisas? Uma conversa rápida e elas nos dão a idéia de que imaginam as coisas 

prontas. Na escola muitas vezes o conhecimento é dado pronto, sem descobertas, sem buscar a origem 

e sem perceber suas transformações. Na Educação Física Escolar a aprendizagem do esporte 

(tradicionalmente) não é diferente. As crianças aceitam as regras das modalidades como absolutas e 

imutáveis, não são estimuladas a pensar o porquê, nem como essas regras surgiram ou foram 

transformadas, e muito menos a propor as regras mais apropriadas para sua vontade ou necessidade. 

Elas jogam e fazem o que o professor manda, simplesmente porque o professor manda, confiando que 

aquele jogo proposto é o “certo” e que aquela forma de jogar dita pelo professor é a “certa”, 

vivenciando só o já existente (reproduzindo). Propomo-nos então a pensar e discutir como provocar 

nas crianças a compreensão da origem e desenvolvimento dos fenômenos, e como isso pode ser 

trabalhado nas aulas de Educação Física Escolar.  

Delineamos nossa pesquisa, percorrendo um caminho que nos levou a falar um pouco sobre 

Educação Física e Cultura, passando pela Pedagogia do esporte até chegarmos ao jogo na escola como 

ferramenta pedagógica e/ou intermediador entre aluno o esporte e a cultura. Ao percorrermos este 

caminho utilizamos como referencial teórico alguns autores como: Daolio, PCNs, Huizinga, Sadi, 

Paes, Freire, Piaget, Davis, Oliveira entre outros para sustentar nossa argumentação. 

Este trabalho tem como objetivo, a partir de uma revisão bibliográfica, propor uma 

metodologia de ensino que busque reconstituir a origem de algumas modalidades esportivas 

comumente praticadas pelas crianças na instituição escolar, ao passo que busca provocar a construção 

do conhecimento pelo entendimento da origem e desenvolvimento dessas modalidades. Além disso, 

através da pesquisa ação observamos e analisamos a construção desses conhecimentos pelos alunos do 
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4° e 5° anos com idade entre nove e dez anos do ensino fundamental na escola EMEF Professor Luiz 

Ribeiro Muniz da cidade de Caraguatatuba-SP, e analisamos os dados obtidos durante o processo de 

pesquisa.  

Acreditamos ser possível considerar as questões dos esportes que vão além do movimento, 

mas utilizando-se dele, motivados pelos jogos aplicados de forma contextualizada e significativa para 

o aluno. Percorrendo um caminho que irá levar o aluno a compreender as relações entre os esportes e 

as sociedades, evidenciando o homem como criador, como protagonista no processo de evolução do 

esporte e não um mero reprodutor de movimentos prontos e estilizados.  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E CULTURA 

 

 Para pensar em apresentar e conduzir o aluno a uma viagem empírica pelas facetas históricas 

que envolvem esporte/sociedade é preciso considerar o educando em suas condições gerais, pois saber 

harmonizar os conceitos que envolvem as aulas de Educação Física e as características globais do 

educando, e relacionar estas informações com o processo de desenvolvimento sócio-histórico do 

esporte em questão, dará condições ao educador de preparar-se para conduzir o educando a esta 

viagem de maneira contextualizada e significativa sem fugir das especificidades da disciplina. Para 

tanto vejamos algumas considerações a respeito destes conceitos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (Ministério da Educação, 2001) consideram o sujeito 

em suas condições culturais, sociais, políticas e afetivas e, distinguem organismo de corpo 

considerando o primeiro um sistema estritamente fisiológico e o segundo como algo que se relaciona 

dentro de um contexto sócio-cultural e que aborda os conteúdos da Educação Física Escolar como 

expressão de produções culturais, como conhecimento historicamente acumulados e socialmente 

transmitidos, configurando um ciclo de construção e renovação de conhecimento. Sendo assim 

podemos dizer que todo conhecimento produzido pelo homem pode ser considerado cultura, e que o 

homem utiliza-se dessa cultura para produzir cultura. Partindo dessa premissa, o ser humano, e no 

nosso caso, o aluno é um sujeito produtivo e não apenas um reprodutor de movimentos e atitudes. 

Portanto é necessário uma tomada de consciência dessa potencialidade humana, para alcançar uma 

postura critico-autônoma, e quebrar o paradigma de reprodução de movimentos e falta de significado 

nas ações.  

Quanto aos conteúdos sugeridos pelo autor supracitado, (DAOLIO, 2004) considera o jogo, 

esporte, dança, luta e ginástica manifestações culturais relacionadas ao corpo e construídas 

historicamente pelo homem. Estas manifestações a nosso ver devem ser consideradas como ponto de 

partida para a absorção e construção de novos conhecimentos e conceitos, tornando o educando ciente 

de seu potencial como agente criador e transformador na sociedade além possibilitar a pluralização dos 

conteúdos e de fazer mais significativo o aprendizado dos esportes. 
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Concordamos com (DAOLIO, 2004) ao pensarmos a cultura como o principal conceito para a 

Educação Física Escolar, pois segundo ele “é na dinâmica cultural que são geradas todas as 

manifestações corporais humanas desde os primórdios da evolução até hoje, e nessas manifestações os 

sujeitos se expressam diversificadamente e com significados próprios no contexto de grupos sociais 

específicos”, respeitando assim a individualidade e singularidade de cada educando. 

Quando falamos sobre cultura em nosso trabalho, falamos sobre conhecimento, criação, 

construção, interação e desenvolvimento humano, falamos sobre relacionar contextos sócio-culturais 

sem qualificá-los ou quantificá-los, mas sim explorando esta questão tão complexa. Huizinga (1980) 

faz também algumas considerações sobre cultura mais diretamente relacionando-a ao jogo, segundo 

ele o jogo está na cultura, como um elemento que a antecede acompanhando-a e marcando-a 

intrinsecamente, desde os primórdios até nossa atual civilização. Opondo-se a Huizinga. 

[...]o estudioso Caillois (1990) defende o jogo como proveniente da cultura, e não a 

cultura proveniente do jogo, como o autor anterior afirma, para Caillois (1990) o 

jogo é uma degradação das atividades dos adultos. (SILVA; VUKOVIC; 

AUGUSTO, 2007) 

Se o jogo e cultura caminham paralelamente no processo histórico influenciando-se 

mutuamente dentro dos contextos sócio-culturais, não seria um desperdício deixar de aproveitar todo 

este conteúdo no processo de ensino/aprendizagem dos jogos/esportes?  

Tendo em vista a necessidade de preparar-nos para agir sobre esta questão permeamos neste 

capítulo as discussões sobre cultura, que  passam pelo sujeito e chegam as mais diversas dinâmicas 

sociais alcançando patamares que vão muito além do jogo e do esporte, mas que são abordadas através 

deles. Passamos pelo homem como ser cultural e assim sendo criador de sua própria cultura, chegamos 

ao jogo/esporte como sua produção corporal e assim cultural, fonte de diversas possibilidades de 

abordagens e intervenções pedagógicas.  

Estas questões influenciam na compreensão de como os sujeitos e, consequentemente, as 

sociedades se constroem historicamente, qual a importância (influência) do sujeito na construção desta 

sociedade e vice-versa, qual a influência das diversas sociedades no mundo. Consideramos estas 

afirmações como base para nossos estudos, pois pretendemos explorar a origem e o desenvolvimento 

dos fenômenos como pressuposto para vivências e discussões de situações e atividades, que 

relacionem os conteúdos da Educação Física Escolar com a dinâmica sócio-cultural que nos cerca. 

Para tanto acreditamos que devemos reestruturar o programa de ensino ressignificando seu 

conteúdo. A idéia é fazer com que a criança vivencie determinados esportes partindo de sua origem 

passando por seu desenvolvimento a fim de não perder os aspectos essenciais que vislumbram as 

condições sócio-culturais que envolvem o universo do jogo e esporte, em toda sua dinâmica e 

pluralidade. 
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Tendo em vista esta relação intima entre cultura, jogo e sociedade, entendemos que estas 

discussões dentro da Educação Física escolar podem ser intermediadas através do jogo/esporte para 

alcançar os alunos de forma significativa (DARIDO, 2007) dando a eles a oportunidade de 

ressignificar estes conhecimentos, gerando assim a produção de um novo conhecimento, ou seja, de 

uma nova cultura. Para isso será preciso abordar estes conceitos utilizando os jogos/esportes 

pedagogicamente, portanto recorreremos a Pedagogia dos Esportes para conduzir-nos a agir de forma 

coesa nesta proposta diferenciada de ensino dos esportes. 

 

PEDAGOGIA DO ESPORTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

Para discutir este tema e relacioná-lo a proposta em questão, será necessário apresentar através 

de alguns autores definições que elucidem as características da Pedagogia dos Esportes. A 

compreensão de tais conceitos contribuirá para a preparação, problematização e aplicação prática da 

metodologia da origem e desenvolvimento dos esportes. 

Segundo os PCNs (Ministério da Educação, 2001) “o esporte é um dos conteúdos da Educação 

física escolar, sendo assim, é preciso pensá-lo de maneira pedagógica explorando toda sua 

potencialidade.” Encontramos na Pedagogia do Esporte subsídios para lidar com a complexa tarefa de 

tratar pedagogicamente do conteúdo esporte. Sadi (2008) traz uma definição bastante coerente para a 

Pedagogia do Esporte, segundo ele esta é: 

[...] uma subárea ou campo especificamente responsável pelo desenvolvimento de 

metodologias adequadas para atividades individuais e/ou coletivas, cujo tratamento 

didático-esportivo é baseado no ensino de táticas e técnicas por meio de jogos. 

(SADI, 2008)  

Outros autores esclarecem ainda que a pedagogia do esporte vem a contribuir com a Educação 

Física Escolar no que se refere a discutir o esporte em uma dimensão que ultrapassa sua estrutura 

formal. O esporte nessa perspectiva é visto como ferramenta pedagógica, não tendo um fim em si 

mesmo, mas servindo de instrumento para discussões, ou seja, o esporte da escola e não esporte na 

escola traz o aprimoramento e apropriação de diferentes saberes relativos ao esporte além de valores e 

modos de comportamentos individuais e coletivos inseridos ou não, neste contexto. Segundo Paes:  

Na escola ou fora dela, o esporte para crianças e jovens deve ser proposto no 

contexto educacional. Um dos equívocos constantemente observados é a busca pela 

plenitude atlética em crianças ainda em formação. (PAES, 2002) 

Para sustentar estas características da Pedagogia do Esporte, Freire (2006) elege quatro 

princípios básicos que servem não só para o futebol, mas para qualquer modalidade esportiva. 

 Ensinar a todos: sem priorizar os mais habilidosos e subestimar os com menos destreza, 

respeitar as diferenças e oportunizar a participação ativa de todos;  
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Ensinar bem a todos: independente do nível de qualidade do aluno deve-se ter paciência 

durante o processo pedagógico para ensinar com qualidade;  

Ensinar mais que esporte a todos: desenvolver a inteligência e buscar autonomia através de 

discussões, diversificar o repertório motor em busca da transferência de Habilidades e socializar o 

aluno; 

Ensinar a gostar de esporte: Ensinar através de brincadeiras, com diversão, com carinho, 

com atenção e com liberdade, tornando as práticas agradáveis e ensinar a gostar do esporte através do 

prazer. 

Fundamentada na pedagogia dos esportes, e respeitando as características intelectuais, 

motoras, sensoriais, morais, sociais e afetivas de nosso publico alvo (FREIRE; SCAGLIA, 2003). 

Nossa proposta busca mesclar esporte e jogos, com o intuito de trazer o esporte para o aluno e também 

o aluno para o esporte, harmonizando competências e habilidades, repertório lúdico e conteúdo 

educativo. Para tanto pretendemos através de uma prática e discussão ativa e direcionada da origem e 

desenvolvimento dos esportes, não quebrar o quarteto hegemônico4, mas pluralizar os conteúdos 

inerentes ao ensino dos esportes na Educação Física Escolar, utilizando os jogos como ferramenta 

didático-pedagógica.  

 

A INFLUÊNCIA DO JOGO COMO FATOR EDUCACIONAL 

 

O jogo tem significativa importância em nossa pesquisa, não o jogo em suas definições mais 

complexas e filosóficas como – o jogo da vida... – ou – a vida é um jogo... – mas sim os jogos com 

fins pedagógicos, que atendendo as necessidades infantis tornam-se adequados para a aprendizagem 

lúdica dos conteúdos objetivados pelas escolas (KISHIMOTO, 2001) O jogo possível se enquadra 

nessa concepção, pois possibilita que os professores promovam intervenções durante o processo de 

aprendizagem adaptando o jogo nas suas condições físicas para que os menos habilidosos tenham 

sucesso, e para que todos consigam aprender (PAES, 2002)  

Nessa perspectiva educacional acreditamos que a mais importante das ferramentas a ser usada 

é o jogo-trabalho, pois através dele e com o auxilio das discussões em grupo é que se pretende passar 

os conceitos de nossa proposta. Devemos utilizar da cultura lúdica das crianças, pois assim estaremos 

amparados por conhecimentos nelas existente e poderemos utilizá-los como base ou ponto de partida 

para ampliação e aquisição de novos conceitos (SCAGLIA, 2004) 

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 
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Escolar – Futebol, Voleibol, Basquetebol e Handebol. (FREIRE, 2002) 
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aprendidas anteriormente em procedimentos de adaptação, de suprimento de 

necessidades objetivas. (FREIRE, 2002) 

Encontramos no jogo um aliado importante que nos aproxima das crianças e facilita a 

interiorização dos conteúdos, além de torná-los mais atrativos (interessantes) para os alunos. 

O jogo-trabalho apresentado pelo Prof. Dr. Alcides Scaglia (2004), vem de encontro com a 

filosofia de nossa proposta, contribuindo não só prática, mas também teoricamente, norteando e 

amparando nossas idéias e aplicabilidades.  

Para (SCAGLIA, 2004) o jogo trabalho: 

 Parte dos conhecimentos intrínsecos já existentes nas crianças em consonância com os que 

estão produzindo cotidianamente; 

 Deve ser pensado e desenvolvido como conhecimento necessário aos alunos, com o intuito de 

ampliação de seus conhecimentos na perspectiva de a cada aula saírem mais inteligentes; 

 Objetivar que os alunos continuem o processo de aprender a aprender; 

 Valorizar a tomada de consciência das ações desenvolvidas pelos alunos nas aulas, 

descentralizando o poder da decisão do professor e, respeitar as características que 

evidenciam o jogo; 

 Enfatizar a compreensão da lógica e não a execução de gestos técnicos, ensinar a técnica por 

meio das táticas; 

 Satisfazer por meio do jogo, as necessidades essenciais das crianças, que são: agir, criar, 

interagir, interpretar, comunicar-se, expressar-se e avaliar-se;  

 Privilegiar a aproximação de pensamento e ação, gerando possibilidades de respostas das mais 

variadas e criativas possíveis (solução de problemas de corpo inteiro). 

Por fim Scaglia conclui dizendo que.  

[...] o desenvolvimento do jogo-trabalho deve sempre se pautar nos princípios de 

propiciar aos alunos a oportunidade de conhecer o que foi produzido pelo homem ao 

longo de seu desenvolvimento cultural e social, em que contexto esse conhecimento 

foi produzido e, consequentemente, possibilitar que os alunos se apropriem desse 

conhecimento, ressignificando-os, ou seja, incorporando-os segundo as suas 

necessidades, sensibilidades e perspectivas as suas respectivas realidades 

(SCAGLIA, 2004) 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Basea-mo-nos no levantamento bibliográfico e na Pesquisa-ação aplicada na escola EMEF 

Professor Luiz Ribeiro Muniz da cidade de Caraguatatuba, envolvendo alunos do 4° e posteriormente 

5° anos do ensino fundamental e, análise dos dados obtidos. Em nosso levantamento bibliográfico 

foram utilizadas como fonte de pesquisa para as discussões sobre Educação Física escolar e Cultura, 
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Pedagogia do Esporte na Educação Física Escolar e a Influência do jogo como fator educacional, 

artigos, livros e documentários dos quais colhemos nosso embasamento teórico.  

Para o desenvolvimento dessa investigação utilizamos a pesquisa-ação. Esse tipo de pesquisa 

caracteriza-se pela participação do pesquisador intervindo no processo, além do pressuposto de uma 

ação planejada realizada antes da intervenção propriamente dita. Havendo, assim, uma interação 

intensa entre pesquisadores e pessoas investigadas (MATOS e VIEIRA, 2000; GIL, 2008).  

Durante dez semanas fomos os professores dos respectivos alunos em um horário cedido pelo 

professor da turma no período normal de aula, onde aplicamos o método proposto, observamos suas 

reações e acompanhamos sua aprendizagem. Para podermos apresentar o que e como os alunos 

aprenderam ao vivenciar esse método de ensino utilizamos a observação sistemática ad libitun, que 

segundo (Gil, 2008) não se prende em procedimentos sistemáticos, mas o observador registra o que é 

visível e potencialmente relevante. 

As aulas na EMEF Professor Luiz Ribeiro Muniz foram realizadas semanalmente em uma aula 

de 50 minutos, no período da manhã em uma turma de 24 alunos do 4° e posteriormente 5° ano do 

ensino fundamental, utilizando tanto o espaço da quadra da escola quanto à sala como ambiente de 

aula.  

 

PROPOSTA DE ENSINO  

 

Baseados na aplicabilidade de nosso projeto in loco apresentaremos aqui sugestões de como 

preparar e aplicar as aulas, dentro das características da metodologia Origem e Desenvolvimento dos 

Esportes. Após uma profunda pesquisa sobre o esporte em questão, o professor deve criar um 

ambiente propício à descoberta, exploração, adequação, criação e apresentação (SCAGLIA, 2004), 

explorando ao longo das aulas tanto a origem quanto o desenvolvimento deste esporte evidenciando 

através dele os aspectos atitudinais, comportamentais e conceituais envolvidos em sua dinâmica sócio-

cultural (DARIDO, 2007). Salientar e incluir nas práticas e discussões tanto os jogos ou esportes que 

deram origem ao esporte em questão, quanto os que derivaram dele, ajudando a pluralizar não só o 

conhecimento esportivo do aluno como também seu repertório motor. Vejamos as quatro etapas 

oriundas do jogo trabalho, adaptadas para Origem e Desenvolvimento dos Esportes. 

 

Tabela 1 QUADRO DE SISTEMATIZAÇÃO E DE SEQUÊNCIA DA APLICABILIDADE 
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COM ADAPTAÇÕES DO JOGO TRABALHO 

 

Nossa proposta assim como (DARIDO; JUNIOR, 2007) não é sistematizar os conteúdos dos 

jogos/esportes de forma hierárquica e gradativa, mas através de vivências, discussões e outras 

estratégias possibilitar a ressignificação desses conteúdos. Para tanto estruturamos e organizamos as 

aulas dividindo-as em quatro momentos: segundo (FREIRE, 2003): 

1°  Conversa inicial; 

2°  Prática: Atividade relacionada com a última aula (ou com a cultura lúdica dos alunos, no caso 

de ser a primeira aula); 

3°  Prática: Atividade nova (atividade de transição); 

4°  Conversa final. 

Esta estrutura de aula segundo o autor possibilita a apropriação do conhecimento partindo do 

que o educando já sabe ressignificando este saber e seguindo para novas descobertas, além de através 

das discussões, abrir espaço para que o aluno se expresse expandindo as possibilidades de 

aprendizado.    

Essa metodologia baseada na compreensão da origem e do desenvolvimento dos esportes 

como estratégia de ensino de um dos conteúdos da Educação Física Escolar do Ensino Fundamental é 

norteada por princípios pedagógicos, que dão características próprias ao processo de ensino 

aprendizagem que acreditamos serem, os que melhor atendam as reais necessidades dos alunos. Estes 

princípios são embasados pelos autores que dão suporte à nossa pesquisa. 

  ETAPA PROCEDIMENTO SUGERIDO 

EXPLORAÇÃO 

Apresentar para os alunos de forma que eles vivenciem na prática, as condições 

em que o esporte em questão surgiu. Evidenciando a nomenclatura original, o 

contexto social da época, e tanto os jogos/esportes que motivarão seu 

surgimento quanto os que derivaram dele. 

ADEQUAÇÃO 

Vivenciar as diferentes fases do desenvolvimento deste esporte utilizando os 

jogos para adaptá-lo às características da turma, evidenciando os “por quês” e 

“para que” de suas mudanças até alcançar sua a forma atual. 

CRIAÇÃO 

Agora sabedores das dinâmicas do processo evolutivo, pode-se propor aos 

alunos que promovam mudanças estruturais neste esporte dando características 

próprias, adequando-o á sua realidade individual e coletiva. 

APRESENTAÇÃO 

Pode-se dividir a turma em grupos e propor que cada grupo apresente sua 

versão adaptada para os demais, ou promover apresentações de uma turma 

(sala) para a outra. 
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 Vivenciar o esporte a partir de sua origem, evidenciando seus porquês e para quês, seu 

desenvolvimento sócio-cultural, intervenção e ou contribuição do sujeito nesse processo cultural de 

adaptações e aperfeiçoamento; 

 Utilização de diferentes formas de jogos, além do (jogo-trabalho) para apresentação, discussão 

e compreensão do esporte em questão; 

 Não priorizar só o movimento, mas também o entendimento, a interação e a socialização do 

conteúdo; 

 Mostrar as variantes do esporte em questão abrindo um leque de jogos/esportes a serem 

discutidos e praticados; 

 Discussão das dinâmicas que envolvem o jogo/esporte e toda a sociedade;  

 O ser humano é um ser cultural e assim sendo, produtor da sua própria cultura e não um mero 

reprodutor desta. 

 Proporcionar ao aluno a oportunidade de adaptar, recriar, e ainda inventar novos 

jogos/esportes;  

 Analisar a cultura lúdica dos alunos a fim de trazer subsídios para preparação de aulas           

que tenham relação direta ou indireta com conteúdos já conhecidos por eles;  

        Estruturar a prática adequando seu conteúdo às características do público alvo (torná-la 

possível a todos);    

         Considerar, explorar, aprimorar e ressignificar a cultura lúdica do aluno formando      então 

um novo conhecimento a ser considerado, e então repetir o processo; 

 

 ANÁLISE DA PESQUISA 

 

Em uma rápida conversa sobre qual a origem do futebol, logo se ouve dizer entre os alunos 

que – O futebol sempre existiu – ou – Que quem o inventou foi o “PELÉ”.  Percebe-se também uma 

grande dificuldade em conceber que podemos discutir e modificar as regras de um jogo e/ou muito 

menos criar um novo. 

Ao estabelecer contato com informações e vivências sobre a origem e desenvolvimento de um 

jogo/esporte de forma totalmente interativa, torna-se clara a mudança de comportamento e 

compreensão por parte dos alunos (DARIDO; JUNIOR, 2007). Essa mudança evidencia-se durante as 

discussões em grupo ou mesmo nas conversas paralelas. 

Um dos maiores problemas encontrados foram as discussões sobre as atividades. Os alunos 

mostravam-se totalmente impacientes frente àquela situação, chegando a falar – Chega de conversa e 

vamos jogar. Mas isso com o passar do tempo foi se tornando uma necessidade para eles, ao ponto de, 

dependendo da dúvida ou necessidade a iniciativa da discussão partir deles próprios, passando então a 
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ser a situação onde podemos evidenciar não só a tomada de consciência, mas também a compreensão 

dos alunos sobre a prática (FREIRE, 2003). 

Relacionar as discussões ou situações de jogo com cotidiano tornou-se inevitável, e isso fica 

claro quando os alunos relacionam situações atuais, como por exemplo: numa aula sobre o 

5Massfootball, uma modalidade praticada na idade média tema de quatro aulas atrás com uma aula 

sobre ocupação de espaço. Segundo um dos alunos se a aula atual ”ocupação de espaço” fosse feita 

com a mesma quantidade de jogadores de Massfootball, seria impossível fazer a aula dentro da escola. 

Isso mostra o entendimento da relação entre número de participantes e espaço de jogo e ou ambiente 

onde se joga (PROGRE; equipe do colégio SIDARTA, 2006), pois, segundo o aluno – Os jogadores 

de massfootball destruiriam a escola – o que levou os alunos a outra discussão, sobre se seria bom ou 

ruim se isso acontecesse. Enfim, isso é só um exemplo de como os conteúdos foram compreendidos 

pelos alunos devido a vivencia simbólica de um esporte medieval praticado em pleno século XXI, com 

jogos adaptados a realidade dos alunos e sua faixa etária, levando em consideração nossos princípios 

pedagógicos e aproveitando as curiosidades dos alunos para levar as discussões do grupo para além do 

jogo,  mais motivado por ele. 

Se o jogo está na raiz do desenvolvimento do mais precioso atributo humano, aquele 

do qual nasceu toda cultura humana, isto é, as representações mentais, seu papel 

educativo é decisivo e vai além da educação escolar. (FREIRE, 2003) 

Através dos jogos obtivemos alguns outros resultados que podem ser considerados, como por 

exemplo: as observações dos alunos a respeito da agressividade dos jogos primitivos de futebol, ou 

sobre a questão religiosa envolvida, até então desconhecida por eles ou ainda a iniciativa dos alunos 

em interferir nas atividades, fez com que deles surgisse espontaneamente uma maneira diferente de o 

“morto” interagir no jogo de queimada andando sobre a linha do time adversário. Esta adaptação se 

deu por que os alunos queriam que o “morto” participasse mais do jogo. Só durante nossa discussão 

eles compreendem que aquele jogo “era deles” uma evolução do jogo de queimada criada por eles, 

sem interferências do meio externo ao jogo, configurando uma criação própria e autônoma (PROGRE; 

equipe do colégio SIDARTA, 2006). 

Em relação a origem dos esportes, na segunda etapa onde vivenciamos atividades relacionadas 

ao voleibol, os próprios alunos explicaram para os novos companheiros de sala (do jeito deles é claro) 

o conceito de origem e desenvolvimento, utilizando o conhecimento adquirido nas aulas sobre futebol 

(DARIDO; JUNIOR, 2007). 

O comportamento e o comprometimento dos alunos na segunda etapa do trabalho, em relação 

à participação nas discussões, autonomia e criatividade, foi significativamente melhor. 

                                                 
5 Jogo praticado na Europa com um numero ilimitado de jogadores. (Documentário: A História do Futebol; um 
jogo mágico.) 
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Durante todo o processo prático vivenciamos situações que nos levaram a inevitáveis 

discussões sobre conceitos de ordem motora, afetiva, cultural, religiosa, ética, étnica, de organização e 

pluralização social, de sexo, gênero entre outras, sempre utilizando a realidade da turma como ponto 

de partida, o que segundo (DAOLIO, 2004) torna o aprendizado mais significativo para o aluno, não 

descartando a questão do movimento, mas sem priorizá-lo.   

É difícil avaliar as conseqüências que esta abordagem diferenciada da Educação Física Escolar 

trará para a vida de cada um destes alunos, mas acreditamos que tenha sido uma experiência 

significativa tanto para eles quanto para nós enquanto pesquisadores. Vejamos o que diz Freire: 

Não se consegue perceber que a avaliação que se faz do ensino só pode aferir 

toscamente alguns indícios parciais de aprendizagem. O que de fato se aprende, isto 

é, o que liga a escola com a vida, só poderá manifestar-se em prazos muito longos, 

quando se aplica a realidade de cada indivíduo. (FREIRE, 2003) 

Isso não significa que dados positivos ou não, não possam ser colhidos no âmbito escolar, mas 

a realidade é, que nas situações reais do cotidiano e nos contextos individuais é que serão percebidas 

as influências pedagógicas hoje trabalhadas com os alunos. 

 

CONCLUSÃO 

 

A questão da origem e desenvolvimento evidencia-se em todos os fenômenos, e no esporte 

não é diferente. Ao utilizar este conteúdo tão abrangente e significante como ferramenta para explorar 

as questões que envolvem esporte e sociedade dentro das aulas de Educação Física Escolar, 

percebemos ser possível ensinar o esporte de maneira contextualizada, utilizando a perspectiva de que 

esses conteúdos não nascem prontos (ou são a-históricos). Percebemos também que ao abordamos tais 

conteúdos podemos diversificar as práticas esportivas inter-relacionando as modalidades sem discuti-

las separadamente, além de abrir um leque que nos possibilita permear diferentes modalidades 

esportivas. Podemos assim elucidar as características comuns entre os diferentes esportes.  

As descobertas e curiosidades despertadas no decorrer das práticas geram diversas discussões 

e perguntas, e o diálogo proposto, às vezes, extrapola o próprio debate em torno do jogo e acaba se 

relacionando intimamente com a vida cotidiana dos alunos. 

Pode-se concluir que o conceito de cultura pode ser trabalhado nas aulas de Educação Física 

Escolar sem desmerecer os objetivos e conteúdos específicos da disciplina, e que estes conceitos que 

envolvem a compreensão das dinâmicas sociais através dos jogos/esportes são relevantes para o aluno, 

pois permite que este relacione o conteúdo escolar com seu contexto social. E ainda mostra ao aluno 

que ele é o protagonista da evolução que está acontecendo neste momento ao seu redor. 

Concluímos salientando que este trabalho não encerra mas sim, serve para fomentar uma 

discussão que acreditamos ser de considerável contribuição para o componente curricular Educação 
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Física, pois assim como Grossi (2008) acreditamos “[...] que conhecer a história não é apenas tomar 

contato com o passado, mas usar esta informação para entender como o presente e o futuro se 

constroem.” 
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