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Introdução 

A transformação da prática pedagógica da Educação Física na escola depende da coerência 

entre as intenções dos professores e suas ações efetivas (Resende, 1987). Concordamos com esta 

afirmação e para que haja coerência no dia-a-dia da nossa intervenção, procuramos aproveitar as 

teorias já elaboradas para sistematizá-la, as quais definimos como teorias da ação (Sanches Neto et 

al., 2006). Buscamos, com isso, minimizar as diferenças entre nossas intenções – teorias da ação – e 

nossas ações efetivas no cotidiano – teorias em uso. 

Nesse sentido, o planejamento dos princípios curriculares deve levar em conta a realidade em 

que nos situamos. São quatro os princípios mínimos que servem para organizar o currículo de cada 

escola e todos os seus componentes, como a Educação Física. Assim, a partir do contexto de cada 

escola, devemos definir os objetivos, os conteúdos, as estratégias e os critérios para avaliação do 

processo de ensino e aprendizagem. 

 O foco deste texto será as estratégias: elaboração, adequação e coerência. A sistematização 

dos quatro blocos temáticos que elaboramos foi proposta em um trabalho anterior (Sanches Neto et 

al., 2006) envolvendo perspectivas diferentes e que permitem compreender o corpo e o movimento 

em uma dinâmica predominantemente cultural, motora, relacional e ambiental. Para trabalhar com 

esses conteúdos, pesquisamos e ensinamos um conjunto significativo de elementos culturais, de 

movimentos, de aspectos pessoais e interpessoais, e de demandas ambientais, vinculado à 

complexidade do nosso corpo e dos movimentos que realizamos. 

Os blocos de conteúdos foram sistematizados seguindo um critério de complexidade a 

respeito do que se deve aprender na Educação Física, bem como as relações dos conteúdos com as 

experiências e expectativas dos próprios alunos, como pode ser observado em Sanches Neto et al 

(2006).  
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Objetivo 

 O objetivo do presente trabalho é descrever as estratégias para o ensino e aprendizagem de 

conteúdos temáticos sistematizados por professores-pesquisadores na Educação Física. Além disso, 

analisamos a adequação das estratégias na perspectiva docente, buscando formas de intervenção 

comuns e viáveis a partir do contexto de trabalho de cada professor. 

 

Método: Ensino reflexivo e pesquisa-ação 

 

 Este trabalho foi realizado pelo grupo de professores-pesquisadores que é formado por seis 

professores que trabalham na educação básica da rede pública e privada do Estado de São Paulo e 

uma professora que trabalha em uma instituição educacional não-formal. Desses, três atuam 

paralelamente em instituições particulares do ensino superior e um em uma Ong (tabela 1).  

O grupo se reúne periodicamente para discutir questões de sua própria prática pedagógica e 

sistematizar tais conhecimentos a partir de saberes elaborados no cotidiano e referenciais 

acadêmicos. 

 Todas as estratégias que elaboramos para as aulas têm como prerrogativa a participação dos 

alunos nas vivências e o seu envolvimento em todas as atividades e discussões propostas nas aulas. 

Para que isso ocorra, a fundamentação das estratégias vem principalmente do ensino reflexivo, um 

método que valoriza a história de vida tanto do professor quanto dos alunos. O ensino reflexivo se 

assemelha aos pressupostos do método científico da pesquisa-ação (Betti, 2003), que parece ser 

adequado para fundamentar uma perspectiva crítica da realidade nas aulas de Educação Física. 

 

Estratégias  

 

De modo geral, pensamos em oito estratégias que enfatizam as dimensões atitudinal, 

procedimental e conceitual dos conteúdos temáticos. Todas as estratégias permitem a elaboração 

das três dimensões dos conteúdos, mas as enfatizam de modo diferenciado: 

1- relação com o projeto da escola (ênfase nos conceitos); 

2- planejamento participativo (ênfase nos conceitos); 

3- grupos operacionais (ênfase nas atitudes e nos procedimentos); 

4- elaboração de conceitos a partir da realidade de vida dos alunos (ênfase nos conceitos); 

5- atividades paralelas (ênfase nos procedimentos); 

6- autodisciplina (ênfase nas atitudes).  

7- registro de conceitos das vivências nas aulas (ênfase nos conceitos); 

8- avaliação contínua (para atitudes, procedimentos e conceitos); 
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1- Relação com o projeto da escola 

 

 Essa estratégia aparece em destaque porque se trata de um princípio ético, político e 

pedagógico inerente à práxis do trabalho coletivo dos professores. As aulas de Educação Física 

devem ter relação com os temas e os projetos mais amplos da escola: projeto político e pedagógico. 

Como apontado por Libâneo (1994), o plano da escola deve garantir a unidade teórico-metodologica 

das atividades escolares. Desse modo, as intenções almejadas pela escola para orientar o processo 

de ensino e aprendizagem são vivenciadas concretamente pelos alunos nas aulas. 

Um exemplo dessa estratégia foi o projeto interdisciplinar desenvolvido por um dos 

professores numa escola particular. Como a instituição pertence à Liga Católica Apostólica Romana, 

seu projeto pedagógico estava relacionado aos temas da campanha da fraternidade, Todas as 

disciplinas, individualmente ou em grupos, deviam construir projetos que se embasassem no tema 

norteador: “Fraternidade e pessoas idosas”. 

Nesse conteto, um dos objetivos do plano de ensino da Educação Física foi proporcionar ao 

aluno informações sobre a estruturação e funcionamento do corpo humano e suas alterações 

decorrentes do processo de envelhecimento e do sedentarismo, além de conhecer as implicações 

positivas da atividade física neste processo, de modo a tornar-se um indivíduo sempre ativo. O 

objetivo deste projeto foi de proporcionar a discussão de questões fundamentais sobre o 

envelhecimento, permitindo que os alunos do ensino fundamental tenham uma nova visão sobre o 

velho e a velhice, isenta de preconceitos e estereótipos.  

 Para que estes objetivos pudessem ser alcançados, realizamos um encontro entre idosos de 

um programa de Educação Física e adolescentes do ensino fundamental, de forma a proporcionar 

uma integração intergeracional. As atividades constaram de: (1) dinâmica de integração; (2) 

exercícios de força e flexibilidade; (3) atividades de competição em grupos mistos; (4) atividade 

rítmica e (5) palestra sobre o envelhecimento com depoimentos dos idosos. 

 

2- Planejamento participativo 

 

Durante o Planejamento Participativo, o professor poderá apresentar, analisar e refletir 

juntamente com os alunos quais são os objetivos da Educação Física na escola, conteúdos a serem 

ensinados, estratégias de ensino e os critérios de avaliação. A intenção é garantir que os alunos 

proponham e opinem sobre os conteúdos que necessitam aprender efetivamente. 

O Planejamento participativo permite que os envolvidos tomem conhecimento e analisem o 

calendário (quantidade de aulas da Educação Física), locais de realização das aulas (na escola e na 

comunidade), possibilidades e critérios para uso dos espaços (sala de leitura, laboratório de 

informática, laboratório de ciências, sala de vídeo), materiais e tempos necessários para o 

desenvolvimento das aulas. Isso favorece que os alunos sejam responsáveis (atitude), se envolvam e 

protagonizem os rumos de sua educação desde o início do período letivo.  

Consideramos que essa é uma das mais relevantes estratégias no processo de ensino e 

aprendizagem, principalmente quando o pressuposto é estabelecer criticamente a co-
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responsabilidade nesse processo. Quando se busca garantir um ensino que permita aos alunos e 

professor assumirem a posição de sujeitos desse processo, tal estratégia viabilizará as outras, ou 

seja, o que ocorrerá em aula dependerá dos critérios que forem estabelecidos durante o 

planejamento participativo através das coordenações consensuais de condutas (Maturana, 2005). 

Num dos exemplos o professor sugeriu que os alunos, por meio de votação individual, 

escolhessem quais dos conteúdos gostariam de iniciar o ano letivo e dentre eles quais os 

conhecimentos mais importantes que gostariam de elaborar e aprender sobre estes conteúdos e que 

não estavam presentes no planejamento.  

Este planejamento teve a seguinte estrutura: 1º bimestre com sistema cardiovascular-

respiratório e capacidade aeróbia; 2º bimestre com sistema muscular e força; 3º bimestre com 

sistema articular e flexibilidade e 4º bimestre com sistema nervoso e capacidades neuromotoras, 

além da integração dos sistemas. A cada sistema definido, os alunos também poderiam escolher qual 

a modalidade esportiva seria trabalhada em conjunto com este sistema. Por exemplo: Sistema 

Cardiovascular e respiratório e Capacidade aeróbia e Futebol, Sistema Articular e Flexibilidade e 

Voleibol, Sistema Nervoso e capacidades neuromotoras e Basquetebol etc.  

 Um aspecto importante que ocorre com a aplicação do planejamento participativo é a 

iniciativa dos alunos em promoverem novos conteúdos, desta forma percebemos que nossas aulas 

podem ter um maior envolvimento e comprometimento. 

 De acordo com Correia (1996), o planejamento participativo possui alguns pontos tanto 

positivos quanto negativos. Para o autor, alguns dos pontos positivos seriam: níveis satisfatórios de 

participação e motivação, valorização do componente curricular, interação entre professor e aluno 

positiva. Já as desvantagens seriam: desgaste pessoal no sentido de providenciar recursos materiais 

e teóricos frente a necessidade de coordenar diferentes programações nas diversas turmas, 

dificuldades de subsídios teóricos para desenvolver discussões sobre as implicações do movimento 

nos níveis sócio-culturais e psicológico, ou seja, a inexistência de material didático. 

 

3- Grupos operacionais 

 

 Os grupos operacionais são formados por alunos e alunas com diferentes níveis de 

habilidades e capacidades e permite o que decidimos chamar de aprendizagem entre os pares. Um 

aluno que tem um nível mais elaborado de habilidade que outro será chamado de “par avançado” e 

terá como responsabilidade juntamente com o professor viabilizar que outros membros dos grupos 

sejam motivados a realizar as tarefas solicitadas durante as aulas. 

Esta estratégia permite aos alunos compreender e apreciar esteticamente os gestos e 

movimentos realizados; a divisão de tarefas, resolução de problemas e a co-responsabilidade no uso 

de materiais e espaços da escola. 

 A formação de grupos operacionais é uma estratégia que pode ser definida no início do ano 

letivo durante o planejamento participativo entre professor e alunos. Os alunos terão a oportunidade 

de estabelecer os grupos fixos ou flexíveis para o ano letivo de acordo com o nível de complexidade 

da tarefa solicitada ou grau de afinidade (amizade e interesses em comum). Uma sugestão é que eles 
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sejam preferencialmente fixos quando os alunos pesquisam em tarefas extra-classe e abertos quando 

fazem as atividades, vivências e nas discussões durante as aulas.  

 Esses grupos nos parecem viáveis porque permitem agrupar os alunos conforme as 

características da aula, vivências, discussões ou pesquisas. Favorece ao professor e aos alunos 

analisar e registrar o processo de ensino e aprendizagem em turmas com excesso de alunos. 

Possibilita o estabelecimento de co-responsabilidade entre os membros dos grupos nas vivências, 

registros, pesquisas durante a aula ou fora da escola, co-educação entre meninos e meninas. Esta 

estratégia é muito importante para o professor ter um maior conhecimento de sua turma em situação 

de avaliação. 

 Um dos professores, após a definição dos grupos operacionais durante o planejamento 

participativo, propôs que cada grupo, de posse de um mapa do bairro, deveria identificar e apresentar 

uma proposta de utilização de locais para a realização das aulas: campo de futebol, praças, 

academias, bibliotecas, telecentros, cinemas, casas de cultura, clubes, parques etc. 

Para exemplificar o resultado dessa estratégia e a relação com os conteúdos vivenciados, 

foram apontados pelos alunos, entre outros espaços, dois campos de futebol e um campo de areia. 

Em um dos campos de futebol e no campo de areia os alunos vivenciaram o elemento cultural 

esporte: futebol de campo e futebol americano (adaptado) respectivamente. Fizeram comparações 

entre os nomes e significados das palavras: futebol, football e soccer; as semelhanças e diferenças 

dos movimentos e gestos realizados - locomover-se conduzindo a bola com os pés e com as mãos; 

as diferenças entre os objetos de aprendizagem (as bolas) – uma redonda e a outra oval. Tais objetos 

segundo os alunos interferem na aprendizagem dos movimentos. Alguns grupos tentaram jogar 

futebol de campo com a bola de futebol americano e não obtiveram sucesso, devido ao formato da 

bola, trajetória realizada e dificuldade de domínio com os membros inferiores.  

Essas foram algumas das situações vivenciadas e discutidas nos grupos operacionais, que a 

priori se mostraram significativas, pois os locais escolhidos para as vivências estão no bairro no qual 

a escola está inserida e fazem parte do cotidiano dos alunos. 

 

4- Elaboração de conceitos a partir da realidade de vida dos alunos 

 

 É importante que o ensino dos conceitos seja pautada na realidade vivenciada pelos alunos e 

que seja feita com rigor para que eles percebam possíveis inconsistências na sua capacidade de 

observação dos acontecimentos. Segundo Pozo (1998), uma das formas de ajudar os alunos a 

modificarem as suas idéias prévias é basear o ensino em situações e contextos próximos da vida 

cotidiana do aluno, de forma que o saber científico mostre não somente o “verdadeiro”, mas também 

o útil, no sentido de que sirva para explicar fenômenos reais e não somente situações hipotéticas.  

 Como exemplo temos a atividade de um dos professores que propôs aos alunos, a partir dos 

elementos culturais vivências e AVDs, que realizassem uma pesquisa de observação no qual 

analisaram uma situação cotidiana com a habilidade motora locomoção. O direcionamento voltou-se 

para a ida e volta da escola para residência. O registro ocorreu no caderno com representações 

gráficas (desenhos), constando: pessoas indo trabalhar, ao mercado, caminhando com crianças, com 
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cachorro, sozinhas, correndo, etc. uma outra proposta foi observar em casa ou no cotidiano as 

habilidades vivenciadas em aula. Por exemplo: manipulação (escovar dentes, abrir a torneira, pegar 

algo no chão, lavar a louça, teclar no teclado, passar roupas). 

 

5- Atividades paralelas 

 

 As atividades paralelas são vivências que podem ser realizadas em grupos, duplas ou de 

forma individual. Essa estratégia pode ser utilizada quando existem muitos alunos em uma classe, 

neste caso dividem-se as atividades com diferentes vivências que tratam do mesmo tema ou 

conteúdo para que ocorra uma significativa participação. As atividades paralelas também podem ser 

usadas quando algum aluno não optar (e justificar) em participar da vivencia proposta, sendo assim 

ele poderá realizar outra vivência também relacionada ao tema da aula. 

 Tais atividades são realizadas durante a aula e servem para exploração de habilidades e 

materiais, favorecendo a segurança do aluno, o uso de espaços e recursos escassos. Organizar 

circuitos com seqüências de materiais para exploração ou com atividades diferentes permite que o 

professor supervisione a aula para intervir pontualmente em momentos críticos. Sugerimos, ainda, 

que, quando há atividades paralelas, haja também o registro de conceitos para garantir a coerência 

das ações e reflexões dos alunos.  

 Essa estratégia permite ao professor e aos alunos perceberem as diferentes possibilidades 

de vivenciar, compreender e desenvolver atitude de respeito e valorização frente a determinados 

conteúdos; analisar criticamente o grau de desenvolvimento das habilidades motoras e capacidades 

físicas requeridas nas tarefas; problematizar as tomadas de decisões individuais e grupais; verificar 

possibilidades de adaptação e transformação de materiais e espaços da escola. 

Um exemplo seria em uma aula de voleibol o professor realizar um jogo, de repente um aluno 

não se sente bem em participar desta atividade. Para este aluno pode ser proposto que analise 

algumas figuras do jogo de Voleibol ou jogue um game deste elemento cultural. No momento em que 

o aluno visualiza as figuras ele pode montar um arquivo descrevendo as variações de movimentos 

que as pessoas que estão jogando voleibol estão fazendo ou destacar situações referentes ao 

ambiente de jogo e a possibilidade de questionar as articulações ou membros do corpo em relação 

aos movimentos, que são os aspectos pessoais e interpessoais. 

 O professor pode nas atividades paralelas solicitar em cada estação diferentes níveis de 

complexidade na execução das tarefas exigidas para a aprendizagem e desenvolvimento da mesma 

habilidade.  

 

6- Autodisciplina 

 

A autodisciplina é, possivelmente, a única forma honesta de disciplina, pois parte da 

sinceridade de cada aluno e não de uma norma imposta ou da autoridade do professor (Silva, 2000). 

Ela pode ser exercida quando os alunos são incentivados a reconhecer seus próprios equívocos na 

coordenação consensual de condutas, sobretudo em situações limítrofes, como as que envolvem a 
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violência, a segurança e a higiene. Esse conceito está bastante associado ao conceito de autonomia 

discutido por Kamii (1987) que significa ser governado por si próprio. Para tal, a criança tem que 

construir por si mesma seus próprios valores morais para que estejam aptas para tomarem as 

decisões por si mesmas. 

Às vezes esses erros são reconhecidos pelos alunos, mas ficam mascarados em figuras de 

linguagem que podem ser ofensivas, por exemplo, quando um aluno diz: “eu errei, que merda!”, ou 

“valeu pelo passe, cabeçudo!”. O que nos chama mais a atenção é o xingamento ao invés do 

reconhecimento que o próprio aluno fez de um momento da sua vivência: a reflexão sobre um 

movimento realizado equivocadamente ou corretamente, conforme as decisões que o aluno tomou. 

De modo algum significa que os alunos devem xingar uns aos outros (violência simbólica), 

mas se os critérios de avaliação forem fixados apenas para as falhas de comportamento socialmente 

construídas, as reflexões coerentes dos alunos podem ser menosprezadas.  

 Um exemplo foi propor aos alunos assistirem o filme “O galinho chicken little”6[6], no qual são 

mostradas diversas cenas de discriminação envolvendo aparência (altura, obesidade, beleza) e nível 

de habilidade. Após a exibição do filme foi pedido para os alunos analisarem as condutas dos colegas 

do galinho com relação a ele e sua turma e relaciona-las com suas próprias condutas e o dia a dia na 

escola.  

 

7- Registro de conceitos 

 

Os conceitos podem ser registrados em cadernos, computadores do laboratório de 

informática da escola, folhas avulsas, colagens com recortes de jornais e revistas, painéis coletivos, 

desenhos, textos ou imagens. Essa estratégia possibilita ao professor um maior controle de suas 

atividades tornando seu trabalho mais visível, além de ser um recurso de avaliação do processo de 

ensino e aprendizagem. Os registros de conceitos podem ser entregues ou implementados através 

da formação de grupos, duplas ou de forma individual. 

Um exemplo com o elemento cultural circo que teve início com a exibição dos filmes do 

Cirque Du Solei 7 [7] (virtual), foi relacionada as habilidades aprendidas no conteúdo anterior 

(conhecimento sobre o corpo) e foi acrescentado novos conceitos, tais quais: as capacidades físicas 

força e flexibilidade e sua relação com as práticas circenses (aspecto pessoal e interpessoal). Inseriu-

se a história do circo tradicional e algumas passagens da sua trajetória. Na seqüência os alunos da 2ª 

série registraram no caderno o que foi mais significativo no filme. 

As vivencias do circo ocorreram em grupos mistos com aproximadamente seis alunos em 

forma de circuito, com diferentes materiais e habilidades: malabarismo com lenço, malabarismo com 

bolinhas, malabarismo com bastão, pé de lata e perna de pau. Sendo o primeiro dia para 

conhecimento, adaptação e distintas explorações do material. Ao final das vivencias discutimos sobre 

                                                 
6[6] Chicken Little (2006) 

7[7] CIRQUE DU SOLEIL: Varekai, (2002); Saltimbancos (1992); Quidam: Viva esta magia (1996) 
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as habilidades experimentadas e a relação do malabares com a prática no transito como meio de 

trabalho e prática corporal (sociologia e política). 

Ao final de todas as vivencias, as 1ª séries realizaram o registro num painel coletivo, ou seja, 

papel “craft” estendido no solo e com giz colorido os alunos desenhavam o que perceberam em si e 

no grupo. Em algumas turmas foi proposto que se agrupassem em quatro, sendo grupo misto, para 

que escolhessem uma atividade circense que registrassem juntos. 

 

8- Avaliação contínua  

 

 Durante as aulas, esperamos que nas próprias estratégias implementadas os alunos possam 

ser avaliados em diversos momentos. 

Segundo Pozo (1998), as atividades de avaliação devem ser coerentes com aquelas que se 

realizaram durante o processo de ensino-aprendizagem e também devem possibilitar informações 

sobre as dificuldades que estão ocorrendo. Para obtenção deste tipo de informação, realiza-se a 

avaliação formativa, exercida durante o processo ensino-aprendizagem, a fim de que o professor 

possa ajustá-lo progressivamente. Quando da finalização do bloco temático realiza-se a avaliação 

somativa, cuja função é a de verificar qual foi a retenção de conhecimentos por parte dos alunos 

sobre o conteúdo estudado. (Miras, 1996; Solé, 1996).  

 Um exemplo de avaliação continuada é a “chamada temática”: ao fazer a chamada para a 

aula, o professor pode solicitar que os alunos respondam uma característica do tema da aula ao invés 

de simplesmente dizer “presente” (Rangel & Darido, 2005). 

 A avaliação de procedimentos pode ser exemplificada quando pede-se ao aluno que elabore 

uma sessão de exercícios de força ou que explique como este exercício é realizado. Neste caso 

verificamos se o exercício é realmente de força, se o número de séries, repetições e a postura para a 

execução do movimento são adequados, se o aluno consegue identificar qual é o músculo trabalhado 

durante a ação motora. 

Uma das estratégias para a avaliação continua é a análise conjunta das vivencias. Essa 

estratégia possibilita ao professor e alunos discutirem acerca do que foi proposto e à forma com que 

os alunos realizaram as atividades. Além de poder realizar comparações entre um bimestre e outro. 

Neste caso o professor irá registrar as atividades tanto conceituais, procedimentais e atitudinais 

através de fotos e filmagens.  

 O professor iria discutir a possibilidade de acerto em relação aos movimentos, questionando 

até mesmo o comportamento da turma. Perguntar sobre o nome das atividades que estavam sendo 

feitas, o ambiente e o uso de materiais (Conceitos, elemento cultural, demandas do ambiente). 
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Considerações finais 
 

 O processo de aprender e ensinar, ou seja, o ser professor é um processo contínuo que 

influencia na elaboração e escolhas das estratégias mais adequadas, bem como a pertinência e 

coerência das mesmas. As estratégias comuns efetivamente utilizadas pelos professores foram 

viáveis em diferentes contextos escolares com diversas características coletivas do professorado.  

Professores lidam no cotidiano com situações das mais complexas e, se considerarmos  a 

intensidade das interações entre os alunos, a dinâmica de organização de cada contexto escolar, a 

falta de sistematização contínua do processo de reflexão sobre as estratégias utilizadas, a reflexão na 

ação não é considerada na avaliação da das estratégias, conseqüentemente perde-se a oportunidade 

de refletir também sobre os problemas enfrentados e os encaminhamentos feitos frente às 

adversidades. 

Neste caso o professor deixa de elaborar conhecimento sobre sua “prática” e não “enxerga” 

possibilidades de mudanças, o que permite o afastamento do professor da perspectiva do mesmo se 

considerar intelectual seu fazer pedagógico, ou seja, pesquisador de sua própria ação. 

Compartilhar as estratégias de ensino entre os pares na própria escola também possibilita o 

não isolamento e trocas de experiências significativas, fato que seria minimizado se outros grupos de 

professores fossem formados para que os princípios curriculares fossem amplamente elaborados e 

discutidos em diferentes contextos. 

Este trabalho levanta a necessidade de ampliarmos as discussões a respeito do 

conhecimento que o professor de Educação Física tem das estratégias de ensino utilizadas, a 

influência da experiência do tempo na docência e a coerência nas intervenções pedagógicas 

permeadas pelas histórias de vida, crenças, valores, concepção sobre a profissão, escola e 

educação. 
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