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Resumo

O objetivo desta pesquisa é re-
latar uma experiência de forma-
ção de professores de Educação 
Física, não somente fornecen-
do informações, mas promoven-
do a vivência e a experiência de 
conteúdos, métodos e principal-
mente de contato com a realida-
de de ensino. Para tanto, nes-
sa proposta envolvemos alunos 
do curso de licenciatura em Edu-
cação Física e alunos do ensi-
no fundamental num processo 
de construção do ensino, vivên-
cia e aprendizagem do tambo-
réu e do golfe. Foi possível per-
ceber que a proposta de ensino 
baseada na pedagogia de proje-
tos teve papel determinante na 
interação entre professores, alu-
nos (universitários e escolares) e 
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conhecimento, proporcionando a 
aprendizagem significativa e fa-
vorecendo a construção de uma 
cultura esportiva e de professo-
res que valorizem tanto o pro-
cesso de formação quanto o co-
nhecimento aprendido.

PALAVRAS-CHAVE: Educação 
Física Escolar; Formação de Pro-
fessores; Cultura Esportiva.

Introdução

Pensar a formação dos futu-
ros professores de Educação Físi-
ca Escolar não é simples, provo-
car uma formação com qualidade, 
muito menos. Na tentativa de ter 
na formação dos futuros professo-
res a aplicação dos mesmos con-
ceitos que com eles discutimos 
como adequados para o ensino da 
Educação Física nos levou à esse 
estudo. Essa experiência foi o re-
sultado de uma vivência de prá-
tica docente repleta de desafios 
e carregada de um envolvimento 
real e concreto com a docência.

Considerando o esporte como 
um conteúdo da Educação Fí-
sica Escolar e as suas inúme-
ras possibilidades, buscamos te-
cer nossas discussões longe das 
preocupações pautadas por pro-
cedimentos técnicos ou táticos, 
mas sim, com foco na ampliação 
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da cultura esportiva. Nessa dire-
ção, nossa proposta busca en-
contrar os possíveis diálogos pe-
dagógicos entre o conhecimento 
de modalidades esportivas e a 
pedagogia de projetos na elabo-
ração do que chamamos de cul-
tura esportiva, que entendemos 
não somente como as regras de 
modalidades, nem somente suas 
técnicas específicas ou táticas 
predeterminadas, mas todo o 
universo de conhecimentos que 
envolvem a infinidade de modali-
dades esportivas. Tudo isso per-
meado pela necessidade de es-
tudos relacionados à formação 
dos professores de Educação Fí-
sica Escolar.

Formação de 
professores 
de educação 
física escolar 

Ao se discutir os saberes ne-
cessários à formação do professor 
de Educação Física Reis e Costa 
(2010) propõem uma aproxima-
ção dos professores com as Ciên-
cias Humanas em sua formação, 
não para que isso seja conteúdo 
de aula, mas como conhecimen-
to para sua formação geral como 
professor. Além disso, que esse 
professor saiba transitar entre as 
teorias (por exemplo a concep-
ção do que é Educação Física) e 
um debate metodológico espe-
cífico pautado no jogo como es-
tratégia principal do processo de 
ensino-aprendizagem, da cultura 
corporal do movimento.

Enfim, essa discussão entre te-
oria e prática não deve acontecer 
somente dentro da sala de aula na 
universidade, é necessário que o 
aluno-universitário também tenha 
possibilidade de testar e pesqui-
sar, em uma situação mais próxi-
ma da realidade, em uma situa-
ção em que ele esteja na situação 
de professor. Dessa forma busca-
mos o que Paulo Freire (1996, p. 
32)  afirma que “não há ensino 
sem pesquisa e pesquisa sem en-
sino”. Assim, um bom processo de 
ensino deve prever situações de 
pesquisa, mediadas pelo educa-
dor, a fim de estimular à imagina-
ção, observação, provocar refle-
xões e a elaboração de hipóteses 
na solução de um dado proble-
ma. O que aumenta a necessida-
de de os professores em formação 
pesquisarem a sua própria prática 
profissional e não somente pensa-
rem nisso como uma possibilidade 
para a aprendizagem de seus fu-
turos alunos.  

Daolio (2002) ao defender as 
propostas de Claude Bayer e Júlio 
Garganta o faz baseado na pos-
sibilidade de formação de atle-
tas inteligentes, cooperativos, au-
tônomos que saberão escolher a 
prática esportiva de acordo com 
seus interesses, mas também por 
ampliarem a sua cultura esportiva 
ao participar ativamente de várias 
modalidades. Isso significa que 
aprender a cultura esportiva vai 
muito além de reproduzir técnicas 
e táticas de uma ou outra moda-
lidade esportiva, mas na possibi-
lidade de jogar e ter experiências 
com a diversidade de modalida-
des esportivas. Inclusive algumas 
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que não fazem parte das comu-
mente praticadas em sua região.

Esse potencial pedagógico deve 
ser viabilizado a partir de um pen-
samento interacionista. Hirama et 
al (2014) ao discutir o ensino dos 
esportes, defende que essas te-
orias estão presentes em dife-
rentes propostas metodológicas, 
mas que tem algumas caracte-
rísticas comuns como: o proces-
so é centrado no aluno; ensina-
-se mais que o esporte; o jogo é 
para todos (inclusivo). Ainda nes-
se artigo apresentam 4 pilares in-
teracionistas para uma proposta 
de ensino de esportes: o jogo di-
reciona a aprendizagem do todo 
para as partes; materiais, regras 
e espaços devem ser adaptados; 
os alunos são provocados a resol-
ver problemas; e os conhecimen-
tos dos alunos são valorizados.

Por intermédio da Pedagogia de 
Projetos, vislumbramos uma pro-
posta de ensino-aprendizagem de 
modalidades esportivas em am-
biente escolar de forma significa-
tiva, pois compreendemos que os 
alunos devem assumir seus pa-
péis de protagonistas, e por meio 
de projetos, trilharem o conheci-
mento das mais variadas modali-
dades esportivas.

um projeto fornece oportunida-
de para os estudantes disporem 
de conceitos e habilidades pre-
viamente dominados a serviço de 
uma nova meta ou empreendi-
mento. O conhecimento de como 
recorrer em tais formas de re-
presentação ou compreensão an-
teriores para satisfazer um novo 
desafio é uma aquisição vital. Ar-
quitetar o projeto, fazer previsões 

ao longo do caminho, recitá-lo, 
reuni-lo de forma final, pelo me-
nos, experimentalmente, respon-
der questões sobre ele, e assistir 
criticamente o vídeo deveria aju-
dar a reforçar a compreensão do 
estudante sobre o tópico de seu 
projeto, bem como suas próprias 
contribuições para a realização 
dele. (GARDNER. 1994, p. 189)

Considerando essas perspecti-
vas, a aprendizagem por projetos 
são uma oportunidade para que os 
alunos possam pensar e julgar por 
si, desenvolvendo o pensamen-
to, a autonomia e a criatividade, 
algo que possibilita a formação de 
alunos reflexivos, participativos e 
atuantes na construção de conhe-
cimento sobre esportes. Conside-
ramos que essa abordagem cria 
condições do ensino pela pesqui-
sa e possibilita o estreitamento de 
vínculos do grupo escolar envolvi-
do, pois, é por meio das ações em 
conjunto que haverá, no processo 
de aula, um crescimento da cultu-
ra de esportes.

Ao consideramos as aulas de 
Educação Física como um am-
biente propício aos projetos, valo-
rizamos os constructos educacio-
nais que esses abarcam, contudo 
se faz necessário o entendimen-
to de suas estruturações, para as-
sim conduzi-los em nossas práxis. 
Desta forma, embora existam inú-
meras propostas de estruturação 
para um projeto pautado por es-
tudos anteriores, conforme men-
ciona Moura (2010), buscamos 
sugerir algumas premissas da Pe-
dagogia de Projetos:
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1. Fase da temática desenca-
deadora:

A temática desencadeado-
ra para aprendizagem de espor-
tes se configura na proposta de 
qual modalidade será pesquisa-
da com a turma, ou seja, é uma 
situação geradora do projeto. No 
caso de propostas que explorem 
as modalidades esportivas, nas 
aulas de Educação Física, consi-
deramos oportuno provocar uma 
discussão ampla sobre o espor-
te a ser aplicado com os alunos. 

2. Fase da problematização:
Esta fase é marcada pelas dis-

cussões pedagógicas envolvendo 
todos do grupo, sendo necessá-
rio considerar as ideias dos alu-
nos, seus conhecimentos so-
bre o esporte a ser trabalhado, 
bem como suas propostas para 
sua prática em ambiente esco-
lar. Podemos afirmar que esta 
fase envolve discutir a relevân-
cia da proposta, sua justificativa, 
os objetivos a serem atingidos e 
quais resultados serão almeja-
dos. Ao propormos um esporte 
em ambiente escolar, esse pode 
exigir algumas ações, elabora-
ções e até construções de ma-
terial, sendo bem vinda a maior 
quantidade de ideias para o su-
cesso do projeto. 

3. Fase do desenvolvimento:
A partir das ideias anteriores 

e de suas possíveis soluções, ini-
ciamos a vivência da modalida-
de esportiva proposta a partir de 
ações práticas, amplas e plane-
jadas, envolvendo a confecção 
de materiais e a identificação 
dos recursos disponíveis da es-
cola. Esta fase envolve inúmeras 

aprendizagens, conhecimentos 
históricos e culturais sobre os 
esportes escolhidos, além de so-
luções operacionais e pedagógi-
cas para sua prática na escola. É 
nessa fase que os alunos buscam 
solucionar situações problemas, 
por meio de trocas de informa-
ções entre os pares, aprovei-
tando de suas habilidades, com 
apoio e mediação do professor.  

4. Fase de fechamento do 
projeto:

Essa fase engloba uma aná-
lise de tudo o que foi executa-
do, para tanto, ocorre no final do 
projeto. Seu principal objetivo é 
verificar o quanto as ações fo-
ram assertivas e o quando preci-
saram ser repensadas, por isso, 
pode ser considerada uma ferra-
menta de auxílio na construção 
de projetos futuros. 

Metodologia

Esse estudo teve seu início em 
uma disciplina do curso de licen-
ciatura em Educação Física, que 
entre outros objetivos buscava 
provocar algumas discussões pe-
dagógicas, dessa forma iniciou-se 
a pesquisa com o envolvimento 
dos universitários como sujeitos 
desse processo. Dessa forma, a 
primeira fase de nossa pesquisa 
pode ser caracterizada dentro da 
metodologia da pesquisa-ação, 
pois visamos o desenvolvimento 
de nossa própria prática pedagó-
gica junto aos alunos universitá-
rios. Assim entendemos, pois, de 
acordo com Thiollent (1985, p. 
18), uma das características da 
pesquisa-ação está relacionada 
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à busca de dois tipos de objeti-
vos, um deles no campo práti-
co, pelo qual se visa equacionar 
um dado problema caracterizado 
como central na pesquisa, bus-
cando a estruturação de ações e 
soluções que levem a uma trans-
formação positiva da situação. O 
segundo objetivo pode ser defi-
nido como a procura de conhe-
cimento, em que se almeja a 
melhoria da sua própria práxis, 
relacionando com os objetivos 
de formação docente. 

Posteriormente, na segunda 
fase, houve uma aplicação práti-
ca com os alunos da rede muni-
cipal de ensino e, a vivência dos 
esportes pelos alunos da escola, 
com a participação da professora 
da rede, entendemos que a pes-
quisa, para esse grupo, se confi-
gurou em uma base colaborativa. 
A pesquisa colaborativa se fun-
damenta na teoria crítica do co-
nhecimento cujo objetivo é con-
duzir os sujeitos de pesquisa a 
refletirem acerca de seus discur-
sos e de suas ações. Os estudos 
colaborativos partem da premis-
sa de que a interpretação dos da-
dos deve levar em consideração 
as relações existentes entre os 
sujeitos e os eventos observados 
durante o estudo. Assim sendo, 
podemos afirmar que a aborda-
gem colaborativa busca fomentar 
a consciência crítica de todos os 
envolvidos no processo de pes-
quisa a fim de desencadear aná-
lises quanto as ações diárias. 

Destacamos também que tal 
método possibilitou aos sujei-
tos de pesquisa, apontarem seus 
desejos e suas representações 

sobre a vivência da prática docen-
te. Ressaltamos que a diversida-
de de informações demandadas 
durante o processo de pesqui-
sa foi analisada pela triangulação 
de dados geradas por questioná-
rio, registros fotográficos e vide-
ográficos e também pelo diário 
do pesquisador, que era compos-
to pelo registro das informações 
durante todo evento de pesquisa. 

Desenvolvimento

Em relação ao conhecimento 
das modalidades esportivas, procu-
ramos direcionar nosso olhar para 
ampliação de uma cultura de es-
porte que visa entender e praticar 
manifestações esportivas diferen-
tes das conhecidas pelos alunos.  

Ao eleger o conteúdo (ain-
da abrangente) a ser vivenciado, 
consideramos que agregaríamos 
maior valor se promovêssemos 
modalidades pouco conhecidas, 
provocando novos conhecimen-
tos, tanto nos escolares, quanto 
também nos universitários, pro-
porcionando novas descobertas e 
aprendizagens em ambos os gru-
pos. As modalidades escolhidas 
foram o tamboréu e o golfe.

Segundo Duarte (2004), o 
tamboréu surgiu na Itália e se as-
semelha muito ao jogo de tênis de 
campo, em que uma bolinha (igual 
à do jogo de tênis de campo) é re-
batida com um implemento com a 
forma de um pandeiro (com diâ-
metro máximo de 26 centímetros) 
sob uma rede (de 1 metro de al-
tura) em uma quadra que mede 
10X34. Contudo, como pensamos 
a sua aplicabilidade em ambiente 
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escolar, devemos (re)estruturar 
as delimitações para sua prática 
junto dos alunos, assim definindo 
um espaço de jogo de tamboréu. 
Já o golfe, também de acordo com 
Duarte (2004), se originou na Es-
cócia, e consiste em acertar uma 
bolinha em um percurso com de-
zoito buracos em um campo com 
gramas especiais. O jogador deve 
acertar esses 18 buracos em 72 
tacadas, tornando o trajeto bas-
tante complexo, pois os trechos 
dos buracos podem variar de 55 
metros a 90 metros cada um, o 
que também provoca uma grande 
necessidade de adaptação de es-
paços para sua prática na escola. 

Partindo dessas considerações 
iniciais apresentaremos então as 
experiências propostas e os resul-
tados e discussão do que foi pos-
sível aprender nesse processo.

As experiências 
dos universitários 

Nossa Temática desencadeado-
ra com a turma foram as moda-
lidades de tamboréu e golfe, que 
entram como componentes espor-
tivos a serem trabalhados duran-
te a aula, contudo optamos desen-
volver esses conteúdos associados 
a alguns constructos teóricos de 
base da elaboração de projeto. Em 
meio as nossas discussões sobre 
as referidas modalidades, os alu-
nos contribuíam com suas ideias e, 
dessa forma, fomos amadurecen-
do a produção do projeto. 

Na problematização, demos 
início ao processo de pesquisa, 
por meio de consultas e registros 

de livros na biblioteca e também 
com auxílio de pesquisas na inter-
net em sites especializados, ligas 
e federações dos esportes esco-
lhidos. Esse processo foi intensifi-
cado, pois estávamos procurando 
um maior aprofundamento sobre 
referidos esportes. 

De acordo com Pádua (1996, 
p. 29)

Tomada num sentido amplo, pes-
quisa é toda atividade voltada 
para a solução de problemas; 
como atividade de busca, indaga-
ção, investigação, inquirição da 
realidade, é a atividade que vai 
nos permitir, no âmbito da ciên-
cia, elaborar um conhecimento, 
ou um conjunto de conhecimen-
tos, que nos auxilie na compre-
ensão desta realidade e oriente 
nossas ações.

A partir dos momentos de 
pesquisa, os alunos começaram 
instrumentalizar seus conheci-
mentos, conhecendo caracterís-
ticas históricas, culturais bem 
como as formas de praticar as 
modalidades, seus espaços de 
jogo, suas regras e seus equi-
pamentos. Também solicitamos 
aos alunos a produção de relató-
rios escritos de como aplicar os 
referidos esportes na escola. 

Na sequência, iniciamos algu-
mas reflexões sobre a montagem 
do material esportivo. Nesse mo-
mento, todos estavam motivados 
e envolvidos, principalmente com 
desafio que seria o jogo de gol-
fe. Após algumas conversas, pen-
samos em elaborar uma base de 
papelão de forma circular decres-
cente, pelo qual uma bolinha de 
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tênis pudesse subir e cair em bu-
raco formado pela própria base. 
Essa ideia ajudou a solucionar o 
problema dos buracos, já os ta-
cos, foram feitos de madeira. Já 
a confecção do jogo de tambo-
réu não apresentou tanta dificul-
dade, pois se tratava de fazer cír-
culos de papelão colados uns aos 
outros, com a medida oficial de 
aproximadamente vinte e seis 
centímetros de diâmetro. 

O Desenvolvimento do Projeto 
foi marcado por uma parte práti-
ca, relacionada à montagem dos 
materiais. Assim, iniciamos a pro-
dução no Laboratório de Ativida-
des Lúdicas da faculdade, envol-
vendo a todos em uma grande 
ação pedagógica na produção e 
vivência das modalidades escolhi-
das. Após a construção dos mate-
riais, estruturamos um mini-cam-
peonato de Tamboréu e Golfe, 
dando início ao momento da prá-
tica dos jogos, no campo de fute-
bol da faculdade.

Após esta etapa, foi propos-
to a aplicação do Golfe e do Tam-
boréu em uma escola municipal, 
oportunizando a chance de minis-
trar as atividades em ambiente 
escolar. Essa etapa acabou envol-
vendo uma parte dos alunos uni-
versitários que puderam propor-
cionar a vivência e conduzir todas 
as ações pedagógicas in loco, com 
os escolares. Entre as inúmeras 
ações, os universitários tiveram 
a oportunidade de assumir os pa-
péis de condutores da aula, pois 
organizaram as equipes para jo-
gar, pontuaram as regras das ati-
vidades, deram orientações histó-
ricas dos jogos e explicaram como 

os materiais foram construídos, 
distribuindo-os para serem mani-
pulados pelos alunos. 

Remetemo-nos ao pensamento 
de Freire (1996, p. 25) que diz que 
“ensinar não é transferir conheci-
mento, mas criar as possibilidades 
para a sua produção ou sua cons-
trução”. A esse respeito, podemos 
afirmar que trabalhar com proje-
tos é provocar esses momentos 
de produção e nas trocas de infor-
mações em grupo, oportunizamos 
novas aprendizagens. 

Por fim, no Fechamento do 
projeto, solicitamos que os alu-
nos universitários e escolares re-
gistrassem por escrito suas im-
pressões em relação a vivência 
e com isso buscamos entender 
a abordagem da pedagogia de 
projetos no ensino de modalida-
des esportivas. Ao questionar-
mos sobre a aplicabilidade da 
pedagogia de projetos associada 
ao conhecimento dos esportes, 
os universitários pesquisados, 
defenderam a aplicabilidade da 
abordagem como uma ferramen-
ta metodológica para o ensino-
-aprendizagem de modalidades 
esportivas. Todos argumentaram 
que utilizariam essa abordagem 
em suas aulas, devido à possi-
bilidade de vivenciar inúmeros 
jogos, criar momentos de inte-
ração entre os alunos, agregar 
maiores conhecimentos. 

Quando perguntamos sobre 
o que mais chamou a atenção 
na abordagem, os universitários 
afirmaram que aprenderam mui-
to, pois tiveram oportunidade 
de pesquisar sobre os jogos, de 
montar as estruturas necessárias 
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do esporte e aplicar a modalida-
de junto aos escolares e, por fim, 
a possibilidade de criar novas es-
truturas e praticar novos jogos. 
Essa ideia é corroborada nos ex-
certos abaixo: 

[...] Tudo acaba chamando nossa 
atenção, desde o começo quando 
pesquisamos, quando discutimos, 
quando montamos os materiais 
quando vivenciamos, e principal-
mente quando aplicamos para os 
alunos... (sujeito de pesquisa 6) 
Desde o início toda a dinâmi-
ca, a ideia foi bem interessante. 
A criação dos jogos é algo mui-
to bacana, pois além do uso da 
criatividade, é um momento de 
curiosidade de como vai fluir o 
jogo [...] (sujeito de pesquisa 4)

Gratificante perceber que o 
futuro professor se reconhe-
ce como agente de transforma-
ção de cultura. Tanto da cultura 
esportiva, nas possibilidades de 
prática, mas na cultura de en-
sino dos esportes, possibilitan-
do fugir do modelo tradicional 
tecnicista, mas se baseando em 
uma aprendizagem interacionis-
ta/complexa/significativa. 

As experiências dos 
alunos do ensino 
fundamental 

Logo na entrada dos universi-
tários na escola, os alunos reve-
lavam uma agitação, pois sabiam 
que se tratava de uma aula dife-
rente. Os materiais construídos 
chamavam a atenção e desperta-
vam a curiosidade das crianças. 

Quando os universitários iniciaram 
as explicações as crianças ficaram 
animadas, pois não conheciam es-
ses esportes e estavam motivados 
a conhecer, queriam praticá-los. 
Após explicações e manipulação 
do material, os alunos ajudaram 
na construção do espaço para prá-
tica dos jogos. 

Ao darmos início ao jogo, com 
as crianças, percebemos que 
formavam pequenos grupos, 
sob a orientação dos universitá-
rios, logo todos estavam jogan-
do. Em alguns momentos, quan-
do surgiam dúvidas, essas eram 
esclarecidas pelos universitários, 
durante o próprio jogo. Esse en-
volvimento do grupo de alunos 
escolares com a prática dos jo-
gos rendeu frutos, pois com di-
recionamento da professora de 
Educação Física da escola, as 
modalidades pesquisadas foram 
aplicadas com outras turmas e 
também foi conduzida por ela 
uma oficina de construção des-
ses esportes durante suas aulas.

Quando questionamos sobre 
a vivência do Golfe e Tamboréu 
na escola, os alunos aprovaram 
a prática de forma unânime, pois 
não conheciam a modalidade de 
tamboréu e uma pequena parce-
la apontou que viu o golfe apenas 
pela televisão e jamais pensaram 
que era possível jogar esse es-
porte na escola. Os alunos pes-
quisados mostram o interesse na 
vivência de novos esportes na 
escola, como demonstramos nos 
excertos abaixo:

Eu achei muito divertido fazer essa 
aula. Eu queria que sempre tives-
se jogos parecidos com esses na 
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escola [...] Dei muita risada hoje...  
(Sujeito de pesquisa 4) 
Eu gostei de tudo que joguei prin-
cipalmente do tamboréu eu sem-
pre queria joga golfe mas eu não 
sabia onde tinha para joga mas 
hoje aqui na escola eu consegui. 
(Sujeito de pesquisa 9)

Constatamos dessa forma a re-
levância da proposta de pedago-
gia de projetos, com finalidade de 
gerar a aprendizagem de modali-
dades esportivas, a elaboração de 
novos saberes pelas descobertas, 
com a possibilidade de exercer a 
cultura corporal de movimentos em 
ações pedagógicas e esportivas.  

Nas palavras de Martins (2007, 
p. 78) 

A criança tem paixão inata pela 
descoberta e por isso convém 
não lhe dar a resposta ao que 
não sabe, nem a solução pronta 
a seus problemas; é fundamen-
tal alimentar-lhe a curiosidade, 
motivá-la a descobrir as saídas, 
orientá-la na investigação até 
conseguir o que deseja.

Considerações finais

Procuramos, ao longo de nos-
sas conduções pedagógicas, ofe-
recer aos alunos universitários 
subsídios metodológicos para que 
esses ultrapassem as linhas tra-
dicionais do trabalho com espor-
tes na escola, superando a mera 
reprodução do conhecimento, 
mas, ao contrário posicionando 
seus alunos como agentes de um 
processo de construção de sabe-
res provocados por projeto.  

Para os universitários, a apli-
cação tanto da abordagem da 

pedagogia de projetos, bem 
como a vivência das modalidades 
de Tamboréu e Golfe, mostraram 
ser bastante significativas, pois 
poucos conheciam esses espor-
tes e também acreditavam ser 
difícil de serem jogados em am-
biente escolar. Contudo reconhe-
ceram que com criatividade e boa 
vontade é possível elaborar esses 
materiais na escola e viabilizar a 
prática do esporte. 

Nesse contexto, nossas aná-
lises apontam para a impor-
tância de criar novas formas de 
produção de conhecimento, pau-
tadas nos interesses dos alunos e 
também naquilo que precisa ser 
aprendido por eles - ensinado por 
nós, portanto. Além dos conteú-
dos escolares, ficou evidente que 
ao propiciar atividades ricas em 
trocas sociais, momentos de me-
diação e de interação, ajudaram 
tanto as crianças como os uni-
versitários em suas produções e 
construções de conhecimento. 

Confirmamos a importância da 
aplicação de novas modalidades 
esportivas na escola, criando es-
paços para práticas corporais e 
aquisição de novos conhecimen-
tos. Assim, a partir de projetos, 
caminhamos para busca de uma 
cultura esportiva, nascida nas 
pesquisas, pelas descobertas e 
ampliada pelas vivências. 

Por fim, destacamos a neces-
sidade de novos estudos que as-
sociem a aprendizagem de es-
portes, com a cultura esportiva, 
além da possibilidade de métodos 
de ensino como a Pedagogia de 
Projetos na contribuição de cres-
centes debates pedagógicos para 
a melhor formação de professo-
res de Educação Física Escolar.   



154

Referências 

DAOLIO, J. Jogos Esportivos Co-
letivos: dos princípios operacio-
nais aos gestos técnicos – mode-
lo pendular a partir das ideias de 
Claude Bayer. RevistaBrasileira 
deCiênciae MovimentoBrasília, 
v. 10, n. 4, p. 99-104, outubro. 
2002. Disponível em: <http://
portalrevistas.ucb.br/index.php/
RBCM/article/view/478/503> 
Acesso em: 22/04/2015.

DUARTE, O. História dos Es-
portes São Paulo. Editora Se-
nac, São Paulo. 3 ed. 2004. 

FREIRE, P. Pedagogia da au-
tonomia: saberes necessários à 
prática educativa. 13 ed. São Pau-
lo: Paz e Terra, 1996.

GARDNER H. A criança Pré-Es-
colar: como pensa e como a es-
cola pode ensiná-la. Porto Ale-
gre: Artes Médicas, 1994.

HIRAMA, L. K.; JOAQUIM, C. S.; 
COSTA, R. R.; MONTAGNER, P. C. 
Propostas interacionistas em pe-
dagogia do esporte: aproxima-
ções e características. Revista 
Conexões. Campinas, v. 12, n, 
4, p. 51-68, out/dez, 2014.

MARTINS, J. S. O trabalho com 
projetos de pesquisa: do ensi-
no fundamental ao ensino médio. 
5 ed. Campinas: Papirus, 2007.

MOURA, C. M. Pedagogia de 
projetos na Educação Física Es-
colar: possibilidades de ensino-
-aprendizagem de esportes. In 
REIS F. P. G. dos & ARRUDA, I. 
E. A. (orgs.) Educação Física 
Escolar e Pedagogia do Es-
porte em Perspectiva. Tauba-
té-SP: Cabral Editora e Livraria 
Universitária, 2010. 

PÁDUA, E. M. M. Metodologia 
da pesquisa abordagem teó-
rico-prática. Campinas: Papi-
rus, 1996.

REIS, F.P.G.; COSTA, R. R. A for-
mação do professor de Educa-
ção Física: em defesa de uma 
pedagogia intertranscultural no 
contexto escolar. In: Educação 
Física Escolar: docência e co-
tidiano. Curitiba: Editora CRV, 
2010. p.95-108.

THIOLLENT, M. Metodologia da 
pesquisa-ação. São Paulo: Cor-
tez/Autores Associados, 1985.


