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Resumo 

 

É muito comum no planejamento anual das escolas a realização de campeonatos e torneios 

interclasses. Este é normalmente organizado pela gestão escolar com a intenção de promover 

a interação entre todos os alunos da escola incluindo alunos do ensino fundamental e médio. 

Acreditamos que tal formato possa gerar uma série de comprometimentos de questões como o 

desenvolvimento motor, relacionamento afetivo-social e processo de ensino-aprendizagem. 

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo, identificar os problemas oriundos de uma 

metodologia tradicional e a partir dos resultados encontrados, propor um plano de ensino e 

iniciação esportiva baseados no conceito do currículo participativo visando promover o 

entendimento da dinâmica do jogo, conhecer o contexto histórico e criar a oportunidade para 

reflexão exercício da autonomia do aluno. Dessa forma, foi realizado um levantamento dos 

problemas a partir de estudantes do sexto ano do ensino fundamental II, em uma escola 

particular localizada na zona leste da cidade de São Paulo. Assim, a partir da observação das 

aulas de educação física escolar e do evento interclasses e discussão com os professores da 

escola, levantamos como problemas, a separação da turma por gêneros, diferenciação dos 

alunos mais hábeis tecnicamente, a falta de conhecimento sobre as modalidades abordadas e 

de reprodução das técnicas. A partir disso, sugerimos uma proposta pedagógica através do 

currículo participativo, por meio de uma abordagem construtivista que valoriza o 

conhecimento prévio do aluno, as relações interpessoais e a busca da autonomia.    
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Introdução 

 

É muito comum no planejamento anual das escolas a realização de campeonatos e torneios 

interclasses. Este é normalmente organizado pela gestão escolar com a intenção de promover 

a interação entre todos os alunos da escola incluindo alunos do ensino fundamental e médio. 

Acreditamos que tal formato possa gerar uma série de comprometimentos de questões como o 

desenvolvimento motor, relacionamento afetivo-social e processo de ensino-aprendizagem. 

Esse evento tem característica a Educação Física tradicional o que na é criticado na opinião do 

DAÓLIO (2002) “crítica à abordagem tradicional, que sempre enfatizou a técnica como o 

centro das atenções de toda pedagogia esportiva. Nessa concepção, praticar uma modalidade 

esportiva com qualidade implicava possuir pleno domínio da dimensão gestual.” E também 

pelos autores COSTA & NASCIMENTO (2004) onde também critica a Educação física com 

característica tradicionalista, diz que 

 
 “A facilidade de implantação da abordagem tradicional e a possibilidade da 
execução perfeita dos movimentos justificam a implantação desse modelo. 
Longe dos benefícios está sua pouca transferência realizada pelo aluno 
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realiza para a situação de jogo. Para que essa transferência de fato ocorra, 
devem-se valorizar novos aspectos no ensino da técnica, principalmente no 

sentido da qualidade de sua implantação.” (COSTA & NASCIMENTO, 

2004) 
 

O estudo foi feito em uma escola da rede escolar particular que tem como característica no 

seu projeto pedagógico uma metodologia tradicional, pois trabalha com materiais com modelo 

pré-estabelecido contratado por um fornecer especializado, onde fornece o material didático 

como livros e cartilhas para todas as disciplinas e também tem a parceria com programa de 

jogos que estimula o raciocínio lógico e atividade extraclasse como balé, futsal e cursinho 

preparatório para vestibular para seus alunos. A Educação Física é a única disciplina escolar a 

não ter esse material didático, ou seja, o professor tem autonomia para criar suas aulas e o seu 

plano de ensino, o mesmo tem preferência em trabalhar com a abordagem é 

desenvolvimentista e construtivista e referente a metodologia, geralmente varia de acordo 

com o objetivo do bimestre. Durante a aula costuma usar exercícios cooperativos e atividades 

com materiais diversificados; porém quando leciona a atividade extracurricular após o horário 

de aula, ou seja, o futsal, a sua abordagem é tecnicista e a metodologia tradicional, pois visa 

resultados rápidos e a característica é treinamento para futuros campeonatos. Ele realiza um 

ótimo trabalho através de diversos conteúdos da cultura corporal, como lutas, brincadeiras, 

jogos de estratégias, modalidades esportivas, ginástica, anatomia e fisiologia humana, 

característica do desenvolvimento humano de acordo a faixa etária entre outros temas. Não é 

dependente da quadra, ou seja, utiliza a sala de aula para passar os conteúdos através de 

debates, vídeos, construção de idéias e regras, aprender sobre os fundamentos, regras ou um 

conceito sobre o que será praticado em quadra.  Os alunos anotam no caderno o tema e a 

atividade que será aplicada no dia, pois assim tem um parâmetro e pode consultar o processo 

das aulas. Os alunos ao chegarem à quadra não reproduzem, pois tem um entendimento amplo 

do que vai ocorrer e a forma de avaliá-los é através da analise do interesse pela atividade, 

trabalho em grupo e também em alguns momentos faz perguntas pertinentes ao tema para ver 

quem responde. A abordagem que utiliza é a desenvolvimentista, que segundo SHIGUNOV 

& AZEVEDO (2000) diz que “(...) a seja proporcionado ao aluno condições para que seu 

comportamento motor seja desenvolvido através da interação do aumento da diversidade e 

complexidade de movimentos”.  E também o construtivismo que é “(...) a construção do 

conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo, respeitar o universo cultural dos 

alunos, explorando as diversas possibilidades educativas de atividades lúdicas espontâneas 

propondo tarefas cada vez mais complexas e desafiadoras com vista na construção do 

conhecimento.” (SHIGUNOV & AZEVEDO, 2000). 

 

 

Justificativa 

 

Devido ao tal evento do campeonato interclasse, foi possível identificar alguns problemas que 

pode repetir através de gerações e até mesmo desencadear alguns problemas devido à 

atividade em si e também por conta de todo o contexto em que está inserido. E assim podendo 

gerar a desmotivação por partes dos alunos em um momento onde poderia ser aproveitado 

para a contribuição no aprendizado de questões como, por exemplo, a exercer a cidadania 

conforme o objetivo previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de acordo com o 

Ministério da Educação (MEC). 

 
“A concepção de cultura corporal de movimento amplia a contribuição da Educação 

Física escolar para o pleno exercício da cidadania, na medida em que, tomando seus 
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conteúdos e as capacidades que se propõe a desenvolver como produtos 

socioculturais, afirma como direito de todos os acessos e a participação no processo 

de aprendizagem.” (PCN, 1998) 

 

Identificamos problemas como: os jogos ficaram claramente desproporcionais, houve a 

separação entre os gêneros diferente do que ocorre nas aulas da educação física, eles não 

tiveram a oportunidade de criar e somente reproduziram as regras pensadas por outras 

pessoas, esse evento ocorreu na semana em que são exclusivos para avaliações 

interdisciplinares determinantes para aprovação da série, e com isso os alunos ficaram tensos 

durante a execução do jogo além dos níveis de conhecimentos e domínio dos conteúdos de 

forma diferentes e as habilidades variadas, devido à pluralidade cultural. 

 

 

Objetivo 

 

O objetivo desse artigo é apontar os problemas gerados nas competições interclasses, para 

contribuir na busca de repostas sobre o que foi levantado na justificativa com base na pesquisa 

bibliográfica e dar inicio a uma discussão e reflexão sobre essa temática a partir de uma 

possível proposta que será apresentado a fim de solucionar e reverter a competição em 

integração.  

 

 

Metodologia  
 

O estudo partiu do diagnóstico feito através da observação durante o estágio supervisionado 

no ciclo I do ensino fundamental na rede escolar, que está previsto no conteúdo programático 

do currículo do curso de Educação Física Licenciatura, nele foi possível acompanhar e 

observar diversas atividades, inclusive o tradicional evento anual das olimpíadas interclasse, 

que reúne todos os alunos independentes da série do nível de ensino, ou seja, todos desde o 

ciclo I do ensino fundamental ao ensino médio, sendo que os alunos do ciclo II do ensino 

fundamental e os do ensino médio competem às modalidades esportivas entre si e as equipes 

são dívidas por gêneros e sala. Somente o ciclo I do ensino fundamental é que jogam entre 

eles. As regras que são abordadas são de acordo com um padrão, ou seja, regras 

institucionalizadas por uma federação, com poucas adaptações referentes ao espaço e tempo. 

O objetivo desse evento aos olhos de todos é promover a integração entre os alunos e trazer 

uma sensação de relaxamento, já que é na mesma época das avaliações anuais e determinantes 

para serem promovido ou retido na série. 

A pesquisa-ação foi avaliada por meio da identificação através do acompanhamento de todo o 

processo da competição interclasse. Foi possível observar o momento em que estava 

ocorrendo todo fenômeno da problemática, ou seja, foi identificado o problema e iniciado o 

estudo durante a experiência no estagio supervisionado, onde foi possível relacionar alguns 

estudos prévios vistos nas aulas do curso da graduação. 

 
“a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada estreita associação com uma ação ou com resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes da situação ou do problema 

estão envolvidos e de modo cooperativo ou participativo” (THIOLLENT, 1985 apud 

BARROS, 2008) 
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A avaliação será realizada constantemente dentro do processo da evolução de cada aluno e 

também da turma como um todo. Os quesitos a serem avaliados será a participação de todas 

as atividades. Cada ciclo terá alguns aspectos específicos pertinente ao processo.  

Ciclo teórico: a avaliação será através da elaboração das pesquisas propostas, a participação 

nos debates para reflexão e também através de jogos específicos como a atividade de imagem 

e ação, onde terão que ler trechos das pesquisas feitas pelos os mesmos e representar através 

de mímicas para resposta em grupo.  

Ciclo prático: A participação das atividades e nas manifestações de sugestões durante a aula e 

o respeito pelos colegas de classe. 

Ciclo torneio: Ao fim do ciclo prático com inicio do ciclo torneio os alunos se organizarão 

para construir um mini-campeonato entre a sala de acordo com as atividades propostas 

durante o semestre, e vou avaliá-los como um todo, pois neste caso já terão conteúdo para se 

organizarem de forma independente. 

No fechamento de todo o semestre, vou reunir todos os alunos, e propor uma conversa com o 

tema que foi estudado, para saber qual foi a sua opinião e se querem sugerir algumas 

mudanças ou acrescentar alguma atividade forma de trabalho para os próximos semestres. 

Além de propor que façam uma redação para se auto-avaliarem.  

Esse ocorreu um uma escola da rede particular localizada na Zona Leste de São Paulo, que 

tem como característica em seu projeto pedagógico uma metodologia tradicional, pois 

trabalha com materiais de modelo pré-estabelecido contratado por uma empresa especializada 

no material didático como livros e cartilhas para todas as disciplinas mantêm parceria com 

programa de jogos que estimula o raciocínio lógico e atividade extraclasse como balé, futsal e 

cursinho preparatório para vestibular para seus alunos. Porém a Educação Física é a única 

disciplina a não ter esse material, ou seja, o professor tem autonomia para criar as aulas e o 

plano de ensino o que gera maior responsabilidade e o questionamento por parte da 

coordenação sobre os conteúdos abordados. O mesmo tem preferência em trabalhar com a 

abordagem é desenvolvimentista e construtivista e referente à metodologia, geralmente varia 

de acordo com o objetivo do bimestre, e durante as aulas costuma usar exercícios 

cooperativos e atividades com materiais diversificados; mas quando leciona a atividade 

extracurricular após o horário de aula, ou seja, o futsal, a sua abordagem é tecnicista e a 

metodologia tradicional, pois visa resultados rápidos e a característica é treinamento para 

futuros campeonatos. 

A coleta dos dados foi feita a partir da observação do fenômeno, conversas com profissionais 

envolvidos na própria rede escolar e também da graduação, além da pesquisas feitas através 

da literatura como livros e artigos científicos que explica e a com pesquisas feitas na literatura 

como livros e artigos científicos que trata dos assuntos pertinentes ao estudo.  

A partir da coleta e da relação com a literatura, vamos sugerir uma proposta pedagógica por 

meio do plano de ensino através do currículo participativo, por meio de uma abordagem 

construtivista que valoriza o conhecimento prévio do aluno, as relações interpessoais e a 

busca da autonomia com um grupo menor de alunos, ou seja, em cada classe, como objetivo 

preparar e dar a experiência para os alunos para exercer sua autonomia, através da 

organização de um evento esportivo onde os alunos irão integrar-se com as demais salas e 

séries do seu ambiente escolar em organizar todo um evento desde a escolha das atividades 

físicas, escolha das regras, com a mistura de gêneros e faixas etárias através da mistura entre 

séries escolares. Isso se dará através da troca de experiências, ou seja, a conversa e 

negociação, onde terão que ouvir o próximo e também expor seus pontos de vista. E assim 

promover a verdadeira integração escolar e não a competição entre as classes, exercitando a 

cidadania através do jogo.  
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Resultado e Discussão  
 

De acordo com a relação dos problemas levantados foi feita um levantamento bibliográfico 

onde detectamos algumas respostas.  

Os jogos ficaram claramente desproporcionais, o que já sabia antecipadamente o resultado do 

jogo antes mesmo de iniciá-lo, principalmente entre as equipes em que as faixas etárias eram 

muito diferentes, pois há variação nos estágios do desenvolvimento motor conforme 

GALLAHUE (2005) diz que entre 11 a 13 anos é denominado e o estágio de aplicação é a 

fase onde as habilidades estão sendo aprimoradas de maneira crescente e com capacidade de 

tomar decisões, mais em compensação é a fase que se questiona muito em relação aos seus 

limites gerando ansiedade. E de 14 anos em diante eles passam para o estágio de utilização 

permanente, ou seja, o auge do desenvolvimento motor o que significa que todas as 

habilidades motoras estão nos estágio maduro. 

A separação entre gêneros não é um papel na escola, já que durante as aulas de educação 

física isso não ocorre e é também segundo o PCN diz que o objetivo da Educação Física na 

escola é trabalhar as questões atitudinais como o “Reconhecimento e valorização de atitudes 

não discriminatórias quanto à habilidade, sexo ou outras, como conduta eficiente para 

inclusão de todos nas práticas da cultura corporal de movimento.” (PCN, 1998) 

Os alunos não tiveram a oportunidade de criar nada e somente reproduziu as regras pensadas 

por outras pessoas, o que não foi possibilita a autonomia dos alunos e no caso a escola com 

tem o papel de formar o cidadão é interessante dar essas possibilidades de assumir algumas 

responsabilidades, conforme a citação "Quanto mais assumam os homens uma postura ativa 

na investigação de sua temática, tanto mais aprofundam a sua tomada de consciência em 

torno da realidade e, explicitando sua temática significativa, se apropriam dela". (FREIRE, 

1978) 

A realização do evento foi na semana exclusiva para avaliações interdisciplinares anual para 

ser decido quem será promovido à outra série, e esse evento interclasse teve como objetivo 

promover o relaxamento, porém são dois fatores de visões que pode ser levado em 

consideração, no primeiro caso, isso poderia influenciar no desempenho das avaliações e no 

jogo foi identifiquei a exteriorização dos seus sentimentos, pois ficaram muito tensos com 

tendência a discussões, pois nessa época de várias avaliações ao mesmo tempo, já que o ser 

humano não é fragmentado e sim é feito da corporeidade. 

 
“(...) a corporeidade constitui-se das dimensões: física (estrutura orgânica-biofísica-

motora organizadora de todas as dimensões humanas), emocional-afetiva (instinto-

pulsão-afeto), mental-espiritual (cognição, razão, pensamento, idéia, consciência11) 

e a sócio-histórico-cultural (valores, hábitos, costumes, sentidos, 

significados,simbolismos). Todas essas dimensões estão indissociadas na totalidade 

do ser humano, constituindo sua corporeidade”. (JOÃO & BRITO, 2005) 

 

Níveis de conhecimentos e domínio dos conteúdos diferentes e habilidades variadas, devido à 

diversidade cultural. 

E como a cada ano os alunos têm um cronograma de conteúdo a serem estudados na 

Educação Física, nem todos tinham os mesmo conhecimentos de determinadas modalidades, e 

alguns alunos jogam foram será por escolinhas de esportivas ou até mesmo por federações, 

então a automatização do movimento é maior o que faz com que criem maiores possibilidades 

de alternativas de jogadas, ou seja, os estágios de aprendizagem ficaram muito nítidos 

conforme citado por FITTS POSNER (1967) apud SCHIMIDT (2001), onde classifica o 

estagio da aprendizagem entre o cognitivo que e a tentativa com vários erros, o associativo 
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que e quando começa a acertar, com erros e o autônomo que e quando acerta e o movimento 

fica livre e fácil e consequentemente tem possibilidades de pensar em alternativas. 

Não tiveram a oportunidade de criar nada e somente obedecer algo que foi pensado por outras 

pessoas. Mas segundo o PCN (1998) também na questão atitudinal os alunos a partir do ciclo 

II tem “Predisposição para criar, transformar e adaptar regras na criação de jogos e 

atividades que dêem prioridade à inclusão de todos”. 

A alternativa encontrada foi para no próximo campeonato interclasse para que os alunos 

participem de forma ativa no processo de toda construção através da troca de idéias na 

exposição e ouvir o próximo para assim exercer a autonomia na organização do evento 

esportivo entre as classes, na escolha das atividades com mistura de gêneros e faixas etárias 

no mesmo time e na construção das regras e com isso também promover a integração no 

ambiente escolar através da troca de experiências e não a competição entre as classes, 

exercitando a cidadania através do jogo.  

Porém para chegar nesse estágio foi identificado que é necessário o trabalho a partir de grupos 

menores quando chegar o memento da integração entre todos os alunos da comunidade 

escolar, os alunos estará aptos na tomada de decisão, argumentação e até mesmo como ouvir o 

próximo. 

A partir dessa problemática, propomos com alternativa um plano de ensino tem por objetivo o 

ensino da iniciação esportiva baseados no conceito do currículo participativo visando 

promover o entendimento da dinâmica do jogo, conhecer o contexto histórico e criar a 

oportunidade para reflexão do exercício da autonomia do aluno e torná-los conscientes e 

preparados para expor suas idéias e sabendo ouvir o outro e com isso exercendo a autonomia 

e a treinando através da educação física a cidadania.  
 

“Com vistas a uma educação para a autonomia, garantir o acesso da 
criança e do adolescente aos possíveis entendimentos sobre a realidade, ou 
seja, os conhecimentos necessitamos de um processo e de uma 
experiência autônoma que implique no exercício da reflexão crítica, na 
escolhas e nas tomadas de decisões dentro do próprio processo educativo, 
sendo esta condição indispensável para que uma educação pela e para a 
cidadania ocorra somente com uma consciência e fortalecimento da escolha 
do indivíduo é que uma educação autêntica poderá ocorrer”. (MARTINS, 
1992 apud CORREIA, 1996).  
 

Neste caso o plano de ensino será voltado para a conquista da autonomia através das tomadas 

de decisões, mas tudo isso será de forma gradativa conforme a consciência que vão tendo 

referente ao contexto, a partir da interação entre professor e aluno, de acordo com as 

atividades que serão proporcionadas. 

 
“Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém 
amadurece de repente, aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia, 
ou não. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si é o 
processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É nesse sentido que 
uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências 
estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em 
experiências respeitosas da liberdade.” (FREIRE, 1996) 

 

Para tanto, o estudo será aplicado a estudantes do sexto ano do ensino fundamental dois com 

idade entre 10 a 12 anos de acordo com a classificação do PAPALIA (2006) é considerado 

uma pessoa adolescente aquele que tem entre 11 a 20 anos de idade, e para GALLAHUE 

(2005) são pessoas entre 10 a 20 anos, separados entre pré-pubescência e pós-pubecência. 

Mas pode haver variações de acordo com o sistema biológico e também o contexto social. No 
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desenvolvimento físico existem diversas mudanças físicas e fisiológicas de forma muito 

rápida o que para FREIRE (2006) pode gerar vícios posturais e até mesmo evitar alguns 

movimento por conta do crescimento desestruturado de forma acelerada, além de inicio das 

alterações do sistema sexuais que antes estavam parados sem influenciar em seu cotidiano no 

que tudo isso irá refletir na coordenação motora. Estão na fase dos movimentos especializados 

e essa fase é separada por estágios, ou seja, o de aplicação (11 a 13 anos). A atividade física 

regular só tem a contribuir com a reestruturação da coordenação que foi adquirida no estagio 

anterior, ou seja, o estágio de transição. Estão na fase das Operações Formais no quesito do 

desenvolvimento cognitivo, segundo PIGET explica é que significa é que pensam de forma 

abstrata e hipotética. Quando o jovem participa de um ambiente de jogo, eles têm a 

possibilidade de discutir sobre o que faz sentido para eles segundo diz FREIRE (2006). E no 

desenvolvimento psicossocial para ERIKSON estão na fase da Identidade versus Confusões 

de papéis, que corresponde na busca de resposta sobre qual é o seu papel na sociedade e qual 

é o verdadeiro sentido dessa palavra. É neste momento que começam a tentar descobrir sua 

identidade, e começam a desvincular do ambiente familiar e os amigos assumem um papel 

importantíssimo em sua vida, porque através deles é que vão desenvolver seu auto-conceito e 

ao mesmo tempo começam a lidar com situações emocionais de conflitos. A atividade física é 

importante na questão da socialização através de brincadeiras ou até mesmo nas modalidades 

esportivas, pois além de promover a interação com outras pessoas, faz aumentar a auto-estima 

e o conhecimento de seu próprio corpo, como é defendo por GALLAHUE (2005). Devido as 

mudanças nos hormônios sexuais os adolescentes entram também na fase do estágio genital, 

que é classificado por FREUD no desenvolvimento psicossexual, é uma fase dos impulsos 

sexuais que estão caminhando para o amadurecendo para a fase adulta e no julgamento moral 

para KOHLBERG, estão na moralidade que corresponde entre as idades de 10 a 13 anos, que 

tem como característica a satisfação em agradar os outros, e tem a preocupação e o cuidado de 

ter a imagem de boa pessoa, porém já tem a possibilidade de assumir o papel de superior e 

responsável. Os estágios podem variar entre o terceiro estágio que tem como característica a 

aprovação da opinião dos próximos, e para conquistar essa imagem eles agradam e ajudam, 

além de julgar os outros do que é ser boa pessoa. O pratica das atividades físicas pode 

influenciar de forma positiva, pois segundo GALLAHUE (2005), diz que através dele 

“fornece um ambiente ideal para ensinar valores de honestidade, lealdade, autocontrole e 

justiça”. E no estágio da amizade, para SELMAN eles estão na etapa 3, que corresponde ao 

relacionamento intimo e mutuamente partilhados que varia entre 9 a 12 anos, a amizade entre 

o mesmo gênero tem vida própria onde há uma relação de comprometimento com o outro, é 

uma relação constante e de exclusiva é a fase do  “melhor amigo”. 

A metodologia utilizada nas aulas práticas de séries de jogos, caracterizando-se pelo ensino 

com variações do simples ao complexo, ou seja, as aulas vão ser através de vários jogos, 

desde o momento do ciclo teórico, passando pelo ciclo pratico até o final do ciclo torneio. 

Pois vamos estimular a buscar cada vez mais informações e sempre partir do mais fácil, ou 

seja, da forma simples até seguir para o mais complexo que é o jogo completo e todo seu 

contexto, porém sempre através do lúdico. 

Como será utilizada a metodologia de ensino Série de Jogos, que tem com conceito aprender 

o jogo jogando de formas diferentes com base na mesma temática e garantindo o máximo de 

prazer e a participação.  
 

“Jogar aprende-se, antes de tudo, através de jogos. Esta idéia básica será a 
linha direcional para o ensino sistemático dos jogos. O caminho a ser 
trilhado é o de atingir determinados objetivos através de uma série 
sistemática de jogos”. (COUTINHO, 1997) 

 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2011 

Em alguns momentos as atividades serão com base na série de jogos, ou seja, de forma 

completa; porém de acordo com a necessidade poderá ser adotada a série de exercícios, para 

desenvolver algo mais especifico de algum movimento.  
 

“(...) série metodológica de jogo é uma série planejada de jogos, o professor 
pode considerá-las como etapas metodológicas intermediárias que 
conduzem a um jogo final. Já a série metodológica de exercícios está 
baseada na solução fundamental de unidades funcionais menores, como 
lançar, apanhar, etc”. (COUTINHO, 1997). 

 

Utilizaremos a abordagem construtivista, pois o processo será a partir do conhecimento dos 

alunos e pela troca de informações entre eles e sempre com a contribuição do professor, pois 

existe a diversidade cultural dentro da sala e entendemos que a se for trabalhado através do 

jogo, será importante, uma vez que o jogo não é necessariamente universal quando jogados na 

informalidade, ou seja, pode ter variações das habilidades, então com a proposta da 

abordagem construtivista é possível promover essa troca e assim oportunizar a todos 

participarem da aula a partir das brincadeiras populares. Dessa forma será provocada uma 

desorganização sobre o seu costume tecnicista para aqueles que sabem jogar. Com objetivo de 

estimular para que criem novas possibilidades e alternativas de jogar, pois segundo o PCN 

(1998) “conhecer é sempre uma ação que implica esquemas de assimilação e acomodação 

num processo de constante reorganização”. E conforme a adaptação do decorrer do processo 

das aulas, as atividades ser tornarão cada vez mais complexas, mas sempre visando atividades 

lúdicas.  
 
“(...) a construção do conhecimento a partir da interação do sujeito com o 
mundo, respeitar o universo cultural dos alunos, explorando as diversas 
possibilidades educativas de atividades lúdicas espontâneas propondo 
tarefas cada vez mais complexas e desafiadoras com vista na construção 
do conhecimento.” (SHIGUNOV & AZEVEDO, 2000).  
 

Os conteúdos serão separados em três momentos temáticos, como o ciclo teórico, onde os 

alunos pesquisarão sobre o contexto histórico e contemporâneo, regras, fundamentos, através 

de debates, apresentação de seminários, exibição de vídeos e imagens; o ciclo prático, com 

atividades lúdicas como: resgates das brincadeiras populares, jogos adaptados com objetivo 

de aprender à tática e a técnica do jogo, discussão para sugerir mudanças na dinâmica; e o 

ciclo torneio, onde, vivenciarão a organização para criar um campeonato interno na sala.  

Vamos separar o plano de ensino através de ciclos entre o ciclo teórico: onde tem como 

objetivo proporcionar uma conversa para conhecê-los e investigar se conhecem ou se 

interessam pelo tema, pedi para que façam pesquisas sobre a história e temos da atualidade 

como torcida, marketing, algumas regras e fundamentos entre outros, e discutir em sala, 

através de debates e seminário e sempre vou dar a minha contribuição para complementar. 

Para encerrar esse ciclo será proposta um jogo de imagem e ação com o sorteio dos trechos da 

pesquisas para competir e ao mesmo tempo vou avaliando-os. O ciclo prático: onde os alunos 

terão que pesquisar brincadeiras referentes ao futebol, fora da escola. Depois vou expor para 

escolherem quais serão praticadas durante as aulas, e quando acontecer o autor da pesquisa 

que vai ensinar os colegas. Porem será intercalado com as atividades pensando nos 

movimentos específicos dos fundamentos do futebol, como finalização, passe, drible, ataque, 

defesa entre outros. A aula iniciara com uma conversa sobre o que aconteceu na aula anterior 

e também na explicação na atividade que acontecerá, mas sempre em alguns momentos 

estratégicos perguntar se esta legal ou se tem alguma outra forma que poderia mudar para 
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melhorar e ao final da aula concluir com a conversa sobre o que ocorreu o que significou a 

atividade proposta, ou seja, propor uma reflexão em grupo.  
 

“A aula sempre se inicia e termina com uma conversa, onde, no começo, estimula-se 

o aluno a recordar o tema e as atividades da aula anterior, para depois explicar o 

tema da aula atual, possibilitando que o aluno perceba e se conscientize da seqüência 

de seu aprendizado. A conversa final gira em torno dos acontecimentos da aula, 

desenvolvimento das brincadeiras e possíveis problemas que podem surgir no 

transcorrer da mesma, como por exemplo uma briga, uma falta, etc... Mas nada 

impede que no meio da aula, frente a um problema ou dúvida, o professor reúna os 

alunos para uma melhor explicação". (SCAGLIA, 1996) 

 

Ciclo Torneio: No ultimo mês vou propor para organizarem um torneio que durem três aulas e 

através dos conteúdos e as trocas constantes de conhecimentos os alunos vão adquirir 

autonomia para criar, e ao mesmo tempo será uma forma para eu avaliá-los se entendeu a 

proposta do conteúdo e não necessariamente se jogam com uma excelente técnica.  

 
“A evolução da autonomia do aluno, na sua relação com o conhecimento, não se dá 

naturalmente, mas é fruto de uma construção e de um esforço que podem ser 

favorecidos a partir de situações concretas e significativas para o seu exercício. Os 

objetivos de construção e exercício da cidadania com base na valorização de 

conteúdos atitudinais de respeito, solidariedade, justiça e diálogo serão possíveis se 

incorporados no cotidiano escolar e nos processos de ensino e aprendizagem. 

Caminha também nessa direção a inclusão de conteúdos procedimentais de pesquisa, 

organização e observação como objetos de ensino e aprendizagem, a partir dos quais 

os alunos possam fazer opções e escolhas, localizar problemas, checar hipóteses, e 

também atribuir sentido e significado à aprendizagem. Faz parte desse processo o 

acesso a livros, revistas, jornais e vídeos; a elaboração de pesquisas, entrevistas, 

painéis, visitas, apreciação e organização de eventos e produção de materiais. 

Amplia-se, com isso, o universo de aprendizagem possível, somando-se aos 

conhecimentos produzidos na aprendizagem de procedimentos técnicos e gestuais”. 

(PCN, 1998). 

 

A avaliação será realizada constantemente dentro do processo de evolução, como a 

participação nas atividades, nos debates para reflexão e também através de jogos específicos 

como a atividade de imagem e ação, onde, os alunos terão que ler trechos das pesquisas feitas 

pelos os mesmos e representar através de mímicas para resposta em grupo. Ao fim do ciclo 

prático com inicio do ciclo torneio os alunos se organizarão para construir um mini-

campeonato entre a sala de acordo com as atividades propostas durante o semestre.  

Nessa proposta esperamos que ao final do processo os alunos já estejam preparados para se 

expor e ouvir o próximo exercendo a autonomia na organização do evento esportivo entre as 

classes, na escolha das atividades com mistura de gêneros e faixas etárias no mesmo time e na 

construção das regras. Esperamos também, a integração no ambiente escolar através da troca 

de experiências e não a competição entre as classes, exercitando a cidadania através do jogo.  

 

 

Considerações Finais  

 

Esse artigo trouxe a tona um assunto que geralmente faz parte dos calendários escolares com 

objetivo genuíno em promover a integração entre os alunos, também procurou responder 

esclarecer algumas questões de problemas que norteiam o contexto do interclasse. A partir 

dessas informações concluímos com uma proposta pedagógica que visa à educação para 

autonomia de acordo com o currículo participativo e por meio da abordagem construtivista 
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que valoriza o conhecimento prévio do aluno, as relações interpessoais e a busca da 

autonomia, e assim dar inicio a discussão e reflexão sobre essa temática a fim de estimular 

cada vez mais propostas alternativas para reverter a situação de competição para a interação. 
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