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Resumo

Esse estudo descreve a expe-
riência de um projeto nas aulas 
de Educação Física onde os auto-
res tematizaram os jogos de ta-
buleiro. Realizado durante o 2° 
semestre de 2014 para alunos 
do 7º ano do ensino fundamen-
tal, de uma escola municipal lo-
calizada na zona leste do municí-
pio de São Paulo, a pesquisa teve 
como enfoque as três dimensões 
do conteúdo. Na dimensão pro-
cedimental os alunos elaboraram 
os jogos de tabuleiro com mate-
riais disponibilizados pela escola 
e depois brincaram com esses jo-
gos. Na dimensão conceitual foi 
estimulado que os discentes re-
alizassem pesquisas sobre os te-
mas dos jogos elaborados por 
eles. Na dimensão atitudinal foi 
analisado a influência da mídia e 
das novas tecnologias nos jogos 
e brincadeiras. Após a realização 
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do projeto, os alunos construí-
ram uma visão diferenciada so-
bre os jogos de tabuleiro e refle-
tiram sobre a influência da mídia 
e das propagandas no consumo 
desses jogos.

Palavras – chave: Educação 
Física Escolar; Jogos de Tabuleiro; 
Dimensões do conteúdo.

Introdução

A ginástica foi o principal con-
teúdo das aulas da Educação Físi-
ca Escolar no final do século XIX 
e meados do século XX (GÓIS JU-
NIOR; SIMÕES, 2011). O ensina-
mento dessa manifestação da cul-
tura corporal de movimento nas 
escolas acabou tinha como prin-
cipal objetivo colaborar com o de-
senvolvimento das forças pro-
dutivas do país e como meio de 
qualificação de mão de obra re-
quisitada pelo projeto capitalista 
que se instalava e crescia no Brasil 
nesse período (ALMEIDA, 2005).

A influência do esporte na 
composição dos currículos esco-
lares sucedeu a essa hegemonia 
da ginástica e tinha como objeti-
vo desenvolver o espírito nacio-
nalista, e, para isso, promovia a 
competição, a seleção dos me-
lhores, a disciplina e a perseve-
rança na busca da vitória a qual-
quer custo (CENPEC, 2007).

OS JOGOS DE TABULEIRO 
NA ESCOLA PÚBLICA:

as três dimensões do conteúdo e o 
desenvolvimento do pensamento crítico
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O lançamento dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais da Educa-
ção Física foi um marco importan-
te para contribuir com a forma de 
se pensar esse componente cur-
ricular dentro da escola. Após o 
lançamento desse documento, o 
papel da Educação Física no am-
biente escolar ultrapassou o ensi-
no dos temas da cultura corporal 
como apenas seus fundamentos 
e técnicas. O professor também 
passou a pensar nos conceitos que 
estão ligados aos procedimentos 
selecionados e nas reflexões que 
possam causar mudanças de ati-
tudes dos alunos em relação aos 
conteúdos explorados nas aulas 
(DARIDO et al, 2001). 

González e Fenstesrseifer (2010) 
descrevem que a Educação Físi-
ca passou a ser considerada um 
componente curricular. Dessa for-
ma, essa disciplina escolar pos-
sui a finalidade de formar pesso-
as com consciência crítica para 
agir com autonomia em relação 
às manifestações da cultura cor-
poral de movimento e munir o su-
jeito de possibilidades de se tor-
nar um cidadão. 

O desenvolvimento do pen-
samento crítico está intimamen-
te relacionado com o processo de 
democratização da escola pública, 
ocorrendo por meio da ampliação 
das oportunidades educacionais, 
propagação dos conhecimentos e 
sua reelaboração crítica, além do 
aprimoramento da prática educa-
tiva escolar, visando à ampliação 
do repertório cultural e científico 
dos alunos (LIBÂNEO, 2013).

Entre todas as manifestações 
da cultura corporal de movimento 

que devem ser tematizadas na 
escola (esportes, danças, jogos, 
brincadeiras, ginásticas e lutas), 
os jogos de tabuleiro podem estar 
dentro do planejamento dos do-
centes de Educação Física, desde 
que se respeite o projeto político 
pedagógico da instituição de en-
sino na qual as aulas estão sendo 
realizadas (CAMPOS, 2007).

Nesse sentido, descreveremos 
nossa experiência de tematizar 
os jogos de tabuleiro durante as 
aulas de Educação Física Escolar, 
se pautando nas três dimensões 
do conteúdo, com a intenção de 
tornar os nossos alunos do 7º 
ano do ensino fundamental, su-
jeitos que possam atuar como ci-
dadãos críticos e participativos na 
sociedade contemporânea.

Método

Realizamos um relato de expe-
riência de uma prática pedagógica 
desenvolvida em uma escola mu-
nicipal, localizada na zona leste 
da cidade de São Paulo, com alu-
nos do 7º ano do Ensino Funda-
mental, entre os meses de julho 
e setembro do ano de 2014.  Em-
basamo-nos na etnografia para 
coletarmos os dados no cotidia-
no escolar. Utilizamos diários de 
campo e fotografamos as aulas 
para expressar nossas experiên-
cias nesse artigo. 

Molina Neto (2010) menciona 
que a etnografia é uma metodo-
logia de pesquisa que vem sendo 
muito utilizada nos estudos rea-
lizados pelos pesquisadores que 
se preocupam com questões edu-
cacionais. Esse tipo de pesquisa 
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qualitativa também vem sendo 
utilizado em projetos de inova-
ção pedagógica, já que possibili-
ta uma relação bastante interati-
va entre o sujeito e o objeto da 
investigação. É nessa linha que 
o sujeito que investiga alcança o 
papel de redescobridor da cultura 
que vivencia cotidianamente.

Portanto, a etnografia é uma 
importante metodologia para 
compreender questões relacio-
nadas com a escola, podendo ser 
um instrumento satisfatório para 
que os professores possam pro-
duzir conhecimento a partir da 
prática cotidiana e refletir sobre 
a sua intervenção nos ambien-
tes escolares, além de sistemati-
zá-la e torná-la pública (MOLINA 
NETO, 2010).

Resultados e discussão

Ao iniciar o ano de 2014, os 
professores de todas as discipli-
nas da escola decidiram em con-
junto que o projeto político peda-
gógico desta unidade escolar iria 
discutir sobre as novas expres-
sões culturais dos jovens, pois du-
rante as férias, em São Paulo, os 
adolescentes realizaram “rolezi-
nhos” em shoppings da cidade e 
também se organizaram para rea-
lizar manifestações contra a copa 
do mundo e a favor de melhorias 
estruturais na cidade. Nas discus-
sões de planejamento, os docen-
tes mencionaram a importância 
de compreender melhor as ações 
dos jovens que vivem no século 
XXI, principalmente no local onde 
eles passam grande parte do seu 
dia, na escola. Nesse sentido, a 

disciplina de Educação Física de-
veria selecionar conteúdos e es-
tratégias que também atingissem 
esses objetivos.

Além disso, a prefeitura de São 
Paulo possui três ciclos de escola-
rização nos dias atuais (alfabeti-
zação, interdisciplinar e autoral). 
No ciclo autoral os alunos devem 
ser considerados atores ativos de 
processo de ensino-aprendiza-
gem e esse ciclo é composto pe-
los discentes do 7º, 8º e 9º ano 
do Ensino Fundamental. 

No ano de 2014, ao ministra-
mos aula para todos os anos de es-
colarização do ciclo autoral e tendo 
como desafio respeitar o projeto 
político pedagógico da escola e uti-
lizar estratégias de ensino que se 
fundamente nas características do 
ciclo autoral, decidimos em con-
junto com os discentes que es-
tudaríamos sobre os jogos de ta-
buleiro com os alunos do 7º ano 
desse ciclo de escolarização.

Ao planejarmos o projeto tra-
çamos os seguintes objetivos para 
as aulas: elaborar jogos de tabu-
leiro com materiais disponibiliza-
dos pela escola; brincar com to-
dos os jogos criados pelos alunos; 
pesquisar sobre os diferentes te-
mas dos jogos elaborados pelos 
discentes; e analisar a influência 
da mídia e das novas tecnologias 
nos jogos e brincadeiras.

A seguir, explicaremos as di-
nâmicas propostas para os alu-
nos durante as aulas de Educação 
Física. Primeiramente, descreve-
remos as experiências de criar e 
brincar com os jogos de tabuleiro, 
logo após mostraremos os con-
ceitos que foram desenvolvidos 
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com os discentes durante o pro-
cesso e para finalizar discutire-
mos sobre as reflexões realiza-
das em relação às atitudes dos 
alunos, realizando diversas refle-
xões sobre a influência da mídia 
e das novas tecnologias nos jo-
gos e brincadeiras. Importante 
ressaltar que essa separação das 
experiências obtidas em aula fo-
ram sistematizadas apenas para 
melhor compreensão do leitor. 
No complexo do cotidiano esco-
lar, esses aprendizados ocorre-
ram ao mesmo tempo, de acor-
do com cada dinâmica que estava 
sendo realizada.

Desenvolvimento da 
prática pedagógica

 Iniciamos as aulas na criação 
dos jogos de tabuleiro com os 
alunos. Mostramos para os dis-
centes alguns jogos de tabulei-
ro e pedimos que eles falassem 
sobre os jogos que eles já co-
nheciam. Após essas reflexões 
começamos e criar e desenvol-
ver os jogos de tabuleiro do inte-
resse das crianças em grupos de 
três pessoas. Nessas aulas trou-
xemos materiais disponibilizados 
pela escola e começamos a mon-
tar os jogos do interesse deles. 
Abaixo, mostraremos imagens 
do processo de montagem desse 
material com os discentes.

FIGURA 1
Montagem dos jogos

Após a montagem os alunos 
decidiram quais seriam os temas 
que dos jogos que estavam sen-
do elaborados. Foram criados jo-
gos de matemática, conhecimen-
to do corpo humano, planetas do 
sistema solar, desenhos anima-
dos, curiosidades, esportes co-
letivos, esportes radicais, carros, 
enigmas, dia das bruxas, mito-
logia grega, músicas e danças. 
Além dos jogos de tabuleiro tam-
bém foram criados quebra-cabe-
ças e jogos da memória. A seguir, 
mostraremos alguns dos jogos 
que foram criados pelos alunos.

FIGURA 2
Jogos de Tabuleiro
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Nossa intenção nesse mo-
mento foi estimular o processo 
de criação dos discentes e colo-
cá-los como autores do seu pro-
cesso de ensino e aprendizagem. 
Como o projeto político pedagó-
gico da escola tinha como ob-
jetivo principal refletir sobre as 
expressões culturais juvenis, es-
timulamos que os alunos elabo-
rassem os jogos de acordo com o 
tema de seu interesse. Além dis-
so, os alunos estudaram concei-
tos de várias disciplinas da esco-
la, inclusive aqueles relacionados 
com a Educação Física. O proces-
so de criação e desenvolvimento 
desses jogos durou por um mês 
e isso foi importante para que os 
alunos pudessem estudar com 
profundidade os temas que eles 
escolheram e valorizar os jogos 
que eles mesmos criaram dentro 
das aulas de Educação Física.

Após a elaboração dos jo-
gos os alunos começaram a jo-
gá-los. Em todas as aulas leva-
mos seis jogos diferentes para 
a sala e formamos grupos de 
três a quatro alunos para par-
ticipar dessa atividade. Cada 
grupo de alunos jogou dez dife-
rentes jogos durante essas au-
las. No final de cada aula, as 
crianças anotavam em seu ca-
derno qual era o tema do jogo e 
o que elas tinham aprendido ao 
jogá-lo. Mostraremos a seguir 
algumas imagens dos discentes 
brincando com os jogos que fo-
ram criados durante as aulas.

FIGURA 3
Jogando nas aulas

 

Depois de brincar com os jo-
gos iniciamos um processo de 
reflexão com os alunos. Assisti-
mos com as crianças o documen-
tário “Criança: a alma do negó-
cio”. Esse filme mostra como que 
as novas tecnologias estão to-
mando o lugar das brincadeiras 
da que eram comuns na infân-
cia e, principalmente, demonstra 
como as propagandas realizadas 
nos horários de que as crianças 
estão vendo desenhos influen-
ciam no gosto delas pelos brin-
quedos e jogos. 

Além dessas questões, o filme 
também aborda temas extrema-
mente importantes: a sexualida-
de na adolescência e a influên-
cia da mídia nesse processo, as 
propagandas que são elaboradas 
para estimular o consumo desen-
freado das crianças e adolescen-
tes no seu processo de alimenta-
ção e na aquisição de brinquedos 
extremamente caros, além de 
mostrar como as crianças são es-
timuladas a comprar certos pro-
dutos e descartá-los pouco tem-
po depois, para que logo possam 
comprar mais coisas.
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Ao assistir esse documentário 
realizamos diversos debates com 
os nossos alunos sobre os temas 
abordados no filme. Nosso princi-
pal objetivo foi levar os discentes 
a pensar se aqueles jogos de tabu-
leiro que eles produziram nas nos-
sas aulas, sem ter nenhum gasto, 
eram tão interessantes quanto os 
jogos que eles assistiam nas pro-
pagandas nos intervalos dos pro-
gramas de televisão. Como estra-
tégia de avaliação, pedimos que as 
crianças realizassem charges que 
demonstrassem o que elas tinham 
compreendido do filme e das nos-
sas conversas. Mostraremos algu-
mas dessas charges a seguir.

FIGURA 4
A influência das propagandas 
nos jogos e nas brincadeiras.

FIGURA 5
A influência das propagandas 
nos jogos e nas brincadeiras.

Essas charges que foram elabo-
radas pelos discentes mostraram 
que eles compreenderam a força 
da mídia na sociedade de consu-
mo, que os estimula a todo o mo-
mento a comprarem brinquedos 
caros e a descartar com mais rapi-
dez ainda esses brinquedos, para 
que eles tenham o desejo de com-
prar outros e tornar essa realida-
de um ciclo insustentável. Por isso 
que a criança se torna a alma do 
negócio para as pessoas que que-
rem vender e lucrar com diversos 
produtos com o enfoque infantil.

Outro tema importante foi re-
fletir com os discentes porque 
que eles preferem ficar no celular, 
no videogame ou assistindo tele-
visão do que brincar. Os alunos 
compreenderam que as propa-
gandas vão criando desejos ne-
les que muitas vezes os faz per-
der o gosto por jogar ou brincar 
de atividades que não possuem a 
tecnologia vendida pela mídia. As 
charges elaboradas pelos alunos 
mostram bem como eles compre-
enderam essa realidade.

Também foi discutido sobre a 
importância de criar e desenvol-
ver jogos de tabuleiro durante as 
aulas para depois jogá-los. Esse 
processo de elaboração de brin-
quedos está desaparecendo na 
sociedade de consumo, pois as 
crianças compram tudo pronto 
e descartam esses materiais na 
mesma velocidade que compram. 
Com essa realidade, elas na con-
seguem valorizar os produtos 
que elas possuem e querem com-
prar cada vez mais coisas, ape-
nas para falar que possuem.



50

Betti (2001) já demonstrava 
a importância de incorporar pro-
duções midiáticas, em especial a 
produção cinematográfica, para 
refletir e debater sobre temas 
da Educação Física. Para o au-
tor, a incorporação de filmes nas 
aulas como aquele que utiliza-
mos (Criança: a alma do negó-
cio) traz várias vantagens para o 
processo de reflexão dos alunos, 
pois motiva ao debate e à refle-
xão, por tratar de assuntos atu-
ais e polêmicos, sobre os quais 
em geral os alunos já possuem 
informações; a linguagem jorna-
lística é atraente para os alunos, 
é mais sintética e muitas vezes 
conjugada com imagens e recur-
sos gráficos; as produções audio-
visuais conseguem dar destaque 
e importância para informações 
que às vezes o próprio professor 
transmite, mas não obtém re-
percussão satisfatória; os vídeos 
podem sintetizar muito conteú-
do em pouco tempo, e substituir 
com vantagem aulas expositivas 
ou textos escritos; no caso da 
televisão, a imagem nos atinge 
primeiro pela emoção, e a partir 
deste primeiro impacto, que co-
move o aluno, o professor pode 
mediar uma interpretação mais 
racionalizada e crítica.

Compactuamos com a ideia 
que é extremamente importante 
utilizar produções cinematográfi-
cas sérias para refletir e debater 
com os discentes temas da cultu-
ra corporal de movimento, inclu-
sive criticar as propagandas e a 
sociedade extremamente consu-
mista no âmbito dos jogos e das 
brincadeiras é um tema que foi 

discutido em nossas aulas para 
modificar as atitudes dos alunos 
frente a sua realidade.

Encontramos na literatura ou-
tros estudos em que professores 
de Educação Física e pesquisado-
res dessa área de conhecimento 
mostraram diversas experiências 
pedagógicas em que os docentes 
que atuam na escola tematizaram 
diversas manifestações da cultu-
ra corporal de movimento (atletis-
mo, voleibol, ginásticas, lutas, dan-
ças e futebol) com base nas três 
dimensões do conteúdo e no de-
senvolvimento do pensamento crí-
tico (BARROSO; DARIDO, 2010; 
MALDONADO; BOCCHINI, 2013a; 
MALDONADO; BOCCHINI, 2013b; 
MALDONADO; BOCCHINI, 2014a; 
MALDONADO; BOCCHINI, 2014b; 
MALDONADO; BOCCHINI, 2015; 
MASCARA et al, 2013; MATTHIE-
SEN et al, 2008; RODRIGUES; 
DARIDO, 2008). 

Foram encontrados dois estu-
dos na literatura que tratem espe-
cificamente sobre a tematização 
dos jogos de tabuleiro nas aulas 
de Educação Física Escolar. Silva 
(2008) pesquisou se o xadrez es-
tava sendo ensinado nas aulas de 
Educação Física, em cinco escolas 
públicas, com alunos do 6º ano do 
Ensino Fundamental, na Cidade de 
Montes Claros. A autora identificou 
que na maioria das escolas pes-
quisadas o xadrez é ensinado ape-
nas enfatizando questões técnicas. 
Em apenas uma escola foi identifi-
cado ações pedagógicas pautadas 
em um processo dinâmico e ativo, 
com o enfoque em estratégias co-
operativas, dialógicas e interativas 
no ensino do xadrez. 
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Rodrigues (2008) também rela-
tou uma experiência pedagógica 
com o xadrez nas aulas de Edu-
cação Física no 4º ano do Ensi-
no Fundamental em uma escola 
Municipal de Florianópolis, ten-
do como objetivo principal am-
pliar os conteúdos trabalhados 
por esse componente curricular 
na escola. Ao final do projeto, 
os discentes passaram a conhe-
cer melhor a cultura do xadrez, 
as diferenças desse jogo em re-
lação ao jogo de dama, a neces-
sidade de estratégias para pro-
teger seu rei e a importância de 
saber ganhar e perder quando se 
entra em uma competição com 
jogos de tabuleiro.

Publicar essas experiências em 
artigos é muito importante para 
que a comunidade científica pos-
sa conhecer mais sobre os do-
centes de Educação Física que 
atuam nas escolas e para que es-
ses professores possam conhe-
cer a realidade de outras escolas 
e refletir, a partir dessas leituras, 
sobre a sua prática pedagógica. 

Dificuldades para 
realizar a experiência 
pedagógica

Por ser a primeira vez que te-
matizamos jogos de tabuleiro 
com os alunos tivemos um pou-
co de dificuldade no processo de 
elaboração desses jogos. Fica-
mos um mês na sala de aula para 
criar todos os jogos e os discen-
tes perderam a paciência em al-
guns momentos. Embora essa 
atitude tenha dificultado a nossa 

prática pedagógica, já esperá-
vamos que isso pudesse aconte-
cer pelas próprias características 
das crianças na nossa sociedade 
extremamente consumista.

Por atuar na escola pública, 
também passamos as mesmas 
dificuldades que todos os nos-
sos colegas vivenciam diaria-
mente. Trabalhamos em mais de 
uma rede de ensino para alcan-
çar um salário um pouco mais 
digno, temos muitos alunos in-
disciplinados e que possuem di-
versas dificuldades com a ques-
tão da leitura e da escrita, além 
de muitas dessas crianças vive-
rem em extrema vulnerabilidade 
social. Essa realidade dificulta a 
prática pedagógica de todos os 
professores que atuam no con-
texto público de ensino.

Reflexões finais

Ao finalizar o projeto e as vi-
vências com os jogos de tabuleiro 
com essas turmas, pudemos ob-
servar que os alunos estudaram 
sobre os temas dos jogos que eles 
estavam criando, se esforçaram 
para criá-los e jogaram os jogos 
de vários colegas, valorizando o 
trabalho realizado por todos eles.

As discussões e os debates rea-
lizados sobre a influência das pro-
pagandas no consumo de brinque-
dos e materiais eletrônicos e que 
esse consumo diminuiu a partici-
pação das crianças nas brincadei-
ras e jogos tradicionais na infância 
em outras épocas foram muito sa-
tisfatórios. Pudemos perceber que 
muitos alunos refletiram sobre a 
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sua postura e analisaram as suas 
atitudes e a influência que a mídia 
exerce em suas vidas.

Utilizar documentários que apro-
fundam temas relacionados com as 
manifestações da cultura corporal 
de movimento se mostrou extre-
mamente satisfatório para esti-
mular o processo de reflexão dos 
discentes sobre o tema que es-
tava sendo discutido. Sugerimos 
que outros professores de Educa-
ção Física também utilizem essa 
estratégia para complementar a 
sua prática pedagógica.

Para finalizar, acreditamos que 
respeitamos o projeto político pe-
dagógico da escola que atuamos, 
ao escolher tematizar os jogos de 
tabuleiro, e as características do ci-
clo autoral, que considera que os 
discentes são autores do seu pro-
cesso de aprendizagem, ao propor 
a elaboração desses jogos e a cria-
ção de charges para demonstrar o 
que aprenderam com os debates 
realizados em sala de aula. 

Referências 

ALMEIDA, R. S. A ginástica na 
escola e na formação de profes-
sores. Salvador. Tese de Dou-
torado em Educação. UFBA, 
2005, 213 p.

ANDRÉ, M. D. E. A. Tendências 
atuais da pesquisa na escola. 
Caderno Cedes, v. 18, n. 43, 
dezembro, 1997.

BARROSO, A. L. R.; DARIDO, S. 
C. Voleibol Escolar: uma propos-
ta de ensino na dimensão concei-
tual, procedimental e atitudinal do 

conteúdo. Revista Brasileira de 
Educação Física e Esporte, v. 24, 
n. 2, p. 179-194, abr/jun. 2010.

BETTI, M. Mídias: aliadas ou ini-
migas da Educação Física Esco-
lar. Motriz, v. 7, n. 2, p. 125-
129, 2001.

CAMPOS, M. Z. As finalidades 
educacionais na Educação Física e 
a prática reflexiva: concepções e 
possibilidades na educação bási-
ca. In: SCARPATO, M. Educação 
Física: como planejar as aulas 
na Educação Básica. São Paulo: 
Avercamp, p. 17-28, 2007.

CENPEC- Centro de Estudos e 
Pesquisas em Educação, Cultura 
e Ação Comunitária. Movimen-
to é vida: Ensinar e Aprender 
-Educação Física - Ensino Funda-
mental Ciclo II. São Paulo, 2007.

DARIDO, S. C.; SANCHES NETO, 
L. O contexto da Educação Físi-
ca na Escola. In: DARIDO, S. C.; 
RANGEL, I. C. A. Educação Físi-
ca na escola: implicações para a 
prática pedagógica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, p. 1-24, 2005. 

DARIDO, S. C.; RANGEL-BET-
TI, I. C.; RAMOS, G. N. S.; GAL-
VÃO, Z.; FERREIRA, L. A.; MOTA 
e SILVA, E. V.; RODRIGUES, L. 
H.; SANCHES, L.; PONTES, G.; 
CUNHA, F. A Educação Física, a 
formação do cidadão e os Parâ-
metros Curriculares Nacionais. 
Revista Paulista de Educação 
Física. São Paulo, v. 15, n.1, p. 
17-32, jan-jun, 2001.



REBESCOLAR 53

GÓIS JUNIOR, E.; SIMÕES, J. L. 
História da Educação Física no 
Brasil. Recife, Editora UFPE, 2011.

GONZÁLEZ, F. J.; FENSTERSEI-
FER, P. E. Entre o “não mais” e 
o “ainda não”: pensando saídas 
para o não lugar da EF escolar II. 
Cadernos de Formação RBCE, 
v. 1, n. 2, p. 10-21, mar. 2010.

LIBÂNEO, J. C. Didática. 2ª ed. 
São Paulo: Cortez, 2013.

MALDONADO, D. T.; BOCCHINI, 
D. Prática pedagógica diferenciada 
nas aulas de Educação Física: a gi-
nástica na escola pública. Coleção 
Pesquisa em Educação Física. 
v. 12, n. 1, p. 165-172, 2013a.

MALDONADO, D. T.; BOCCHINI, 
D. As três dimensões do conte-
údo na Educação Física: temati-
zando as lutas na escola pública. 
Conexões: Revista da Facul-
dade de Educação Física da 
Unicamp. v. 11, n. 4, p. 195-
211, 2013b.

MALDONADO, D. T.; BOCCHINI, D. 
As três dimensões do conteúdo na 
Educação Física: tematizando as 
danças na escola pública. Cone-
xões: Revista da Faculdade de 
Educação Física da Unicamp. v. 
12, n. 1, p. 181-200, 2014a.

MALDONADO, D. T.; BOCCHINI, 
D. Educação Física Escolar e as 
três dimensões do conteúdo: te-
matizando os esportes na escola 
pública. Conexões: Revista da 
Faculdade de Educação Física 
da Unicamp. v. 12, n. 2, p. 157-
175, 2014b.

MALDONADO, D. T.; BOCCHINI, D. 
Ensino da ginástica na escola pú-
blica: as três dimensões do conte-
údo e o desenvolvimento do pen-
samento crítico. Motrivivência. v. 
27, n. 44, p. 164 – 176, 2015.

MASCARA, D. I.; CHIMINAZZO, 
J. G. C.; LIMA, N. M. O futebol da 
escola: construção de uma pro-
posta baseada nas três dimen-
sões dos conteúdos. Pulsar. v. 
5, n. 1, 2013.

MATTHIESEN, S. Q.; SILVA, M. F. 
G.; SILVA, A. C. L. Motriz, Rio Cla-
ro, v. 14, n. 1, p. 96 – 104, 2008.

MOLINA NETO, V.; TRIVIÑOS, 
A. N. S. A pesquisa qualitati-
va na Educação Física: alterna-
tivas metodológicas. IN__ MOLI-
NA NETO, V. Etnografia: opção 
metodológica para alguns pro-
blemas de investigação no âmbi-
to da Educação Física. 3. ed. Por-
to Alegre: Sulina, 2010.

RODRIGUES, A. O xadrez na 
Educação Física Escolar. Motri-
vivência. ano 20, n. 31, p. 182-
186, 2008.

RODRIGUES, H. A; DARIDO, S. 
C. As três dimensões do conte-
údo na prática pedagógica de 
uma professora de Educação Fí-
sica com Mestrado: um estudo 
de caso. Revista da Educação 
Física/UEM. Maringá, v. 19, n. 
1, p. 51-64, 2008.

SILVA, R. R. V. o jogo de xadrez 
como recurso didático-pedagógi-
co nas aulas de Educação Física. 
Motrivivência. ano 20, n. 31, p. 
19-35, 2008.


