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Resumo: O objetivo desse 
estudo foi descrever a prática 
pedagógica de dois professores 
de Educação Física que temati-
zaram os jogos e as brincadei-
ras, com estudantes do Ensino 
Fundamental I, em escolas pú-
blicas localizadas no Estado de 

município de São Bernardo do 
Campo. Esses docentes realiza-
ram um planejamento efetivo da 
sua prática pedagógica, procura-
ram estimular que os estudan-
tes participassem do processo de 
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-
bre os conhecimentos dos jogos 
e brincadeiras que foram tema-
tizados, pensaram em diferentes 
estratégias de ensino para al-
cançar os seus objetivos, avalia-
ram o processo educacional pa-

“percurso” pedagógico pensado 

sistematicamente sobre as suas 
ações didáticas. Concluímos que 
já é possível observar práticas 
pedagógicas com características 
inovadoras nas aulas de Educa-
ção Física escolar na escola pú-
blica brasileira. 

Palavras-chaves: Educação 
Física Escolar; Inovação Pedagó-
gica; Jogos e Brincadeiras.

Abstract: The purpose of this 
study was to describe the peda-
gogical practice of two Physical 
Education teachers who taught 
the games and games, with stu-
dents of Elementary School, in 
public schools located in the State 

municipality of São Bernardo do 
Campo. These teachers carried 
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pedagogical practice, they tried 
to stimulate the students to par-
ticipate in the process of con-

the knowledge of the games and 
games that were taught, they 

-
ing strategies to reach their ob-
jectives, they evaluated the ed-
ucational process to know if they 
need to modify the pedagogical 
“path” thought in advance and 

-
dactic actions. We conclude that 
it is already possible to observe 
pedagogical practices with in-
novative characteristics in the 
School Physical Education class-
es in the brazilian public school.

Keywords: School Physical 
Education; Pedagogical Innova-
tion; Games and Jokes.

Introdução

A Educação Física (EF) esco-
lar, após a década de 1980, foi 

-
dagógicas elaboradas no seio 
de diferentes concepções epis-
temológicas. Todavia, a mudan-
ça paradigmática dessa área de 
conhecimento ocorreu, principal-
mente, quando as Ciências Hu-

a construção dessas diferentes 
correntes pedagógicas.

Ao adentrar no século XXI, 
essas propostas textuais, pas-
saram a se consolidar na práti-
ca pedagógica dos professores 
de EF que lecionam em escolas 
públicas de todo o Brasil, princi-

ampliarem as manifestações da 
cultura corporal de movimento 
tematizadas na escola, utiliza-
rem diferentes estratégias de en-
sino e recursos didáticos durante 
as suas aulas, pensarem em no-
vos instrumentos de avaliação e 
planejarem as suas ações didá-
ticas com objetivos educacionais 
muito mais amplos do que ape-
nas desenvolver a aptidão física 
dos estudantes.

Maldonado, Silva e Miranda 
(2014) realizaram um mapea-
mento das pesquisas publicadas 
na literatura brasileira sobre a EF 

-
mento de estudos que mostram 
professores desse componente 
curricular que inovam nas suas 
aulas. Maldonado et al. (2016) 
também descreveram a prática 

-
centes de EF que desenvolvem 
trabalhos relacionados com dife-
rentes manifestações da cultura 
corporal de movimento na esco-
la, combatendo a hegemonia dos 
esportes coletivos com bola que 
costumam ser desenvolvidos nas 
aulas dessa disciplina. 

Faria et al. (2010, p. 12), ape-
-

venciadas pelos docentes de EF 
que lecionam no cotidiano es-
colar público, já é possível per-
ceber um número considerável 
desses professores que con-
seguem construir, por meio de 

-
lizações das teorias educacio-
nais, uma prática pedagógica 
que pode ser considerada ino-
vadora, capaz de romper com a 
ideia tradicional de ensino nas 
aulas de EF escolar. 
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Nesse sentido, construímos 
esse relato de experiência com 
o objetivo de descrever a prática 
pedagógica de dois professores 
de EF que tematizaram os jogos 
e as brincadeiras, com estudan-
tes do Ensino Fundamental I, em 
escolas públicas localizadas no 

-
mente no município de São Ber-
nardo do Campo. 

Relato de experiência 1 
(Prof. Cláudio) 

O autor deste relato de expe-
riência desenvolveu sua prática 
durante o 1º bimestre de 2017, 
em uma Escola Municipal de Edu-
cação Básica de Ensino Funda-
mental I (EMEB), localizada no 
município de São Bernardo do 
Campo. Esse docente optou por 
desenvolver atividades como Jo-
gos e Brincadeiras nas aulas de 
EF, porque já tinha tematizado os 
esportes no ano anterior. Além 
disso, a maioria dos alunos indi-
cou essa manifestação da cultura 
corporal como preferência a ser 
desenvolvida no bimestre. 

Outro aspecto importante pa-
ra a escolha das atividades curri-
culares foi à relação do trabalho 
com o projeto político pedagógi-
co da escola, que tem um concei-
to sobre concepção de escola que 
partilha do mesmo modo de pen-
sar e agir dos educadores da ins-
tituição escolar, no que se refere: 
[...] “cabe ao professor apresen-
tar propostas com a função social 
de forma que os alunos compre-
endam o porquê e o para que es-
tudam, e assim desenvolvam ex-
pectativas positivas”. 

Esta importante citação tem 

aprendizagem dos alunos, valo-
rizando e empregando o diálogo 
como forma de aprender a partir 
de interações coletivas, inclusive 
para tomada de decisões e solu-

Sendo assim, gostaria de 
apresentar outras práticas para 
os alunos, mostrando os aspec-

aquilo que eles já vivenciaram 
fora do ambiente escolar, tendo 

práticas através do diálogo reali-
zado em Círculo de Cultura, que 
é uma ideia do Educador Paulo 
Freire, que foi desenvolvido na 
cidade de Angicos no estado do 
Rio Grande do Norte, por volta 
dos anos 1962.

Utilizei essa estratégia didá-
tica freiriana diariamente nas 
aulas, porém não tinha a pre-
tensão de alfabetizar. Meu intui-
to em utilizar o legado de Paulo 
Freire é ter a ousadia de minis-
trar aulas justas e inovadoras. 
Para o embasamento teórico das 
práticas pedagógicas, me am-
parei nas categorias de diálogo 
e emancipação ancorados pelos 
escritos freirianos e principal-
mente no livro “Educação como 
Prática de Liberdade” publica-
do por Freire (2006), além do li-

-
lar” publicado por André (1995), 
considerando as categorias de 
observação participante e aná-
lise de planejamento.

É interessante ressaltar a mi-
nha motivação para ensaiar o 

certo incomodo com algumas prá-
ticas pedagógicas que vem sendo 
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desenvolvidas nas aulas de EF na 
escola, principalmente aquelas 
em que os alunos não participam 
ativamente de sua construção. 

Seguindo outra lógica, bus-
quei na minha prática pedagó-
gica promover aulas mais igua-
litárias e emancipadoras, pois 
acredito que para o bom desen-
volvimento das aulas de EF esco-
lar os alunos necessitam ter diá-
logo entre os pares, respeito às 
diferenças, conhecer os aspec-
tos conceituais das atividades e 
principalmente preservar a boa 
convivência no âmbito escolar 

modo geral.
Tratar de práticas inovadoras 

nas aulas de EF é um marco histó-
rico e audacioso em pleno século 
XXI. A literatura da área nos apre-
senta autores que foram a cam-
po e no próprio “chão da quadra” 

componente curricular lecionando 
com várias características de ino-
vação pedagógica (FARIA et al., 
2010; FENSTERSEIFER; SILVA, 
2010; NEIRA; 2011).

 O ensino de EF desenvolvi-
do nesta ótica favorece um mo-
delo curricular renovador, assim 

-
camente (1983, p. 81) [...] “não 
considero nenhum fenômeno de 
uma forma isolada, o ser huma-
no é entendido por meio de to-
das as suas dimensões e no con-
junto de suas relações com os 
outros e com o mundo”. Nesse 
contexto, as aulas de EF devem 
ser realizadas levando em conta 
todos os aspectos que os alunos 

corporais tematizadas na escola. 

As turmas participantes deste 
projeto foram às classes dos 5º 
anos, que participavam das au-
las de EF no período da manhã. 
O objetivo desta experiência pe-
dagógica foi apresentar diferen-
tes formas de participar do jogo 
pique-bandeira, considerando o 
aluno como principal sujeito des-
sa aprendizagem.

Para iniciar as aulas de EF, re-
alizei um mapeamento com os 
alunos, conforme destaca Neira 
e Nunes (2006), com o intuito de 

corporais que eles participavam 
no bairro em que moravam. Per-
guntei quais jogos e brincadeiras 
eles conheciam e as respostas 
dos alunos, na grande maioria, 
foi relatar participação de brin-
cadeiras como: pega-pega, es-
conde-esconde, pique-bandeira 
e queimada. Sendo assim, optei 
por desenvolver uma sequência 
didática do jogo pique-bandeira. 

O motivo pelo qual me fez op-
tar em tematizar o jogo pique-
-bandeira, em detrimento dos 
outros citados, foi concretizado 
após a maioria dos estudantes 
nos indagar dizendo que no ano 
de 2016, tinha realizado apenas 
três aulas desta atividade. En-
tretanto, segundo os alunos, foi 
uma das melhores aulas viven-
ciadas naquele ano. Esta decla-
ração das crianças me fez re-

de ministrar as aulas de EF por 
meio de uma sequência didáti-
ca37, considerando os aspectos 

37 Organização temática de atividades vivenciadas 
ininterruptamente por bimestre, trimestre ou semestre, 
caracterizando de maneira ampla as aprendizagens 
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de aprendizagem de forma am-

Inicialmente, expliquei as re-
gras do jogo aos alunos dizen-
do que dividiria dois times de nú-
meros iguais de participantes e 
de forma mista, ou seja, meni-
nos e meninas no mesmo time. 
Após isto separei quatro cones, 
sendo dois cones grandes para 
cada equipe, com um colete pen-
durado na parte superior de ca-
da cone. Cada equipe tinha dois 
cones dentro de sua área. Uma 
equipe era denominada com a 
cor vermelha e a outra azul. O 
objetivo da atividade era tentar 
pegar o colete que estava pre-
so ao cone sem deixar a equipe 
adversária tocar seu corpo. Caso 
isto acontecesse, o jogador te-

uma pessoa de sua equipe salvá-
-lo tocando seu corpo.

Figura 1 – Cones das equipes: 
vermelha e azul

Ao término da aula, sentei no 
Círculo de Cultura com os es-
tudantes para dialogar sobre os 
acontecimentos do jogo. Neste 
momento, a aluna Chakira38 le-
vantou a mão e pediu para fa-
lar. Como de praxe, em todas as 
aulas os alunos têm suas “vo-
zes” valorizadas durante o mo-
mento de diálogo. Nesse senti-
do, a aluna me indagou dizendo 
“Professor, por que não utiliza-
mos bandeiras construídas por 
mim? e minha mãe também po-
de me ajudar”. Considerei rele-
vante a pergunta da criança e 
solicitei que ela trouxesse os 
materiais para reelaborar o jo-
go na aula seguinte. 

No segundo dia de aula a alu-
na Chakira trouxe as bandeiras 
e disse para as demais crianças 
que utilizou os seguintes mate-
riais para a confecção (papel, 
cola, palito, lápis de cor e te-
soura). É interessante ressaltar 
que além de construir a ban-
deira a aluna trouxe uma varia-
ção na atividade e disse que era 
para facilitar o desenvolvimen-
to do jogo.

38
suas identidades.
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Figura 2 – Bandeiras 
confeccionadas pela aluna 

Chakira

Iniciei a atividade Pique-ban-
deira e solicitei a aluna Chakira, 
que foi protagonista na cons-
trução das bandeiras, para ex-
plicar a variação que ela tinha 
proposto no momento do Círcu-
lo de Cultura. 

Foram divididas duas equipes 
novamente Com o mesmo núme-
ro de participantes e a aluna res-
saltou que ambas equipes deve-
riam passar pelo canto da quadra 
(linhas laterais) no momento em 
que fossem tentar pegar a ban-
deira do colega. Assim, ninguém 
poderia ser tocado pela equipe 
adversária, pois, estavam libera-
dos para passar, no momento em 
que chegassem à área da equipe 
adversária e com posse da ban-
deira. Para voltar a seu campo 
de jogo, os participantes teriam 
que passar pelo meio da quadra 
e, a partir deste período, pode-
riam ser tocados normalmente. 
O jogo teve uma dinâmica mui-
to motivadora e mais uma vez 

importantes da participação dos 
alunos no desenvolvimento das 
aulas.

Continuando essa experiên-
cia com a sequência dos jogos 
de pique-bandeira, escolhi ale-
atoriamente para o aluno Bryan 

aula seguinte. No momento de 
Círculo de Cultura o aluno expli-
cou que seria necessário colocar 
a bandeira dentro dos cones e, 
para tentar pegá-las, cada equi-
pe teria que escolher apenas três 
pessoas para tentar capturar as 
bandeiras. Essa escolha teria 

que cada equipe combinava sua 
estratégia de jogo. 

-
riam que tentar passar para a 
área da equipe adversária sem 
deixar o colega tocar o seu cor-
po. Caso todas as pessoas es-
colhidas, de ambas as equipes, 
fossem congeladas pela equi-
pe adversária, seriam escolhidas 
mais três crianças para dar se-
quência a atividade.

pelo aluno Bryan
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Figura 4 – Diálogo sobre a 
estratégia de jogo das equipes

Em outro momento desta se-
quência didática, no qual o jogo 
pique-bandeira logrou aos alu-
nos terem participação efetiva 

participar desta atividade, mas 
uma vez durante o de Círculo de 
Cultura, foi à vez da aluna Ká-
tia ser escolhida para trazer a 

-
guinte. No dia da aula a criança 

-
vidade seria caracterizada pelo 
implemento da bola, substituin-
do as respectivas bandeiras que 
ocupavam o cone. Desta manei-
ra, cada equipe teve uma bola 

colocada na parte superior do 
cone e o objetivo desta ativida-
de era retirar a bola da equipe 
adversária e levar até o campo 
de defesa sem deixar o oponen-
te tocar em seu corpo.

Concluí essa experiência pe-
dagógica realizando uma avalia-
ção do bimestre e esse momento 
foi vivenciado através da práti-
ca do Círculo de Cultura. Pergun-
tei para as crianças o que elas 
aprenderam durante a participa-
ção nos jogos de pique-bandei-
ra e a maioria dos alunos indicou 
que os conhecimentos mais sig-

durante as aulas foram as mo-

casa e apresentar essas adapta-
ções para os demais colegas.

Minha estratégia de avalia-
ção das aulas de EF é realizada 
no momento do Círculo de Cul-
tura e a forma de avaliação en-
volve perguntas e respostas, uti-
lizando o diálogo como principal 
instrumento avaliativo. Durante 
todo o bimestre, perguntei aos 
alunos como poderíamos modi-
car as atividades do jogo pique-
-bandeira, visando em alguns 
momentos facilitar e em outros 

-
ça teria que realizar e disseminar 
a mudança para os demais cole-
gas. A partir das respostas dos 
alunos registrei as informações 
no diário de bordo do professor 
e, sucessivamente, em cada au-
la o professor organizou seus re-
gistros para compor o desenvol-
vimento do processo de ensino e 
aprendizagem. 
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Percebi que a aprendizagem 
durante essas atividades aconte-
ceram principalmente por conse-
quência do diálogo e valorização 
das “vozes” dos alunos. Ain-
da ressalto que a avaliação da 
aprendizagem em EF não precisa 
envolver apenas aspectos moto-
res, tampouco provas escritas, 
mas é necessário valorizar o co-
nhecimento e a criatividade de 
cada educando no processo di-
dático-pedagógico. 

Finalmente, espero que outros 
professores que queiram explo-
rar o “novo” nas aulas de EF es-
timulem a capacidade intelectu-
al dos estudantes durante a sua 
prática pedagógica, possibilitan-
do que os alunos participem do 
processo de escolha das práticas 
corporais que serão tematizadas 
e das adaptações das atividades 
realizadas durante as aulas. 

Relato de experiência 2 
(Prof. Oriel)

A prática de um dos professores 
autores do presente relato (sendo 
este docente atuante no município 
de São Bernardo do Campo) está 
estruturada sob a compreensão de 
que as três dimensões do conteúdo 
se interconectam. 

Partindo do entendimento de 
que elas se vinculam inextrica-
velmente, ao se atingir, na prá-
tica pedagógica desse professor, 
uma das três, as outras duas 
consequentemente acabam sen-
do tocadas: quando a dimen-
são “conceitual” é desenvolvida, 
a “procedimental” e a “atitudi-
nal”, por sua vez, na medida em 

que daquela primeira não estão 

a tal desenvolvimento, mas, ao 
contrário, sendo impactadas por 
possuírem uma interdependên-
cia com a dimensão “conceitual”, 
são igualmente impulsionadas 
ao seu desenvolvimento próprio. 

Portanto, as três dimensões 
se inter-relacionam, afetando-se 
mutuamente: elas se movimen-
tam conjuntamente, na dinâmica 
de ensino-aprendizagem, e isso 
se manifesta na prática do pro-
fessor em questão.

Esse entrelaçamento das três 
dimensões se materializa, na 
prática do professor-autor men-
cionado, do seguinte modo: en-
tendendo que o conteúdo possui 
três dimensões possíveis de se-
rem exploradas, isto é, que ca-
da conteúdo trabalhado nas au-
las apresenta a possibilidade de 
o aluno construir conhecimen-
tos 1) proposicionais39 (conceitu-
ais), 2) operativos (procedimen-
tais) e 3) de autoconsciência, 
autorregulação, autoformação e 
de consideração do outro (atitu-
dinais), e compreendendo, ain-
da, que as posturas e os valo-
res relativos à terceira dimensão 
dependem, em geral e em gran-
de medida, do acesso a concei-
tos promovidos pelo primeiro 
tipo de conhecimento e da apro-
priação de modos de mobilizar-

-
dade (procedimento), a ênfase 

39 Conhecimentos proposicionais, segundo Teixeira 
(2012), são aqueles marcados pela partícula “que”, a 
qual expressa sempre um conteúdo, um saber algo, 
seja lá o que for este algo. Por exemplo: “saber ‘que’ o 
número dois sucede o número um e antecede o número 
três” é um tipo de conhecimento proposicional. 
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recai nas duas primeiras dimen-
sões do conteúdo, sendo a pro-
moção das atitudes uma espécie 
de consequência direta e inevitá-
vel do trabalho com os conceitos 
e os procedimentos40. 

No entanto, há que se escla-
recer que a dimensão atitudinal, 
quando estabelecida graças ao 
enfoque dado nas outras duas di-
mensões, também produz seus 
impactos sobre essas, pois novos 
conceitos e procedimentos podem 
se constituir (e se constituem) 
com a consolidação de atitudes. 

Para ilustrar esse esquema, 
vale mencionar uma prática pe-
dagógica do professor, em que a 
brincadeira de pular corda é tra-
tada como conteúdo, com duas 
turmas do primeiro ano do En-
sino Fundamental. Tal prática foi 
desenvolvida ao longo de dois 
meses e envolveu trinta e cin-
co alunos com idade entre seis e 
sete anos. 

No início das vivências dessa 
brincadeira, a maioria das crian-
ças, não tendo tido antes a opor-
tunidade de brincar, até então não 
havia compreendido o ritmo de 
acordo com o qual devia pular a 
corda. Assim, iniciou-se um tra-
balho com a intenção de prepa-
rar as crianças para a participação 
nessa prática corporal da cultura 
popular. Partindo do princípio de 
que a exploração dessa brincadei-
ra apenas seria possível se os alu-
nos desenvolvessem a capacidade 

40 Na verdade, não há uma relação de consequência ape-
nas entre as dimensões “conceitual” e “procedimental” 
e a dimensão “atitudinal”: entre a dimensão “conceitual” 
e a dimensão “procedimental”, há também uma relação 
de consequência, pois a segunda deriva da consolida-
ção da primeira, como se verá adiante. 

fundamental dela, ou seja, a per-
cepção do ritmo em que se deve 
pular, as ações docentes focaliza-
ram esse desenvolvimento.

Dada a complexidade do ato 
de pular corda (pois não é fá-
cil a percepção do ritmo em que 
os movimentos do próprio corpo 
devem ser realizados), o profes-
sor iniciou as práticas batendo a 
corda (que em sua outra extre-

quadra), para que cada criança, 
uma de cada vez, experimentas-
se os primeiros pulos. 

A opção do professor em ape-
nas ele, nesse início do proces-
so, ser o responsável por bater 
a corda se deu porque, sendo o 
único a batê-la, o controle sobre 
o ritmo e o sentido da movimen-
tação desse objeto seria maior41. 

O docente entendeu que, pa-
ra garantir o mínimo de êxito 
das crianças em suas primeiras 

-
-las desanimar e desistir da nova 
aprendizagem, ele deveria ter, 
em alguns momentos, o poder 
de facilitar o sucesso dos alunos, 
administrando o ritmo da corda 
através de ajustes desse ritmo 
ao ritmo de movimentação das 
crianças: até a criança compre-
ender plenamente o ritmo com 
que devia pular (e que este rit-
mo deve estar em consonância 
com o ritmo da corda, pois o ato 
de pular deve sincronizar-se à 

41 Posteriormente, quando as crianças dominaram o 
procedimento, o professor estimulou cada criança, após 
pular, a assumir, junto com ele, a função do “batedor”. 

criança ia pular a corda e, dali, ia para o lugar daquele 

de espera, para aguardar sua vez de pular. 
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movimentação que a corda faz), 
ela precisaria de algumas facili-
tações do professor, que ora ace-
leraria a batida, ora a reduziria, 
sempre visando à garantia do 
sucesso dos alunos em suas pri-
meiras tentativas42.  

Entretanto, vale citar que, em 
alguns momentos, quando cada 
aluno já havia obtido certo êxi-
to em sua atividade, o professor, 

-

rítmica (de modo a ser totalmente 
independente da colaboração do 
professor), deixava de fazer esses 
ajustes, justamente para os alu-
nos perderem o compasso, serem 
tocados pela corda e perceberem 
que era necessário reelaborar o 
ritmo com que pulavam. 

E não foi apenas na própria 
experimentação que as crianças 
tiveram a oportunidade de des-
cobrir o ritmo ideal. Adicional-
mente, enquanto cada criança 
pulava a corda batida pelo pro-
fessor, as demais permaneciam 

42 Vale esclarecer que, antes dessas primeiras 
explorações com a brincadeira de pular corda, havíamos 
vivenciado outras espécies de brincadeira com corda 
(mas com outra dinâmica e não no mesmo nível de 
complexidade): o “Reloginho” (atividade em que uma 
criança - posicionada ao centro de um círculo – roda 
a corda rasteiramente (como se esta fosse o ponteiro 
de um relógio) e as crianças que estão no círculo 
saltam de modo a não serem atingidas pela corda) 
e a “Cobrinha” (brincadeira em que duas crianças 
balançam a corda no chão, fazendo-a mexer-se como 
uma “cobra”, e as outras tentam pulá-la de um lado para 
o outro, sem pisá-la). Portanto, quando neste relato 
se diz “primeiras tentativas”, “primeiras tentativas” se 

de pular corda. Claro que, por terem vivenciado essas 
outras brincadeiras previamente, as turmas tinham um 
repertório de movimentos de pular, fato que poderia 
ajudar as crianças nas “primeiras tentativas” na 
brincadeira de pular corda. Porém, sendo esta atividade 
de uma natureza diversa (e mais complexa) das demais, 
foi necessário esse apoio do professor, para garantir o 
êxito das crianças. 

sentadas uma ao lado da outra, 
de frente para o espaço onde a 
brincadeira acontecia43. 

A intenção docente, nesta dis-
tribuição dos alunos, era que 
eles pudessem, visualizando o 
aluno que brincava, perceber o 
ritmo com que esse aluno pula-

-
tava em consonância com o da 
corda. Também foi objetivo do 
professor chamar a atenção das 
crianças observadoras para o fa-
to de que, para conseguir man-
ter-se por um tempo maior pu-
lando a corda, era necessário 
permanecer bem no centro de-
la, sem ir para frente, para trás 
ou para os lados: ora, sempre 
que o aluno que pulava ia para 
frente, para trás ou para os la-
dos, ele era atingido pela corda e 
não conseguia continuar pulan-
do; após algumas vezes em que 
isto ocorreu, os alunos que ob-
servavam imediatamente aler-
taram que era preciso permane-
cer sempre no mesmo lugar (no 
centro da corda). 

Houve, pois, nesse proces-
so, não só uma percepção de si 
mesmo (que foi construída na 
própria experimentação), mas 
também do outro (nesse ato de 
observar e reparar), algo que, 
de alguma maneira, deve ter si-
do importante para consolidar a 
aprendizagem.

43 Aqui, é necessário esclarecer que as crianças 
permaneciam sentadas, nessa atividade, após terem 
feito outras atividades de intensa movimentação, 
fato que facilitou a manutenção da atenção delas à 
observação da criança que pulava a corda, e que, 
ademais, cada turma possuía dezessete ou dezoito 
alunos (no máximo), fato que tornava mais ágil (e não 
cansativo) o rodízio de alunos que iam para a corda 
pular. 
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Assim, à medida que os alu-
nos foram explorando a ativida-
de e observando os seus cole-
gas na realização dela, cada um 
foi construindo o entendimento 
de que os pulos, naquela brinca-
deira, deviam estar sempre em 
conformidade com o “ciclo de 
movimentação da corda”, e que 
era necessário, também, perma-
necer no centro dela; as crian-
ças foram, portanto, estabele-
cendo percepções concernentes 
ao próprio corpo em relação ao 
espaço, ao tempo e ao objeto. 

Essas percepções que se cons-
tituíram nas experiências com a 
brincadeira formaram-se, sobre-
tudo, mediante relações de cau-
sa e efeito que se deram na di-
nâmica de tentativa e erro: cada 
tentativa, mesmo que frustrada, 
ou os resultados dela, deu, pa-
ra as crianças, principalmente 
quando (de maneira proposital) 
o professor deixava de colaborar 
com elas, informações de como 
o seu corpo havia se movimenta-
do, ou seja, com que intensida-
de os pulos haviam sido realiza-
dos, dentro de qual timing essa 
ações haviam acontecido (além 
de outras informações), bem co-
mo o que cada ação tinha produ-
zido como desdobramento. 

A partir desta tomada de 
consciência inerente ao seu ato 
– que, em aprendizagem moto-
ra, tem o nome de “feedback in-
trínseco” –, os alunos souberam 
dos resultados (efeitos) que 
seu modo de pular corda (cau-
sa) tinha produzido (se pularam 
muito rápido ou muito deva-
gar – causa, a corda os atingiu 

– efeito; se pularam muito bai-
xo – causa, a corda os atingiu – 
efeito; se pularam a uma altura 

tocados pela corda, e mante-
rem-se em conformidade com o 
ritmo da movimentação do ob-
jeto – causa, conseguiram pu-
lá-la com êxito – efeito). 

Esta autoavaliação os sub-
sidiou (subsídio que as inter-
venções docentes – “feedback 
extrínseco” – também proporcio-
naram) na sua própria reorgani-
zação para a próxima tentativa. 
A partir de novas tentativas, as 
crianças aumentaram sua au-
topercepção (apropriando-se, 
com melhor qualidade, dos efei-
tos [resultados] que cada cau-
sa [modo de pular] produzia) e, 
assim, separaram, cada vez me-

não o era, ampliando, progressi-
vamente, suas possibilidades de 
sucesso na atividade. 

-
garam a uma conclusão sobre o 
que precisavam, de fato, fazer 
para conseguirem pular corda, 
formulando, assim, um conheci-
mento proposicional, que a partir 
dali passou a ser seu orientador, 
na realização desse procedimen-
to (pular corda). 

Destarte, nessa prática pe-
dagógica com a brincadeira de 
pular corda, as percepções das 
crianças ocorreram graças a 
uma autoavaliação que foi inse-
parável da atividade (do proce-
dimento) delas, pois o professor 
não foi único responsável por le-
var os alunos à aprendizagem, já 
que as crianças também tiveram 
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sua participação, seu mérito na 
descoberta de como agir, sendo 
essa descoberta construída pro-
gressivamente, através das rela-
ções de causa e efeito estabele-
cidas na atividade44. Em suma, 
“feedbacks intrínsecos e extrín-
secos
nessa aprendizagem conceitual.

Retomando o raciocínio, o co-
nhecimento proposicional se 
constituiu, então, nessa prática, 
à medida que os alunos foram in-
centivados a explicar quais rela-
ções de causa e efeito eles esta-
beleceram ao longo das diversas 
tentativas e dos seus respectivos 
erros (à medida que os erros iam 
acontecendo nas práticas, o pro-
fessor indagava as crianças so-
bre esses equívocos, suas possí-
veis causas e soluções), ou seja, 
quais foram as percepções que 
eles tiveram na atividade, por 
qual motivo conseguiram ou não 
pular a corda, quais foram as es-
tratégias adotadas para dar con-

maior número de vezes possível, 
sem deixar a corda tocá-lo e sem 
sair do espaço previamente deli-
mitado, dentro do ritmo “pulso-
-pausa”, economizando ao má-
ximo a energia do seu corpo) e 
porque eles as escolheram em 
detrimento de outras. 

Ao tentar formular essas ex-
plicações sobre sua percepção e 
suas ações, eles foram inevita-
velmente impelidos a estabelecer 

44 As relações de causa e efeito ocorreram num processo 
de agir, perceber a própria ação e seus resultados, e, 
associando certos efeitos (resultados) a certas causas 
(ações) – o que só é possível mediante várias tentativas 
e sucessivos erros -, chegar a conclusões, formular 
conhecimentos proposicionais (conceituais). 

um sistema lógico e, nessa ope-
-

caram o entendimento (conhe-
cimento proposicional) de “que 
os pulos não devem ser realiza-
dos sem critério, rapidamente, 
mas, sim, ajustando-se ao ciclo 
rítmico da corda, numa dinâmi-
ca de pulso e de pausa”. Em ou-
tras palavras, quando as crian-
ças conseguiram chegar a essa 
conclusão e explicá-la, usando 
seus próprios recursos linguísti-
cos, elas conseguiram construir 
um conhecimento proposicional, 
conceitual, em relação ao conte-
údo “brincadeira de pular corda”. 

E, como consequência dessa 
aprendizagem conceitual, da for-
mação desse conhecimento pro-
posicional (que se deve pular em 
um ritmo alternado e ininterrup-
to de pulso e de pausa), o qual se 
estabeleceu não num processo 
absolutamente passivo (em que 
o professor explicava, demons-
trava e os alunos tentavam re-
produzir), mas em um processo 
de atividade, de tentativa e er-
ro e de raciocínio (“feedback in-
trínseco”), embora com as inter-
venções do professor (“feedback 
extrínseco”), que eventualmente 

do aluno acerca de suas ações, 
o procedimento se viu também 
constituído, isto é, as crianças, 
no momento em que compreen-
deram aquela lógica segundo a 
qual deviam movimentar-se na 
atividade de pular corda, viram-
-se instrumentalizadas para pro-
ceder de maneira efetiva nessa 
brincadeira. 
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Isso quer dizer que o proce-
dimento tanto antecedeu quanto 
sucedeu o conceito, pois este foi 
elaborado mediante a atividade 
motora do aluno (procedimento) 

-
nou-se o guia, o referencial para 
a criança proceder naquela ati-
vidade. A diferença é que o pro-
cedimento enquanto meio para 
a construção do conceito foi um 
ato ainda primitivo, pouco de-
senvolvido, que ainda não havia 
encontrado sua melhor versão, 
ao passo que o procedimento 
enquanto ato orientado pelo co-
nhecimento proposicional já era 
o procedimento tido como ideal. 

Finalizando o encadeamen-
to das três dimensões no traba-
lho com o conteúdo “brincadeira 
de pular corda”, a dimensão atitu-
dinal surgiu como uma consequ-
ência da consolidação do conceito 
e do procedimento, pois a atitude 
de respeitar, de colocar-se no lu-

-
culdades para realizar o procedi-
mento (atitude que foi objetivada 
no trabalho do professor), em ge-
ral se manifestou mais claramente 
à medida que os alunos foram se 
dando conta da complexidade da-
quele procedimento. 

Majoritariamente, os alu-
nos que ofereceram apoio (se-
ja emocional, seja “didático”, 
tentando ensinar os outros) aos 
que ainda não conseguiam pu-
lar a corda foram aqueles que 
já tinham passado pelo proces-

lhe era inerente e assimilado a 
lógica do procedimento, e os que 
não se puseram no lugar dos que 

ignoraram o quão complexo era 
o procedimento em questão, se-
ja por serem muito habilidosos 
(e, por consequência, não pode-

-
de naquele ato), seja por não te-
rem feito as primeiras tentativas 

Em geral, a atitude de não res-
peitar o outro que não conseguia 
fazer se extinguia justamente com 
a também frustração da criança 
que não se colocava no lugar da 
outra (frustração que se dava em 
suas primeiras tentativas)45 e com 
a apropriação de como devia rea-
lizar o procedimento.

Da mesma maneira, na inten-
ção do professor de que os alu-
nos passassem a valorizar as 
brincadeiras tradicionais e po-
pulares, entre as quais a de pu-
lar corda está presente, essa va-
lorização só pôde se efetivar na 
medida em que as crianças se 
sentiram motivadas a praticá-la, 
o que apenas ocorreu na medi-
da em que essa atividade se tor-
nou, para elas, agradável. E, 
para a atividade se tornar pra-
zerosa, os alunos precisaram 
do estabelecimento do conceito 
e do procedimento que lhe ga-
rantiram possibilidades de su-
cesso na brincadeira (se não ti-
vessem aprendido realizar a 
operação, através da consolida-
ção do procedimento, que foi as-
segurada graças à consolidação 

45 Claro que a adoção de um comportamento, em 
detrimento de outro, pode ser mais difícil de ser 
explicada, porque é multifatorial; vários elementos 
concorrem na adoção de uma atitude e no descarte 
de outra. Este seria um tema a ser melhor e mais 
profundamente discutido. 
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do conhecimento proposicional, 
do conceito, a atividade perderia 
sua atratividade, porque, se os 
alunos não possuíssem os recur-
sos necessários para vivenciá-
-la, eles tenderiam a abandoná-
-la). Ao menos a priori essa tese 
é admissível. 

E, sendo dialética a relação en-
tre as três dimensões do conteú-
do, a dimensão atitudinal também 
afetou, nesse processo, as ou-
tras duas, pois ela viabilizou, por 
exemplo, a reelaboração do modo 
de brincar de pular corda. 

O “saber fazer” que o conhe-
cimento propositivo possibili-
tou às crianças um autoconhe-

aquilo que, com seu corpo, elas 
eram capazes de fazer. Da mes-

-
ça também se consolidou (no 
momento em que as crianças 
aprenderam a pular corda) e, 
por essa razão, elas sentiram-

-
vas maneiras de superar o de-

na corda com esta sendo ba-
tida, saltando com apenas um 
pé ou girando ao redor do pró-
prio eixo longitudinal). Tanto 

-
sa prática com a brincadeira de 
pular corda, as crianças mani-
festaram a vontade de apren-
der a “entrar” na corda com ela 
sendo batida (elas viam as tur-
mas dos segundos e terceiros 
anos fazerem essa atividade e 
se sentiram atraídas pelo desa-

aprendizagem de como bater a 
corda, autonomamente, sem a 

ajuda do professor (essa apren-
dizagem, também muito com-
plexa, atualmente encontra-se 
em processo). 

Em poucas palavras, uma mu-
dança de atitude, de compreen-
são de si mesmos, de suas po-
tencialidades e de seus limites 
(mudança que só se fez possível 
graças a uma aprendizagem de 
como operar na brincadeira de 
pular corda) fez os alunos busca-
rem (arriscarem) novas aprendi-
zagens, tanto conceituais quanto 
procedimentais (pois pular corda 
com um pé só, “entrando” nela 
em movimento ou girando sobre 
o próprio eixo longitudinal não 
foi o mesmo que pular do modo 
mais simples e tradicional, ini-
ciando os pulos com a corda pa-
rada, sem girar e apoiados nos 
dois pés, que os alunos haviam 
aprendido no decorrer do traba-
lho com o conteúdo “brincadeira 
de pular corda). 

Em suma, houve e há, na prá-
tica de um dos professores-au-
tores do presente relato, uma 
dinâmica em que as aprendiza-
gens se dão do “conceitual ao 
atitudinal” e, no caminho inver-
so, do “atitudinal ao conceitual”. 

A EF, sendo o campo da Mo-
tricidade Humana, da ativida-
de corporal inteligente, que não 
pode considerar a criança pe-
la metade ou por fragmentos, 
traz consigo a possibilidade de 
ter um aluno completo, indivisí-
vel, em que conceitos, procedi-
mentos e atitudes, em que ação 

-
samento se vinculam uns aos 



102

outros numa relação dialética e 
de indissociabilidade. 

-
damentou essa prática com as 
três dimensões do conteúdo ar-
ticuladas umas às outras se for-
ma a partir dos escritos de auto-
res que compreendem o sujeito 
como uma totalidade. Entre es-
ses autores, destacam-se, prin-
cipalmente, os portugueses An-
tónio Damásio (2012), Manuel 
Sérgio e colaboradores (1999) e 
Vitor da Fonseca (1988), para os 
quais cérebro, corpo, movimen-
to, pensamento e emoção cons-
tituem uma unidade que se ma-
nifesta na atividade motora do 
ser humano. 

leitura dos relatos de experiên-
cia descritos, que esses docen-
tes de EF efetivem a sua prática 
pedagógica pautados em con-
cepções teóricas diferentes, es-

-
mas características em comum 
que mostram uma mudança efe-
tiva da realidade desse compo-
nente curricular nas escolas pú-
blicas brasileiras.

Esses dois professores realiza-
ram um planejamento efetivo da 
sua prática pedagógica, procura-
ram estimular que os estudan-
tes participassem do processo de 

-
bre os conhecimentos dos jogos 
e brincadeiras que estavam sen-
do tematizados, pensaram em 
diferentes estratégias de ensino 
para alcançar os seus objetivos, 

avaliaram o processo educacio-
nal para saber se precisam mo-

pensado com antecedência e re-

as suas ações didáticas.
Talvez, sob o olhar de pesso-

as que não conhecem profunda-
mente a realidade da EF na es-
cola pública brasileira, a prática 
pedagógica desses docentes po-
de parecer comum. Entretanto, 
sabemos que uma parcela con-
siderável dos professores desse 
componente curricular, que atu-
am na escola pública, ainda en-
tregam os materiais para os es-
tudantes realizarem as práticas 
corporais que mais gostam ou 
ensinam, de forma tradicional, 
o quarteto fantástico (basquete-
bol, voleibol, handebol e futsal). 

-
nais treinam para campeonatos 
ou ensaiam para as festas da es-
cola (MALDONADO, 2016).

A prática pedagógica dos pro-
fessores desse relato e de diver-
sos outros docentes que tema-
tizaram os jogos e brincadeiras 
nas aulas de EF escolar de forma 
inovadora (CRUZ; FREIRE, 2014; 
MALDONADO; SILVA, 2016; FA-
RIAS et al., 2016), mostra que 
está surgindo uma nova tradição 
didático-pedagógica nas aulas 
dessa disciplina na escola. 

Pensamos que esses docen-
tes vêm proporcionando um mo-
vimento de resistência na área. 
Nesse sentido, eles precisam, 
cada vez mais, expor a sua prá-
tica pedagógica na literatura 

-
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atuam na escola a pensarem so-
bre as suas ações didáticas nas 
aulas de EF. 

Além disso, a escrita de um re-
lato de experiência também po-
de ser considerada como um 

-
dática dos docentes de EF escolar, 
passando a fazer parte efetiva do 
processo de avaliação do projeto 
educacional, sendo esse momen-
to imprescindível para repensar a 

nas próximas turmas em que ele 
vai desenvolver trabalhos relacio-
nados com essa manifestação da 
cultura corporal. 
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