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Introdução 

 
Não há dúvida de que o educador Paulo Freire é considerado um dos maiores 

educadores da história da educação brasileira, pois o seu legado é utilizado em diversas 

disciplinas que compõem o currículo escolar.  

No campo especifico da Educação Física (EF), buscamos fragmentos do legado deste 

educador para organizar as nossas ações didáticas. Dentre as principais categorias utilizadas 

por nós destacamos o diálogo, o círculo de cultura e a conscientização. A proposta de 

reinventar Paulo Freire é uma ousadia, pois, não temos a pretensão de copiar seu método, 

tampouco reproduzir seu legado. Nossa meta é apresentar os aspectos emancipadores de sua 

teoria para a disciplina de EF.  

Sendo assim, o objetivo deste relato de experiência foi demonstrar as etapas didáticas 

utilizadas nas aulas de EF e ainda verificar como o legado de Paulo Freire auxilia na 

organização do trabalho pedagógico dos professores desta disciplina que produziram os 

projetos educativos aqui descritos. 

 

Relato de Experiência 

 

A EF é uma disciplina que está amparada pela lei de diretrizes e bases (LDB, 9394/96) 

e compõe o currículo da Educação Básica. Dentre as manifestações da cultura corporal que 

são desenvolvidas nessas aulas, destacamos as brincadeiras, os jogos, os esportes, as lutas, as 

ginásticas, as atividades rítmicas e as práticas de aventura como práticas corporais que 

precisam ser tematizadas com os estudantes. Em nosso caso especifico, descreveremos o 
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tratamento pedagógico vivenciado nas aulas de EF ministradas para as turmas do Ensino 

Fundamental I, que frequentam uma (EMEB) Escola Municipal de Educação Básica, 

localizada no município de São Bernardo do Campo.  

Durante o 2º bimestre de 2017, organizamos um planejamento de forma participativa 

com os estudantes dos 4º e 5º anos e durante o momento de círculo de cultura as crianças 

optaram em aprender jogos e esportes diferentes.  

O círculo de cultura é uma ideia do educador Paulo Freire que surgiu na cidade de 

Angicos no Estado Rio Grande do Norte por volta dos anos 1962. Nesta época Freire utilizou 

desta categoria metodológica para alfabetizar adultos. No círculo, educador e educando ficam 

sentados de maneira igualitária, sendo um ao lado do outro, olhando – se nos olhos, visando 

facilitar o diálogo e oferecer a oportunidade de os participantes darem opiniões sobre a 

temática desenvolvida em aula (FREIRE, 2006; BRANDÃO, 2016). 

 Neste sentido, apresentamos algumas opções de atividades para os estudantes, como, 

por exemplo: Tapembol, Kabadi, Rugby, Badmington e Futebol Americano. Após conversar 

com os discentes, a maioria deles optou em aprender neste bimestre os esportes Kabadi e 

Tapembol.  

Em nosso entendimento, tematizar atividades diferentes nas aulas de EF, organizar o 

planejamento de forma participativa com as crianças, refletir sobre a prática, enfatizar os 

aspectos conceituais e valorizar a cultura dos estudantes, de certa forma, indicam 

características de inovação pedagógica, já que nos dias atuais, diversos professores e 

pesquisadores do campo de EF estão se debruçando em tal movimento denominado inovador 

(MESSINA, 2001; FARIA et al. 2010; FENSTERSEIFER; SILVA, 2011; GONZÁLEZ, 

2016; FARIAS; NOGUEIRA; MALDONADO, 2017). 

Organizamos tais atividades em uma sequência didática atribuindo os aspectos 

conceituais, procedimentais e atitudinais, visando ampliar o conhecimento dos estudantes em 

seu modo amplo, com o intuito de se aprofundar sobre os temas selecionados em dois meses.  

Durante o desenvolvimento das aulas os estudantes assistiram vídeos sobre as 

modalidades Kabadi e Tapembol que estão disponíveis no youtube, realizaram pesquisas nas 

respectivas residências sobre essas atividades e vivenciaram as práticas corporais.  

 

Considerações Finais 
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Registramos todos os diálogos que aconteceram no círculo de cultura em um diário de 

campo e ao término do bimestre organizamos as crianças em um novo círculo perguntando 

aos estudantes:  

- O que eles aprenderam nas aulas de EF?  

- Quais foram os aspectos positivos e negativos dos jogos?  

- O que poderíamos fazer para modificar e melhorar as atividades de EF?  

Os discentes registraram em uma folha as respostas e entregaram ao professor. 

Finalmente, recolhemos as respostas das crianças e comparamos com o que eles haviam dito 

no diálogo que foi realizado no círculo de cultura, momento em que também realizamos 

avaliação das aprendizagens coletando ideias e opiniões no diálogo em grupo. 
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