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A UTILIZAÇÃO DE CONTOS COMO CONTEÚDO DE AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 JOAQUIM,Cássia dos Santos1, HIRAMA, Leopoldo Katsuki2 

 

 

Relato de experiência de aulas de Educação Física Escolar, para crianças de 2º ano do Ensino 

Fundamental I, que tem como conteúdo principal os contos de fadas e as narrativas da atualidade. A 

partir das histórias são criados jogos que estimulam o desenvolvimento de valores atitudinais e ações 

motoras, facilitando a compreensão das regras, a criatividade, a imaginação e o senso crítico. O 

objetivo deste relato é discutir os critérios considerados para a formulação de cada aula, descrever 

alguns exemplos e os resultados observados. 

 

 

Introdução 

 

Quem já trabalhou com aulas de Educação Física para alunos da Educação Infantil e para o 1º 

e 2º ano do Ensino Fundamental I, sabe a dificuldade de desenvolver aspectos como: 

- Compreensão de regras 

- Compreensão do jogo num determinado espaço 

- Estimular a diversificação motora 

- Estimular o jogar com o outro 

Com isso, refletimos muito sobre como criar um ambiente em que fosse oferecido à criança 

grande diversificação motora de forma lúdica, em que a atenção (foco) sobre o espaço e a atividade se 

mantivesse com qualidade durante o período da aula. 

Em 2006, a autora teve a oportunidade de realizar curso de Contadora de Histórias e participar 

de algumas apresentações para crianças, o que lhe foi muito interessante e curioso a vibração do 

espectador a cada nova frase, fato, expressão do narrador. Começa aí as provocações para as aulas de 

Educação Física. 

 

O conto como conteúdo e não apenas ferramenta 

Os contos auxiliam na composição do mundo da criança, e toda vez que um adulto, seja ele 

um parente ou até mesmo um professor, conta uma história ele se aproxima do constante jogo infantil 

criado por elas e abre-se afetivamente para recebê-las. 
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Pensando sobre todas estas vertentes, acreditamos que uma maneira excelente de trabalhar 

com a primeira infância e o início da segunda infância seria através do jogo simbólico. O qual, 

segundo VENANCIO e FREIRE (2005), estimula a criança: 

     

“O jogo simbólico marca o apogeu do jogo infantil e através 

dele é que a criança vai desenvolver sua capacidade de representação.” 

(pag. 104) 

 

 E este tipo de jogo traz mais significado ainda por promover à criança se interar com o outro e 

ao mesmo tempo manter sua individualidade. 

 

“Ao jogar simbolicamente, a criança não se pergunta se os 

símbolos lúdicos por ela criados são verdadeiros ou não. Também a 

ela isso não importa, já que nesse jogo, mesmo estando aliado à uma 

realidade coletiva, a criança pode participar individualmente, pois 

trata-se de um pensamento egocêntrico” (pag. 100) 

 

 Entende-se símbolos lúdicos como algo real que utilizamos para substituir o objeto ou espaço 

que nos falta no momento da criação do jogo. Segundo FREIRE (2002), estes símbolos são fixos 

dentro de nós. 

Existe outras formas de nomear o jogo simbólico e a capacidade de criar símbolos. 

Encontramos em MACHADO (2004) uma discussão sobre a “flexibilidade imaginativa” da criança e a 

necessidade dos professores adentrarem este universo. A autora cita a capacidade da criança em 

transformar qualquer objeto ou ambiente: 

 

“O olhar que se dirige apenas para a utilidade das coisas é 

característico da nossa civilização ocidental. Precisamos nos lembrar 

da percepção flexível que tínhamos quando crianças porque, como 

adultos, nos habituamos a nos valer apenas desse tipo de olhar 

funcional, como se fosse o único que dispomos. Para a criança (...) 

Enquanto brinca, ela assume diferentes papéis, confere diversas 

funções aos objetos, pois está continuamente investigando sua relação 

com o mundo e consigo mesma, não se identifica definitivamente com 

apenas uma possibilidade.” (pag.88) 
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Transformar o ambiente e objetos em símbolos não é uma tarefa árdua para a criança, e depois 

que o professor volta a freqüentar este universo infantil, logo suas lembranças trazem consigo todas as 

aflições e anseios dos jogos imaginativos.  

É importante preparar o ambiente de aula, assim como se preparar emotivamente para cada 

nova aventura, para que a fantasia se torne real! 

Ainda em MACHADO (2004) encontramos: 

 

“A função do objeto é surpreender a criança e convidá-la a 

explorar o que não está ali, mas pode chegar a existir com a sua 

contribuição. Com a sua ação imaginativa de conversar com as formas 

apresentadas e conferir-lhes vida e significação pessoal.” (pag. 90) 

 

Depois de muito refletir, os contos, ao invés de ser ferramenta para otimizar a aula passou a 

ser o conteúdo principal do primeiro trimestre do segundo ano do Ensino Fundamental I. E colocamos 

aqui como conteúdo, pois a cada aula ou conjunto de aulas, trabalhamos com um conto de fadas ou 

conto da atualidade diferente. 

Então a aula não tem mais como conteúdo: Saltos ou Corridas, e sim Peter Pan, Chapeuzinho 

Vermelho, 3 Porquinhos, Patinho Feio, Belinda Bailarina, Menina Bonita do Laço de Fita, etc. 

Primeiro aspecto importante é solicitar que os alunos escrevam todos os contos que conhecem, 

personagens prediletos e livros que gostaram. O professor deverá pesquisar bastante para poder escalar 

da melhor forma as aulas. Muitas vezes tendo sequência entre uma e outra como a aula do Patinho 

Feio, seguida do conto da Belinda Bailarina. 

Depois que o professor tiver uma lista de contos na mão é importante que selecione alguns, 

que acredita serem os mais ricos em estímulos e os mais conhecidos por todos e sugerimos que os 

escreva em uma cartolina para deixá-los a vista na sala de aula, para criar expectativa nos alunos. 

Abre-se então o portal para o mundo da fantasia onde há lâmpadas mágicas, tapetes voadores, 

sapatos perdidos, maçãs envenenadas, bruxas, lobos e porcos, todos preparados para transformar uma 

simples aula de Educação Física em um momento única de magia. 

 

O jogo simbólico como auxiliar do desenvolvimento motor, social, afetivo e intelectual 

No 2º ano do Ensino Fundamental I (antiga 1ª série), encontramos algumas características 

intelectuais, motoras, morais e sociais muito bem discutidas por FREIRE e SCAGLIA (2003). 

Segundo os autores, o desenvolvimento intelectual é marcado pela necessidade de acordos, criação de 

regras, mas ao mesmo tempo com dificuldades de acontecer pelo egocentrismo que cada criança 

carrega, muitas vezes criando regras para favorecer a si mesmo. Nesta faixa etária ela transita por 

jogos sociais e jogos egocêntricos. 
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O desenvolvimento motor é pouco marcante nesta série, o que podemos perceber é uma 

compreensão de regras e movimentos que possibilitam à criança a se desenvolver dentro do jogo, o 

que é bem enfatizado por FREIRE e SCAGLIA (2003): 

 

“As noções de espaço e tempo, constituem-se primeiro no 

plano motor e depois no intelectual. Porém uma vez firmadas no 

plano intelectual, provocam nítida repercussão no plano motor. 

Assim ser capaz de compreender suas próprias ações leva a criança 

a aperfeiçoar suas habilidades motoras. (pag.19) 

  

 A criança começa a perceber então sua importância na composição de uma equipe, e começa a 

compreender as diferenças entre jogar sozinha e jogar coletivamente. 

 Já no desenvolvimento moral a criança sente a necessidade das regras para aprender a julgar 

valores e atitudes que compõem o coletivo, a mini sociedade em que está inserido. Há a necessidade 

de associar o que é bem e o que é mau, o que é certo ou errado e assim por diante e finalizando com o 

desenvolvimento social e afetivo, é nesta faixa etária que os jogos simbólicos e de regras transportam 

a criança para a possibilidade de compreender o outro. Assim os autores FREIRE e SCAGLIA (2003) 

trazem à luz características importantes: 

“(...) o jogo social equilibra as forças da manifestação 

competitiva e da manifestação cooperativa. A criança começa a 

aprender que para ter êxito na competição, o caminho mais eficaz é a 

cooperação” (pag.22) 

 

 E a criança diverge suas ações, mas as fortalece quando sofre com as mudanças da Educação 

Infantil para o Ensino Fundamental. Fase em que a família deixa de influenciar o ambiente escolar e 

passa a compor parte da educação da criança , segundo FREIRE e SCAGLIA (2003): 

 

“Este período é marcado por forte agressividade, o que é 

compreensível, pois a criança tem de assumir uma atuação fora de 

casa e compartilhar linguagem, pensamentos, habilidades motoras, 

cultura e sentimentos.” (pag.22) 

 

 Pensando nestas relações e características do desenvolvimento de crianças do 2º ano do 

Ensino Fundamental, o jogo simbólico torna-se mais importante, por construir um universo 

momentâneo em que a criança tem a oportunidade de experimentar diferentes papéis de interpretação, 
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ou mesmo viajar entre o certo e o errado, experimentar ser o lobo mau e a fada boa. FREIRE (2005) 

completa a compreensão que tem sobre a importância dos jogos simbólicos: 

  

“Ainda, a brincadeira simbólica dá a criança a possibilidade 

de ir até o outro, experimentar ser como se fosse o outro e voltar a si 

mesma. Esse caminho pré-reversível simbolicamente é tanto formador 

de reversibilidade operatória formal, aspecto lógico da construção 

mental, como formador da identidade pessoal, em todo o seu aspecto 

estrutural biológico, orgânico, histórico e pessoal.” (pag.105) 

 

 

O patinho feio e a aceitação das diferenças 

O conto do patinho feio é bem rico em estímulos morais como compreender que só porque 

alguém é diferente, ele não é feio, e o que pode parecer feio para você é bonito para outro. 

Esta aula é bastante divertida. Por isso a seguir a relatamos com bastantes descrições para 

tentar dar aos leitores a compreensão de quantos estímulos e detalhes conquistamos. 

Primeiro os professores falam para os alunos indicarem as características físicas que 

diferenciam seus professores de outros adultos. Logo começam: 

_Voz grossa! 

_ Nariz pequeno! 

Os professores levantam mais algumas características, e perguntam para os alunos: Será que 

só porque somos assim somos feio ou chato? 

Os alunos envolvidos afetivamente pelos professores logo indicarão que gostam deles como 

são, o que torna o momento propício para contar a história do Patinho Feio. Então os professores 

começam a narração: _Esta situação nos lembra de um amigo nosso muito querido, que contou sua 

história para nós e gostaríamos de contá-la a vocês. “Ele é conhecido como Patinho Feio”. 

Depois do conto os professores perguntam. Será que conseguimos perceber nossas diferenças? 

Então pedem para que cada aluno busque em si mesmo uma característica que o faça ser o patinho 

feio, que a princípio o faz parecer estranho, mas com o tempo mostra que é isto que lhe torna único. 

Cada aluno então se revela: narigudo, olho puxado, orelha pontuda, barrigudo, sardento, 

dentuço. Os professores transformam cada característica em diminutivo ou de uma forma que pareça a 

todos carinhoso como: barrigudinha, sardentinha, dentinho, narizinho, para que este processo não 

transpareça ser agressivo ou desrespeitoso. 

Os professores explicam que levarão os alunos até o Lago dos Patos, e que lá poderão brincar, 

mas que os jogos serão baseados nas características físicas que eles falaram. Os jogos são duas 
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brincadeiras infantis adaptadas. A primeira é o Rio Vermelho que é apresentada à todos como Lagoa 

dos Patos. No jogo um aluno fica de costas para todos e há a sequência de falas: 

TODOS: “Podemos passar pela Lagoa dos Patos?” 

ALUNO: “Só se tiver uma diferença!” 

TODOS: “Qual diferença?” 

ALUNO: “Orelha grande!” (Exemplo) 

Assim apenas os alunos com orelhas grandes podem atravessar o espaço determinado sem 

serem pegos, os demais tem que atravessar fugindo, pois se forem pegos ficam como Patinho Feio 

junto com o que já havia iniciado, até todos virarem patos. 

Neste jogo é comum escutar comentários como: 

_ Ah! Você não pode me pegar, minhas orelhas são grandes! ou, 

_ Professor, nunca gostei tanto de ser barrigudo! 

Assim que todos forem pegos, o professor explica que irão fazer uma brincadeira dentro do 

lago. Esta brincadeira é a Alerta, que agora é conhecido como Para Pato! Todos com suas 

características físicas pré-determinadas ficam ao redor do Patinho Feio. Este joga um ovo (bola) para 

cima e chama por um pato do seu grupo, só que dizendo sua característica como: Sardentinha! Quando 

esta aluna pegar o ovo ela grita Para Pato! E todos os patos devem parar onde estão. Ela pode dar três 

passos com o ovo nas mãos e tenta queimar um dos patos, que não pode se mexer. Se queimá-lo ele 

vira o Patinho Feio e vai ao centro com o ovo, senão irá o que foi chamado mesmo. 

Ao final das brincadeiras é importante o professor esclarecer que devemos sempre respeitar o 

nosso amigo, que ninguém iria gostar de ser excluído só por ser diferente, como o Patinho Feio foi e 

que é muito mais divertido brincar com vários amiguinhos e ser aceito por todos do que brincar 

sozinho. 

 

Os cinderelos que precisam aprender a amarrar o tênis 

O ápice do conto da cinderela é quando ela perde o sapatinho nas escadarias do palácio do 

príncipe. Não há forma mais empolgante de iniciar esta aula do que depois de contar a história, relatar 

que a cinderela durante sua corrida matinal, passou pela escola e perdeu seu tênis e pediu que os 

alunos do 2º ano o procurasse para ela. Relembre o caminho que a viu percorrer para que os oriente 

melhor qual direção e espaço seguir. 

Todos procuram o tênis. Assim que o encontram, os professores conversam sobre como é 

importante usar tênis para brincar e pergunta quem sabe amarrar o tênis? Deixam um tempo para que 

treinem e alguns auxiliem os outros. 

Os professores salientam: Isto me deu uma grande idéia para uma brincadeira. Solicita que 

cada aluno retire um pé de seu tênis ou sapato e coloque no centro de um espaço determinado. 

Organiza os alunos em duas equipes, os posiciona distante do monte de tênis e fala que ao sinal, cada 
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um buscará o seu par e tem que colocá-lo o mais rápido possível, amarrando e podendo auxiliar o 

outro se for preciso, mas só depois que estiver pronto. Conversam com os alunos que a Cinderela só 

perdeu o seu tênis pois não o amarrou direito. 

Outra brincadeira que fazemos é organizar dentro da equipe uma sequência de alunos, o qual o 

primeiro tem que buscar o tênis do segundo, o segundo do terceiro, o terceiro do quarto e assim por 

diante até o último pegar o tênis do primeiro. A equipe que colocar e arrumar os tênis primeiro vence 

aquela rodada. 

Nesta aula o conto auxilia na compreensão mais rápida das regras, já que associam à situação 

descrita que ocorreu à Cinderela. Além disso há estímulos para o desenvolvimento da coordenação 

fina e a reflexão para a melhoria do seu cotidiano, como manter seus tênis sempre em ordem. 

 

O Peter Pan e sua carta de compromisso 

Depois de contar a história do Peter Pan, os professores orientaram que ele, a Sininho e o 

Capitão Gancho estiveram na escola e parece que o Capitão perdeu seu gancho, mas que acabou nem 

procurando direito pois escutou o relógio do jacaré, e como ele morre de medo, claro que ele não 

assumiu isso, pois tem vergonha, pediu para que o 2º ano o auxiliasse a encontrar. Os professores 

antes da aula esconderam um gancho e um relógio pelo pátio. Depois de encontrarem os dois objetos, 

os professores começam a explicar o quanto o Peter Pan ficou preocupado com as crianças daquela 

escola, pois eles nunca haviam tido um treinamento de espada para enfrentar piratas, para caso um dia 

eles aparecessem por lá, por isso ele deixou várias espadas e pediu que os professores o auxiliasse, 

nisso pegam um pedaço de bambu (ou uma bexiga comprida) e mostram para todos. Relatam também 

que o Peter Pan deixou uma carta, na qual ele se mostra muito preocupado e falam que o bom lutador 

é aquele que segue as regras da aula e respeita seu colega, e se houver alguém que não consegue seguir 

estas regras será mais corajoso não praticar a aula.  

Os professores então pergunta: Todos seguirão as regras da aula? 

Peter Pan finaliza a carta dizendo que se os esgrimistas se comportarem poderão avançar o 

treinamento e duelar ao final da aula. 

Mostrando um acordo entre os alunos, os professores adotam uma postura mais rígida, 

firmando algumas posições em que prevê a segurança de todos, tanto na explicação de um movimento 

quanto na entrega da espada. 

Os professores posicionam os alunos de forma a não combaterem, e em uma distância de 

segurança. Os movimentos iniciais são individuais, os quais são identificados por um número: 

Movimento 1 – Bate o pé no chão e aponta espada para frente 

Movimento 2 – Gira e aponta a espada para frente 

Movimento 3 – Dois passos e aponta a espada para frente 

Movimento 4 – Segura a espada com as duas mãos aponta para frente e grita 
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E assim por diante. O professor falará então um número e todos deverão realizar o movimento. 

Ao final da aula, quando os alunos forem duelar, deverá ser lido de novo na carta um anexo do 

Peter Pan. 

“No momento do duelo os alunos deverão ser corajosos para passar por mais esta prova do 

treinamento, pois realizarão o duelo de forma mais difícil... terão que fazer os movimentos lentos, para 

aprenderem a atacar e defender de maneira inteligente!” 

Os professores posicionarão os alunos um de frente para o outro e deverá se atentar em colocar 

duplas de amigos, pois assim terão mais cuidado para não machucar seu companheiro. 

Ficarão caminhando e observando os alunos bem atentamente durante todo o processo de 

criação. 

 Ao final da aula, os professores ensinarão a forma de se entregar a espada de maneira honrosa 

e a fazer reverência em respeito aos mais velhos, como nas lutas. Juntam os alunos para uma última 

conversa, elogiam e comentam pontos importantes da aula e colam a carta do Peter Pan na parede da 

sala, para que eles lembrem o respeito ao outro e a importância de seguir as regras do ambiente em que 

estão. 

 

 Conclusão 

 Transformar um conto em aula é uma tarefa árdua ao professor que necessita de bastante 

tempo de reflexão, até mesmo para preparar o ambiente. 

 É importante pensarmos nestes estímulos nesta faixa etária e se apropriar disto como 

conteúdo, pois segundo FREIRE (2005) 

 

“Nesse momento da vida da criança é que se estabelece a 

função semiótica ou simbólica, pois na representação de um objeto 

ausente, determina-se o símbolo. Esse processo inicia-se, entre outras 

coisas, aproximadamente aos dois anos de idade e vai durar até 

aproximadamente os sete anos de idade, determinando o que 

chamamos de período do jogo simbólico.” (pag.108) 

 

 Usar de personagens que eles conhecem como Homem Aranha ou Ben 10 também são 

estratégias que possibilitam grandes resultados de estímulos. 

 FREIRE (2005) fala da importância de transformar a aula de Educação Física em um 

momento lúdico e prazeroso, não só para os alunos, mas também para que o professor se divirta e 

consiga se doar de forma completa.  

Dar significado é a função do jogo simbólico para a criança. Esta forma espontânea de jogo 

transforma o ambiente e consequentemente transforma quem participa dele. 
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 FREIRE (1989) reforça este aspecto quando faz a seguinte pergunta: Como pode o 

simbolismo estar ausente de nossas aulas, se justamente a intensidade motora e a fantasia são aspectos 

constitutivos da infância? 

 Respeitar a criança integralmente é a função do educador. Entrar em seu mundo para compor a 

aula, proporcionar momentos de autonomia, de descoberta do outro, e provocá-la com símbolos, fazer 

seu jogo é contribuir para sua formação. 

 O vínculo que se cria com o aluno nestas aulas, permite que quando for trabalhar jogos com 

mais regras e criar ambientes com atividades mais complexas, possa haver uma cumplicidade maior e 

o crescimento da turma como grupo. 

  

 Estas experiências são marcantes e inevitáveis de deixar qualquer educador com a indescritível 

sensação de “dever cumprido”. 
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