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Resumo: O presente artigo é resultado da aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica “A 
Educação Física para além do “jogar bola”: limites e possibilidades”. O projeto objetivou desenvolver 
atividades pedagógicas como possibilidades alternativas para o desenvolvimento integral dos alunos 
do 6º ano “A”, do Colégio Estadual Floriano Peixoto EFMP, priorizando o lúdico e caracterizando-se 
como Pesquisa-ação de caráter qualitativo. No decorrer das atividades desenvolvidas, observou-se 
que os alunos do 6º ano “A” afirmavam não gostar de outras atividades devido à falta de motivação, 
por parte dos professores, de práticas diversificadas. Desta forma, entende-se que a disciplina de 
Educação Física não pode ser considerada sinônimo de “jogar bola”, pois há uma grande variedade 
de atividades pedagógicas, eficazes e objetivas para serem desenvolvidas, como por exemplo, a 
cultura corporal, que é essencial para a melhora da qualidade de vida. Constatou-se ainda, que é 
possível desmistificar certos conceitos pré-estabelecidos, e trabalhar a disciplina de forma 
interdisciplinar. Bem como utilizar-se de recursos disponíveis na escola, como por exemplo, o 
laboratório de informática para melhorar a qualidade das aulas. 
Palavras-chave: Educação Física escolar. Cultura corporal. Lúdico. Práticas pedagógicas. 

 

 
INTRODUÇÃO 
 
 
 O presente artigo é resultado da aplicação do Projeto de Intervenção 

Pedagógica “A Educação Física para além do “jogar bola”: limites e possibilidades” 

que objetivou desenvolver atividades pedagógicas como possibilidades alternativas 

para o desenvolvimento integral dos alunos do 6 º ano “A”, do Colégio Estadual 

Floriano Peixoto EFMP, priorizando o lúdico em suas atividades. 

Sabe-se que as aulas de Educação Física não têm como único fim, apenas 

jogar bola, pois existem várias atividades pedagógicas, mais eficazes e objetivas, e 

entre elas, podemos citar a cultura corporal que é essencial para a qualidade de 

vida.  

Entende-se que é a disciplina de Educação Física responsável por 

oportunizar atividades que envolvam e integrem todos os alunos despertando para a 

interação e socialização. Contudo, inquieta saber: por que os alunos do 6º “A” ano 
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do Colégio Estadual Floriano Peixoto EFMP não se interessam por outras atividades 

nas aulas de Educação Física além do futebol/futsal? 

Observa-se que as aulas de Educação Física, são esperadas com 

ansiedade, e motivação por grande parte dos alunos de todas as idades e séries. No 

entanto, é nítido que na escola ainda existe uma cultura que “Educação Física é 

jogar bola”. Desta observação, decorre a preocupação em contribuir para a melhorar 

da prática pedagógica da Educação Física, oferecendo possibilidades de atividades 

que podem, e precisam ser desenvolvidas de forma recreativa e lúdica durante as 

aulas. Essas atividades, são fundamentais para o desenvolvimento corporal do 

aluno, e substituem atividades rotineiras como o futebol/futsal. 

 De acordo com as Diretrizes Curriculares de Educação Física (DCEs), “[...] o 

papel da Educação Física é desmistificar formas arraigadas e não refletidas às 

diversas práticas e manifestações corporais historicamente produzidas e 

acumuladas pelo ser humano” (PARANÁ, 2008, p. 75). Nesse sentido, trabalhou-se 

com diversas possibilidades metodológicas, no intuito de contribuir com a eliminação 

do vazio existente nos conteúdos e práxis das aulas de Educação Física, tendo em 

vista que a associação da disciplina com o “jogar bola” acompanha os alunos desde 

os primeiros anos do Ensino Fundamental. 

 A metodologia abordada compreendeu uma pesquisa ação de caráter 

qualitativo, o qual caracteriza-se pelos seus atributos e relaciona aspectos não 

somente mensuráveis, mas definidos descritivamente. Dessa forma, o aspecto 

qualitativo é definido a partir de uma descrição analítica. Segundo Thiollent (2011, p. 

20): 

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 
de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2011, p. 20). 

 

 Corroborando com Thiollent, Severino (2004, p. 78) afirma que “[...] na 

pesquisa aplicada, o investigador é movido pela necessidade de contribuir para fins 

práticos mais ou menos imediatos, buscando soluções para problemas concretos”. 

 Os materiais necessários foram organizados com antecedência, e houve a 

aplicação de um questionário com posterior reaplicação para análise comparativa 

dos dados com o intuito de verificar a compreensão dos conceitos. 



A avaliação ocorreu-se no momento final das etapas envolvendo debates, 

painéis educativos, pesquisa no laboratório de informática da escola, recortes de 

jornais e revistas, seleção de atividades com os pais e alunos e exposição dos 

trabalhos realizados nas aulas. O objetivo principal foi cumprido, os alunos estão 

motivados, a aprendizagem se tornou significativa. 

 E, por fim, apresenta-se algumas reflexões, pois o professor de Educação 

Física precisa atentar, como a desmistificação de certos conceitos pré-estabelecidos 

quanto a disciplina, interagindo de forma interdisciplinar, valorizando a prática de 

atividades lúdicas que estão a favor do pedagógico. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 A ESCOLA NA  ATUALIDADE 

 

Atualmente a escola é vista como educadora de princípios, os quais 

deveriam ser ensinados pelos pais ou responsáveis, ou seja, no âmbito familiar. 

Conforme Brandão: 

 
Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de 
modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela para 
aprender, para ensinar, para aprender e ensinar. Para saber, para fazer, 
para ser ou conviver todos os dias misturamos a vida com a educação        
(BRANDÂO,1985, p.7). 

 

 
O autor afirma que o ser humano necessita educar-se para viver em 

sociedade. Sabendo-se que a educação se faz por meio da práxis contínua e a 

escola exerce papel importante na educação dos alunos, pois segundo Moreira 

(1999), embasado no conceito de aprendizagem significativa proposto por Auzubel, 

uma nova informação interage com o conhecimento já existente. 

Com relação à formação humana portanto, a contribuição da escola deve ser 

no sentido de desenvolver um projeto de educação comprometido com o 

desenvolvimento de capacidades que permitam ao indivíduo intervir na realidade 

para transformá-la, pois 

 
[...] a escola ao assumir, entretanto, um papel “educativo” e, portanto, ao 
usar a herança cultural a ser transmitida como instrumento para desenvolver 
competências, aguçar sensibilidades ensinar aprender, animar inteligências, 
desenvolver múltiplas linguagens, capacitar para viver e, assim 



“transformar” o ser humano: as relações interpessoais passaram a ganhar 
dimensões imprescindível (ANTUNES, 2007, p.12). 

 
Segundo o autor, a escola é o lugar que favorece no cidadão a possibilidade 

de construir as relações de autonomia, de criação e de recriação do seu próprio 

trabalho, reconhecendo seu papel na sociedade. Na modernidade ela é vista pela 

sociedade como a “redentora” de todos os problemas. De acordo com Nóvoa (2008) 

diferentes atribuições foram sendo assumidas pela escola, e para esta conseguir 

responder tais necessidades, vem deixando de lado sua principal função, que é 

transmitir conhecimentos.  

Portanto, para promover uma educação realmente de qualidade para o pleno 

exercício da cidadania é necessário mudar as práticas não a partir da escola ideal, 

mas da escola que temos com suas falhas e contradições.  

 

1.2 A INFORMÁTICA: UMA TECNOLOGIA   A FAVOR DO ENSINO 

 

Desde a Antiguidade a tecnologia sempre esteve presente transformando a 

vida do ser humano: das primeiras ferramentas à máquina a vapor, provocando e 

alterando as formas da sobrevivência. A chegada do computador resultou em novas 

e profundas mudanças sociais e culturais, ampliando as capacidades do homem.  

Nesse contexto, o uso das tecnologias na escola deve ser articulado como um 

instrumento a mais no processo e ensino-aprendizagem.  

 Na perspectiva de que a prática docente deve estar associada à natureza das 

ações vivenciadas pelos alunos na sociedade, o uso das tecnologias precisa se 

fazer presente nas práticas didáticas. As tendências virtuais da atualidade exige um 

envolvimento diferenciado dos educadores no sentido de inovar e contribuir de forma 

significativa com o ensino-aprendizagem. 

  

Não se trata de reduzir a importância das fontes tradicionais de informação, 
tais como o texto impresso, a comunicação verbal ou até mesmo a coleta de 
dados empíricos. O prioritário é reconhecer que os recursos tecnológicos 
digitais não só redimensionam as condições de acesso às fontes de 
informação, como também ampliam as situações de aprendizagem, o que 
significa multiplicar as condições potenciais de acesso à educação escolar 
(PAIS, 2010, p. 21). 

 

 Neste sentido, as práticas educativas encaminham-se para a dinâmica de 

virtualização, a partir de propostas metodológicas que envolvam conteúdos e 



objetivos mais contextualizados e articulados entre si através das multimídias. 

 Ressalta-se que as instituições de ensino estaduais do Paraná estão sendo 

munidas com razoável quantidade de recursos tecnológicos. Os laboratórios 

ofertados pelo Governo Federal, através do Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional (PROINFO), leva às escolas computadores, recursos digitais e 

conteúdos educacionais, com a utilização de software livre. As escolas também 

possuem laboratórios ofertados pelo Governo Estadual, os chamados laboratórios 

Paraná Digital, os quais são formados por multiterminais ligados a um servidor com 

sistema operacional Linux instalado.  

 Entre a infinidade de possibilidades didáticas para articular as tecnologias às 

aulas, Gaspareti (2001, p. 112) alerta que “[...] o computador é um meio magnífico, 

polivalente, abrangente, camaleônico até, mas é um meio vazio, a ser preenchido 

com conteúdos”. Assim, o computador e outras ferramentas servem como suporte, e 

não fim, ao trabalho de ensino-aprendizagem. Por isso, é importante ter claro que o 

uso das tecnologias implica que o docente tenha objetivos claros. A esse respeito, 

Pais (2010, p. 22) acrescenta que: “[...] a tecnologia amplia as condições de acesso 

às fontes de informação, mas não há nenhuma garantia de que tal recurso seja 

suficiente. 

 Portanto, o uso das tecnologias na escola requer por parte do professor a 

adoção de práticas metodológicas contextualizadas, objetivos dinâmicos e 

articulação com outros elementos. Lembrando que a inserção das tecnologias na 

escola implica também na superação de dificuldades que surgem nas situações 

vivenciadas pelos alunos e, às vezes, pelo próprio professor. 

 

1.3 CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Em sua obra “Educação como prática corporal”, Freire e Scaglia (2003, p.15) 

abordam a importância do corpo e do movimento para a educação. Segundo o autor, 

nascemos para aprender, e isto é natural da raça humana, pois estamos em 

constante aprendizagem, seja qual for a fase de nossa vida. 

Durante toda a nossa existência este processo acontece, pois aprender é 

fundamental até mesmo para nossa sobrevivência. O mesmo autor afirma que 

“considerando que o meio em que vivemos não é natural, mas cultural, e que a 

cultura humana se altera a cada instante precisamos, para dar conta de viver nele 



aprender permanentemente” (idem, p.15). 

Para Freire e Scaglia, na Educação Física a aprendizagem ocorre em ações 

práticas, motoras e no movimento e isto acontece em todos os níveis escolares a 

partir da educação infantil, durante a qual, o brincar é importante para a criança, à 

medida em que ela fantasia, como por exemplo o jogo de faz-de-conta. Em toda a 

sua literatura há uma constante preocupação em caracterizar as faixas etárias das 

crianças e isso se apresenta como importante saber pedagógico, pois a o respeito 

pela individualidade de nossas crianças é de suma importância para o ensino-

aprendizagem. Nas séries iniciais do Ensino Fundamental, a criança ainda não 

consegue fazer uma distinção entre o seu jogo imaginário e o jogo social. Daí a 

importância da intervenção do professor e do planejamento de atividades 

diversificadas que contribuam para o desenvolvimento corporal do aluno. 

 
1.4 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A Educação Física tem um importante papel na escola, contribuindo para 

que as pessoas compreendam a necessidade do movimento, enquanto cultura. 

Desta forma, o papel da escola e do professor é fundamental no sentido de educar e 

conscientizar alunos para a prática de atividades físicas. 

Segundo Marriel (2006), a escola é um lugar privilegiado para refletir sobre 

as questões que envolvem crianças e jovens, pais e filhos, educadores e educandos, 

bem como as relações que se dão na sociedade. Da mesma forma, é também nesse 

universo que a socialização e transmissão do conhecimento historicamente 

acumulado pela humanidade, a promoção da cidadania, da formação de atitudes, 

opiniões e desenvolvimento pessoal devem ser aprimorados. 

Acredita-se que a formação inicial do educando tem papel essencial no 

desenvolvimento de atividades futuras, independente se forem pessoais ou 

profissionais. Desta forma, a formação de professores torna-se um tema 

fundamental para esta pesquisa, pois várias lacunas mencionadas anteriormente 

dizem respeito à falhas na formação inicial docente. Para Paulo Freire, o ensinar 

exige comprometimento por parte de cada professor de forma que “[...] não posso 

passar despercebido pelos alunos, e que a maneira como me ajuda ou desajuda no 

cumprimento de minha tarefa de professor, aumenta em mim os cuidados com o 

meu desempenho” (1996, p.97). 



 Como educadores temos o papel primordial de auxiliar nossos educandos em 

sua auto realização de forma que estudem motivados e com vontade de aprender e 

dedicar-se ao estudo e ao conhecimento bem como desenvolvam ferramentas e 

estratégias pessoais necessárias à aprendizagem.                      

É imprescindível que o trabalho educativo seja um instrumento de 

transformação social, a partir da apropriação do saber historicamente acumulado 

como condição para a superação dos limites impostos pela sociedade burguesa ao 

exercício da liberdade. Para que isso aconteça de acordo com Saviani (2003, p. 98), 

“[...] é preciso resgatar a importância da escola e reorganizar o trabalho educativo” 

pois mais importante que oferecer formação aos professores é oferecer formação de 

qualidade. Nesta perspectiva, 

 
[...] indicamos, então, a necessidade de buscar alternativas metodológicas 
para a formação continuada ou capacitação docente dos professores, como 
um ponto estratégico para interferir, no âmbito de nossas possibilidades 
mais imediatas, na qualidade da prática pedagógica em Educação Física 
(BRACHT, 2005, p. 62). 
 

Em relação à disciplina Educação Física na escola, Daolio (2010, p.71), se 

posiciona dizendo que “[...] ela seria a responsável por tornar a escola mais 

agradável para a criança, gerando prazer e assumindo para si uma preocupação que 

tem sido discutida em âmbitos maiores, como o da própria escola e o sistema 

escolar”. 

Acredita-se que os profissionais da área da educação, devem se posicionar 

em relação às políticas educacionais, como por exemplo, a discussão sobre a matriz 

curricular e diminuição de carga horária da disciplina entre outros assuntos que nos 

afetam diretamente enquanto docentes. É necessário que haja o envolvimento e 

comprometimento de toda a classe para buscar a qualidade tão almejada para a 

disciplina e para a educação escolar como um todo numa perspectiva mais ampla. 

 

2   METODOLOGIA E RESULTADOS OBTIDOS NA IMPLEMENTAÇÃO 

 

2.1 PRIMEIRA ETAPA 

 

 A primeira etapa da implementação aconteceu nas aulas 1 e 2, teve como 

objetivo divulgar o projeto e promover o trabalho em equipe, iniciando com uma 

reunião para apresentar, aos pais ou responsáveis, a proposta de atividades a serem 



desenvolvidas. Compareceram 22 pais. Fez-se a exposição do projeto de 

intervenção à comunidade escolar. 

 É importante destacar o que a mãe de um dos alunos relatou sobre as 

atividades práticas desenvolvidas: 

 

[...] foi importante pois os alunos trabalharam em equipes, e todos tinham 
conhecimento das regras dos jogos e brincadeiras [...]. Acredito que foi de 
grande valia, pela oportunidade que ofereceu aos pais em participarem 
juntos com seus filhos [...] disciplina de Educação Física não é apenas jogar 
bola, mas envolve toda atividade física e psíquica do ser humano como um 
todo quando jogos e brincadeiras são colocadas em prática. 

 

 No dia 17 de fevereiro de 2014, nas aulas 3 e 4, foi aplicado um questionário 

diagnóstico aos 28 alunos do 6º ano “A”, com o objetivo de investigar o 

conhecimento dos estudantes sobre a Educação Física. A turma possui 15 meninos 

e 13 meninas. O questionário aplicado foi do tipo misto, pois continha duas 

perguntas descritivas e seis objetivas. 

Para 22 alunos a Educação Física na escola significa a prática de esporte e 

para 5 estudantes é tida como atividade livre/diversificada e 1 educando disse que a 

disciplina significa apenas jogar bola. 

Sobre as atividades preferidas, o futebol/futsal foram os mais apontados, 

seguidos por esportes radicais, dança, voleibol, jogos e brincadeiras e basquete. Em 

relação ao jogo ou esporte que os estudantes sentem dificuldade em praticar, 

encontram-se: ginástica, xadrez, jogos de tabuleiro, queimada, basquete, futebol, 

voleibol e dança. As justificativas centraram-se no não entendimento do aluno em 

relação à atividade e, outros veem no corpo um empecilho, como: “gordinho”, “muito 

baixo”, etc. De acordo com Bozi (2008), um tipo de preconceito muito presente na 

escola está relacionado às diferenças corporais. A própria sociedade estabelece 

padrões que devem ser seguidos e, aqueles que não se enquadram são tidos como 

inferiores, anormais e feios. Nas aulas de Educação Física isso reflete com mais 

intensidade, pois é nesta aula que os corpos estão expostos ao preconceito. 

 

Nas aulas de Educação Física o professor assume o papel de formador do 
cidadão, não só pela ótica fisiológica e/ou motora, mas também pelo viés da 
formação do indivíduo como um todo. Neste sentido, é papel do professor 
de Educação Física a transmissão do saber elaborado, desvinculado de 
qualquer valor que vise à reprodução de preconceitos, discriminação e 
subordinação (BOZI, 2008). 

 



Do total de alunos 19 não gostariam que fossem trabalhados filmes nas aulas 

de Educação Física e 9 alunos gostariam. Enquanto que 25 aprendizes gostariam de 

praticar atividades com músicas inter-relacionadas com jogos e brincadeiras e 3 não 

gostariam. 

Os estudantes descreveram algumas atividades que gostariam de praticar nas 

aulas de Educação Física a partir de jogos e brincadeiras: pega-pega, lenço-atrás, 

queimada, ping-pong, mãe-ajuda, voleibol, mãe-cola, futebol, basquetebol, dança, 

três cortes, corrida, pets, polícia e ladrão, mãe corrente, tênis, escalada, xadrez, 

batata quente, salto à distância, esconde-esconde, handebol, uno e banco 

imobiliário. 

Para 17 educandos afirmaram que gostariam de praticar atividades de 

Educação Física em conjunto com outras disciplinas, enquanto 11 disseram que não 

gostariam. Freire enfatiza: 

 

A importância de demonstrar as relações entre os conteúdos da disciplina 
Educação Física e os das demais disciplinas reside não na sua importância 
como meio auxiliar daquelas, mas na identificação de pontos comuns do 
conhecimento e na dependência que corpo e mente, ação e compreensão, 
possuem entre si (FREIRE, 1997,p.183). 

 

Sobre a participação dos familiares nos jogos e brincadeiras na escola, 18 

alunos são a favor, ao passo que 5 são contra. É importante lembrar que o homem é 

resultado da produção e reprodução das formas de pensar, agir, sentir e dos 

movimentos corporais da sociedade. Nesta sociedade estão inseridas a escola e a 

família. Sabe-se que diversos elementos da cultura corporal foram incorporados na 

disciplina de Educação Física, tais como jogos, brincadeiras, ginásticas entre outros. 

Assim, fica evidente que a participação dos pais em jogos e brincadeiras na escola 

torna-se um fator de reafirmação cultural. 

Nas aulas 5 e 6 a turma foi dividida em grupos, com vivências de trabalho em 

equipe, tendo em vista que a formação dos grupos foi feita a partir de uma dinâmica 

e os estudantes não escolheram os integrantes. 

 Na perspectiva de que os alunos eram do 5°ano, sabe-se que os mesmos, ao 

ingressarem nos anos finais do Ensino Fundamental, encontram um “mundo” 

totalmente diferente do que estavam habituados. Nesse sentido, a formação dos 

grupos gerou diversos questionamentos pois os aprendizes queriam escolher os 

integrantes. A professora explicou a todos que o objetivo seria conhecer melhor os 



colegas entre os grupos formados, pois cada educando vem de determinada Escola 

do município.  O trabalho em grupo foi muito importante, os alunos aprenderam uns 

com os outros e socializaram-se no processo ensino-aprendizagem. A importância 

do trabalho em grupo de acordo com Dohme (2009, p.129) “Motivadas pelo prazer e 

alegria que estas atividades costumam proporcionar às crianças, elas conhecem-se 

melhor e passam a desenvolver mais confiança umas nas outras o que será 

importante para sua atividade em grupo”. 

Um dos fatores mais importantes na disciplina de Educação Física é 

desenvolver nos estudantes o espírito de cooperação na prática dos jogos e 

brincadeiras. Do contrário, supervaloriza-se a competição e brincar ou jogar perde 

muito da função de atitude saudável e de divertimento, sendo por isso muito 

importante trabalhar os jogos cooperativos como elemento de estudos. 

Em seguida foi realizada, no saguão da escola, a atividade Lençol de Bolas, 

descrita no projeto de intervenção. A professora deparou-se com alguns 

desencontros sobre o desenvolvimento da atividade; sanadas as dúvidas, todos 

desempenharam a ação com muito entusiasmo. 

Na sequência, a docente oportunizou a turma a identificar as dificuldades 

encontradas para a realização da atividade e ressaltou a importância do trabalho em 

equipe, ou seja, da cooperação, enfatizando que todos dependem uns dos outros 

para que a tarefa seja realizada com sucesso, superando as dificuldades e desafios. 

Nesse sentido, fica evidente a importância do trabalho em equipe desenvolvendo o 

companheirismo e superando o individualismo. 

 Para finalizar a aula, os alunos, em grupos, elaboraram de 3 a 5 perguntas 

sobre como eram as aulas de Educação Física dos seus pais ou responsáveis.  

Desta pesquisa resultará a socialização das atividades para a terceira etapa.    

 

2.2 SEGUNDA ETAPA 

 

 As aulas 7 e 8, consistiram numa pesquisa sobre Jogos e Brincadeiras no 

laboratório de informática da escola, com o objetivo de oportunizar a utilização 

daquele espaço com informações diferenciadas referentes aos conteúdos de 

Educação Física: pesquisar conceitos, importância, histórico e origem da disciplina. 

Na perspectiva de Pais (2010), os recursos tecnológicos digitais ampliam as 

situações de aprendizagem, multiplicando as condições potenciais de acesso ao 



conhecimento. Esta atividade foi planejada no horário em contraturno quando o 

laboratório estava disponível. Ao relatar a aula o aluno 1 descreveu o seguinte: 

“Achei muito legal, interessante, [...] gostei de ir no laboratório, de vir na escola a 

tarde” (DSP). A aluna 2 disse que também gostou “[...] pois fiz uma atividade 

diferente, foi muito legal, [...]” (BKZ). Para a aluna 3, a aula foi de muita 

aprendizagem: “eu aprendi muita coisa, como surgiu a Ed. Física, como se faz várias 

brincadeiras, eu não conhecia aquela sala do laboratório, eu achei ela tão legal [...] 

(JCC). 

 Tendo em vista que foi a primeira aula da turma no laboratório de informática, 

no início os estudantes estavam inquietos e ansiosos. A atividade foi desenvolvida 

sem imprevistos e os educandos mostraram-se muito interessados. Para Freire e 

Scaglia, (2009, p.178) a construção de práticas pedagógicas inovadoras, que saiam 

da rotina metodológica escolar, motiva os alunos no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 Nas duas aulas seguintes 9 e 10, a professora promoveu um debate e 

elaboração de um texto coletivo com conhecimentos adquiridos na pesquisa 

realizada no laboratório de informática da escola.  Como relatam Darido e Souza 

Junior (2007, p. 21): “[...] a autonomia é facilitada quando se estimula o aluno a 

participar das discussões e reflexões em aula”. O texto elaborado foi transcrito em 

um papel bobina. Observou-se que os alunos sentiam-se valorizados e importantes 

na medida em que suas ideias passavam a fazer parte do texto. 

 Em seguida, em duas outras aulas 11 e 12, ocorreu a confecção de cartazes, 

execução de movimentos e elaboração de frases, com os alunos organizados em 

novas duplas. Foi necessário os discentes vivenciarem o trabalho com diferentes 

colegas, pois saber trabalhar com as diferenças é de suma importância para o 

ensino-aprendizagem. 

 O objetivo das atividades destas aulas foi despertar a criatividade e trabalho 

cooperativo, através da elaboração dos cartazes e expressão dos movimentos 

corporais pesquisados. Vale lembrar que para Daolio a Educação Física: “[...] seria 

responsável por tornar a escola mais agradável para a criança.” (2010 p.71). 

 

2.3 TERCEIRA ETAPA 

 



 Foram desenvolvidas atividades contemplando o conteúdo estruturante Jogos 

e Brincadeiras. Na perspectiva de Soler (2006, p. 49): “[...] por meio do jogo, a 

criança constrói o seu mundo e estreita as relações sociais”. Para Dohme (2009, 

p.122), as atividades lúdicas “[...] podem colaborar com o desenvolvimento pessoal, 

a formação do homem autônomo, e ao mesmo tempo, com a melhoria na 

participação comunitária”. Tornando a sala de aula um ambiente favorável a 

aprendizagem e interação entre os alunos. 

 Nas aulas 13 e 14   organizou-se um painel educacional com jogos e 

brincadeiras da pesquisa feita com os familiares dos alunos. Sobre a participação da 

família na escola as considerações ressaltadas por Szymanski (2011, P.15): “Um 

passo importante para a construção de uma parceria entre escola e pais é 

considerá-los também como educadores, que têm o que transmitir e o que 

aprender”.  

 A turma analisou as atividades oriundas da pesquisa realizada com os pais e 

elencaram coletivamente algumas propostas do painel para praticar na quadra, 

como: brincadeiras de roda, pular corda, amarelinha, pular tábua, jogar peteca, entre 

outras. Em seguida foi organizado um mural com as atividades selecionadas.  

 Nas duas aulas seguintes 15 e 16, foram proporcionadas vivências da 

pesquisa com os pais ou responsáveis, com o objetivo de praticar atividades de 

forma coletiva e propiciar a interação e a socialização entre os alunos e seus pais ou 

responsáveis. Os estudantes desenvolveram as regras e prepararam os materiais 

necessários. As duplas demonstraram, com muita criatividade, de que maneira 

planejou a atividade apontando os materiais necessários, as regras e o 

desenvolvimento da mesma. 

 Enquanto que na aula 17, o objetivo foi conhecer os colegas de sala de aula, 

desenvolver o ritmo, despertar a relação interpessoal e a importância da consciência 

corporal, bem como estimular atenção e movimentação. Para tanto, aplicou-se as 

atividades planejadas no projeto de intervenção, sendo: “Balão maluco”, “rebater 

balões” e “Brincando com balões”, esta última atividade foi importante para despertar 

a importância da consciência corporal. No entendimento de Daolio (2010, p. 75): 

“Corpo é o início da aprendizagem. Você aprende a se movimentar, a se conhecer, a 

ver o teu espaço, tudo através do seu corpo. Você enxerga o mundo através do seu 

corpo”. A última atividade da aula foi “balão amarrado no pé”, a qual deixou a turma 

bastante agitada, porém cansados e satisfeitos. 



 Na próxima aula, a 18, o objetivo consistiu em desenvolver a habilidade de 

correr em grupo e individual, propiciar a atenção, ritmo, pulo, coordenação motora e 

agilidade. Na primeira atividade, “A porta”, percebeu-se certa dificuldade da turma 

em discernir o sentido contrário a que deveria correr. A atividade “Cada macaco no 

seu galho”, exigiu bastante atenção e agilidade da turma, a qual mostrou-se bastante 

dinâmica, bem como na atividade seguinte, denominada “Passeio dos bambolês”. 

Para finalizar a aula foi trabalhada a atividade “Pulando corda”.  

 Na aula seguinte, a 19, foram trabalhados os jogos cooperativos com o 

objetivo dos alunos memorizarem os nomes dos colegas, vivenciarem e perceberem 

outras possibilidades de atividades nos conteúdos de Educação Física, despertando 

o relacionamento interpessoal, o estímulo à cooperação, convivência e trabalho em 

equipe. 

 A aula iniciou com a professora explicando o que é cooperação. Na 

perspectiva de   Brotto, “[...] cooperação: é um resultado onde os objetivos são 

comuns, as ações são compartilhadas e os resultados são benéficos para todos” 

(2001, p.27, grifos no original). Destaca que a cooperação envolve o trabalho em 

equipe, a participação de todos em busca de um objetivo comum. Assim, as 

atividades compreenderam: “Pega corrente” e “Teia de barbante”, sendo que na 

segunda atividade o espírito de ajuda mútua foi acentuado com as qualidades entre 

os educandos. As outras vivências aplicadas nesta aula foram: “Caranguejos” e 

“Caminhar sobre o mar”. Verificou-se que a turma superou o desafio apresentado, 

demonstrando boa coordenação motora. 

 Nas próximas duas aulas, 20 e 21, a docente proporcionou jogos de tabuleiro 

e mesa em forma de circuito de acordo com Ferreira (2010) para a qual utilizar o 

circuito, além de possibilitar uma participação maior e mais lucrativa em termos de 

aprendizado, permite que o aluno vivencie maior número de atividades em uma só 

aula. Em relação ao jogo, para o Coletivo de autores (1992, p.66), este “[...] 

apresenta-se como elemento básico para a mudança das necessidades e da 

consciência”. Os jogos de tabuleiro e de mesa denominados jogos intelectivos são 

atividades excelentes para exercitar a mente ativando a memória e estimulando a 

concentração. O objetivo da aula foi oportunizar a participação e vivências, exercitar 

a memória e estimular a concentração. Os jogos compreenderam xadrez, damas, 

dominó, trilha, pega-varetas, jogo da memória, quebra cabeça, uno, resta um e cinco 

marias (com pedrinhas). Antes de iniciarem, a professora repassou as regras. Vários 



estudantes não sabiam jogar, principalmente o xadrez, por isso, a docente formou 

cada dupla unindo um aluno que já sabia e outro que não sabia. 

 Na aula 22,  última desta etapa, a atividade foi desenvolvida em parceria com 

as professoras de Língua Portuguesa e Artes que contribuindo com o projeto 

construíram textos em forma de tirinhas  com os alunos, tendo como tema “A 

Concepção da Disciplina de Educação Física”. Com isso ficou claro a importância do 

trabalho enfatizar a interdisciplinar, pois de acordo com Darido e Souza Junior (2007, 

p.19), [...] “Todo conhecimento mantém um diálogo permanente com os outros: a 

relação entre as disciplinas pode ir da simples comunicação de ideias até a 

integração de conceitos”. 

  Ao final desta etapa percebeu-se que os alunos já estavam adaptados e 

organizados no desenvolvimento das atividades. Pode-se afirmar que o ápice desta   

etapa foi a atividade interdisciplinar entre Artes, Língua Portuguesa e Educação 

Física na elaboração das tirinhas. Foram utilizadas as mesmas na confecção dos 

convites para a etapa seguinte. Como relatou a professora de Língua Portuguesa 

(P.C), a atividade desenvolvida de forma interdisciplinar com Educação Física foi 

muito válida pois conseguimos colocar a teoria em prática, por meio da elaboração 

das tiras relacionando o conteúdo entre as disciplinas. 

 

2.4  QUARTA ETAPA  

 

 Esta etapa compreendeu quatro aulas e teve como foco o envolvimento e o 

compromisso dos pais e responsáveis para realizarem as atividades com seus filhos, 

participando na escola. Parolin ressalta: 

 

A família é o núcleo constitutivo do sujeito. É um sistema que une as 
pessoas que a compõem, não apenas sobre o mesmo teto e com o mesmo 
sobrenome, mas, fundamentalmente, pelas representações que se 
constroem à medida que vão compartilhando o cotidiano (2010, p.37). 

 

 Nesta perspectiva   é fundamental o envolvimento dos pais compartilhando 

suas experiências e participando da vida escolar dos seus filhos. A escola precisa 

constantemente valorizar a importância da família, oportunizando momentos e 

atividades entre pais e filhos. Desta forma, a aula 23 foi destinada para a 



organização das atividades e preparo dos materiais necessários para vivenciarem 

com a família. 

 Nas aulas 24 e 25, ocorreu a socialização e prática de atividades com os 

familiares. Destaca-se que, mesmo considerando as dificuldades dos pais de irem 

até a escola, muitos foram e contribuíram significativamente, principalmente quando 

socializaram o modo como brincavam quando eram crianças, assim, os estudantes 

perceberam diversas diferenças e semelhanças de algumas brincadeiras do tempo 

de seus pais e como são hoje. A turma ficou muito ansiosa para confraternizar as 

atividades e, um grupo fez a abertura da aula com a seguinte fala: “Olá bom dia! 

Estamos aqui hoje para apresentar o projeto da turma do 6º ano A da professora 

Lusmary Jeane Nunes - A Educação Física para além do “Jogar Bola”: Limites e 

Possibilidades. Este projeto tem como objetivo mostrar que a Educação Física é 

bem mais do que jogar futebol, vôlei ou futsal, é também jogos e brincadeiras que 

iremos apresentar aqui”. Ficou evidente que uma atividade como esta, além de 

motivar a autonomia, estimula a interação família e escola, pois é um fator 

importante para o aprendizado de todos os envolvidos. 

 Na aula 26 ocorreu a avaliação das experiências das atividades. A professora 

coordenou o diálogo entre os alunos, pais e responsáveis, bem como encaminhou a 

avaliação das atividades desenvolvidas. Observou-se o envolvimento e a 

participação dos pais diante das atividades e também pela possibilidade de 

retornarem aos bancos escolares com seus filhos. No final da aula, foi feita uma 

confraternização e, cada aluno entregou ao pai ou responsável uma lembrança com 

um bombom; é importante destacar que esta ideia partiu dos próprios estudantes, no 

sentido de valorizar a presença dos pais na escola. Outro fator importante é que um 

dos alunos levou o vizinho para a escola, já que seus pais não puderam ir. Na 

opinião e relato da mãe de aluno (M.C.T.) “Gostei muito, foi muito divertido brincar 

com as crianças e interagir com elas foi muito proveitoso. Seria muito bom acontecer 

de novo e termos estes contatos com os filhos”. 

 

2.5 QUINTA ETAPA 

 

 Esta etapa envolveu 6 aulas. Os alunos, organizados em grupos por 

afinidades, prepararam as atividades e os materiais que foram utilizados para a 

socialização, bem como a estrutura física da escola para a exposição dos materiais 



confeccionados e elaborados no decorrer desta intervenção. Os estudantes estavam 

muito agitados para esta preparação, o que gerou um fato “estranho”, pois um 

professor reclamou da “bagunça” da turma que corria de um lado para o outro, 

preocupada com o sucesso do evento.  

 As aulas 29 e 30, consistiram na socialização com o outro 6º ano da escola, 

por meio de atividades práticas já preparadas, destacando os jogos e brincadeiras e 

uma pequena mostra no saguão do colégio para a apreciação da comunidade 

escolar. Os alunos do outro 6º ano visitaram a exposição, fizeram perguntas e 

obtiveram respostas por parte dos estudantes. 

 Nas aulas 31 e 32, foi feita a avaliação final da implementação bem como 

uma singela confraternização. Retomou-se o questionário diagnóstico, aplicado no 

início deste projeto, para verificar as transformações ocorridas no entendimento dos 

alunos sobre a concepção de Jogos e Brincadeiras. Em relação a concepção sobre 

a Educação Física na escola, observou-se que houve uma diferença com o pré-

teste, quando anteriormente a maioria concebia a Educação Física como a prática 

de esportes e ainda aparecia o aluno que via na disciplina apenas o “jogar bola”, 

naquele momento a maioria dos estudantes entenderam que a disciplina representa 

atividades livres/diversificadas. Sobre as atividades preferidas nas aulas práticas da 

disciplina, o futebol continuou sendo o predileto, seguido pelos jogos e brincadeiras, 

dança, voleibol, ginástica, bets e lutas. Entre o jogo ou esporte que os alunos têm 

mais dificuldade para praticar destacaram-se o voleibol e o futebol, seguidos do 

basquetebol, ginástica, xadrez, dominó, dança e jogos de tabuleiro. 

Sobre o emprego de filmes e vídeos nas aulas de Educação Física, em 

relação ao pré-teste verificou-se que 1 aluno mudou de opinião e passou a apreciar 

filmes e vídeos nas aulas. Em seguida, os educandos descreveram as atividades 

que gostariam de praticar nas aulas de Educação Física, a partir de jogos e 

brincadeiras: futebol, dança, desafios, voleibol, queimada, brincadeiras, pega-

bandeira, pula carniça, pega-pega, três cortes, basquetebol, lutas, uno, jogo da 

corrida, rouba-bandeira, coelhinho sai da toca, ping-pong, ginástica, pular corda, 

esconde-esconde e jogos de tabuleiro. 

Da turma 23 alunos afirmaram que não gostariam de praticar atividades de 

Educação Física em conjunto com outras disciplinas, enquanto que 5 alunos 

gostariam. Sobre a participação dos familiares nos jogos e brincadeiras na escola, 

constatou-se que, em relação ao pré-teste, grande parte da turma mudou de opinião, 



passando a aceitar o fato de familiares participarem de jogos e brincadeiras na 

escola. 

Após a aplicação do questionário, a docente organizou, com a ajuda da turma 

e da direção da escola, uma confraternização envolvendo professores e equipe 

pedagógica para dialogar sobre os avanços conceituais dos alunos participantes do 

projeto. A equipe pedagógica analisou e refletiu junto com a professora os resultados 

obtidos no questionário diagnóstico, destacando a realização de práticas 

pedagógicas diferenciadas nas aulas de Educação Física, desde o uso de vídeos 

nas aulas até as atividades que envolvem e trazem os pais para a escola. Ressalta-

se que é no ambiente familiar que a criança inicia suas primeiras aprendizagens, 

intensificando-as na escola. Para que o aprendizado escolar tenha êxito é importante 

a participação da família. Segundo Parolin (2008, p.01) “[...] Destaco que o papel da 

família na formação e nas aprendizagens das crianças e jovens é ímpar. Nenhuma 

escola por melhor que seja, consegue substitui a família”. O comprometimento dos 

pais proporciona às crianças uma educação sadia, com responsabilidades e afeto, 

estimulando a busca pelo conhecimento. 

 
3 CONTRIBUIÇÕES DO GTR 
 

 Diante do exposto, torna-se importante evidenciar algumas contribuições dos 

professores que participaram do Grupo de Trabalho em Rede – GTR durante a 

implementação do projeto. Sobre a enviesada cultura de que a Educação Física 

refere-se ao jogar bola, a docente G.M. pontuou: 

 

Esse projeto é bom para os professores que só "dão a bola" para os alunos, 
pois essas atividades são conhecidas e deveriam ser aplicadas e adaptadas 
sempre para todas as turmas, o mais interessante é a participação dos pais! 
[...]os alunos se beneficiam em todos os aspectos, pois essas atividades e 
outras -que não seja futebol- já são aplicadas na minha aula, [...] como 
conteúdo curricular.  

 

 A professora L.S. concorda que: 

 

[...]os alunos pedem para jogar bola, mas como acontece algumas vezes o 
jogar bola não abrange todos os alunos, outras atividades dão oportunidade 
a todos com mesmas condições de participação e habilidades desde o mais 
tímido ao mais extrovertido, colocando-os no mesmo nível, o que 
geralmente não acontece no futebol/futsal pois os mais fracos se sentem 
desestimulados. 

 



 Observa-se que as atividades que vão além do jogar bola já fazem parte do 

cotidiano pedagógico de alguns professores. No entanto, para que isso realmente 

aconteça, é indispensável o trabalho em equipe,  destacou o professor M.C.: 

 

[...]somente os professores de educação física não conseguem fazer um 
bom trabalho mesmo que queiram e tenham boa vontade [...], o trabalho só 
se concretiza se for em equipe e muitas vezes nos desgastamos, não é que 
não trabalhamos é que nos sobrecarregam pensando que podemos assumir 
o papel de todos quando na verdade devemos estar todos juntos pela e na 
Educação. 

 

 Embora o engajamento da escola seja fundamental neste trabalho, a 

professora E.A. lembra: “[...] Cabe ao professor decidir de acordo com as condições 

da escola e materiais disponíveis o que será mais adequado trabalhar no 

bimestre/trimestre”. 

 Sobre o projeto de intervenção aplicado, o professor L.D. destacou as 

atividades motoras, lúdicas, os jogos cognitivos, a busca no ambiente informatizado, 

a pesquisa, o debate, a produção de mural e a organização dos conceitos sobre a 

disciplina de Educação Física.  

 De modo geral, os professores que participaram do GTR fizeram 

contribuições valiosas ressaltando as atividades lúdicas, os jogos e as brincadeiras, 

bem como outras atividades cognitivas: 

 

[...] Gostaria de ressaltar, que é importante o desenvolvimento de atividades 
como Jogos e Brincadeiras com os alunos das series iniciais (6° e 7° ano), 
visto que na maioria das vezes não sabemos o que esses alunos faziam 
nas aulas de Educação Física anteriormente. [...] Posso estar enganada, 
mas sinto que a maioria não tinham aulas de educação física bem 
orientada, ou seja, com um objetivo a ser alcançado. (J.G.). 

 

 As contribuições obtidas no GTR reafirmaram a necessidade e a importância 

de explorar diferentes possibilidades metodológicas na prática pedagógica de 

Educação Física, reforçando o resgate da participação da família na vida escolar dos 

alunos e a substituição de atividades rotineiras por atividades que privilegiam o 

desenvolvimento corporal e cognitivo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     

No projeto de intervenção pedagógica aplicado “A Educação Física para além 



do “jogar bola”: limites e possibilidades”, trabalhou-se possibilidades metodológicas, 

buscando contribuir para a eliminação do vazio existente nos conteúdos e práxis das 

aulas de Educação Física, nele foram propostas alternativas para o desenvolvimento 

integral dos alunos do 6 º ano “A”, do Colégio Estadual Floriano Peixoto EFMP, 

priorizando o lúdico em suas atividades. 

É importante ressaltar, que a implementação do projeto em questão, 

aconteceu com muitos contratempos, dentre os quais, os mais relevantes foram: 

alteração da matriz curricular, por parte da SEED, com a redução do número aulas 

semanais; a realização da Copa e suspensão de aulas em virtude das chuvas.  

 Entretanto, observou-se que o lúdico e o colaborativo, relacionados com as 

aulas de Educação Física, constituem apenas uma pequena demonstração das 

práticas pedagógicas que podem e devem ser trabalhadas nas aulas de Educação 

Física nas escolas públicas do Estado do Paraná. Percebeu-se que a utilização de 

metodologias diferenciadas modificam as práticas pedagógicas existentes nas salas 

de aulas, ressaltando a importância da disciplina, presente na matriz curricular. 

  Constatou-se que é possível desmistificar certos conceitos pré-estabelecidos 

quanto a disciplina interagir de forma interdisciplinar, pois as atividades referentes a 

jogos e brincadeiras apresentadas é apenas uma pequena demonstração de limites 

e possibilidades pedagógicas para desenvolver nas escolas. Ressalta-se que as 

mesmas podem ser adaptadas, conforme o nível da turma. 

 Da mesma forma, verificou-se que a disciplina de Educação Física não é 

sinônimo de “jogar bola”, pois há uma grande diversidade de atividades pedagógicas 

eficazes e objetivas, como a cultura corporal que é essencial para a qualidade de 

vida dos alunos envolvidos. 

 A disciplina de Educação Física é uma das favoritas, em todas as séries. 

Logo, é preciso aproveitar esta motivação, para melhorar a prática pedagógica, 

oportunizando atividades recreativas e lúdicas que envolvam todos os alunos, 

despertando-os para a interação e socialização.  

Para a oportunizar práticas pedagógicas inovadoras, pode-se aproveitar os 

recursos disponibilizados pela escola, como o laboratório de informática. Atividades 

neste espaço permitem a saída da rotina metodológica escolar, motivando os alunos 

no processo de ensino e aprendizagem.  

Da mesma forma, as atividades interdisciplinares apresentam-se como 

ferramentas importantes no ensino-aprendizagem significativo. Isso ficou evidente, 



pois percebeu-se uma mudança na concepção dos alunos, quanto à Educação 

Física e também na expectativa pela prática da disciplina, quando foram propostas 

atividades diversificadas. 

 Nesta perspectiva, não se faz necessário nenhuma prática pedagógica 

excepcional, mas práticas simples, como por exemplo, jogos e brincadeiras que 

oportunizem a socialização e cooperação entre os alunos. Constatou-se ainda que é 

possível promover a interação entre a escola e as famílias, incentivando a 

participação e o envolvimento dos pais nas atividades propostas, aproveitando suas 

vivências de infância, e contribuindo para melhorar as práticas pedagógicas e, como 

consequência a aprendizagem dos alunos. 
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