
 

COLÉGIO PEDRO II 

 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

Programa de Residência Docente 

 

 

 

 

 

 

Bruno Rafael Soares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR NA PROMOÇÃO DA SAÚDE SOCIAL 

DE EDUCANDOS DOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro  

2017 

 



 
 

 
 

Bruno Rafael Soares 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NA PROMOÇÃO DA SAÚDE 

SOCIAL DE EDUCANDOSDOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Produto Acadêmico Final apresentado ao Programa de 

Residência Docente, vinculado à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio 

Pedro II, como requisito parcial para obtenção do 

título de Especialista em Docência da Educação 

Básica na Disciplina de Educação Física. 

 

 

 

Coordenador: Simone Salgado 

 

Orientador/Supervisor:Yvone de Lima e Silva 

 

Campus de atuação no Colégio Pedro II: Engenho Novo I 

 

Área/Disciplina: Educação Física 

 

Instituição de Origem: Escola Municipal Jardim Glaucia 

 

 

Rio de Janeiro 

2017 

 



 
 

 
 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 BIBLIOTECA PROFESSORA SILVIA BECHER  

CATALOGAÇÃO NA FONTE 

 

S676   Soares, Bruno Rafael  

               Contribuições da educação física escolar na promoção da saúde social 

de educando dos anos iniciais do ensino fundamental / Bruno Rafael 

Soares. - Rio de Janeiro, 2017. 

               61 f.  

 

   Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na 

Disciplina Anos Iniciais do Ensino Fundamental) – Colégio Pedro II. 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. Programa 

de Residência Docente. 

  Orientador: Yvone de Lima e Silva. 

                                        

    1. Anos iniciais do ensino fundamental – Estudo e ensino.  2. 

Educação física escolar. 3. Jogos educativos. 4. Violência. 5. Saúde.  

I.Silva, Yvone de Lima e. II. Colégio Pedro II. III. Título. 

 

                                                                                                           CDD: 372 

 

   Ficha catalográfica elaborada pelo Bibliotecário Andre Dantas – CRB7 5026 



 
 

 
 

Bruno Rafael Soares 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NA PROMOÇÃO DA 

SAÚDE SOCIAL DE EDUCANDOSDOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em: _____/_____/_____. 

 

 

 

 

Profª. MsYvone de Lima e Silva (Orientadora); Colégio Pedro II 

 

 

 

Prof. Ms.Fabiano Lange Salles; Colégio Pedro II 

 

 

 

 

Profª. Drª. Carolina de Castro Nadaf Leal; Colégio Pedro II 

Produto final apresentado ao Programa de 

Residência Docente, vinculado à Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do 

Colégio Pedro II, como requisito parcial para 

obtenção do título de Especialista em Docência 

da Educação Básica na Disciplina Educação 

Física. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho e todo aprendizado 

adquirido nesta caminhada á minha Avó 

Lindaura que partiu me deixando o 

ensinamento que a paciência, a fé e a bondade 

me levariam à lugares inimagináveis. 



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço a Deus por me possibilitar a existência, me suprir em saúde, guiando meus 

caminhos em luz e paz. 

Ao Arthur, por ser a fonte mais pura e inesgotável de inspiração, por estarmos “sempre 

juntos” e por me dar seu melhor quando mais precisei.  

À Felícia – Giselli Chistine Pinto por me questionar se de fato o caminho era esse. Com isso, 

me ajudar a descobrir que a maior violência que um homem possa cometer é o deixar de 

acreditar em si, nos seus sonhos e onde sua perseverança, equilíbrio e coragem o possam 

levar. Obrigado por soprar bem forte até que eu pudesse voar! 

Agradeço à minha família, meu tripé referencial: mãe (exemplo de otimismo), tia Sandra 

(exemplo de perseverança) e vó Lindaura,“in memorian” (exemplo de honestidade e 

bondade). 

Obrigado ao meu irmão de vidas eternas Heverson,“in memorian”, por sua contagiante 

alegria em educar e por intervir junto a Deus nos momentos mais difíceis desta caminhada. 

Chegamos juntos amigo; obrigado por sempre estar presente. 

Meu muito e carinhoso obrigado a Yvone de Lima e Silva, minha orientadora. Suas palavras 

de incentivo, seu comprometimento e direcionamento foram substanciais para chegada até 

este ponto. Obrigado por sempre acreditar. Novos ciclos serão iniciados! 

A toda equipe desta honrada instituição – Colégio Pedro II, ao campus Engenho Novo I. Este 

espaço muda homens, obrigado por aí poder passar! 

Aos educandos da escola municipal Jardim Glaucia, obrigado por tanto me ensinar. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sonho. O sonho alimenta a alma e fortalece o 

espírito; para cultivar o bem ou o mal, a paz ou 

a guerra. Os Nossos pensamentos, são sonhos”.  

(Nilton de Souza da Silva)  



 
 

 
 

RESUMO 

SOARES, Bruno Rafael Soares.Contribuições da Educação Física Escolar na promoção 

da saúde social de educandos dos anos iniciais do ensino fundamental. 2017. 61 f. Produto 

Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Educação 

Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 

Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2017. 

 

O presente estudo tem por objetivo investigar se a prática de jogos com regras nas aulas de 

Educação Física escolar contribui para promoção da saúde social de educandos dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. O processo investigativo constitui-se de uma pesquisa-ação 

com abordagem qualitativa, Tal prática buscou alcançar mais do que dados numéricos, pois a 

intenção era obter informações através de interpretação e análise de comportamentos, atitudes, 

ideias, contextos, discursos, valores, dentre outros, interagindo com o problema. Foi abordada 

a interdisciplinaridade, os jogos com regras definidas por ações coparticipativas como parte 

integrante do processo de construção do conhecimento e por meio destes, a busca pelo 

dialogar acerca das diferenças culturais, suas identidades e a proposição legítima de 

alteridade. A amostra foi composta pelos alunos da turma 341, 4º ano do Ensino Fundamental 

da escola Jardim Gláucia da rede municipal de Belford Roxo, no Estado do Rio de Janeiro. 

Todo processo se deu na primeira etapa com o diagnóstico dos educandos sobre seus 

entendimentos para os conceitos de Saúde, Violência e Saúde Social. Na sequência, a segunda 

etapa, aplicação de aulas práticas onde os possíveis aspectos de violência que surgissem 

pudessem ser superados com decisões pautadas na coparticipação.Ao final de cada aula, um 

pequeno grupo de debates problematizava possíveis questões acerca da violência ocorrida em 

aula. Os resultados mostram a evolução na tomada de consciência sobre alguns conceitos 

elencados no que tange as relações de saúde, a percepção e reconhecimento de práticas 

violentas para com o outro e o diálogo como alternativa para minimizá-lo. Entende-se assim 

que os jogos com regras, à maneira como foram propostos, oportunizam a melhora da saúde 

social, vivências menos sombrias. 

 

Palavras-chave: Violência. Saúde. Saúde social. Jogos com regras. Coparticipação 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente e em caráter de urgência, a sociedade e a educação, assim como a 

Educação Física Escolar se voltam a pensar e repensar seus rumos. Tal perspectiva 

aponta para superação dos chamados “tempos sombrios”. (ANDRADE, 2010, p. 109).  

A fragilidade dos valores humanos fertiliza uma crise moral e ética, regadas por 

tensões nas dinâmicas sociais da contemporaneidade; o que vem contribuindo para 

relações cada vez mais violentas, menos saudáveis socialmente. 

Nesse sentido, dialogarmos acerca do conceituar e praticar saúde, sobretudo, 

significa agir em reconhecimento de si e do outro, enquanto cidadãos inseridos em um 

contexto de direitos e deveres em uma sociedade “intercultural” (CANDAU, 2008, 

p.22), o que vem sendo apresentado como orientação de processos, os quais têm por 

base o reconhecimento do direito à diferença e à luta contra todas as formas de 

discriminação e desigualdade social. 

Diante de tal exposto, a partir das aulas de Educação Física na escola, 

entendemos a importância de discutir e significar experiências práticas que promovam 

tensões capazes de instigar e movimentar uma efetiva tomada de consciência do sujeito 

da aprendizagem no que tange aos próprios valores e atitudes perante si, ao outro e a 

toda sociedade, superando os chamados tempos sombrios, diluindo nas interações 

humanas mais afetivas e harmoniosas o que se entende por violência. 

No caminhar deste percurso, 

algumas competências devem ser desenvolvidas no período escolar, como a 

reflexão, a criticidade, a aquisição de conhecimentos e saberes, a convivência 

entre outras mais específicas de cada disciplina, para que ao final deste 

processo o estudante assuma a postura de um cidadão pleno de direitos e 

responsabilidades. (DEF, 2014). 

O sistema educacional brasileiro, ainda que se desenvolva através do ensino por 

disciplinas, tem na Educação Física um importante meio de alcançar o objetivo primeiro 

da educação, (DEF, 2014). Sendo assim, acreditamos que nesse rico espaço de 

possibilidades, as aulas de Educação Física, adequadas às condições sociocognoscitivas 

dos educandos, criativas, lúdicas, atrativas, poderão por meio de jogos com regras 
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contemplar os sujeitos em sua totalidade, ou seja, para além dos aspectos motores, 

libertando-os dos chamados tempos sombrios. 

Perante tais ponderações, foi questionado se a prática de jogos com regras nas 

aulas de Educação Física escolar contribuiria para promoção da saúde social de 

educandos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Coadunando nesse sentido com o 

conceito de saúde apresentado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, onde nos diz 

que saúde é “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente 

ausência de afecções e enfermidades” (OMS, 1946, 1946). 

No entanto, sua significação para um completo estado de bem estar, em nossa 

expectativa, consiste no sujeito do processo, o educando, compreender não somente os 

aspectos conceituais que sustentam tal definição e sim, se apropriar de suas bases, 

significando sua aprendizagem na prática em atitudes conscientes que identifiquem o 

real estado de bem estar, superando as inúmeras adversidades encontradas num 

cotidiano dos tempos atuais, na promoção de dias mais humanos e saudáveis em sua 

totalidade. 
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2 OBJETIVOS 

1.1 2.1 Objetivos Gerais 

Investigar se a prática de jogos com regras nas aulas de Educação Física escolar 

contribui para promoção da saúde social de educandos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

1.2 2.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar o entendimento dos educandos acerca da violência, da saúde e 

da saúde social.  

 Promover jogos que estimulem atitudes não violentas. 

 Analisar o comportamento dos educandos após a aplicação dos jogos com 

regras.  
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3 JUSTIFICATIVA 

Cotidianamente, frente ao processo educativo, o autoquestionamento que me 

baliza enquanto educador me tensionou a responder sobre qual significação tenho 

promovido aos meus alunos quando lhes proponho experiências de aprendizagens. Este 

deslocamento de olhar sobre o outro, me despertou sensivelmente uma questão: “Que 

conhecimento a estes alunos, verdadeiramente importa?”.  

Perante tal provocação, e para dar sentido e significado ao processo ensino 

aprendizagem a que me propunha, entendi naquele momento, ano letivo de 2016, que 

para de fato intervir na realidade, particularmente dos alunos da turma 341 (Tia Mel) 

onde as singularidades se exaltavam em disparidades não só em gênero, credo, etnia e 

idade; muito precisaria ser feito. 

Neste grupo as discrepâncias “gritavam aos olhos”; a turma do 4º ano do Ensino 

Fundamental da escola Jardim Gláucia da rede municipal de Belford Roxo, no Estado 

do Rio de Janeiro, era tida como uma “turma boa”, onde apesar das distorções entre 

idade X série, lá estavam os melhores alunos daquele nível escolar. Não só 

“cognitivamente”, mas enquanto comportamentos e atitudes. Essa era a avaliação 

preliminar da escola no arranjo e direcionamento dos alunos a cada turma no período de 

planejamento e organização escolar. 

No entanto, já nos primeiros encontros das aulas de Educação Física para 

estabelecermos os chamados “combinados / combinados”, acordos feitos entre os alunos 

de cada turma e eu, me saltaram aos olhos um grande susto. 

Tratativas verbais e físicas das mais variadas. Xingamentos, insultos, apelidos e 

ameaças “bullying”, socos, pontapés, empurrões e outros tantos atos “violentos”, assim 

como posturas e atitudes veladamente coercitivas, aclimatavam de forma impregnada as 

relações daqueles tão pequenos e jovens cidadãos, alunos e alunas.  

Diante de tais cenas, quando perguntados sobre o porquê de agirem assim, quase 

que em coro, recebi como resposta, “- Ah, normal professor, a gente está acostumado, é 

assim mesmo...” Pois foi aí que me senti agredido por mim mesmo e entendi que seria 

imprescindível mergulhar no problema, uma vez que a manutenção daquele contexto 

brevemente narrado não seria saudável socialmente.  

https://www.google.com.br/search?q=bullying&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiopNSTzdPXAhVLmJAKHR2UCwYQvwUIJCgA


13 
 

 

Tal desafio, levado à experiência de formação continuada a partir da inserção no 

PRD – Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II do respectivo ano, me 

possibilitou alguns aprofundamentos teóricos.  

Como estruturação do processo investigativo, foi inicialmente elencada a 

hipótese de se a prática de jogos com regras nas aulas de Educação Física contribuiria 

para promoção da saúde social dos educandos. Este questionamento inicial não se 

restringiria ao aspecto conceitual apenas.  

Acreditava que tecer um olhar contemplativo sobre os educandos envolvidos 

naquele processo, possibilitaria balizar ações para “afetá-los” em sua totalidade, 

cognitiva (conceitual), afetiva (atitudinal) e motora (procedimental).  

Sendo assim e como desmembramento e avanço da investigação, outras 

perguntas foram feitas: 

1 - Qual seria o entendimento dos educandos acerca da violência e da saúde 

social? Pois queria entender o porquê de tamanha naturalização, nenhum 

questionamento às atitudes e comportamentos observados nas primeiras aulas. 

2- Jogos com regras estimulariam atitudes não violentas? Pois segundo as ideias 

de Freire (2003), eram os que faziam mais sentido e significado ao perfil etário daquele 

alunado. 

E foi a partir de tais questões que se deu o início de todo processo, uma 

caminhada de transformação. No que tange a mim, enquanto educador, pai, padrasto, 

filho, esposo, um componente da sociedade, o objetivo era o de me impregnar com as 

questões e “lutar” com amor e fé pela transformação daquele contexto. Sobretudo, em 

tais expectativas, saber que ao “final parcial” desta constante caminhada, que os abraços 

e olhares marejados de amor e ternura tomassem conta das novas cenas de início, meio e 

fim de cada ano letivo em nossa sociedade. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

4.1 A violência e os tempos sombrios 

A violência é um dos eternos problemas da teoria social e da prática política e 

relacional da humanidade. Não se conhece nenhuma sociedade onde a violência não 

tenha estado presente. (MINAYO, 1994). 

A ação de violência assume a título de análise sobre sua existência, um caráter 

polissêmico, uma vez que tal ato em sua dinâmica representa e é representada, 

influenciando e sendo influenciada de acordo com as singularidades de diferentes 

espaços e tempos sociais que se manifestar. 

Nesse sentido, para o desenvolvimento do presente estudo, adotaremos o 

conceito de violência sugerida por Priotto e Boneti (2009, p.162):  

Isto é, genericamente a violência pode ser entendida como uma ação 

diretamente associada a uma pessoa ou a um grupo, a qual interfere na 

integridade física, moral ou cultural de uma pessoa ou de um grupo, mas 

também esses efeitos podem ser provocados por acontecimentos e/ou 

mudanças radicais ocorridas na sociedade atingindo negativamente os 

indivíduos ou a coletividade em relação aos laços de pertencimentos, dos 

meios e condições de vida, etc. 

Com base nessas considerações, entendemos então a violência como um evento 

que provoca um mal a algo ou a alguém, ou seja, o lugar ou indivíduo agredido, 

violentado, viverá no momento da violência e possivelmente como consequência dela, 

tempos sombrios.  

Segundo Andrade (2010, p.109): “talvez se tenha tornado comum afirmar que 

vivemos tempos difíceis ou, para usar uma expressão arenditiana
1
, em tempos 

sombrios”. 

Nesse sentido,  

crise econômica e do sistema financeiro, crise de confiança nas instituições, 

crise de valores, crise energética, crise de sustentabilidade, mudanças 

climáticas e catástrofes ambientais, crises dos paradigmas, mudanças 

epistemológicas,guerras e terrorismos, intolerâncias religiosas e, não menos 

grave, crise do sistema educativo.Tempos tão difíceis ou sombrios que talvez 

já tenhamos escutado a expressão crise de época, para sinalizar que não 

                                            
1
Nota do autor - Hannah Arendt foi uma filósofa política alemã de origem judaica, uma das mais 

influentes do século XX.“Homens em tempos sombrios”,relevante obra da autora, foi publicada em São 

Paulo, pela Companhia das Letras, no ano de 1987. 
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vivemos simplesmente mais uma época de crises.Seria legítimo então 

perguntar-nos sobre que papel poderia desempenhar, nesses tempos 

sombrios, o pensamento educacional ou como ele nos poderia ajudar a 

compreender e a superar os desafios que se impõem (ANDRADE, 2010, 

p.109). 

Frente a tais questionamentos, entendemos a escola, a educação, bem como a 

Educação Física ocuparem papel preponderante no significar e ressignificar o 

conhecimento, a reflexão e a ação humana, ao que se pressupõe relações consigo, 

enquanto conhecimento de si e com o outro, enquanto conhecimento das diferenças, de 

forma justa, respeitosa e igualitária.  

Uma vez sendo espaço de confluência de diferentes sujeitos, histórias, valores, 

costumes e condutas, a escola corrobora por promover e também sofrer violência em 

sua rotina cotidiana.  

Conforme Priotto e Boneti (2009, p.168) estes diferenciam tais papéis da 

violência em relação à escola, classificando-as como: “violência na escola, violência 

contra a escola, e violência da escola”.  

Em uma breve descrição de cada forma de manifestação da violência, podemos 

entendê-las da seguinte maneira: a violência na escola é definida como atos ou ações de 

violência física ou incivilidades; a violência contra a escola é representada como 

vandalismo, destruição, roubo ou furto de patrimônios da escola; e a violência da escola 

refere-se a atos que a escola utiliza para prejudicar seus membros. 

Uma vez identificadas ás diferentes formas que possam ocorrer manifestações de 

violência, acreditamos que problematizar suas implicações é fundamental para que se 

possa superar este componente social na expectativa por tempos menos sombrios, mais 

humanos, afetivos e saudáveis. 

4.2 Saúde Social  

Em tempos sombrios, reconhecemos que vivemos uma crise moral e ética onde 

atitudes e comportamentos violentos desequilibram o que se pressupõe por saúde em 

seu aspecto social. 
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Pensar e agir promovendo saúde, sobretudo reconhecê-la como um tema de 

urgência em suas diferentes esferas nas sociedades, significa abarcar e fomentar pela 

escola suas significações, no que diz respeito a seu conhecimento enquanto conceito, 

práticas e atitudes. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS / WHO) define a saúde como “um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções 

e enfermidades” (OMS, 1946). 

Em função de tal conceituação, é notória a necessidade de problematizarmos na 

escola a questão da saúde como uma relação de harmonia ao olharmos os sujeitos de 

forma ampla, ou seja, biopsicossocial, independente da sociedade que estiver inserido.  

A OMS / WHO (1946) nos traz ainda em sua constituição que: 

Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um dos 

direitos fundamentais de todo o ser humano, sem distinção de raça, de 

religião, de credo político, de condição econômica ou social.A saúde de todos 

os povos é essencial para conseguir a paz e a segurança e depende da mais 

estreita cooperação dos indivíduos e dos Estados. 

Nesse sentido, a saúde pode ser entendida, assimilada e praticada de diferentes 

formas, uma vez que sua compreensão possui um caráter multifacetado que influencia, 

bem como é influenciada pelas dinâmicas sociais inerentes aos espaços-tempos culturais 

que pertence.  

Uma vez que a temática atravessa as diferentes esferas sociais, é necessário 

considerarmos seu dinamismo na sociedade problematizando na escola.  

A Educação é um dos meios através dos quais o direito à saúde se faz 

presente, principalmente em termos de prevenção e conscientização, com 

vistas à instrumentalização da comunidade escolar para intervir individual e 

coletivamente sobre os condicionantes do processo saúde/doença (BRASIL, 

1998 apud SILVA e AMPARO, 2015, p.241). 

Em consonância com a legislação, Silva e Amparo (2015, p. 241) nos 

apresentam que: 

Referente à Educação Básica, a temática saúde consta, formalmente, como 

assunto obrigatório no currículo escolar desde 1971. A legislação atual, 

denominada Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, não se reporta à existência 

de uma disciplina específica sobre saúde no currículo escolar, mas determina 
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que o Estado tem o dever de garantir programas suplementares de assistência 

à saúde (Art. 4º, VIII). 

Nesse sentido, e corroborando com os arranjos de Darido (2012, p. 212), 

é preciso educar para a saúde, levando em conta que todos os aspectos 

envolvidos na formação de hábitos e atitudes presentes no dia a dia da escola 

e da vida do aluno, por essa razão, a educação para saúde passou a ser tratada 

como um tema de urgência/tema transversal, permeando todas as áreas que 

compõem o currículo escolar. 

Para delimitação do presente estudo, faremos o recorte ao entendimento da 

Saúde Social uma vez que nos configura a ideia de a mesma estar relacionada com a 

capacidade do indivíduo interagir com outros e conseguir prosperar em ambientes 

sociais. Além de considerar a capacidade da pessoa de interagir com a sociedade, 

também são considerados os benefícios dessas interações com o bem estar do próprio 

indivíduo. Essa saúde é muito importante em relação à saúde individual. 

Amparados por Candau (2012 apud SÁ et al, 2015. p. 2), quando nos diz que “a 

temática saúde corrobora para reflexões mais amplas que envolvem, sobretudo, os 

processos de desenvolvimento da autoconsciência e o olhar sobre a dialética 

identidade/alteridade, numa perspectiva intercultural”, consideramos que a saúde 

passou, então, a ser mais um valor da comunidade que do indivíduo. 

4.3 Perspectiva multicultural 

Transitar pelos caminhos e debates acerca do multiculturalismo é uma tarefa 

bastante densa que significa compreender os processos e dinâmicas culturais e 

demográficos que tensionam as sociedades contemporâneas.  

Ao aproximarmos esse tema do cotidiano escolar e melhor compreender os 

imbricamentos político, econômico, social e cultural, significa, oportunizar o educando 

a horizontes de 360º de possibilidades de reconhecimento de identidades e suas 

diferenças.  

Não poderia deixar de lembrar que o advento das tecnologias da comunicação e da 

informação, impulsionados por dinâmicas globalizantes, multiplica a largos passos o 

cartel de oportunidades para o conhecimento e questionamento, nos levando, os levando 
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e instigando a todos(as) os sujeitos envolvidos no processo de formação e educativo a 

ampla capacidade de criticidade e autonomia no mundo das diferenças. 

De acordo com Candau (2008, p.13):  

A problemática da educação escolar está na ordem do dia e abarca diferentes 

dimensões: universalização da escolarização, qualidade da educação, projetos 

político pedagógicos, dinâmica interna das escolas, concepções curriculares, 

relações com a comunidade, função social da escola, indisciplina e violência 

escolares, processos de avaliação no plano institucional e nacional, formação 

de professores/as, entre outras. 

No entanto, passado quase uma década desde a divulgação das ideias 

supracitadas pela autora, as tensões político educacional frente ao tema das diferenças 

alcançou lugar de destaque, porém sua superação em concordância e legitimação aos 

preceitos da equidade parece ainda insipiente, de fato, vivemos tempos sombrios. 

Em um breve esclarecimento, vale sinalizar alguns aspectos que caracterizam o 

entendimento de multicultural o qual abarcamos para fundamentação deste estudo. 

De acordo com as ideias de Neira e Nunes (2009), em período de pós-guerra, 

houve um intenso fluxo migratório aos países do hemisfério Norte. Tal dinâmica 

ocorreu em função da decadente situação causada por longos períodos de exploração às 

suas colônias, o que as condicionou em profunda crise econômica e social. 

Nesse sentido, ainda coadunando com as análises dos autores supracitados, no 

Brasil, tal onda de migração, correspondeu com o período de franco desenvolvimento 

econômico onde grupos oriundos de regiões mais pobres, migravam para as metrópoles 

em busca de melhores oportunidades.  

Notadamente, em ambas as situações ocorreram “mistura de povos”, seus 

costumes, suas crenças, suas culturas. No entanto, evidenciaram-se ainda mais suas 

contradições, as condições de hierarquização assim como na resistência, a busca por 

espaço e voz por àqueles grupos até então dominados.  

Nos Estados Unidos, as dinâmicas multiculturais, estiveram marcadamente 

associadas a questões curriculares, escolares, ou seja, os grupos marginalizados, negros, 

hispânicos, mulheres e homossexuais travaram suas batalhas por direito a 
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universalização educacional, em outras palavras, por igual acesso aos conhecimentos, 

anteriormente restritos aos brancos descendentes de europeus. 

Ainda destacando as ideias de Neira e Nunes (2009), os mesmos salientam que 

compreender as diferentes facetas do multiculturalismo significa transitar por diferentes 

olhares, tais como apresentados por Hall (2003apud Nunes e Neira 2009, p. 212) onde 

adverte que a multiplicidade de ideias associadas ao termo multicultural o tornou um 

“significado oscilante” ou Kinchelo e Steinberg (1999 apud Neira e Nunes 2009, p. 

212) que sinalizam o Multiculturalismo “poder significar tudo e, ao mesmo tempo 

nada” ou mesmo Silva (2001 apud Neira e Nunes 2009, p. 212) postulando que tal qual 

como ocorre com a cultura contemporânea, o “multiculturalismo é fundamentalmente 

ambíguo”. 

Em outras análises, com base nos olhares citados, entendemos o 

multiculturalismo estar diretamente associado às relações de poder, que tensionam as 

diferentes culturas à dialogicidade equitária. 

Ainda no que tange a multiplicidade de significações acerca do 

multiculturalismo, este, pode ser analisado independentemente dos adjetivos que o 

acompanhem, ficando evidentes três projetos políticos de atuação: Multiculturalismo 

Conservador, Assimilacionista e Intercultural ou Crítico.  

Para o presente estudo, apoiamo-nos em debates acerca do Multiculturalismo 

Crítico apresentado por Candau (2008), pois este abarca subsídios para o entendimento 

de temas relevantes como a relação entre identidades, diferentes culturas e poder. 

Historicamente tal tema em destaque evidencia a violência, pois nesse processo, 

a cultura é concebida como campo de conflito, de permanente construção de negociação 

de sentidos.  

Candau (2008, p.15) destaca ainda que: 

A nossa formação histórica está marcada pela eliminação física do “outro” ou 

por sua escravização que também é uma forma violenta de negação de sua 

alteridade. Os processos de negação do “outro”, também se dão nos planos 

das representações e no imaginário social. 
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Tais afirmações sustentam a ideia de que o valor e reconhecimento legítimo a ser 

dado às culturas dominadas, ou seja, às minorias que clamam pelo direito à igualdade, 

pela alteridade, sobretudo, pelo reconhecimento de suas identidades individual e social, 

a voz, perpassa pela abertura ao diálogo, ao debate e à busca da superação das práticas 

de “monoculturalização”, o que entendemos como a mais tenra forma de violência 

contra a existência do outro, a diferença. 

Negar o diálogo, silenciar as identidades alheias, consiste em negar o outro, 

violar o direto restrito e social, a vida, a saúde, a existência de um múltiplo universal. 

4.4 Educação Física Escolar 

Em um breve relato de sua história no Brasil, a Educação Física nos chega oriunda 

da Europa pautada em perspectivas ginástica e recreativa. Em território nacional, sua 

significação perpassa por diferentes sentidos, desde a sua subserviência aos restritos 

interesses de instituições médicas (corpos higienizados e saudáveis) e militares (forte e 

controlados) assim como aos anseios de uma sociedade competitiva por meio dos 

esportes de alto rendimento (propaganda alienante ao pensamento crítico).  

De acordo com Darido e Rangel (2005, p. 59): 

Enquanto atividade, a Educação Física era entendida perante a legislação 

como destituída de um saber próprio, sem conhecimento a ser oferecido ao 

aluno: um fazer por fazer. Tornar a Educação Física aos olhos da lei 

componente curricular obrigatório é reconhecer que o seu ensino tem objeto 

de estudo e conhecimentos próprios presentes nos jogos, esportes, ginásticas, 

lutas, danças, capoeira e conhecimentos sobre o corpo, construindo então a 

base que a mantém na escola.  

Sendo assim, dando sentido e significado ao que se entende por cultura corporal, 

apesar do reconhecimento legal, há a necessidade de se modificar o enfoque 

de atuação da Educação Física na formação do aluno, que deverá ser o eixo 

central de qualquer projeto político pedagógico de ensino 

aprendizagem.(KRAMER, 1997 apud DARIDO e RANGEL, 2005, p. 59). 

A promulgação da LDB 9.394/96 – Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional 

viabilizou a inserção desta área de conhecimento que até então era interpretada como 

“mera prática” ao seleto grupo das chamadas disciplinas “legalmente importantes” 

elevando-a ao status de componente curricular obrigatório como anteriormente citado. 

A abertura a este patamar oportunizou, ainda que discretamente, a valorização de 
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aspectos conceituais e a consequente contextualização dos conteúdos, buscando 

contemplar, no processo formador, o indivíduo e o coletivo em sua totalidade.  

Estar ligada à proposta pedagógica da escola contribuiu marcadamente para o 

enriquecimento deste aspecto e de sua efetiva legitimação. 

Diante de tal exposto, a Educação Física cada vez mais tem alcançado lugar de 

destaque e legitimação no cenário educacional e escolar brasileiro. Pois, de acordo com 

as ideias de Zabala (1998), tal aspecto evolutivo se materializa, uma vez que a ação 

pedagógica em Educação Física escolar, vem ultrapassando o viés exclusivo da prática 

pela prática (ensinar movimento), por incorporar em sua estruturação didático 

pedagógica, como anteriormente dito, outros aspectos e saberes, tais como, os do campo 

conceitual e atitudinal. 

Com base nesse pressuposto, a partir das aulas de Educação Física na escola, 

reconhecemos a necessidade de discutir e significar experiências práticas que 

promovam tensões capazes de instigar e movimentar uma efetiva tomada de consciência 

do sujeito da aprendizagem no que tange aos próprios valores e atitudes perante si, ao 

outro e a toda sociedade. 

Nesse sentido, a elaboração do planejamento coparticipativo
2
, com conteúdos 

selecionados e pautados em jogos que possam viabilizar a implementação de estratégias 

e regras sociais, terá, sobretudo, na sensibilidade do professor a adequação pertinente à 

motivação e envolvimento dos educandos do processo, contemplando suas diferenças e 

totalidades.  

4.5 Por que jogos com regras  

De acordo com as ideias de Piaget, (1977 apud FREITAS, 2003, p. 49) existem 

quatro períodos no processo evolutivo da espécie humana que são caracterizados "por 

aquilo que o indivíduo consegue fazer melhor" no decorrer das diversas faixas etárias ao 

longo do seu processo de desenvolvimento. 

                                            
2
Tomada de decisões democráticas por parte de professores em conjunto aos alunos um significativo 

estímulo à autonomia (FREIRE, 1999). 



22 
 

 

O 1º período é denominado Sensório-Motor e esse transcorre entre 0 e 2 anos. O 

2º período, Pré-Operatório entre 2 e 7 anos; já o 3º período, o de Operações Concretas, 

se evidencia entre 7 e 11 ou 12 anos. O 4º período, onde a criança elabora Operações 

Formais, transcorre aproximadamente entre 11 ou 12 anos em diante. No entanto, é 

importante ressaltar que as citadas periodizações não são cartesianamente restritas às 

idades mencionadas, há uma variação que ocorre em função da maturação e dos 

estímulos do meio, ou seja, da influencia positiva ou negativa de experiências por parte 

do sujeito.  

Para Freire (2003), o período conhecido como Operatório Concreto é condizente 

à implementação de jogos pré-desportivos, o que representa experiências ao educando 

de como os homens devem atuar para se tornarem mais fortes, julgadores de valores de 

certo e errado, de bem e mal e assim por diante. 

Os jogo de regras ou pré-desportivo, entretanto, começa a se manifestar por 

volta dos cinco anos, desenvolve-se principalmente na fase dos 7 aos 12 anos. Este tipo 

de jogo continua durante toda a vida do indivíduo (esportes, trabalho, baralho, RPG, 

etc).  

O que caracteriza o jogo de regras, de acordo com Freire (2003, p.21) é “a 

existência de um conjunto de leis impostas pelo grupo e uma forte competição entre os 

indivíduos”.  

O jogo de regra pressupõe a existência de parceiros e um conjunto de obrigações 

(as regras), o que lhe confere um caráter eminentemente social. Este jogo aparece 

quando a criança abandona a fase egocêntrica possibilitando desenvolver os 

relacionamentos afetivo-sociais. 

Sendo assim, a Educação Física na escola em uso de ações propositivas pela 

abordagem pedagógica conhecida como Construtivista Interacionista, sugerida por 

Vygotsky & Piaget (s/a apud Darido e Rangel, 2005, p.11), levando em consideração 

objetivos pré-estabelecidos, as características dos indivíduos e do local, representa não 

só um componente curricular obrigatório, mas sim um espaço legítimo de diálogo onde 

as linguagens, verbal, corporal, gráfica, simbólica e tantas outras formas possíveis de 
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comunicação, estarão a serviço de uma dialética mais fluida e estimuladora de um 

equilíbrio social e relações equitárias, tolerantes e justas, mais saudáveis. 

 



24 
 

 

5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo constitui-se de uma pesquisa-ação com abordagem qualitativa 

(DESLANDES et al., 2013, p.21). A ação investigativa com essas características é 

utilizada nas Ciências Humanas e se difere da pesquisa quantitativa porque se propõe a 

discutir variáveis não mensuráveis. Tal prática busca alcançar mais do que dados 

numéricos, pois a intenção é obter informações através de interpretação e análise de 

comportamentos, atitudes, ideias, contextos, discursos, valores, dentre outros, 

interagindo com o problema. 

Segundo Thiollent (1998 apud PRODANOV, 2013, p.65) uma pesquisa é do 

tipo ação: 

Quando concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo. 

A amostra desta pesquisa foi composta por educandos da turma 341, turma do 4º 

ano do Ensino Fundamental I da Escola Municipal Jardim Gláucia, situada no 

município de Belford Roxo, no Estado do Rio de Janeiro. A turma em questão foi 

selecionada em função do menor quantitativo na distorção idade x série, pois Segundo 

Gil (2002, p.145): 

Uma amostra intencional, em que os indivíduos são selecionados com base 

em certas características tidas como relevantes pelos pesquisadores e 

participantes, mostra-se mais adequada para a obtenção de dados de natureza 

qualitativa; o que é o caso da pesquisa-ação. 

A escola Jardim Gláucia, em uma breve descrição, é um lócus de ensino situado 

às margens da Avenida Automóvel Clube, importante via de acesso na região da 

baixada fluminense. A localidade é tida como bem violenta, pois o poder paralelo vive 

em pleno domínio; constantes brigas com facções rivais ocorrem na disputa pelo 

controle da área, deixando o cotidiano em frequente clima de tensão. No entanto, aos 

olhos e ouvidos dos moradores da comunidade, quando ocorrem trocas de tiro ou outras 

situações de confronto, sempre respondem com o suposto “ar de controle da situação”, 

“Ah professor, não se preocupe, é assim mesmo, isso é normal”. 

Em relação à estrutura da escola, essa é simples, com um prédio principal em 

dois andares com acesso por rampas. Na parte de trás do terreno, fica um pequeno 
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prédio abandonado, em estado de ruínas, lá se acumulam móveis e janelas quebrados e 

muita sujeira. Tal espaço em abandono é apelidado de “Carandiru”.  

Uma grande parte da escola é monitorada por circuito interno de TV, o que 

esperaria coibir atos de vandalismo, além de monitorar a rotina da escola. Porém, 

constantemente o espaço é invadido e não só os saques fazem parte do evento, algumas 

marcas e depredações são praticadas também. 

A direção da escola, na tentativa de solucionar tais questões se vê obrigada a 

ampliar a cada evento de invasão e vandalismo o número de grades em todo prédio.  

Sem apoio do poder público e instâncias superiores de ordem legal e mesmo em 

diálogo com a comunidade, a gestão da escola não vê alternativa contrária ao 

gradeamento total. Ao que parece, em breve teremos uma nova denominação, agora 

para o prédio principal. 

Quanto aos espaços livres para aulas de Educação Física, estes ocorrem em três 

possíveis áreas adaptadas para a realização das mesmas, todas com o chão em condição 

de concreto bem áspero, o que gera constantemente riscos de machucar os educandos 

mediante qualquer incidente e tombo.  

Um pequeno espaço dispõe de cobertura, no entanto, em turmas com mais de 20 

alunos, tal amparo se torna insipiente mediante o sol ou a chuva. Há outra área mais 

ampla, esta corresponde ao espaço de recreio, o pátio principal, no entanto, nos 

intervalos de aulas de outras turmas, esta área fica completamente tomada por alunos e 

alunas o que não viabiliza um momento tranquilo e de concentração aos participantes da 

aula de Educação Física do momento. 

Há ainda um terceiro espaço, este é uma adaptação de um corredor, onde uma 

das professoras de Educação Física conseguiu realizar uma pintura no chão, 

correspondente ao espaço de um “garrafão”, área de uma quadra de basquete. Como o 

turno que atuo não dispõe de outros professores de Educação Física, comumente opto 

por ministrar as aulas no primeiro espaço citado, onde há uma pequena cobertura. 

 

 



26 
 

 

5.1 Etapa 01: Violência, Saúde e Saúde Social – a visão dos educandos 

Na etapa 01 foi utilizado como instrumento na coleta de dados a organização de 

grupo focal - GF. Pois, de acordo com GUI (2003, p. 04): 

O principal interesse é que seja recriado, desse modo, um contexto ou 

ambiente social onde o indivíduo pode interagir com os demais, defendendo, 

revendo, ratificando suas próprias opiniões ou influenciando as opiniões dos 

demais. Essa abordagem possibilita também ao pesquisador aprofundar sua 

compreensão das respostas obtidas. 

Para realização do Grupo Focal, a turma foi dividida em três grupos de 

discussão, um com 8 e outros dois com 10 crianças cada.  

Após a separação dos grupos em sala de aula por critério de ordem aleatória na 

ficha de chamada, os encaminhei para a sala de informática, local mais reservado para o 

desenvolvimento da atividade. Já no espaço, cada grupo foi disposto em meia roda para 

que houvesse boa captação da voz e um adequado ângulo para a filmagem.  

Com todo arranjo feito, apresentei a proposta a eles como parte de um estudo 

que me possibilitaria conhecê-los melhor a título de promover aulas mais interessantes e 

prazerosas que os pudessem ajudar sobre os assuntos que trataríamos naquele momento.  

Todos, nos três grupos se mostraram bastantes interessados e confortáveis com a 

situação. No entanto, após iniciar a entrevista, ou seja, a partir de algumas perguntas de 

partida, percebi certo desconforto dos mesmos por não saberem como se colocar diante 

dos questionamentos feitos.  

As perguntas tinham o objetivo de explorar o entendimento conceitual acerca de: 

violência; saúde e saúde social. 

 Durante a roda conversa, mediante a cada resposta primária, os estimulei a não 

só verbalizarem, mas representarem e exemplificar em diferentes formas qual o 

entendimento que possuíam sobre os conceitos abordados. 

Nesse sentido, conforme anteriormente descrito, para melhor organização desta 

fase e corroborando com a técnica desta proposta, a turma foi dividida em 03 grupos. O 

primeiro com 08 (oito), o segundo e o terceiro com 10 (dez) crianças, viabilizando 

maior fluidez no diálogo e exposição das ideias. 
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Apesar das inúmeras variáveis do cotidiano daquele lócus escolar, tais como: 

faltas por parte dos alunos, greves e paralisações de professores e funcionários, o que 

ocorreu em demasia durante diferentes momentos do ano letivo de 2016, no dia previsto 

para o primeiro encontro de realização da entrevista, a frequência foi expressiva 

enriquecendo o corpo de falas. 

5.2 Etapa 02: Aplicação dos Jogos com Regras 

Quanto ao desenvolvimento da etapa 02, esta inicialmente vislumbrava a 

aplicação de 09 aulas práticas com algumas intervenções no início, meio e final de cada 

encontro. No entanto, em função das variáveis anteriormente citadas, no transcorrer do 

ano letivo de 2016 foram aplicadas apenas 06 aulas. O que foi suficiente para 

representar algumas mudanças quanto à postura e atitudes violentas por parte da turma. 

Cada aula teve a duração de 50 min, estas ocorriam 1 vez por semana e se 

desenvolveram no segundo semestre do ano letivo de 2016. 

Destaco que o detalhamento de cada aula, bem como as avaliações que se 

procederam das mesmas, se encontram no item 6.3. 

5.3 Etapa 03: Análise do comportamento dos educandos 

A etapa 03 consistiu na análise das observações que foram coletadas em cada 

aula como registro de imagens e voz em dispositivos eletrônicos (câmera filmadora e 

gravador portátil). Tais observações seguem descritas na parte da “avaliação” ao final 

de cada plano de aula que foi desenvolvida. 

A fonte de coleta de dados utilizada foi a observação participante, que segundo 

Costa e Costa (2012, p. 53) acontece “quando o observador está inserido no cenário de 

estudo e participa dessa realidade”.  

A análise foi feita através de dados qualitativos, que segundo Costa e Costa 

(2012, p.53) “são palavras, sinais, gestos, sons, imagens, silêncio, entre outros”.  

Foram observados durante as aulas e analisados (descritos como avaliação das 

aulas) os seguintes componentes:  



28 
 

 

1º - Abertura ao diálogo; 

2º - cumprimento de regras construídas de forma coparticipativa; 

3º - o reconhecimento de si e do outro em suas diferenças. 

Este foco tinha o objetivo de identificar possíveis manifestações acerca do 

comportamento dos educandos após a proposição dos jogos, o que consistiu na etapa 02 

(fase de realização de aulas práticas de Educação Física). 
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6 RESULTADOS 

O capítulo que segue detalhará a aplicação metodológica para coleta de dados, 

bem como os resultados encontrados e sua discussão. 

A amostra desta pesquisa foi composta por 28 de um total de 35 educandos da 

turma 341. 

Todo processo se deu com o diagnóstico dos educandos sobre seus 

entendimentos sem a caracterização de certo ou errado para os conceitos de saúde, 

violência e saúde social.  

Na sequência, aplicação de aulas desenvolvidas onde os possíveis aspectos de 

violência que surgissem pudessem ser superados com decisões pautadas na 

coparticipação. 

Ao final de cada aula, um pequeno grupo de debates onde nesse espaço houve a 

abertura para os educandos colocarem suas impressões sobre as decisões tomadas terem 

ou não solucionado os supostos problemas de violência anteriormente identificados. 

6.1 O desenvolvimento do Grupo Focal – GF 

Neste contexto, o instrumento utilizado foi o grupo focal, onde com o auxílio de 

um pequeno roteiro de perguntas pré-estabelecidas buscamos diagnosticar o 

entendimento dos educandos acerca da violência, da saúde e da saúde social.  

Em cada uma dessas três categorias estabelecidas foram alocadas as seguintes 

perguntas: 

1. Categoria Saúde: 

A. O que é saúde para vocês? 

B. O que é ser saudável? 

2. Categoria Violência: 

D. O que é violência? 

E. O que é ser violento(a) / fazer violência? 

3. Categoria Saúde Social: 

F. O que é para vocês saúde social? 
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G. O que isso significa? 

H. Como vocês podem ter saúde social? 

Corroborando com a técnica sugerida para aplicação deste instrumento eu, 

enquanto mediador, explorava um detalhamento maior de cada palavra/resposta 

elencada pelos entrevistados, promovendo assim uma ampliação de suas ideias. 

A turma 341 no dia da aplicação do GF, contava com a presença de 28 

educandos, e este total foi dividido em três subgrupos devido à quantidade de alunos. O 

grupo 1(GF1) com 08; o grupo 2(GF2) com 10 e o grupo 3(GF3) também com 10. A 

separação foi através da ficha de chamada em ordem aleatória. 

Os alunos de uma forma geral gostaram de falar sobre as questões, ficaram 

interessados em conhecer o evento. Com cada grupo, introduzi falando que uma das 

coisas que aconteceria é que eles me ajudariam a conhecê-los melhor e a promover 

aulas que fossem mais interessantes e contribuíssem mais para o dia a dia deles.  

Encontrei algumas respostas maduras, apesar da maioria ter uma visão muito 

restrita acerca dos conceitos; interessante sinalizador a ser explorado. 

6.1.1 Das respostas encontradas 

As respostas foram literalmente transcritas da forma que os alunos responderam. 

6.1.2 Categoria Saúde 

Tabela 1 - O que é saúde para vocês? 

RESPOSTAS DO GF 01 

Primeira 

impressão 
Desmembramento 

Respeitar  

Se alimentar 

direito 

comendo alimentos saudáveis: frutas, legumes - 

maçã – beterraba 

Se cuidar 

fazendo exercícios – tomando banho – correndo – 

brincando – bebendo água – treinando: fazendo 

ginástica 

RESPOSTAS DO GF 02 

Primeira 

impressão 

Desmembramento 

Se cuidar Comendo alimentos saudáveis – fazendo 

exercícios: fazendo flexões; barra 

RESPOSTAS DO GF 03 
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Primeira 

impressão 

Desmembramento 

Fazer exercícios Correr 

Se cuidar Tomar vitaminas 

Se alimentar Comendo frutas – boa alimentação – comida 

saudável – legumes - verduras - 

Se tratar 
Tomando remédios corretos – bebendo água – 

indo ao médico 

Fonte: O autor, 2016 

Tabela 2 – O que é ser saudável para vocês? 

RESPOSTAS DO GF 01 

Primeira 

impressão 

Desmembramento 

Se alimentar bem  Comer arroz - feijão e ovo 

Se cuidar   

Comer comida  

Comer legumes   

Comer Frutas  Pêra– Maçã 

 

RESPOSTAS DO GF 02 

Primeira 

impressão 

Desmembramento 

Comer bons 

alimentos 

Comer só vegetais - Comer só legumes  

Não comer coisa 

gordurosa 

 

Não comer bife 
 

Fazer dieta 

balanceada 

 

Fazendo 

exercícios 

Correr na esteira 

RESPOSTAS DO GF 03 

Primeira 

impressão 

Desmembramento 

Comer coisas 

saudáveis 

Verduras – frutas – legumes – saladas – feijão – 

comer couve flor – brócolis – alface – tomate – 

cenoura – maçã – banana – mamão – batata – 

repolho 

Fonte: O autor, 2016 
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6.1.3 Categoria Violência. 

Tabela 3 – O que é violência? 

 

RESPOSTAS DO GF 01 

Primeira 

impressão 

Desmembramento 

Bater Em cachorro 

Brigar  

Xingar  

Desrespeitar Xingando – batendo 

Gritar com o 

amigo 

 

Dar tiro  

Matar  Animais 

 

RESPOSTAS DO GF 02 

Primeira 

impressão 

Desmembramento 

Agredir Fazer maldade – jogar coisas nas pessoas – 

apedrejar – atacar com uma moto serra  

Bater  Sem as pessoas fazerem nada, sem motivos–bater 

em pessoas deficientes – em animais – em pessoas 

grávidas 

Atirar  Com metralhadora -  

Lutar   

Guerras   

Assassinar Com uso de faca  

Roubar   

RESPOSTAS DO GF 03 

Primeira 

impressão 

Desmembramento 

Bater  Não agredir mulher grávida – idosos – deficientes 

– crianças – deficientes – pessoas inocentes 

Agredir 

verbalmente  

Não xingar – falar coisas que machucam as 

pessoas – falar palavrão – insultar  

Não torturar  

Sequestro Prender pessoas sem deixá-las voltar pra casa 

Matar pessoas  
Não agredir mulher grávida – idosos – deficientes 

- crianças – deficientes – pessoas inocentes 

Estupro Não xingar – falar coisas que machucam as 

pessoas – falar palavrão – insultar  
Fonte: O autor, 2016 
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Tabela 4 – O que é ser violento(a) / fazer violência? 

 

RESPOSTAS DO GF 01 

Primeira 

impressão 

Desmembramento 

Bater  Em um monte de gente – pra se defender -  

Dar soco  

Chutar   

Empurrar  

Agressão Física  Quebrar costela 

Agressão Verbal   

Passar o rodo  

Ameaça   

Constrangimento  Chamar a pessoa de preta  

Perseguição 

 

Alguém falar que vai bater e vai atrás 

RESPOSTAS DO GF 02 

Primeira 

impressão 

Desmembramento 

Bater em uma 

pessoa 

Chutar em partes intimas – dar tapas na cara – 

empurrar uma pessoa - 

Agredir pessoas 

menores  

Bater sem motivos  

Quebrar partes do 

corpo de uma 

pessoa 

 

Encostar em uma 

parte 

ferida/machucada 

de uma pessoa 

 

Enforcar uma 

pessoa 

 

Bater em uma 

pessoa 

Chutar em partes íntimas – dar tapas na cara – 

empurrar uma pessoa - 

Esfaquear ou 

atirar uma pessoa 

* 

** 

RESPOSTAS DO GF 03 

Primeira 

impressão 

Desmembramento 

Fazer racismo  

Empurra alguém  Empurrar contra a parede 

Jogar coisas em 

cima de pessoas  

 

Agredir   

Bater em pessoas  Idosos  

Racismo mental 

 

 

Quando fala tanto de racismo que a pessoa fica 

com aquilo na cabeça 
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Ocupar o lugar de 

um idoso no trem 

 

 

Se aproveitar de 

uma pessoa 

Enganar a pessoa 

Ocupar o lugar de 

um idoso no trem 

 

 
Fonte: O autor, 2016. 

*.Interessante destacar que nesse momento aconteceu um pequeno debate de ideias onde 

uns achavam que bater para se defender não caracterizaria violência, no entanto, houve 

também o manifesto de que independente de quem gera o primeiro ato ou o ato 

secundário, ambos cometeram a violência. 

** Um aluno, exemplificou uma dada situação: uma suposta pessoa INOCENTE, 

andando pela rua e a mesma ao levar um tiro ou ser esfaqueada. Achei interessante 

problematizar sobre esta última fala perguntando:-se a pessoa não fosse considerada 

uma inocente, poderia ser esfaqueada ou receber um tiro? 

As falas foram às seguintes: - não importa que a pessoa seja, ninguém merece levar um 

tiro ou ser esfaqueado. -Se a pessoa cometer uma agressão a um familiar, aí sim, ela 

merece ser morta. -Se a pessoa fizer alguma maldade com alguém, na opinião de uns, a 

pessoa merece ser presa e na de outros, merece receber de volta o que fizer. É 

interessante observar que alguns percebem claramente a necessidade de um tipo de 

punição como o caso da prisão mediante o cometimento de agressões mais sérias, mais 

drásticas como uma facada e um tiro. 

6.1.4 Categoria Saúde Social: 

Tabela 5 – O que é / significa para vocês Saúde Social? 

 

RESPOSTAS DO GF 01 

Primeira 

impressão 

Desmembramento 

Se cuidar Não pegar: Sereno - resfriados – doenças – lavar 

as mãos 

Não chamar um 

amigo(a) de 

burro(a) 

Constrangimento 

Caminhar  

Perder peso  

  

Malhar  

Se cuidar Não pegar: sereno - resfriados – doenças – lavar as 
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mãos 

 

RESPOSTAS DO GF 02 

Primeira 

impressão 

Desmembramento 

Ter saúde em casa  

Se tratar bem  

Cuidados com o 

corpo 

Cuidar da pele – não brincar com água no frio  

Cuidar da higiene Cuidar dos dentes 

RESPOSTAS DO GF 03 

Primeira 

impressão 

Desmembramento 

Se cuidar Tomando remédio – dormindo cedo – não 

assistindo muito TV  
Fonte: O autor, 2016. 

Tabela 6 – O que é para vocês ter Saúde Social? 

 

RESPOSTAS DO GF 01 

Primeira 

impressão 

Desmembramento 

Se alimentando  

Se cuidando  

Se exercitando   

 

RESPOSTAS DO GF 02 

Primeira 

impressão 

Desmembramento 

Cuidar da pressão Não comendo sal 

Cuidar da 

diabetes 

Não comer muito açúcar 

RESPOSTAS DO GF 03 

Primeira 

impressão 

Desmembramento 

Ajudando um ao 

outro 

 

Ter educação Respeitando os mais velhos 

Ter 

responsabilidade 

 

Fazer gentileza  

Aceitar as pessoas 

Do jeito que ela é – conhecendo e gostando do 

jeito dela – tratando as pessoas de forma igual – 

ajudar os deficientes 

Ajudando um ao 

outro 

 

Fonte: O autor, 2016. 
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Com base nos temas explorados e dados coletados, além de levarmos em 

consideração a etapa do presente estudo, ou seja, as falas apresentadas pelos alunos 

e alunas no grupo focal, essas expressam diretamente seu mundo vivido e suas 

experiências cotidianas, conforme nos apresenta Darido (2012), subsidiando a 

formatação de seus “conheceres e saberes” que neste espaço, são analisados, 

apenas conceitualmente de acordo com proposições de Zabala (1998). 

Diante de tais colocações, ao buscarmos estabelecer relação amparada pelos 

autores que fundamentam o presente estudo, tais como: Andrade (2010), Minayo 

(1994), Priotto e Bonet (2009), OMS/WHO (1946) e outros,entendemos que os 

conceitos aqui trabalhados, no entendimento dos educandos, caracterizam apenas uma 

ideia geral e restrita sobre cada assunto, cada tema.  

 

Nesse sentido, identificamos em suas falas sobre a categoria Saúde, a 

equiparação entre o que venha a ser: Saúde, Saudável, O significado de Saúde Social e o 

que seria ter Saúde Social. 

Em suas respostas, as equivalências ocorreram por definirem o estado “salutar” 

do indivíduo como meramente associado às questões de ausência de enfermidades, 

prática de alguns esportes e exercícios e as chamadas “boas condutas” e “bons hábitos” 

alimentares. O que significa para alguns como apenas o ter acesso e poder ingerir 

alimentos e para outros, está associada à ingestão de alimentos naturais com a restrição 

de alimentos gordurosos e industrializados. 

Em diálogo com as referências utilizadas no presente estudo, como foram 

anteriormente citadas, a Organização Mundial de Saúde OMS / WHO (1946) nos 

referencia que o estado de saúde não se define apenas pela ausência de afecções e 

enfermidades e sim por um completo estado de harmonia entre as saúdes física, mental 

e social, ou seja, a contemplação plena e satisfatória dos indivíduos em sua totalidade.  

Em se tratando de fatores diversos da singularidade humana, pensar na sinergia 

entre as características física mental e social e os espaços tempos que vier a ser inserida, 

para tal, se faz imprescindível a problematização de tais temas em espaços de mediações 

e construção de conhecimento como o das escolas, não apenas estes, no entanto nestes 

lócus em função da possibilidade de diversificação de experiências como as ocorridas 

em aulas de Educação Física, Ciências, História, Matemática, ou seja, transversalmente 

aos diferentes saberes que enriquecem intimamente o repertório não só motriz, mas os 
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atitudinal e conceitual dos educandos. Tal maneira, ao que se pensa sobre o processo de 

formação de indivíduos críticos, ativos e participativos na sociedade é que se construa 

um mundo vivido e dialogado dos educandos, os tornando capazes de dar conta das 

inúmeras adversidades que venham encontrar em sua caminhada cidadã. 

Ainda em reflexões acerca das considerações dos educandos, nos amparando em 

igual justificativa para a interpretação de suas falas, no entanto agora com relação à 

temática violência, este de fato nos apresenta em nossa leitura, tempos sombrios e a 

clara representação em vivermos de fato uma crise moral e ética.  

Ainda que nos amparemos em nosso referencial teórico e levemos em 

consideração às proposições de Priotto e Boneti (2009) onde nos diz que o conceito de 

violência se define por um aspecto multifacetado, ou seja, o entendimento e a 

caracterização deste estarão intimamente relacionados aos espaços-tempos que as 

práticas ocorrerem, assim como a forma como os sujeitos do evento os classifiquem. 

Estes poderão ser enquadrados como verdadeiros atos e ações de violência ou mesmo, 

meramente atos costumeiros, de uma normalidade aceitável, justificada. Em outras 

palavras, a violência segundo as ideias dos autores em questão, para os sujeitos 

envolvidos no evento, será violência se na existência do ato, houver a consciência.  

De acordo com Minayo (1994), não se conhece nenhuma sociedade onde a 

violência não tenha estado presente. 

No que tange ao entender as relações humanas na sociedade e sua intensa 

dinâmica de significações e ressignificações, analisar os movimentos temporais sob a 

perspectiva multicultural foi um grande desafio para subsidiar teoricamente o presente 

estudo, pois encontramos no ser humano, individual e coletivamente, inserido ou 

excluído dos espaços tempos e no imbricamento de todos entre si uma grande e 

multifacetada dinâmica relacional onde ao que pudemos identificar a grande desordem, 

o instrumento alimentador do caos e dos chamados tempos sombrios está no restrito 

conhecimento de si bem como no reconhecimento do outro. Em nossas análises, 

compreendemos que a crise moral e ética que nos assola, ou seja, a caracterização dos 

tempos sombrios esteja alimentada pelo parco mundo vivido dos sujeitos, a baixa 

apropriação conceitual de assuntos/temas, a restrita diversificação saudável e prazerosa 

de experiências, a acelerada disseminação por fontes não confiáveis de informação e a 

inexistência de oportunidades de confrontação de realidades. Tais características 

balizam uma grande desordem social onde as desigualdades a todo tempo reforçam a 

„necessária‟ representação de poderes onde para os mesmo se fazerem presentes ou se 
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instaurarem em muitos casos seja feito com a anulação, negação do outro em suas 

diferenças.  

A negação á informação, o acesso aos espaços de escuta e voz, são outras formas 

muito praticadas pelas diferentes sociedades desde tempos remotos. 

Ao que parcialmente pudemos concluir é que a superação de tal cenário, ainda 

que se possa usufruir de forma insipiente da ocupação da luz nos espaços onde antes 

somente habitavam as sombras é que no oportunizar ao outro o direito igualitário de se 

expressar em sua totalidade, amando-o como amamos a nós mesmos, teremos a 

substancial base para fé na construção de sociedades onde o que haverá de melhor nos 

seres humanos possa sobressaltar ao que em tempos atuais recebemos com tristeza e 

descrença. 

 

6.2 Dos gráficos 

A seguir, apresentaremos de forma geral por meio de gráficos as impressões 

apresentadas pelos educandos quanto aos questionamentos feitos. Conforme colocado 

anteriormente, as respostas foram transcritas da forma que os alunos falaram. 

 
Gráfico 1- Categoria Saúde 
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  Fonte: O autor 2016 
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Gráfico 2 - Categoria Violência 
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     Fonte: O autor 2016 
 

 

Gráfico 3- Categoria Saúde Social 
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  Fonte: O autor 2016. 

6.2  Quanto aos resultados encontrados na aplicação de aulas práticas (Jogos 

com Regras). 

Em cada aula o comportamento da turma foi analisado em atenção aos seguintes 

aspectos: abertura ao diálogo; cumprimento de regras construídas de forma 

coparticipativa e o reconhecimento de si e do outro em suas diferenças. Tais aspectos, 

em nosso entendimento, corroboram com a postura de um cidadão crítico, ativo e 

participativo na sociedade.  
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Com base nesse pressuposto, buscava-se entender se a prática dos jogos com 

regras contribuiria para promoção da saúde social dos respectivos educandos.  

Essa análise, em forma de avaliação, está registrada ao final da descrição de cada 

aula. 

Na sequência, os planos de aula nas quais os jogos com regras foram aplicados e 

suas respectivas avaliações. Esta sequencia tem início com a aula número 2, pois no 1º 

encontro foi desenvolvido o Grupo Focal, sessão detalhada anteriormente. 

Aula 02  

Pontos X Abraço 

 Objetivos:  

1-Estabelecer maior contato físico não violento. 

2- Reconhecer a existência de regras no jogo vivenciado. 

3-Explorar habilidades manipulativas. 

 Conteúdo:  

Jogo de regras; habilidade motora de manipulação (óculo manual); e respiração. 

 Local e materiais: 

Bolas de meia, quadra ou pátio. 

 Metodologia:  

1- Ao iniciar a aula, o professor deverá reunir os educandos e apresentar a 

proposta da aula. 

2- Propor o “Olá corpo!”, breves alongamentos com comentários sucintos da 

importância dos mesmos. 

3- Após dispor uma bola de meia para cada educando, pedir que os mesmos as 

explorem em suas possibilidades, se deslocando aleatoriamente pelo espaço 

disponibilizado, manipulando-as individualmente. (lançando ao alto, jogando 

ao chão, apertando, etc). 

4- Estabelecer algumas formas específicas de deslocamentos com a manipulação 

da bola (de lado, jogando a bola ao alto, de frente, trás, com uma mão, com as 

duas, etc). 
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5- Pedir que se dividam em dois grupos em quantidades equilibradas, separando-

os perpendicularmente a uma linha reta já demarcada ao chão em uma 

distância de 5 a 8 metros aproximadamente. 

6- Após orientações, pedir que cada um lance sua bola, com o objetivo de 

colocá-la sobre a linha. 

Marcará1(um) ponto a equipe que tiver o maior número de bolas sobre a linha, 

caso uma bola ultrapasse para o campo da outra equipe, será perguntado ao grupo se 

preferem perder a bola para a outra equipe (o que aumentará as chances dos oponentes 

em marcarem pontos na próxima rodada) ou “dar uma abraço em algum colega da outra 

equipe” e recuperar a bola. 

 Volta à calma: 

Ao final da aula, explorar a percepção dos educandos sobre as dificuldades 

encontradas durante a tarefa, destacando pontos como ansiedade ou força 

excessiva, bem como a experiência no abraçar um colega. 

 Avaliação: 

O início da aula se deu com todos dispostos em roda e executando a proposta do 

“Olá corpo”. Estavam presentes 27 (vinte e sete) educandos. 

Durante a distribuição das bolinhas de meia, antes que todos(as) dispusessem da 

mesma, fiz uma intervenção, destacando que não continuassem a jogar as bolas uns nos 

outros. No entanto, logo após a distribuição total e feito a proposta que descobrissem as 

possibilidades manipulativas de acordo com as características das bolas (ser dura, 

macia, quicar ou não), fiz uma nova intervenção, perguntando por que estavam 

chutando as bolas uns contra os outros e jogando-as com força no rosto! Como resposta 

coletiva, “era apenas por brincadeira”. 

Na sequência da aula, os desafios conforme o planejamento foram lançados e 

pude observar que a cada proposta, logo havia a dispersão do objetivo estabelecido com 

a criação entre eles de disputas em pequenos grupos, principalmente entre os meninos, o 

que acabava gerando o acirramento e algumas situações de violência, tais como 

empurrões, xingamentos, bater, como resposta aos empurrões. 

Ao que concluo para o entendimento desta aula, em um primeiro momento o 

instinto competitivo perdurou, e a resistência ao “abraçar” como proposta de um contato 

físico não violento não foi bem recebido quando este deveria ser dado a um colega que 

não era tido como mais “próximo”. 
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Houve muita resistência em meninos abraçarem meninos e algumas meninas 

abraçarem alguns meninos com o discurso de os mesmos serem desrespeitosos com 

elas. 

Um caso em particular me chamou a atenção quando uma menina identificada 

como “D”, me relatou discretamente e com certa timidez que não abraçaria nenhum 

menino. Explorando os possíveis motivos da resistência, a mesma é a única menina de 

um grupo de 4 irmãos mais velhos. Ela, não abraçava a nenhum desses e nem mesmo ao 

pai. Relatando isso, mostrou-se desconfortável em falar sobre e eu redirecionei a 

questão do abraço como sendo um gesto de respeito, carinho, manifestação de amizade 

e naquele momento uma estratégia para um jogo e que respeitaria a escolha dela em não 

dar nem receber abraços. A mesma encerrou o assunto alegando que na casa dela os 

abraços tinham outros motivos. Essa menina, fisicamente é tida como bonita e de maior 

idade que os demais da turma, pairando os 12 anos. 

Aos poucos, com o transcorrer das jogadas e a diversão e aceitação de alguns 

quanto ao gesto do abraçar foi contagiando e uma grande parte dos educandos optava 

por dar ou receber o abraço como uma forma de solução do problema do jogo. No 

entanto, uma pergunta ficou sem resposta perante minhas observações: o abraço passou 

a ser aceito como prática pelo conforto e manifestação de afeto ou um gesto meramente 

competitivo, apenas uma estratégia para não dar maiores chances ao adversário de 

marcar pontos na rodada seguinte? 

Quando perguntados sobre o dar o abraço ser fácil ou difícil, a grande maioria 

disse ser difícil e as alegações pairavam a questão de meninos e meninas se abraçarem, 

pois eles sempre as machucam.  

Um ao outro aspecto tinha a questão de ser entendida como algo que dependeria 

de “certa intimidade” para que o gesto pudesse ser praticado sem preocupações. 

Por fim, de forma geral, todos gostaram de fazer, abraçar e aceitariam vivenciar 

nova experiência com a questão do abraço. 

 

Aula 03:  

Caminho do abraço 

 Objetivos: 

1- Estabelecer maior contato físico não violento. 
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2- Promover a percepção de si e do outro, como facilitadores na superação do 

problema. 

3- Reconhecer a existência de regras no jogo vivenciado. 

 Conteúdo: 

Jogo de regras; habilidade motora de equilíbrio. 

 Local e materiais: 

Espaço amplo e plano e uma corda 

 Metodologia:  

1- Ao iniciar a aula, o professor deverá reunir os educandos e apresentar a 

proposta da aula. 

2- Em uma escolha aleatória, pedir a um(a) aluno(a) que conduza o “Olá 

corpo!”, breves alongamentos com comentários sucintos pelo professor 

sobre a importância dos mesmos. 

4- Os alunos deverão se dividir em dois grupos com quantidades equilibradas. 

5- Com cada grupo disposto nas extremidades de uma corda que estará 

esticada ao chão, ao comando do professor, um integrante de cada grupo 

deverá caminhar sobre a corda como se estivesse em uma ponte. Este, não 

poderá em nenhum momento do trajeto, encostar-se ao chão fora da corda. 

Haverá um ponto de intercessão entre os representantes, estes deverão 

encontrar uma forma de chegar a outra extremidade da corda sem derrubar 

ou desequilibrar o(a) outro(a) colega. Caso alguém toque o chão, voltam os 

dois para o final da fila para uma posterior nova tentativa. 

6- Após algumas tentativas de todos, intervir propondo que um “abraço” pode 

resolver tudo.  

 Volta à calma: 

Ao final da aula, explorar a percepção dos educandos sobre as dificuldades 

encontradas durante a tarefa, destacando pontos como ansiedade, a não cooperação 

na tarefa e a proposta do abraço como uma solução pertinente ao problema da aula. 

 Avaliação: 

O Início da aula se deu com todos dispostos em roda e o “Olá corpo”, sendo 

conduzido por um aluno. Estavam presentes 29 (vinte e nove) educandos.  

Durante a organização em roda e a execução dos alongamentos, em vários 

momentos foi necessário intervir em pequenas situações de conflitos. O 
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acirramento dos ânimos mediante o contato físico espontâneo, quase sempre 

culminava em uma contrapartida agressiva, um chute, um soco, um empurrão. A 

sensação é que a qualquer momento a “panela de pressão explode”. 

Ao organizá-los em uma coluna para iniciar a distribuição dos grupos, a 

disputa por espaço nas primeiras posições na fila, era quase um campo de batalha. 

Ao intervir, sinalizei que dentre as próprias falas deles (momento do grupo focal), 

havia sido destacado que o empurrar era entendido como um ato de violência. Os 

questionei sobre cometerem tal prática. Houve certo silêncio e o curioso foi que 

pareceu ser uma “informação chocante” para eles, TODO(AS), se organizaram em 

uma grande onde calmaria. 

Tão logo iniciei a distribuição, as brincadeiras com chutes, socos e puxões 

de cabelo e alguns insultos retornaram e novas intervenções foram feitas até que 

conseguisse posicioná-los para a atividade principal. 

Com o transcorrer da atividade, apenas uma forma de solução do problema 

funcionaria, o abraço para que conjuntamente conseguissem trocar de posição e 

alcançarem o objetivo d atividade. 

Muitas tentativas sem sucesso, o contato físico parece ser algo muito 

distante sem que houvesse algum estímulo.  

Na pausa da atividade, conforme o planejamento, fiz as ponderações sobre 

as dificuldades poderem ser superadas mediante um abraço, ainda ocorreram 

tentativas sem sucesso, até que eles começaram a se permitir a maior proximidade 

e, ao final, quase todos conseguiram resolver o desafio. 

Vale ressaltar que ainda durante a atividade, em alguns momentos precisei 

chamar algum aluno para uma conversa frente às atitudes não aceita por outros. 

Ao final, quando perguntados sobre o que acharam da proposta do abraço 

como alternativa para solução do problema, alguns consideraram o abraço uma 

opção ruim mediante o calor, outros(as), alegaram que alguns colegas só queriam 

“zoar”, na fala de outro(as), a questão do abraçar quem não é o melhor amigo(a) é 

um pouco estranho. No entanto, aceitaram a ideia e consideraram de forma geral a 

atividade prazerosa, onde poderiam se respeitar mais para o abraço e o mesmo não 

ser um problema e sim uma solução. Ao que me pareceu, ficou no “ar” certa 
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referência em que o abraço para alguns estaria sendo entendido como um gesto 

técnico e não de afeto. 

Aula 04:  

Pique corrente progressivo 

 Objetivos: 

1- Estabelecer maior contato físico não violento. 

2- Promover a percepção de si e do outro, como facilitadores na superação do 

problema. 

3- Reconhecer a existência de regras no jogo vivenciado. 

 Conteúdo: 

Jogo de regras (piques), habilidade motora de locomoção e manipulação, 

equilíbrio, agilidade e respiração. 

 Local e materiais:  

Pátio ou qualquer espaço aberto sem obstáculos. 

 Metodologia:  

1- Ao iniciar a aula, o professor deverá reunir os educandos e apresentar a 

proposta da aula. 

2- Propor o “Olá corpo!”, breves alongamentos em duplas e pergunta aleatória 

aos educandos sobre o que sabem referente à importância dos mesmos. 

3- Iniciaras atividades com o aceite de um pique sugerido pelos educandos com 

a escolha coletiva das regras. 

Em outro momento, propor um pique específico (PIQUE CORRENTE 

PROGRESSIVO): Um aluno(a) iniciará sendo o(a) pegador(a). Uma pequena 

corrente será formada até o total de 5 integrantes. Em seguida, o grupo será 

desfeito e o último a ser colado iniciará uma nova corrente tentando colar 

outros(as) participantes. 

 Volta à calma: 

Organizar uma roda de conversa e estimular que o grupo fale sobre alguma 

dificuldade na atividade e se observaram atitudes violentas por parte do grupo. 
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 Avaliação: 

Após duas semanas sem atividades com a turma em função de um feriado e 

alguns dias de paralisações, a aula iniciou com a disposição de todos(as) em uma 

roda e novamente um menino conduzindo a proposta do  “Olá corpo”.Estavam 

presentes 28 (vinte e oito) educandos.  

Apesar da quantidade de dias afastados, o grupo estava calmo e poucas 

ações de conflitos aconteceram nesse primeiro momento de aula. 

Para chegar à parte principal da aula, desenvolvi outros dois piques para que 

eles fossem interiorizando a dinâmica da proposta. 

Já na parte principal da aula, fiz as considerações sobre o pique corrente e a 

forma como esse se desenvolveria. Como questionamento, alguns alunos alegaram 

não aceitar correr de “mãos dadas” a outros meninos, trazendo à tona a questão do 

sexismo, ainda que de forma não intencional. 

No transcorrer da atividade principal, ficou evidente o fato de alguns terem 

maiores habilidades para a corrida e estes, ao que pude observar, não aceitaram o 

tempo do outro, reagindo de forma áspera e impaciente ao estar de mãos dadas com 

um(a) colega menos ágil. 

Dois episódios de acidentes não intencionais ocorreram. Aproveitei para ao 

parar a atividade e questioná-los sobre o que poderia ser feito para que novos 

acidentes não acontecessem. O interessante na fala da grande maioria era que 

tivessem maior paciência com os colegas que correm menos e procurassem chegar 

mais devagar ao chegar pra “colar”. Nesse momento, achei bem interessante as 

respostas sobre a condição e “certa consciência de uma atitude” de maior zelo com 

o outro acontecer quase que em coro, como se todo(as) tivessem combinado aquela 

resposta. 

O dia em questão estava bastante quente e abafado, o que gerou 

rapidamente a fadiga de grande parte dos educandos.  

No uso da liberdade pedagógica e da flexibilidade do planejamento, os 

reuni na pequena parte com cobertura do pátio e os propus uma nova atividade, o 

que exigiria menos esforços de todos. Sugeri “a caça ao rato”. Todos dispostos em 

uma roda que deveria proteger um suposto “ratinho(a)” dentro da roda e ao mesmo 
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tempo evitar a entrada de um outro que representaria “o gatinho”, acreditei que 

com essa brincadeira, manteria a essência da percepção do outro, no desafio 

coletivo de contatos físicos menos violentos. 

A atividade foi bem aceita e ironicamente, frente a poucos episódios de 

movimentos mais bruscos, foram reconhecidos como algo “em exagero” por parte 

do praticante e este em 3 momentos que pude identificar, se prontificaram a se 

desculpar.  

O clima de diversão foi mantido até o final da aula, apesar dos eventos onde 

dois colegas se machucaram com um “tombo coletivo”. Na realidade com a 

euforia, muitos se jogaram ao chão. 

Por fim, ao indagá-los sobre como poderiam evitar novos incidentes, uma 

parte falou sobre brincar com cuidado, enquanto outra disse que poderiam não estar 

tão preocupados com o vencer já que estavam todo(as) se divertindo bastante. A 

que me ficou como alerta, a questão da competitividade parece estar sempre como 

pano de fundo em ações e práticas que se processam de forma mais ríspidas e 

abrutalhadas, por consequência violentas.  

A todos, deixei o questionamento para que conversassem durante a semana 

informalmente uns com os outros sobre como poderiam praticar, jogar e brincar de 

forma menos violenta! 

Aula 05:  

Pique Invasor com resgate abraçado. 

 Objetivos:  

1- Estabelecer maior contato físico não violento. 

2- Promover a percepção de si e do outro, como facilitadores na superação do 

problema; 

3- Reconhecer a existência de regras no jogo vivenciado. 

 Conteúdo: 

Jogo de regras (piques), habilidade motora de locomoção e manipulação, equilíbrio, 

agilidade, afetividade, cooperação e socialização.  

 Local e materiais: 
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Uma corda esticada ao chão para dividir os campos das equipes, arcos ou giz 

branco para demarcações (delimitação dos postos a serem conquistados). 

 Metodologia:  

1. Ao iniciar a aula, o professor deverá reunir os educandos e apresentar a 

proposta da aula. 

2. Propor o “Olá corpo!”, breves alongamentos com comentários sucintos da 

importância dos mesmos. 

3. Como atividade preliminar, propor um pique e estimular que os educandos 

estabeleçam as próprias regras. 

4. Em seguida, a turma será dividida em dois grupos com quantidades 

equilibradas. A atividade se desenvolve com cada equipe buscando invadir 

o campo adversário, a exemplo do pique bandeirinha. No entanto, o 

objetivo será o de alcançar um posto que possa ser demarcado com arcos 

ou pneus ou círculos feitos com giz. Se durante o trajeto alguém for colado, 

este poderá ser salvo por outro(a) colega, mediante um abraço de resgate. 

Ao abraçar o(a) colega,os dois poderão retornar ao campo de sua equipe 

sem que sejam novamente colados ou interceptados pelo oponente.   

5. Na metade do tempo destinado ao jogo, intervir e perguntar sobre possíveis 

novas regras para que possam superar as dificuldades encontradas até o 

momento da pausa. 

6- Vence a equipe que conquistar / invadir primeiro o total de postos do campo 

adversário. 

 Volta à calma: 

Estimular que os mesmos falem sobre as dificuldades encontradas durante o jogo e 

quais as possíveis soluções para superação dos problemas. 

Pedir que mencionassem ainda que possíveis percepções eles tiveram sobre práticas 

violentas durante a aula. Bem como o que poderia ser feito para que isso não ocorra 

novamente. 

 Avaliação: 

Em um novo encontro com a turma, novamente todos dispostos em roda, foi 

realizado um novo “Olá corpo”, dessa vez com a condução de um aluno com 

estereótipos de autismo, no entanto, sem diagnóstico formal em função da negação por 
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parte da família. Este aluno em questão sofre algumas ações de recusa e pré-conceitos, 

no entanto, a maioria da turma o acolhe e o inclui nas atividades. 

Ao iniciar as orientações sobre a atividade principal, todos se mantiveram 

atentos e com nenhuma ação de violência ou manifestação de reclamação. 

O interessante desta atividade é a condição do abraço como uma forma de 

solução de problemas para que seja alcançada a vitória. Ao mencionar a condição do 

abraço, já não foi observado recusas ou expressões de desconforto por meninos 

abraçarem meninos, assim como qualquer uma(a) abraçar qualquer um(a). 

O interessantíssimo nesta atividade foi que o abraço se tornou um ato de 

brincadeira e um grupo de alunos, mesmo os não tão próximos, passaram a se abraçar 

descaracterizando e muito o objetivo principal do jogo, Entre eles mesmos passou a 

acontecer o: “me abraça aê, me abraça aê...”. 

Como questionamento meu, ponderei se não estava dando orientações em 

demasia quanto ao desenvolvimento da atividade. Minha preocupação pairava a 

restrição de tempo e o saber da relativa complexidade para o desenvolvimento daquela 

brincadeira. No entanto, fui surpreendido e eles assimilaram bem o contexto de regras 

para acontecer a atividade. Com isso, tive pouca necessidade de intervir durante a aula 

para ponderar possíveis situações violentas e os indagando se a violência de fato ainda 

se fazia presente. Pude perceber, no entanto, que eles passaram a ter uma postura mais 

coibitiva com que as faziam e de forma mais comunicativa; as conversas se 

estruturavam em busca de acordos que consideravam como uma ação de não a 

violência, o ter mais cuidado. Um ponto que também apareceu foi a relação dos maiores 

terem uma postura mais protetiva juntos aos menores. 

Por fim, ao que percebo ter ocorrido de destaque nesta aula, foi a realização de 

mais conversas e pequenos combinados entre dois ou três integrantes de um suposto 

episódio “brincadeira” mais violenta. Ao que fica, algumas atitudes em negativa às 

regras de brincadeira, o aceitar ter sido colado deixou de ser motivo de cobrança por 

meio de atos violentos, coercitivos, de opressão. 

Relatei em meus arquivos, ter sentido certo vazio conceitual para dar maior 

clareza e sensibilidade acerca dos aspectos da violência. As evidências e algumas 

mudanças de comportamento se faziam tão claras que o desejo por explorar aqueles 

momentos me energizavam diante de tão intensos dilemas. 

E como retorno do grupo, uma palavra ficou e a mesma foi apresentada pelo 

“menino” com autismo que em muitos momentos foi e é vítima de todo tipo de 
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violência, “Tio, eu senti AFETO na aula de hoje... eles parecem que gostavam de me 

abraçar a toda hora”, caracterizando as principais teorias acerca das características das 

pessoas com autismos. De fato, o menino identificado como “M”, toda hora era colado. 

Aula 06:  

Corrida com revezamento de trios. 

 Objetivos:  

1- Estabelecer maior contato físico não violento. 

2- Promover a percepção de si e do outro, como facilitadores na superação do 

problema. 

3- Reconhecer a existência de regras no jogo vivenciado. 

 Conteúdo: 

Jogo de regras (piques), habilidade motora de locomoção e manipulação, coordenação 

motora global, equilíbrio, ritmo, agilidade, afetividade, cooperação e socialização.   

 Local e materiais: 

Pátio ou espaço livre, coletes e cones. 

 Metodologia:  

1- Ao iniciar a aula, o professor deverá reunir os educandos e apresentar a 

proposta da aula. 

2- Em uma escolha aleatória, pedir que o(a) escolhido(a)conduza o “Olá 

corpo!”, promovendo breves alongamentos e comentários sucintos da 

importância dos mesmos. 

3- Propor um pique corrente progressivo. A brincadeira é iniciada com a 

escolha de um(a) pegador(a).Ao ser dado o início, este(a) irá pegar 

outros(as) dois colegas até formar o primeiro trio. A cada corrente que se 

formar com 3 (três) integrantes, estes sairão do pique e aguardarão até que 

todos ou outros trios sejam formados.  

Obs: sem que saibam, com a saída de cada trio, estarão formando os grupos 

para a próxima atividade. 

4- Durante a brincadeira, com a saída de cada trio, uma nova rodada se inicia 

com a escolha aleatória de um(a) novo(a) pegador(a) pelo professor até que 

a nova corrente em trio seja formada. 
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5- Toda a turma será dividida em trios, de forma aleatória, não intencional. 

Estes pequenos grupos serão separados em disposição de estafeta (colunas), 

dividindo o total de trios em dois outros grupos. 

Será feito uma corrida de revezamento em trios. Cada pequeno grupo correrá em trio em 

direção ao outro trio para que sejam trocadas as posições nos grupos (colunas). O 

desafio é coletivo e a vitória será de todos ao cumprirem a tarefa e suas regras. 

 Volta à calma: 

Estimular que os mesmos falem sobre as dificuldades encontradas durante o jogo e 

quais as possíveis soluções para superação dos problemas. 

Pedir que mencionassem possíveis percepções que eles tiveram sobre práticas violentas 

durante a aula. Assim como seja ponderado o que poderia ser feito para que tal prática 

não ocorra novamente. 

 Avaliação: 

A aula foi iniciada conforme o planejado, todos os educandos sendo dispostos 

em uma roda para o “Olá corpo”. 

Já nesta primeira parte, houve a necessidade de apartar uma efetiva briga entre 

dois alunos. Como motivo da mesma, um não aceitou a brincadeira de “tapinhas na 

cabeça” promovida pelo outro, e ao revidar, deflagrou-se um verdadeiro “quebra pau”. 

Como procedimento da escola, ambos foram conduzidos à coordenação. 

Após a retomada da aula, o momento para o “Olá corpo”, achei por bem não 

fazer nenhuma menção ao episódio de briga e deixei que eles elencassem alguma 

questão caso achassem necessário, o que não aconteceu. 

Quanto ao preparo para a atividade principal, foi sugerido um pique corrente em 

trios onde o objetivo era que vivenciassem em sequencia os objetivos das aulas 

anteriores.  

Já na parte principal, nenhum ato mais expressivo de agressividade ou violência 

se manifestou, apesar da aula, intencionalmente, ter características mais competitivas.  

Ao final, todo(os) foram reunidos e questionados acerca de possíveis situações 

que os desconfortassem em relação aos aspectos da violência. Como resposta, de uma 

forma geral, me pareceu que havia a consciência sobre o que caracteriza tais atos e que 
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a conversa com a ajuda do professor é sempre a melhor forma de resolverem os 

problemas, os incômodos.  

 



53 
 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto aos resultados encontrados mediante minhas observações, entendo que o 

universo particularizado aos quais os educandos daquela escola vivem, contribui 

significativamente para naturalização de tais comportamentos, em resumo, lhes falta 

visão de mundo, a oportunidade de experimentar outras formas de interagir, de se tocar, 

de dialogar.  

Vale ressaltar que não significa lhes impor um modelo dotado de conceitos 

definidos, hierarquizantes. Sobretudo, oportunizar-lhes o direito às diferenças, 

reconhecidas e legitimadas, espaço para voz, representação e manifestação de suas 

particularidades. 

Sendo assim entendemos ser fundamental a experiência vivida do 

reconhecimento de si e do outro, estimulando-os a ações mais afetivas como o tocar de 

forma respeitosa, o abraço, o abraçar, dialogar. 

Os resultados em minhas análises mostram a evolução na tomada de consciência 

sobre alguns conceitos elencados no que tange as relações de saúde, a percepção e o 

reconhecimento de práticas violentas para com o outro e o diálogo como alternativa 

para minimizá-lo. 

Entendemos assim, que os jogos com regras, à maneira como nos propomos, 

oportunizam a melhora da saúde social, vivências menos sombrias. 

Na dinâmica também compreendemos substancial importância no trato 

cotidiano, a relação coparticipativa como evidenciamento dos espaços de escuta e voz, 

dando aos educandos a tomada de consciência de si, bem como de suas próprias 

características identitárias como anteriormente citadas. 

Diante de tal processo e para não concluir, acreditamos que o reconhecimento do 

outro e o fomento a dialogicidade, sugerida por Paulo Freire em sua pedagogia do amor 

nos possibilite vislumbrar legitimamente sociedades mais justas e igualitárias, mais 

saudáveis socialmente. 
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8 OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

Ao que propus com o desenvolvimento do presente estudo, este, superou 

significativamente minhas expectativas quanto à ideia de um experimento que pudesse 

dar maior engajamento às minhas práticas pedagógicas.  

Com a qualificação das aulas, acreditava poder proporcionar encontros que de 

fato possibilitassem a superação dos dilemas elencados, bem como explorar e mediar 

conhecimentos que verdadeiramente importassem aos educandos daquela localidade.  

Nesse sentido, acreditamos frente aos resultados encontrados, ser de grande 

relevância promover a tomada de conhecimento por parte dos alunos e alunas da turma 

341 (ano letivo 2016), pois seria uma violência negar-lhes a possibilidade de se 

perceberem sujeitos críticos, ativos e criativos, criadores das mudanças alcançadas.  

Para que houvesse condição de unir os educando da antiga turma 341, um 

grande ajuste precisou ser feito, uma vez que a mudança do ano letivo gerou a 

distribuição de alguns alunos e alunas por outras turmas. 

Promovi um grande aulão com os educandos em um horário extraclasse. No 

encontro, os pedi que organizassem algumas atividades de maior interesse, as 

aplicassem entre eles mesmos e ao final, me apresentassem retorno quanto às condições 

de harmonia do grupo para o desenvolvimento das mesmas.  

Muitos me perguntaram se havia alguma relação com as “antigas atividades que 

desenvolvemos” enquanto alunos da turma 341. Os respondi que ficassem à vontade 

para desenvolverem da forma como lhes fossem conveniente, no entanto, que 

buscassem contemplar a todos os presentes para que não houvesse exclusões. 

O grupo estava bastante eufórico com o reencontro, no entanto, nessa aula fiquei 

apenas como um observador; fiz algumas discretas intervenções a título de organização 

de materiais e tempo que tinham para o desenvolvimento da aula. O processo foi bem 

harmônico, pontualmente fiz considerações quanto ao momento final em que foi 

combinada a atividade e separaram os grupos.  

De forma feliz e gratificante ao observar o grupo que foi bastante autônomo ao 

definir as regras e iniciar a atividade.  
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No desenvolvimento propriamente dito, algumas situações de violência 

ocorreram, no entanto, me mantive como observador imparcial em todo processo. 

Ao final, reuni o grupo em uma pequena dinâmica de volta à calma e fizemos 

uma grande roda de conversa pontuando algumas situações observadas durante aquela 

aula.  

Posteriormente, apresentei os resultados catalogados quanto aos aspectos 

investigados na pesquisa desenvolvida no ano letivo de 2016. 

O grupo ficou muito interessado e curioso quando acreditava identificar algumas 

falas fazer parte da própria realidade. Tive a sensação de que durante o processo de 

investigação, muitos deles não percebiam as falas dos colegas, “não percebiam os 

questionamentos do outro”. 

Quase que de forma unânime, o grupo solicitou por outros momentos onde 

pudéssemos desenvolver novas atividades e curiosamente, aprofundar mais as 

discussões “conceituais” acerca da temática trabalhada. 
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APÊNDICE A – Plano de Aula 01 - GF 

1º Aula – Grupo Focal – Gf 

 Objetivo Geral 

 

Investigar se a prática de jogos com regras nas aulas de Educação Física escolar 

contribui para promoção da saúde social de educandos da turma 341, 4° ano do Ensino 

Fundamental. 

Aula 01:  

Entrevista Semiestruturada / Grupo Focal 

Objetivo: 

1. Diagnosticar o entendimento dos educandos acerca da violência e da 

saúde social. 

Conteúdo:  

Diagnóstico do conceito de violência, Saúde e Saúde Social. 

Metodologia:  

1- Em três grupos de discussão com 11 crianças aproximadamente em 

cada, organizar uma roda de conversa onde desenvolverei uma 

entrevista semiestruturada. 

2- Explorar o entendimento conceitual acerca de: 

 Violência;  

 Saúde e Saúde Social 

Durante a roda conversa, estimular que não só verbalizem 

oralmente, mas, que possam representar e exemplificar de 

diferentes formas qual o entendimento que possuem sobre os 

conceitos abordados. 

Materiais:  

Sala de aula, gravador de voz portátil e filmadora. 

Avaliação:  

Apliquei a entrevista, em três grupos com 8, 10 e 10 devido à quantidade de 

alunos. Os alunos de uma forma geral gostaram de falar sobre as questões, 
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ficaram interessados em conhecer o evento. Introduzi falando que uma das 

coisas que aconteceria é que eles me ajudariam a conhecê-los melhor e a 

promover aulas que fossem mais interessantes e contribuíssem mais para o dia a 

dia deles. Encontrei respostas bem interessantes, apesar da maioria a ter uma 

visão muito restrita acerca dos conceitos; interessante sinalizador a ser 

explorado. 

 

APÊNDICE B – Jogos com regras 

Figura 1 – Ponto X Abraço 

 

Fonte: O autor, 2016. 
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Figura 2 – Caminho do Abraço 

Fonte: O autor, 2016. 

Figura 3 – Pique Corrente Progressivo 

 

Fonte: O autor, 2016. 
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Figura 4 – Pique Invasores 

 

Fonte: O autor, 2016. 

Figura 5 – Corrida de Revezamento  

 

Fonte: O autor, 2016. 

 


