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RESUMO 

 

AZEVEDO, Rafael Fonseca da Costa. Aplicação da Prática dos Jogos Cooperativos na 

Perspectiva de Reforço de Valores Para Contribuição na Formação de Alunos 

Autônomos. 2018. 75 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, 

2018. 

 

A presente pesquisa busca investigar as contribuições dos jogos cooperativos nas aulas de 

Educação Física para o processo da construção da autonomia através do reforço de valores 

para os estudantes do quarto ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Jorge de Lima, 

no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Como nas aulas de Educação 

Física as situações de jogo são frequentes e as crianças apresentam características 

competitivas, percebe-se quase que diariamente conflitos, muitas vezes intimamente ligados à 

ideia de “sempre levar vantagem”; portanto, suspeita-se que valores como respeito e 

solidariedade não são bem empregados na relação entre os alunos nesses espaços. Os jogos 

cooperativos, por sua vez, têm em sua essência despertar conceitos e experiências distintos 

àqueles supracitados. A pesquisa se torna relevante, pois se propõe a conhecer e intervir numa 

questão atualmente muito comum na sociedade brasileira: a violência na escola; vista em 

unidades públicas ou privadas; em contextos onde estão inseridos docentes da disciplina de 

Educação Física, e também de outras áreas. Esse trabalho ainda poderá oportunizar aos alunos 

que vivenciam constantes situações de violência a terem contato com outras formas de 

convívio em coletividade, nesse contato também serão ofertados processos reflexivos da 

sociedade em que se vive e das atitudes usuais dos membros que a compõem, o que propicia o 

fortalecimento da abordagem crítica. Como objetivo geral o estudo visa investigar se a prática 

dos jogos cooperativos nas aulas de Educação Física com perspectiva de reforço de valores 

pode contribuir para o processo de autonomia dos alunos. A metodologia desse estudo 

fundamenta-se em uma abordagem qualitativa com utilização de pesquisa-ação, por ser 

voltada para intervenção da realidade social. Como instrumentos para coleta de dados 

utilizou-se entrevistas semiestruturadas e observação participante. A análise dos dados 

coletados foi realizada através da interpretação das falas. A amostra foi composta por 35 

alunos, com idades entre 9 e 10 anos. Os resultados referentes à percepção dos alunos sobre a 

existência de transgressão às regras no cotidiano da turma foram constatados, assim como 

diversas estratégias foram propostas e vivenciadas pelos mesmos para a diminuição da 

inconveniente prática de transgressão às regras. Os jogos cooperativos se notabilizaram como 

um instrumento de estímulo à criatividade e atitudes autônomas nos contextos apresentados. 

Portanto, o presente estudo corrobora com a premissa que, por mais que haja uma estrutura 

social coercitiva e esta favoreça o não questionamento e a descontextualização pedagógica, 

sempre haverá espaço para o estímulo de uma formação crítica, autônoma e participativa, 

através da estimulação cooperativa nos jogos pertinentes às aulas de Educação Física no 

ambiente escolar.  

 

Palavras-chave: Educação Física escolar. Jogos cooperativos. Autonomia. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

AZEVEDO, Rafael Fonseca da Costa. Aplicação da Prática dos Jogos Cooperativos 

na Perspectiva de Reforço de Valores Para Contribuição na Formação de Alunos 

Autônomos. 2018. 75 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, 2018. 

 

 

This study investigates the contributions of cooperative games in Physical Education 

classes for the process of building autonomy through strengthening values. The research 

has been carried out with fourth graders at Jorge de Lima School, from the public sector 

in the city of Rio de Janeiro. Games are often played in Physical Education  lessons. It 

can be stated that kids have competitive characteristics, there are disagreements daily. 

Those divergences can be related to the idea of “taking advantage of situations”. Thus, 

we might face some lack of values such as respect and solidarity among students at 

school. As a matter of fact, cooperative games offer opposite concepts and experiences 

as the ones previously mentioned. This study has relevance since its aim is intervening 

in violence in both public and private Brazilian schools, where Physical Education 

teachers and other educators work. This study can also give students who often 

experience violence the opportunity to have contact with different group bond. This 

contact is going to provide students with reflection on the way we live and act in 

society, leading them to be aware of the critical approach. Its general aim is 

investigating whether cooperative games aiming at reinforcement of values may 

enhance students’ autonomy process in Physical Education classes. Its methodology 

underlies a qualitative approach making use of research-action, due to the fact that it is 

centered on the social scenario. When it comes to data collection, there have been semi-

structured interviews and participant observation.  The data analysis took place through 

discourse interpretation. The sample was composed of 35 (thirty-five) 9 to 10-year-old 

students. The results related to students’ perception about group infringement of rules 

have been realized. Also, some strategies have been proposed and done by the students 

in order to lower the level of infringement of rules. Cooperative games have been seen 

as stimuli to creativity and autonomous attitudes in the previous scenario. Thus, this 

research corroborates the idea that, although society seems to be coercing and 

unfavourable to questioning or pedagogical contexts, there should always be room for 

stimulating a critical, autonomous and participatory educational background. This can 

be feasible by means of encouraging cooperation in games in Physical Education 

classes in school environment. 

 

Key-words: School Physical Education. Cooperative games. Autonomy. 
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1 INTRODUÇÃO 

A autonomia é a condição de liberdade do ser, a capacidade do indivíduo de se 

orientar e agir embasado em seu conhecimento, seus valores e sua leitura de mundo. O 

ser autônomo tem consciência de seu lugar na sociedade, sendo assim um ator de suas 

atitudes, sabe até onde pode chegar e respeita o espaço e a opinião de seus pares. Como 

afirma Sousa (2016, p. 08):  

atualmente a função da escola não é apenas formar indivíduos que saibam ler, 

escrever e operacionalizar contas, e sim formar cidadãos críticos, reflexivos e 

emancipados para que exerçam plenamente sua cidadania na sociedade. 

Para o exercício de uma cidadania plena se faz necessário uma visão ampla do 

mundo que estamos inseridos e o papel que cada um de nós exerce dentro dessa 

sociedade. 

O jogo – aqui compreendido como atividade corporal expressiva
1
 - reflete 

situações, possibilidades e circunstâncias que todos nós encontramos no cotidiano de 

nossas vidas. Situações como “lutas”, conquistas, decepções, estratégias, solidariedade 

entre outras, são comuns a esses dois fenômenos (a vida e o jogo). Os jogos podem ser 

abordados por diversas vertentes tendo assim inúmeras possibilidades e perspectivas. 

Brotto (1999, p. 16) percebe essa correlação entre o jogo e a vida e defende que 

ambos são reflexo um do outro com a afirmação: “Eu Jogo do jeito que Vivo e Vivo do 

jeito que Jogo”. Propõe-nos um redirecionamento na forma que se enxerga o Jogo de 

modo a ampliar essa visão para a promoção de uma síntese criativa e evolutiva, 

incluindo os mais variados pontos de vista, até o momento, projetados sobre o jogo. 

Nesse sentido, o jogo é considerado como um espectro de atividades interdependentes 

que envolve todos os elementos da cultura corporal e não somente o jogo. 

Os jogos cooperativos têm em sua essência despertar o companheirismo, a 

solidariedade, o trabalho em equipe, a perseverança, e a responsabilidade entre outros 

conceitos. Acredita-se que tais valores sejam imprescindíveis para a formação de um 

indivíduo autônomo, participativo e consciente. Dessa forma pode-se refletir acerca da 

potencialidade do trabalho com esses jogos na escola e a possibilidade da oferta de 

subsídios para melhor formação dos alunos. O Jogo e o Esporte na perspectiva dos 

Jogos Cooperativos são contextos extraordinariamente ricos para o desenvolvimento 

pessoal e a convivência social (BROTTO, 1999). Ademais, os valores que são 

                                            
1
Conceito apresentado no Livro “Metodologia do Ensino de Educação Física, Soares et al, 2009”. 
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aprendidos no jogo podem ser contextualizados com a realidade, e também se refletir 

nas relações entre as pessoas (LIMA, 2016). 

No estado do Rio de Janeiro existem muitas unidades escolares situadas em 

regiões onde são frequentes os episódios de violência, assim percebe-se que as crianças 

estão constantemente envolvidas em conflitos. Esses eventos são permeados de 

desrespeitos e agressividade, ou seja, as formas mais variadas de violência.  

Nas aulas de Educação Física, onde as situações de jogo são frequentes e as 

crianças se sentem mais livres, testemunha-se quase que diariamente esses episódios de 

conflitos e violência (LIMA, 2016), muitas vezes intimamente ligados à ideia de 

“sempre levar vantagem”. 

Suspeita-se que valores como respeito e solidariedade não sejam bem 

empregados na relação entre os alunos nesses espaços. Em alguns casos nota-se, que 

valores oriundos da necessidade de manutenção do sistema de organização social 

capitalista, como seletividade, exclusão, dominação, hierarquia, podem ser comparados 

a alguns valores presentes na escola, que dividem as mesmas origens e objetivos, mas 

que nessa, são considerados educativos e indispensáveis (MONTEIRO, 2006). 

Os jogos cooperativos, por sua vez, despertam conceitos e experiências 

distintos àqueles supracitados. E através desses jogos a Educação Física escolar pode 

enxergar com muito mais facilidade a integralidade do ser humano e a necessidade de 

trabalhar valores como a solidariedade, a liberdade responsável e a cooperação 

(CORREIA, 2006). 

Compreende-se o trabalho de reforço de valores através dos jogos cooperativos 

nas aulas de Educação Física como um instrumento que possa direcionar a energia 

gerada pelos alunos para atitudes solidárias, de respeito e responsabilidade. E numa 

perspectiva mais ampla, esses valores podem se propagar e serem refletidos em outros 

ambientes da escola onde os conflitos são comuns: como nas salas de aula e no pátio no 

horário do recreio. Mas também para ambientes fora da escola: em suas casas e no 

bairro onde moram. Desse modo, o emprego do reforço de valores através dos jogos 

cooperativos de uma forma contextualizada pode ser entendido como uma forma de 

educação transformadora (CORREIA, 2006). 

Nesse contexto, observa-se oportunidades fecundas para que os alunos se 

tornem pessoas mais conscientes de seus direitos e deveres, bem com dos direitos de 

seus pares; um contributo para o processo de autonomia desses alunos e para a formação 

de uma sociedade crítica, participativa e solidária. 
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O presente trabalho se constitui enquanto uma pesquisa para o 

desenvolvimento da pós-graduação para obtenção do título de especialista junto ao 

Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II (PRD - CP II). A pergunta que se 

deseja responder é: a prática dos jogos cooperativos nas aulas de Educação Física pode 

contribuir para a formação de um aluno autônomo, pautada em valores como a 

cooperação, respeito e responsabilidade? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Como objetivo geral a presente pesquisa pretende investigar se a prática dos 

jogos cooperativos nas aulas de Educação Física com perspectiva de reforço de valores 

pode contribuir para o processo de autonomia dos alunos do quarto ano do Ensino 

Fundamental da Escola Municipal Jorge de Lima, no município do Rio de Janeiro, no 

estado do Rio de Janeiro. 

2.2 Objetivos Específicos 

E como objetivos específicos a presente pesquisa se propõe:  

I) Identificar a percepção dos alunos no que se refere à prática de 

transgressão as regras (“levar vantagem”). 

II) Descrever as estratégias que os alunos utilizam nos jogos cooperativos.  

III) Analisar a relação da aplicação dos jogos cooperativos com a autonomia. 
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3 JUSTIFICATIVA 

Percebo na minha prática diária, no ambiente escolar, atitudes e posturas dos 

alunos que externam e reforçam comportamentos competitivos e agressivos, situações 

essas que geram conflitos e ações desrespeitosas por parte dos mesmos. Esse ambiente 

me inquieta e me incomoda. Valores como respeito, cooperação e solidariedade, 

parecem esquecidos pelos alunos. 

Para ampliar o entendimento ao nível macro é preciso considerar os recentes 

acontecimentos históricos e o atual cenário social no qual vivemos, no qual é possível 

avistar a exacerbação da desigualdade social, elevados índices de desemprego e 

violência, constantes escândalos de corrupção nas diferentes esferas de poder do nosso 

país, dentre outros lamentáveis acontecimentos, seguido por um clima de perplexidade, 

porém, e contraditoriamente, de uma espantosa apatia social. Dessa forma cabe indagar: 

por que as pessoas comportam-se desta maneira? Ou melhor, por que não reagem? O 

que pensa a população sobre isso? Será que fazem alguma reflexão sobre o que 

acontece? Se a fazem, como a fazem? E o mais curioso; qual a contribuição da educação 

formal (escola) nessas “reações populares”? 

A educação, em especial a formal, entendida aqui como aquela experimentada 

nas diversas instituições de ensino, tem uma participação importante na construção e 

consolidação de um senso crítico em cada indivíduo. Crítico no sentido de apreender 

um aspecto da realidade social, refletir sobre ela e, a partir dos conhecimentos 

adquiridos, formular e propor ações para manter ou mudá-lo. 

A Educação Física é o componente curricular que propicia o desenvolvimento 

humano de forma global, contemplando as três dimensões do conhecimento. Essa não 

pode estar divorciada da realidade social e da contribuição para a formação de alunos 

que compreendam seu papel na sociedade como seres autônomos conscientes de seus 

direitos e deveres. Para isso, se faz necessário a utilização de estratégias pedagógicas 

questionadoras, com vistas à emancipação do cidadão e contrárias à ideologia da classe 

dominante. 

O presente estudo busca abordar as relações inerentes ao âmbito escolar 

(instituição de ensino-professor-aluno). Relações essas orientadas por normativas que 

visam garantir a formação do homem em sua integralidade, tornando-os autônomos, 

indivíduos críticos, cidadãos capazes de contribuir para as transformações sociais, 

culturais, entre outras.  



18 
 

 

 Observa-se assim, que desde o primeiro estágio da composição da política 

educacional, ou seja, já em sua estruturação legal, o intuito de ofertar à população uma 

formação crítica encontra-se presente (BRASIL, 1996; 2000). 

São nas instituições de ensino, lócus privilegiado – porém não exclusivo - do 

processo de ensino e de aprendizagem, que podemos observar, em grande medida, como 

se dá o modelo de educação vigente. Essas expressam as diversas relações que 

produzem e reproduzem a vida social, relações essas que se interpenetram e conformam 

a política de educação (BRASIL, 1996; 2000). 

Para entendermos como se dá o processo no interior de uma instituição, 

primeiramente, devemos atentar para os atores nela existentes e identificar suas práticas, 

observando suas possíveis causas e consequências. Para além dos elementos internos, 

consideram-se também os fatores externos à instituição que incidem sobre a mesma. 

O exercício de parte das atividades profissionais em escolas da rede pública de 

ensino em cidades da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro – inseridas num 

contexto de violência urbana - permite testemunhar a reprodução de cenários de conflito 

em situações que envolvem crianças que frequentam essas unidades, em especial nas 

aulas de Educação Física.  

Com o intuito de colaborar e corroborar com o componente curricular 

Educação Física, como área de conhecimento, promotor de reflexões e transformações, 

toma-se como ponto de partida para essa investigação o conteúdo possível de nela ser 

desenvolvido, qual seja: o componente da cultura corporal, jogo, mais precisamente os 

jogos cooperativos; os limites e potencialidades dessa prática, bem como as possíveis 

consequências para a formação da autonomia do sujeito (SOARES et al, 2009). 

Ao propor o conhecimento de uma determinada realidade, a partir da 

intervenção sobre a mesma, esse estudo ainda poderá oportunizar aos alunos que 

vivenciam constantes situações de conflitos – internos e externos à unidade escolar e 

frequentes nas aulas de Educação Física– o contato com outras formas de convívio em 

coletividade.  

Nesse contato também serão ofertados aos alunos a oportunidade de reflexão 

sobre a sociedade em que vivem e das atitudes usuais dos membros que a compõem, o 

que propicia o fortalecimento da abordagem crítica. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

4.1 Jogo 

O jogo, invenção humana, pode ter vários sinônimos como: brincar e jogar 

(SOARES et al, 2009; KUNZ, 2003). Este pode ser caracterizado como um ato em que 

sua intenção e curiosidade têm como resultante um processo de criação com propósito 

de modificar, imaginariamente a realidade e o presente (SOARES et al, 2009). Nessa 

atividade/ocupação realidade e fantasia se encontram e estão submetidas a regras que 

são voluntariamente aceitas por todos os participantes. Ocorrem num espaço físico e 

com tempo determinado, nesse contexto possui características competitivas e fatores 

como: as habilidades físicas, o desempenho intelectual, e por vezes, a sorte são 

geralmente responsáveis pela determinação dos resultados (MELLO, 1989). 

O jogo é tema de debate de inúmeros autores de diversas áreas de conhecimento. 

Sobre ele existe constante interesse e curiosidade da comunidade cientifica.  

Em determinados momentos os jogos na infância eram interpretados por adultos 

como atividades opostas ao estudo e ao trabalho; nesse sentido, atividades de jogo para 

crianças eram associadas à vadiagem e até mesmo à consideração de pouca inteligência 

em relação às mesmas, tendo em vista que nesse período da história os jogos não eram 

considerados e valorizados como práticas educativas. Atualmente pesquisadores 

incentivam a aplicação dos jogos como estratégia pedagógica sob a perspectiva do 

desenvolvimento das diversas dimensões humanas (MELLO, 1989). Pretendo aqui 

abordar o jogo no enfoque filosófico, para a reflexão de ética de valores humanos que 

possam estar inseridos em um contexto de jogo. Nesse sentido, Brotto (1999, p. 16) 

considera o Jogo: 

[...] como um espectro de atividades interdependentes que envolve a 

brincadeira, a ginástica, a dança, as lutas, o esporte e o próprio jogo. Sobre 

essa base, sustento a idéia [sic] da aproximação entre o Jogo e a Vida, 

compreendendo ambos como reflexo um do outro [...] 

Dessa forma podemos refletir e pensar a íntima relação do jogo com o cotidiano 

do indivíduo e entender o fenômeno jogo como um ensaio da vida, uma vez que as 

relações humanas são permeadas de sentimentos e emoções, esses também percebidos 

nos dois fenômenos: o jogo e a vida. Sousa (2016, p. 23) acredita que: 

[...] O jogo nos proporciona um sentimento de liberdade, prazer, ludicidade, 

quando executado de maneira saudável, além de propiciar tomadas de 

decisões coletivamente ou individualmente, podendo ser competitivo ou 

cooperativo, o que se assemelha em muitos aspectos do dia-a-dia de qualquer 

indivíduo, uma vez que esses fatores são inerentes às ações humanas em 

qualquer etapa da vida. 
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Ademais o ato de jogar deve ser entendido como fator de desenvolvimento do 

aluno por estimular a criança no exercício do pensamento, que pode se desvincular do 

concreto (situações reais) e levar esse aluno ao agir abstrato (independentemente do que 

ela vê ou toca). Quando a criança esta jogando, ela trabalha com o significado das suas 

ações, o que a faz desenvolver sua vontade, mas ao mesmo tempo tornar-se consciente 

das suas escolhas e decisões (SOARES et al, 2009). Portanto, o jogo deve ser proposto 

aos alunos de forma contextualizada, associado a situações que façam parte do cotidiano 

e da realidade vivenciada pelos alunos para que este sirva como instrumento de reflexão 

e resolução de problemas e para que tenha entre outras funções a de preparação na 

tomada de decisão para a fase adulta (KUNZ, 2003; CORREIA, 2006; FREIRE, 1999). 

4.2 Jogos Cooperativos 

A Educação Física vem avançando em relação à imagem tecnicista que 

adquiriu através da história. Porém, ainda são pertinentes críticas a esse respeito. Para 

isso seria interessante a revisão de paradigmas e valores relacionados ao modelo 

competitivo das relações sociais e humanas que se estabelecem na sociedade capitalista, 

que dá ênfase a uma visão esportivisante da Educação Física, pois ainda é muito 

influenciada pelo esporte de rendimento (CORREIA, 2006). Muitas vezes no âmbito da 

Educação Física escolar, o jogo é concebido numa ótica competitiva, ao ponto desses 

termos - jogo e competição - serem considerados sinônimos. Todavia, mesmo que 

ocorram disputas em jogos infantis, os mesmos diferem daquelas presentes nas 

competições, pois essas buscam o rendimento extremo e a superação do outro a todo 

custo (MELLO, 1989).  Importante refletir a forma que o jogo/esporte deva ser tratado 

no contexto escolar; pois só a prática consciente muda comportamentos, não a mera 

execução do jogo.  (KUNZ, 2003). 

Numa sociedade dividida por classes, como a vigente – capitalista – à medida 

que é ofertada na escola de uma maneira atenuada, a competição pode causar ao 

dominado a aceitação da dominação e proporciona a este uma sensação de que como no 

jogo essa situação pode ser facilmente revertida (CORREIA, 2006). Para que isso não 

aconteça os conteúdos jogo e esporte, assim como todos os outros devem ser 

vislumbrados como componentes da cultura corporal, podendo ser criados, recriados e 

tratados pelo homem, através do tempo (SOARES et al, 2009). 

Os jovens estudantes potencialmente serão transformadores dos paradigmas 

éticos contemporâneos e, para isso, devem ser ofertados aos mesmos valores diferentes 
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da competição. Os jogos cooperativos podem assumir o compromisso de disseminação 

desses valores, sendo possível aplicá-los no ambiente escolar (DARIDO, 2001). 

Através dos jogos cooperativos, a Educação Física escolar pode ver com mais 

clareza o ser humano, como ser integral e a necessidade de trabalhar 

valores como a solidariedade e a cooperação (CORREIA, 2006). Nessa perspectiva 

Lima (2016, p.9) afirma que: 

os jogos cooperativos se mostram como uma forma de jogo que busca a 

superação da competição. Além disso, propiciam experiências de novas 

formas de relacionamento de forma lúdica, através de jogos em que a 

proximidade, a cooperação, o jogar com o outro sejam necessários. Os 

valores aprendidos no jogo podem ser contextualizados com a realidade, de 

forma que esses valores se reflitam também nas relações interpessoais. 

Correia (2006) defende a proposta dos jogos cooperativos como uma tendência, 

pois os mesmos comungam com valores e princípios solidários. Desse modo, tal 

proposta é entendida como a mais indicada para a perspectiva de mudança a uma visão 

esportivista e tecnicista da Educação Física. Todavia, a cooperação pode ser aprendida 

pelos alunos nas aulas de Educação Física, assim como a competição também um dia 

foi (SOLER, 2002). 

Jogando competitivamente corre-se o risco de reforçar características de 

desigualdade social e, lamentavelmente, ainda parece ser discreto oferecimento da 

prática dos jogos cooperativos nos programas de Educação Física. Contudo, essa adesão 

não acontecerá de imediato, esses devem ser inseridos através de modificação da 

estrutura de jogos convencionais de vitória\derrota para vitória\vitória (ORLICK, 1998, 

p. 116 apud CORREIA, 2006, p. 155). 

Vale ressaltar que prática dos jogos cooperativos nas aulas de Educação Física 

deve ser ofertada de uma forma contextualizada e não divorciada da realidade dos 

alunos. Dessa forma a proposta dos jogos cooperativos pode assumir uma forma de 

educação transformadora, sem a pretensão que esses isoladamente possam transformar a 

sociedade. Todavia, sendo a situação de jogo um ambiente favorável para a reflexão e 

debate (KUNZ, 2003), os jogos cooperativos podem contribuir para essa transformação. 

4.3 Autonomia 

A autonomia, também chamada de autogestão, que é um termo recente, criado 

inicialmente para indicar experiências de gestões de empresas em torno de 1951 na 

extinta Iugoslávia. A partir de 1968 o termo conquistou espaço acadêmico e sindical 

para designar novas formas de organizações políticas e socais. A autonomia possui 

termos anglo-saxões equivalentes: como democracia industrial, autogoverno e 
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autodeterminação. Na França o termo aparece sendo utilizado, por vezes, como 

cogestão, e outras, como participação. Nesse sentido, as experiências desenvolvidas 

desde então têm sido denominadas movimentos auto gestionários, participativos ou 

autônomos (MARTINS, 2002).  

O termo autonomia vem do grego e significa autogoverno, governar-se a si 

próprio. Nesse sentido, uma escola autônoma é aquela que governa a si própria. No 

âmbito da educação, o debate moderno em torno do tema remonta ao processo dialógico 

de ensinar contido na filosofia grega, que preconizava a capacidade do educando de 

buscar resposta às suas próprias perguntas, exercitando, portanto, sua formação 

autônoma (GADOTTI, 1992 apud MARTINS, 2002, p. 224). 

 Para formar um cidadão autônomo é de extrema importância a relação entre 

indivíduos, ou seja, relações sociais com indivíduos pertencentes ao mesmo contexto 

sociocultural. Nessas relações os seres em formação vivenciam a troca de valores 

morais, a cooperação e a inversão de papéis em diversas situações e contextos. Para isso 

se faz importante a diminuição da autoridade do adulto e o desenvolvimento do respeito 

mútuo, tanto no envolvimento entre as crianças, quando no envolvimento delas com os 

adultos. Essa ação possibilita a construção de valores morais fundadas no respeito à 

opinião de todos os envolvidos no processo. Não existe moralidade se os integrantes do 

processo não conseguirem se “colocar no lugar do outro”. Sendo assim, o trabalho 

cooperativo proporcionado nas situações vividas em grupo visando à reversibilidade, 

são as melhores formas de se exercitar a autonomia moral (WERRI; RUIZ, 2001). 

No decorrer do tempo, a Educação Física foi compreendida de formas diferentes, 

porém, sempre atrelada ao momento e contexto histórico do nosso país. Esses 

momentos, em sua maioria, não conferiam à educação - tampouco à Educação Física - o 

caráter de formação crítica que fomentasse autonomia aos alunos. A Educação Física, 

essa em sua concepção Higienista dava ênfase em relação à questão da saúde, que 

estava sempre em primeiro plano. Já em sua versão Militarista tinha como foco a obten-

ção de uma juventude capaz de suportar o combate, a luta, a guerra, com vistas a “elevar 

a Nação” à condição de “servidora e defensora da Pátria”. Posteriormente adveio a 

concepção Pedagogicista que foi a primeira concepção a reclamar à sociedade a 

necessidade de encarar a Educação Física não somente como uma prática capaz de 

promover saúde ou disciplinar a juventude, mas de encarar a Educação Física como uma 

prática eminentemente educativa. Com a intenção de promover o país como potência 

através do esporte de rendimento surge a versão Esportitivista da Educação Física. A 



23 
 

 

denominada Educação Física Popular, que ao contrário de todas as outras aqui expostas, 

surge da mobilização da classe trabalhadora e operária (GHIRALDELLI JR, 1991). 

Dentre inúmeras definições, Educação Física pode ser vista como prática 

pedagógica que, sendo essa exercida na escola, tematiza formas de atividades 

expressivas corporais, tais como: o jogo, a dança, o esporte, a ginástica e outras. Essas 

formas de atividades expressivas podem ser chamadas de cultura corporal (SOARES et 

al, 2009). Lima (2016, p.19) afirma que: 

hoje a Educação Física enquanto componente curricular obrigatório, além de 

responsável pela formação corporal, também está atrelada às questões 

sociais, e a formação de um cidadão consciente e cada vez mais autônomo, 

entendedor de seu lugar no mundo e construtor de sua realidade. 

Os conteúdos– conhecimentos - da cultura corporal devem ser trabalhados na 

escola a partir da realidade social do aluno, com o objetivo do mesmo estabelecer uma 

lógica de sentido/significado dos saberes ofertados na escola com a realidade social do 

aluno. Busca-se entender a expressão corporal como linguagem, podendo essa subsidiar 

ao aluno uma ampla leitura do mundo, seus possíveis desdobramentos e transformações 

(SOARES et al, 2009). 

Portanto, cabe atenção ao papel do professor de Educação Física nesse processo. 

Esse não pode, nem deve ficar à parte dos problemas que acontecem na comunidade 

escolar. A prática docente deve ser pautada na realidade e no contexto dessa 

comunidade, pois, assim, será bem mais produtiva e não apenas uma simples 

reprodução de conteúdos (LIMA, 2016). 

Há de se pensar a Educação Física escolar para além do gesto motor, numa 

concepção mais ampla sem a vinculação direta do esporte de rendimento. Esta deve ter 

um papel de protagonismo na formação do cidadão crítico, participativo e autônomo. 

De acordo com Lima (2016, p.12): 

ao entendermos a aula de Educação Física não somente como um espaço para 

desenvolver os domínios cognitivo e motor, mas também o social, 

psicológico, cultural e outros. Podemos contribuir no combate à violência e 

com a formação da cidadania que é um dos objetivos primordiais da 

educação. 

Entretanto, formar um cidadão integral, com autonomia moral em uma 

sociedade dividida por classes, onde reina a exploração do homem pelo homem poderia 

ser improvável. Seria necessário transformar, lutar para formar uma sociedade 

igualitária, ou seja, para além do capital. Só assim chegaríamos à emancipação humana 

plena (TONET, 2006).  
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Nossa Constituição vigente ainda mostra divergência entre teoria e prática, e 

dessa forma as diferenças se mostram mais latentes com uma perspectiva de evolução 

lenta, como expressa Rocha (2008, p.86): 

[...] Chamada de “Constituição Cidadã”, a Constituição atual tem em seu rol 

de artigos, incisos e parágrafos, Direitos Civis, Políticos e Sociais, 

reconhecidos e regulamentados, mas que, na prática, quando se estudam 

indicadores de efetivação dos bens de cultura como a saúde e a educação, 

constatam-se que estes ainda passam por uma lenta e gradual melhoria.  

Como já citado anteriormente, nossa sociedade elenca, reproduz e conserva 

valores que a mantenha da forma que se apresenta. Esses valores acabam por reproduzir 

no ambiente escolar a competição desmedida, o conflito violento, a exclusão. 

A existência e inserção da Educação Física no ambiente escolar com as 

potencialidades dos jogos cooperativos, podem se constituir como uma alternativa 

pertinente para a desconstrução, ação e transformação dos valores reproduzidos - na e 

pela escola na contemporaneidade - que contribuirão para construção do cidadão crítico, 

pleno, autônomo e participativo. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo tem abordagem de pesquisa qualitativa, do tipo pesquisa-ação. 

Pesquisa-ação por desenvolver-se na proximidade e com intervenção direta sobre a 

realidade investigada. Caracterizada por uma abordagem qualitativa onde o pesquisador, 

imerso no contexto, torna-se o interpretador da realidade, ou seja, busca compreender 

um determinado contexto que não exige uma representatividade amostral. (COSTA; 

COSTA, 2012) 

O presente estudo ocorreu numa escola da rede municipal de ensino da cidade do 

Rio de Janeiro/RJ, com um a turma do quarto ano do ensino fundamental composta por 

meninos e meninas entre 9 a 11 anos. 

A escolha dessa turma se deu por ter sido identificada pelos professores da 

unidade escolar como agressiva e transgressora das regras institucionais. 

No que tange aos instrumentos de pesquisa utilizados, recorreu-se à entrevista 

semiestruturada como conjunto de perguntas a serem realizadas junto aos alunos de 

modo a apreender o entendimento dos mesmos sobre a situação apresentada. Este 

roteiro permite ao investigador explorar com mais amplitude algumas questões, 

seguindo um simples guia, com a característica de perguntas abertas o pesquisador tem 

a liberdade para desenvolver a entrevista em qualquer direção (COSTA; COSTA, 

2012). Neste trabalho tais perguntas constituem os itens de A a H realizadas nos 

círculos de conversas. 

Outro instrumento utilizado foi a observação participante, na qual o observador 

também exercia o papel de mediador no desenvolvimento das propostas dos jogos. 

De acordo com Prodanov e Freitas, (2013, p.105), a observação participante:  

consiste na participação real do conhecimento na vida da comunidade, do 

grupo ou de uma situação determinada. Nesse caso, o observador assume, 

pelo menos até certo ponto, o papel de um membro do grupo. O observador 

participante enfrenta grandes dificuldades para manter a objetividade, pelo 

fato de exercer influência no grupo, ser influenciado por antipatias ou 

simpatias pessoais e pelo choque do quadro de referência entre observador e 

observação. 

Costa e Costa, (2012, p.53) conceituam dados como “algarismos, palavras, 

sinais, gestos, silêncio, entre outros, ou suas combinações. Geralmente não possuem 

significado próprio, apenas quando estão contextualizados, ou seja, transformados em 

INFORMAÇÃO.” Para a análise dos dados coletados, portanto, foi utilizada a técnica 

da interpretação das falas dos alunos, “à luz das percepções do pesquisador, tendo como 
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pano de fundo a revisão literatura e/ou referencial e/ou referencial teórico adotado”. 

(ORLANDI, 2007; MYERS, 2004 apud COSTA; COSTA; 2012, p. 54) 

A presente pesquisa foi dividida em três etapas. A primeira etapa buscou a 

identificação dos conhecimentos dos alunos acerca das transgressões às regras. Para 

tanto se usou a entrevista não estruturada ou não padronizada, realizando registros em 

cadernos e gravação com telefone celular com a intenção em obter o máximo de 

informações possíveis. 

Na segunda etapa foram vivenciados os jogos cooperativos. E, na terceira e 

última etapa, vivenciou-se novamente a entrevista semiestruturada para analisar a 

relação dos jogos cooperativos com atitudes autônomas dos alunos. 

A observação participante esteve presente em todas as fases devido à mediação 

das atividades por parte do pesquisador. 

A presente pesquisa contou com oito aulas, onde foram vivenciados os jogos 

cooperativos que compunham os desafios previstos. Essas aulas seguiram a seguinte 

estrutura: 

1ª aula: Percepção dos alunos no que se refere à prática de transgressão às regras 

(“levar vantagem”). 

Para cada aula: 

 1º Círculo de conversa: reflexão sobre transgressão às regras e explicitação das 

regras do jogo. 

 1ª Vivência do jogo. 

 2º Círculo de conversa: avaliação da primeira vivência do jogo e sugestões. 

 2ª Vivência do jogo com experimentação das sugestões propostas.  

 3º Círculo de conversa: avaliação do jogo desenvolvido. 

Com a intenção de preservar a identidade dos alunos, a presente pesquisa optou 

por utilizar somente as iniciais nominais dos mesmos como forma de identificação. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

Um dos objetivos da presente pesquisa é identificar a percepção dos alunos no 

que se refere à prática de transgressão as regras (“levar vantagem”). Para isso foi 

utilizado o instrumento de entrevista semiestruturada, com este foram geradas 

discussões e rodas de conversa com o referido assunto. 

6.1 Aula 1 (Apêndice A) 

Com a intenção de captar o conhecimento dos alunos sobre a transgressão de 

regras foi elaborada uma conversa com os alunos na primeira aula, que foi realizada no 

dia 06 de outubro de 2017. Nesta data compareceram 23 alunos e a atividade seguiu da 

seguinte forma:  

 1º Círculo de conversa: reflexão sobre transgressão às regras. 

Quando foi perguntado aos alunos se eles percebem que existe essa prática de 

transgressão às regras (“levar vantagem”) no cotidiano dessa turma, todos responderam 

que sim. Porém, percebi na conversa com os alunos que, na “visão” deles, essa 

transgressão que eles percebiam no cotidiano da turma era sempre realizada pelo 

“outro”, ou seja, aconteciam situações de transgressões às regras, mas estas eram 

realizadas pelos colegas e não pelo aluno arguido. 

Nesse momento me remeti ao conceito do princípio da alteridade referido por 

Daolio (2004), que basicamente refere-se à capacidade de um indivíduo colocar-se no 

lugar do outro, devido à dificuldade daqueles alunos em praticar tal atitude, ao ponto de 

perceberem a presença do fenômeno transgressão às regras, porém não se percebiam 

atores desse processo. Penso que tal dificuldade de percepção esteja ligada a valores 

antagônicos aos embasados pela cooperação, que são ofertados em distintos contextos 

sociais, inclusive na escola. 

Infelizmente, Monteiro (2006) já sinalizava que valores oriundos da necessidade 

de manutenção do sistema de organização social capitalista, como seletividade, 

exclusão, dominação, hierarquia, podem ser comparados a alguns valores presentes na 

escola. Pondero que atividades que estimulem à cooperação e ao pensamento crítico, 

pautados em valores solidários, devem ser ofertadas nas aulas de Educação Física como 

contribuição para formação da autonomia. 

E corroboro com o pensamento de Sousa (2016) quando ela afirma que a atual 

função da escola vai além da formação de indivíduos que saibam ler, escrever e 

operacionalizar contas, mas também formar cidadãos críticos, reflexivos e emancipados 

para que exerçam plenamente sua cidadania na sociedade.  
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O gráfico 1 apresenta o reconhecimento dos alunos em relação à transgressão às 

regras no cotidiano da turma durante as aulas de Educação Física. 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

No trato ao que se refere às causas das transgressões as regras nas aulas de 

Educação Física, observamos abaixo a opinião dos alunos. 

O aluno N falou que os conflitos acontecem porque quem respeita as regras fica 

“nervoso” ao ver que outro não está respeitando. Acrescenta que as crianças que não 

respeitam as regras são as mesmas que não prestam a atenção quando essas são passadas 

ou criadas. Outros 14 colegas concordaram com N. 

O aluno KG percebeu que as crianças não respeitam as regras por quererem 

chamar a atenção para elas e outros 15 colegas concordaram com KG. 

A aluna E fez uma observação, e ressaltou que muitos conflitos acontecem por 

que as pessoas não respeitam as regras. 

A partir das falas dos alunos, é possível identificar que as transgressões às regras 

acontecem geralmente por três fatores: tentativa de chamar a atenção dos demais 

colegas; não prestar a atenção nas informações sobre as regras e por insatisfação com o 

desrespeito praticado pelo colega gerando uma atitude de “revide”. 

Com relação à questão de “chamar a atenção dos demais colegas”, pode-se fazer 

uma analogia a esse fenômeno com o protagonismo característico dos jogos 

competitivos, principalmente influenciados pelo esporte em uma sociedade capitalista 

em que jogos competitivos são ofertados às crianças através dos veículos de mídia. Esse 

fenômeno fomenta vivências de sucesso a uma pequena minoria e de fracasso a maioria 

dos alunos (KUNZ, 2003). Os alunos que não obtém atenção dos demais colegas pelo 
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êxito no jogo procuram obtê-la por outros meios, nesse momento acontecem as 

transgressões. 

No contexto evidenciado na primeira aula, ressalta-se a prática dos jogos 

cooperativos para a questão do protagonismo, da atenção e da insatisfação gerada pelo 

desrespeito, que foram pontos percebidos nas queixas dos alunos. De acordo com Brotto 

(1999), quando se joga cooperativamente pode-se expressar de forma autêntica e 

espontânea como uma pessoa que é importante, única e exclusivamente por ser quem 

ela é, e não pelos pontos que faz no jogo. O mesmo autor acredita que os valores 

disseminados nos jogos cooperativos seriam capazes de aperfeiçoar o convívio entre as 

pessoas e que à medida que esses jogos ficam mais complexos, maior será a necessidade 

de demanda de atenção de seus participantes.    

O gráfico 2 apresenta as causas das transgressões as regras nas aulas de 

Educação Física, na opinião dos alunos. 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

No tocante a percepção dos alunos as consequências das transgressões às regras 

e suas críticas a esse respeito. 

Observamos que todos os alunos concordaram que a transgressão às regras e 

suas consequências conflituosas e violentas não são boas ou legais. 

 Nesse momento conversamos sobre as consequências negativas relacionadas ao 

fato de transgredirem regras, e o quanto isso pode ser nocivo para eles na vida adulta em 

sociedade. Revestindo-me do papel social que me cabe como professor/mediador do 

conhecimento e a importância deste na contextualização dos dados da realidade para 

formação do aluno em sua totalidade, tentei explicar a eles que numa sociedade todos 
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estamos sujeitos a regras, que toda transgressão acarretará em ônus ou consequências, e 

o quanto fundamental é respeitar e conhecer os direitos e deveres de cada um de nós 

enquanto cidadãos.  

A responsabilidade do professor no trato de questões que emergem o 

conhecimento nesse momento da vida dos alunos, se evidencia na constatação de Soares 

et al, (2009) quando afirmam que o primeiro ciclo vai da pré-escola até a 3ª série 

(quarto ano). E é nesse período que acontece a organização da identidade dos dados da 

realidade. O aluno tem uma visão sincrética da realidade. Os dados aparecem (são 

identificados) de forma difusa, misturados, confusos. Cabe particularmente ao professor 

organizar a identificação desses dados constatados e descritos pelo aluno para que ele 

possa formar sistemas, encontrar as relações entre as coisas, identificando as 

semelhanças e as diferenças.  

O gráfico 3 apresenta como os alunos percebem as consequências das 

transgressões às regras e suas críticas a esse respeito. 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

A partir das informações anteriores, podemos observar as sugestões propostas 

pelos alunos para minimizar a incidência de transgressões às regras nas aulas de 

Educação Física. 

Quando perguntados se têm sugestões para que esses eventos de transgressões 

não aconteçam, responderam da seguinte forma: 

A aluna E sugeriu não conversar no momento da explicitação das regras e alertar 

educadamente os colegas que estiverem transgredindo as regras (22 colegas 

concordaram com ela). A aluna V. completou afirmando que se o aviso não for feito de 

forma educada, causará brigas. 
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O aluno N. propôs prestar atenção às regras e não mentir quanto às situações de 

jogo. Todos concordaram com N. 

Identificamos, a partir das sugestões propostas, três opções para diminuição do 

fenômeno de transgressão às regras nas aulas: não mentir sobre situações duvidosas do 

jogo; alertar de forma educada os colegas sobre transgressões às regras e ficarem 

atentos às explicitações das regras do jogo. Esse rico diálogo com as crianças, 

possibilitou entendermos, eu e os alunos, como se iniciam conflitos nas aulas, e me 

possibilitou criar estratégias para mediação desses, contando sempre com a participação 

efetiva dos alunos nesse trato. 

O diálogo sobre violência e a constituição de regras para evitá-las em situações 

de jogo são de suma importância no processo de formação dos indivíduos; dessa forma 

os alunos puderam identificar no jogo características discriminatórias e tiveram a 

possibilidade de recriá-lo com características não competitivas e com um caráter lúdico, 

como sugerem Soares et al, (2009). Os autores afirmam ser de fundamental importância 

o trabalho com regras no espaço escolar. 

O gráfico 4 apresenta as sugestões dos alunos para minimizar a incidência de 

transgressões às regras nas aulas de Educação Física. 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 
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Figura 1: Roda de conversa sobre transgressão de regras

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

 1ª Vivência do jogo: Jogo dos 40 Toques 

Nessa atividade basicamente me preocupei em observar de que forma os alunos 

passariam a bola, se iriam arremessá-la ou rebatê-la para o alto, se iriam agarrar e 

arremessar, rebater direto com as mãos, com os pés, com a cabeça ou outras partes do 

corpo; se procurariam passar na direção de um colega para facilitar o andamento do 

jogo ou não; se excluiriam um grupo ou um determinado colega, não passando a bola 

para esse(s). 

O jogo foi idealizado da seguinte forma: com a turma disposta em círculo um 

aluno arremessa a bola para o alto e grita o primeiro número (exemplo: Um!). Outro 

aluno agarra e arremessa a bola para o alto novamente e grita o número subsequente e 

todos vão fazendo o mesmo até alcançarem os 40 toques.  

A primeira execução do jogo gerou muitos conflitos. A maioria dos alunos 

tentou agarrar a bola para, só depois, arremessá-la para o colega. Alguns alunos, porém, 

em determinados momentos, tentaram rebater a bola com as mãos. Esses não tiveram 

êxito em suas tentativas e adotaram a técnica utilizada pela maioria.  

Inicialmente eles não tinham a preocupação de arremessar a bola na mão dos 

colegas, mas sim, pra cima. 

O jogo transcorreu, na maior parte do tempo, dominado pelos alunos mais 

habilidosos. Os demais colegas pouco pegaram a bola. 
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Figura 2: Primeira vivência do Jogo dos 40 Toques

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

 2º Círculo de conversa: avaliação da primeira vivência do jogo e sugestões. 

Todos perceberam que a atividade gerou conflito. O aluno C acredita que o 

problema seria causado pela saída dos colegas de seu lugar de origem e a invasão no 

espaço dos outros. Levamos o questionamento de C ao grupo. O referido aluno sugeriu 

que todos ficassem fixos em seus lugares pré-determinados. A aluna V, porém, 

discordou e explicou que se a bola fosse lançada para o centro do círculo ou para fora 

dele, cairia no chão e perderia sua continuidade, e assim não chegaríamos aos 40 toques. 

Deste modo, em sua compreensão, não deveriam ficar fixos em suas posições.  

Ficou então decidido pelo grupo que: 

 Todos deveriam respeitar seus espaços, porém, se a bola fosse pra fora ou para o 

centro do círculo qualquer colega poderia pegar e “salvar” o jogo.   

Sete alunos declararam que os alunos mais habilidosos sempre tocavam a bola 

enquanto os outros não participavam, o que eles denominaram “panelinha”. Expliquei a 

eles a importância de todos participarem, afirmando que esses alunos eram mais 

habilidosos por que em outros momentos da vida tiveram contato com atividades 

similares a atividade proposta. Como defendem Soares et al, (2009), o ser humano não 

nasce pulando, falando, arremessando, se faz necessário o convívio social para 

apropriação dessas habilidades. 

Em relação a esse problema os alunos sugeriram que:  
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 Ao jogar a bola pra cima o jogador deveria falar o nome de um colega que ainda 

não tinha participado, todos os outros poderiam gritar o número. Esse amigo que 

foi citado deveria pegar a bola e fazer o mesmo procedimento que o anterior. 

Contudo, para “salvar” a brincadeira caberia a regra anterior, ou seja, em casos 

em que a bola vá cair no chão qualquer colega poderia pegar e arremessá-la. 

Perguntei aos alunos se eles sabiam por que não conseguiram chegar aos 40 

toques. Eles responderam que era porque todos iam ao mesmo tempo em direção à bola, 

se esbarravam e a bola acabava por cair no chão. 

• 2ª Vivência do jogo com aplicação das sugestões propostas  

Gerou conflito inicialmente. Entretanto, no decorrer da partida, eles foram 

ajustando naturalmente as distâncias dos passes e raramente esses saíam do círculo ou 

iam para o centro do mesmo. Trocaram alguns colegas de posição, se preocuparam 

bastante em arremessar na direção do colega que tinha o nome citado - conforme a 

alteração que eles propuseram - e finalmente chegaram aos 40 toques. 

Ao concluírem o desafio, N e mais cinco colegas propuseram aumentar a 

quantidade de toques já naquele momento. Outros queriam recomeçar o jogo, mas a 

maioria queria mudar de atividade com a justificativa que já tinham conseguido 

terminar a atividade atual.  

Figura 3: Segunda vivência do Jogo dos 40 Toques 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 
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 3º Círculo de conversa: avaliação do jogo desenvolvido 

Em relação à pergunta se o jogo ficou melhor, todos relataram que gostaram da 

atividade. 

Os alunos falaram que atividade ficou melhor na segunda vez que foi executada. 

As razões apontadas foram:  

 A aluna L falou que antes das alterações a atividade estava chata, mas depois das 

alterações ela ficou legal. Todos concordaram com L. 

 A aluna G falou que na segunda vez a atividade ficou mais organizada. Todos 

concordaram com G. A aluna L falou que assim “teria menos tumulto”. Todos 

concordaram com L. O aluno C achou que deu certo por que todos respeitaram 

as regras estipuladas. Todos concordaram com C. A aluna E achou a segunda 

execução da atividade legal porque todos conseguiram participar. Todos 

concordaram com E. O aluno A expôs que gostou da segunda parte porque todos 

tiveram sua vez de jogar. Dezesseis colegas concordaram com A. 

Quando perguntei se achavam a segunda forma mais justa, todos responderam 

que sim. O aluno KG, porém, respondeu: ”Mais justa que a primeira forma Tio. Mas 

não totalmente justa, porque teve colegas que jogaram a bola mais vezes que outros”. 

Nesse contexto entendemos como “justo” o fato de todos participarem efetivamente das 

atividades, e não somente estar no jogo para compor uma equipe ou ser mero 

expectador. 

Ponderei que essa manobra foi proposta por eles com a intenção de “salvar” a 

atividade para a bola não cair no chão. Ademais o mais importante da proposta foi a 

evolução pessoal, o quanto cada um melhorou, o que culminou na execução da tarefa, 

ele não deveria se comparar com o colega, mas sim observar o quanto ele mesmo 

melhorou. 

O diálogo com KG me trouxe a lembrança de Elenor Kunz, (2003), quando este 

destaca a teoria da transcendência de limites em sua forma direta que seria 

a participação dos alunos de forma bem sucedida, e que esta deve ocorrer pela própria 

experiência manipulativa, ou seja, da vivência e das descobertas do aluno naquela 

prática.  

Quando perguntei se jogariam novamente esse jogo, da forma como foi jogado 

após as alterações, 20 (vinte) responderam que jogariam em outros lugares, como no 

bairro ou no recreio. Os outros 03 (três) falaram que não jogariam porque não era muito 

legal. Todavia, se fossem jogar, o fariam como na segunda vez, após as alterações. 
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6.2 Aula 2 (Apêndice B) 

No dia, 19 de outubro de 2017, foi realizada a atividade Pique Corrente. Nesta 

data compareceram à aula 28 alunos.  

 1º Círculo de conversa: reflexão sobre transgressão às regras e explicitação das 

regras do jogo. 

Foi relembrada com os alunos nossa conversa sobre o que eles pensavam sobre a 

prática de transgressão as regras (“levar vantagem”). Depois foi explicada aos alunos a 

atividade que seria feita e as regras inicias, eles compreenderam e concordaram. 

Como na primeira aula, todos concordaram que a transgressão às regras e suas 

consequências conflituosas e violentas não são boas ou legais. Quando perguntados se 

têm sugestões para que esses eventos de transgressões não aconteçam, combinamos 

repetir as sugestões da aula anterior: não mentir sobre situações duvidosas do jogo; 

alertar de forma educada os colegas sobre transgressões às regras e ficarem atentos às 

explicitações das regras do jogo. 

Figura 4: Roda de conversa para reforçar a importância de respeitar as regras. 

 
   Fonte: próprio autor, 2018. 

 1ª vivência do jogo: Pique Corrente 

Para essa atividade me ative basicamente à observação de comportamentos, tais 

como: postura do grupo para escolher a quem pegar; se vai transgredir a regra de soltar 

a mão; caso ocorra a transgressão, se essa será assumida pelo autor. 



37 
 

 

Este jogo foi idealizado para se desenvolver a partir da turma disposta em 

círculo, com a escolha de um pegador. Esse deve “pegar” os outros colegas. Todos que 

foram pegos ficaram de mãos dadas tentando pegar os outros (que estavam livres) até 

que todos formassem uma grande corrente e não sobresse mais ninguém livre. 

Na prática sentamos em círculo e perguntei aos alunos quem gostaria de ser o 

pegador. Eles conversaram entre eles e escolheram quatro colegas (AB., CL., CV. e G.). 

Três desses candidatos foram votados pela turma e o resultado foi: G. (14 votos), A. B. 

(8 votos) e C. V. (6 votos). C. L. embora tenha sido citado pelos colegas, no momento 

da votação, não recebeu nenhum voto dos colegas de turma. 

Portanto, G. foi eleito o primeiro pegador e CL. sugeriu que o último a ser pego 

no jogo seria o primeiro pegador na próxima rodada. Todos os colegas concordaram 

com a sugestão. 

A atividade gerou vários conflitos. Alguns alunos não iam para a corrente 

quando eram pegos e fingiam que não foram tocados, continuando a brincadeira e 

correndo dos pegadores da corrente. Outro problema observado foi que alguns alunos da 

corrente ficavam indecisos em relação a quem iam pegar. Enquanto uma ponta da 

corrente ia para um lado, a outra ponta ia para outro. Com isso, a corrente se partia e 

ficavam dois ou mais pedaços de corrente correndo atrás dos colegas. Assim, os colegas 

pegos não aceitavam entrar na corrente com a justificativa de que, se a corrente estava 

partida, eles estariam burlando a regra. 

O jogo transcorreu, com muitas reclamações e tive que interromper várias vezes 

para que chegassem até o final: todos os alunos serem pegos e se integrarem à corrente. 

Já no final da atividade, quando só faltava o aluno S. ser pego, este saiu da 

quadra para um espaço anexo com o objetivo de não ser pego pela corrente. Mesmo 

assim, ao retornar para quadra, esse foi capturado pela corrente. 

Nesse momento chamei os alunos para debatermos a atividade, pois percebi 

nesses conflitos uma excelente oportunidade para orientá-los.  

Soares et al, (2009) acreditam que o surgimento de conflitos durante as aulas  

oportunizam ao professor a possibilidade de orientação aos alunos sobre questões de 

regras coletivas pertinentes ao convívio social.   
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Figura 5: Primeira vivência do jogo Pique Corrente 

 
  Fonte: próprio autor, 2018. 

 2º Círculo de conversa: avaliação da primeira vivência do jogo e sugestões 

Todos perceberam que o jogo gerou conflito. O aluno CL. Declarou que o 

problema foi causado pela saída dos colegas do local de jogo para fugir da corrente e 

citou o caso do aluno S. Perguntei à turma como poderíamos melhorar essa questão, e 

CL. sugeriu que se o colega sair da área de jogo, este deve ser considerado pego 

automaticamente e deve se ligar a corrente.  

Perguntei à turma o posicionamento sobre a colocação de CL. e 27 alunos 

concordaram com o colega. M. foi o único a discordar. Por isso perguntei a M. o motivo 

da discordância. Ele respondeu que a saída da área de jogo poderia ocorrer por acidente 

ou distração e sugeriu esperar por cinco segundos o retorno do colega que saiu da área 

de jogo. Nesse momento concordei com M. O aluno T. então sugeriu que o aluno que 

saísse da quadra seja avisado pelos colegas e todos deveriam contar em voz alta até 

cinco para, só depois, se não retornasse, esse aluno seria considerado pego. Todos os 

colegas concordaram.  

O posicionamento do aluno M. fomentou-me a lembrança da afirmação de 

Soares et al, (2009) quando dizem que o erro deve se tornar um ato educativo e não 

visto como fracasso passivo a punição.   

O aluno T. falou ainda que na opinião dele o problema era que alguns colegas 

trapaceavam. Quando eram pegos pela corrente, fingiam que não eram, e continuavam a 

jogar normalmente. Combinamos então que os alunos pegos seriam sinceros para que o 

jogo não fosse interrompido. A aluna E. lembrou que essa atitude (não assumir que foi 

pego) era o mesmo que “levar vantagem” e que já tínhamos conversado sobre essa 

prática na aula passada. A mesma aluna sugeriu ampliar a área do pique para um espaço 
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lateral anexo onde tem um pequeno parquinho, no entanto coloquei como empecilho os 

brinquedos do parquinho. E. falou que não seria problema e que eles poderiam usar 

esses brinquedos para se esconderem da corrente;  seria uma espécie de Pique Esconde e 

Corrente juntos. Perguntei à turma o que achavam da ideia e todos aprovaram. Confesso 

que me surpreendi com a participação ativa dos alunos, suas retomadas a decisões 

construídas na aula anterior e seus juízos de valores para decidirem sobre que atitude 

tomar em determinada transgressão a regra.  

 Werri e Ruiz (2001) já alertavam que para formar um cidadão autônomo é de 

extrema importância a relação entre as pessoas, relações sociais com pessoas que 

pertençam ao mesmo contexto sociocultural.  

Ficou então decidido pelo grupo que: 

 O último colega a ser pego seria o próximo pegador.  

 Todos deveriam assumir quando fossem pegos.   

 Caso algum colega saísse da área de jogo, o mesmo seria avisado pelos amigos e 

começaria uma contagem até cinco em voz alta. Se o colega não retornasse, esse 

seria considerado pego e deveria integrar a corrente. 

 A área de jogo seria aumentada e também contemplaria o espaço lateral onde fica o 

parquinho, os alunos poderiam usar os brinquedos do parquinho como esconderijo. 

Não foi permitido subir nos brinquedos do parquinho. 

 2ª Vivência do jogo com aplicação das sugestões propostas  

S. seria o pegador por ter sido o último colega pego na rodada anterior, mas CL. 

lembrou que S. havia saído da área de jogo com o objetivo de escapar da corrente, e 

sugeriu que S. ficasse de castigo. S. alegou que não ouviu a informação da limitação do 

espaço de jogo. Levando a questão ao grupo todos concordaram em não excluir S., por 

não saber da limitação do espaço, porém, a tarefa de próximo pegador foi passada para 

o penúltimo colega que foi pego, que nesse caso foi o aluno K. Lembrei-me da 

observação feita por M. (que a transgressão do colega poderia ter sido acidental), porém 

recorri à reflexão proposta por Werri e Ruiz, (2001), estes destacam que para formação 

autônoma da criança se faz importante a diminuição da autoridade do adulto e o 

desenvolvimento do respeito mútuo, tanto no envolvimento entre as crianças, quando no 

envolvimento delas com os adultos. E permaneci observando. 

Dessa vez a atividade transcorreu de forma mais harmoniosa, os alunos gostaram 

bastante da área de jogo ampliada e os brinquedos do parquinho tornaram o pique mais 

interessante. Nenhum aluno saiu da área de jogo, porém, os alunos que compunham a 
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corrente continuaram soltando as mãos frequentemente, essa atitude causou vários 

conflitos entre os participantes, por isso, decidi parar a atividade para uma nova roda de 

conversa.  

 3º Círculo de conversa: avaliação do jogo desenvolvido 

L. reclamou porque vários colegas quando pegos se comportavam como se não 

tivessem sido pegos e todos acharam que quando a corrente se divide o jogo se torna 

injusto. Perguntei a eles como poderíamos melhorar essa questão. CL. falou que a 

corrente se partia porque cada ponta queria ir para um lado diferente e sugeriu que 

fizessem uma estratégia e combinassem em pegar um de cada vez. Todos os alunos 

concordaram com CL.  

A partir da reclamação de L. constatei que, surgiram novas demandas pertinentes 

às transgressões as regras, e depois da sugestão de CL. percebi um interesse dos alunos 

em dar sugestões para resolvê-las. 

Freire (1999) defende que a prática do jogo sirva como instrumento de reflexão e 

resolução de problemas e para que tenha entre outras funções a de preparação na tomada 

de decisão para a fase adulta. O surgimento de questionamentos, juntamente com 

sugestões de resolução me fez entender nesse momento a necessidade de uma terceira 

execução de jogo, então retornamos ao jogo.  

 3ª Vivência do jogo com aplicação das novas sugestões propostas  

Novamente nenhum aluno desrespeitou a regra do limite de espaço, todos 

respeitaram a regra de não subir nos brinquedos. Em relação a admitir quando foram 

pegos, tivemos poucos alunos que não reconheciam e após um pequeno tempo de 

reflexão, assumiam e entravam na corrente. Ainda tivemos pequenos episódios de 

correntes se partindo. 

Figura 6: Vivência final do jogo Pique Corrente.

 
Fonte: próprio autor, 2018. 
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Em relação à pergunta se o jogo ficou melhor, todos relataram que gostaram do 

jogo, e que o mesmo ficou melhor na segunda vez que foi executada. As razões 

apontadas foram:  

 A aluna E. defendeu a segunda forma afirmando que dessa maneira ficam com mais 

lugares para esconderem. Porém L. afirmou que mesmo com os novos acordos 

alguns amigos ainda estavam “fingindo não serem pegos”. 

 A sugestão de CL. para a atividade, usando a estratégia, L. e mais seis colegas 

acreditam que assim o jogo ficou melhor. 

Quando perguntei se achavam a segunda forma mais justa, todos os alunos 

perceberam que a segunda forma foi mais justa que a primeira, porém entenderam que a 

última forma que jogaram foi mais justa, ou seja, a terceira. 

Quando perguntei se jogariam novamente esse jogo, da forma como foi jogado 

após as alterações, todos os alunos afirmaram que brincariam da atividade novamente 

das três formas, mas que após as alterações a brincadeira ficou mais organizada. 

6.3 Aula 3 (Apêndice C) 

A terceira aula foi realizada no dia 25 de outubro de 2017. Nesta data 

compareceram 29 alunos.  

 1º Círculo de conversa: reflexão sobre transgressão às regras e explicitação das 

regras do jogo. 

Foi relembrada com os alunos nossa conversa sobre o que eles pensavam sobre a 

prática de transgressão as regras (“levar vantagem”). Depois foi explicada aos alunos a 

atividade que seria feita e as regras inicias, eles compreenderam e concordaram. 

Como na primeira aula, todos concordaram que a transgressão às regras e suas 

consequências conflituosas e violentas não são boas ou legais. Quando perguntados se 

têm sugestões para que esses eventos de transgressões não aconteçam, combinamos 

repetir as sugestões da aula anterior: não mentir sobre situações duvidosas do jogo; 

alertar de forma educada os colegas sobre transgressões às regras e ficarem atentos às 

explicitações das regras do jogo. 

 1ª Vivência do jogo: Nó Humano 

Nesta aula me ative à observação das estratégias utilizadas para “desembolar”; 

quais estratégias os alunos desenvolveram para formar o círculo; se respeitam as regras; 

se excluíram um determinado colega e caso cometessem alguma transgressão à regra, se 

essa seria assumida pelo autor. 
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Nesta atividade a turma se posicionou de forma agrupada, pedi para que 

cruzassem seus próprios braços e dessem as mãos aleatoriamente, com o cuidado de 

nunca dar as duas mãos ao mesmo colega. Em seguida lancei o seguinte desafio: 

‘’desembolar’’ até virar um círculo, sem soltar as mãos. Não gerou conflito 

inicialmente. 

Os alunos seguiram as orientações iniciais de cruzarem seus braços e darem as 

mãos, com o cuidado de nunca darem as duas mãos à mesma pessoa, e sem que eu 

tivesse pedido após darem as mãos se posicionaram em círculo. 

A maioria deles rapidamente percebeu que girando sobre o próprio eixo 

conseguiriam descruzar seus braços. Porém, alguns não conseguiam entender porque 

mesmo girando continuavam entrelaçados. Muitos soltavam as mãos e esses eram 

advertidos pelos próprios colegas. Os que soltavam as mãos não negavam sua 

transgressão, justificavam-na falando que no envolvimento em tentar desembolar 

soltavam sem perceber, e/ou que as mãos escorregavam sem querer.  

Após alguns minutos, percebi que alguns colegas não queriam dar as mãos a 

outros. Contudo, esse evento foi tratado e superado entre eles mesmos. Depois de várias 

tentativas frustradas interrompi a atividade e formamos uma nova roda de conversa. 

Figura 7: Primeira vivência do jogo Nó Humano.

 
  Fonte: próprio autor, 2018. 

 2º Círculo de conversa: avaliação da primeira vivência do jogo e sugestões 

Todos perceberam que a atividade não foi concluída, mas a maioria, 23 alunos, 

afirmou que a parte de girar sobre o próprio eixo para descruzar os braços era fácil. A 

aluna L. afirmou que deveriam, após o giro de todos no próprio eixo, aproveitar que as 

pontas da corrente estavam soltas e se movimentarem para desembolar os que ainda não 
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tinham conseguindo girar. CV me perguntou se isso seria possível, eu lembrei a eles que 

não havia nenhuma regra que os proibisse andar. Perguntei quem concordava com L., 

todos afirmaram concordar. 

E. falou que essa atividade era muito “parada”. Eu respondi que realmente essa 

atividade era menos dinâmica que as anteriores, porém a opção de não saírem do lugar 

era deles. Lembrei que inicialmente eu não pedi pra ninguém fazer semicírculo, mas 

mesmo assim eles se posicionaram dessa forma, portanto eram livres para escolherem as 

suas ações. Aproveitei para perguntar por que a escolha de se posicionarem em 

semicírculo. AB. respondeu que dessa forma ficavam mais organizados para executarem 

a brincadeira e todos os colegas concordaram com ela. 

CL. falou que desvirar (girar no próprio eixo para descruzar os braços) foi 

“tranquilo”, mas ainda tinham colegas com dificuldades para desvirar. Sugeri que os 

que não tinham conseguido virar ouvissem as orientações dos colegas que já tinham 

virado. Todos concordaram e CL. sugeriu que após desvirar eles podiam passar por 

baixo ou por cima do braço dos colegas onde ainda estava “embolado” para 

“desembolar”. Todos os colegas concordaram em tentar a opção proposta por CL., mas 

AC. afirmou que o problema era a falta de atenção em observar onde estava 

“embolado”, e se o “embolado” estivesse no meio todos os colegas teriam que passar 

como uma corrente por baixo do braço do colega que estava “embolado”. Todos os 

colegas concordaram com AC.  

Ficou então decidido pelo grupo que: 

 Todos deveriam respeitar a regra de não soltar as mãos. 

 Todos os alunos poderiam se movimentar para desembolar o nó. 

 Os alunos que tivessem dificuldade de desvirar atenderiam as instruções dos colegas 

que conseguiram desvirar. 

 Que os alunos deveriam prestar atenção onde estava embolado para todos passarem 

por baixo do braço do colega que está embolado, para então desembolar. 

 2ª Vivência do jogo com aplicação das sugestões propostas  

Novamente a grande maioria desvirou com muita facilidade. Porém, alguns 

alunos que não conseguiram desvirar, soltaram as mãos e foram advertidos pelos 

colegas que, imediatamente, avisavam e sugeriram o recomeço do jogo a partir do 

início. 

Dessa vez gerou conflito, pois eram sempre os mesmos colegas que soltavam as 

mãos. Foi quando lembrei que fixamos uma regra de ouvir os colegas. Com essa 
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observação as solturas de mãos foram diminuindo e depois de algumas tentativas, 

finalmente observaram onde estava embolado. L rapidamente pediu a M que estava na 

ponta oposta para passar por baixo do braço do aluno onde se encontrava o embolado. 

Ele atendeu e todos os outros foram passando como uma corrente, com esse movimento 

o embolado se desfez e formou-se uma grande corrente, todos de mãos dadas. Nesse 

momento, V sugeriu que os alunos que estavam nas pontas das correntes se 

encontrassem, e assim terminaram a atividade com uma grande roda. Claramente 

percebi o envolvimento e estimulo das três dimensões do conhecimento nesse episódio: 

eles entenderam as regras, se articularam em suas funções e executaram com ações 

motoras para terminar o desafio. Nesse sentido, Mello (1989) afirma que o jogo tem a 

capacidade de estimular o homem em sua integralidade. 

Figura 8: Conclusão do jogo Nó Humano.

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

 3º Círculo de conversa: avaliação do jogo desenvolvido 

    Em relação à pergunta se o jogo ficou melhor, todos relataram que gostaram 

da atividade. Dezesseis alunos relataram que gostaram da atividade e treze não 

gostaram. 

Dezenove alunos falaram que atividade ficou melhor na segunda vez que foi 

executada. As razões foram: 



45 
 

 

 A aluna E. falou que da primeira vez a atividade estava “muito parada”, e nove 

colegas concordaram com ela. 

 O aluno CL falou que o problema da primeira execução do jogo não foi a 

dificuldade que alguns colegas tinham em desvirar, mas sim, em desistirem e 

soltarem antes de tentar resolver. Todos concordaram com ele. 

Quando perguntei se achavam a segunda forma mais justa, todos responderam 

que sim. E quando perguntei se jogariam novamente esse jogo, da forma como foi 

jogado após as alterações, todos responderam que se fossem jogar esse jogo novamente 

jogariam como da segunda vez. Porém, 12 alunos falaram que não gostariam de jogá-lo 

novamente e uma aluna, a aluna E. falou que jogaria, contudo, não como da segunda 

vez somente. Além das alterações propostas pelo grupo ela faria um Pique Corrente e 

depois que todos fossem pegos, aí sim, fariam um círculo. Perguntei a ela por que essa 

alteração e ela respondeu que assim a atividade ficaria ‘’menos parada’’. Combinei com 

eles de experimentarmos essa forma em outro momento. Todos concordaram. 

6.4 Aula 4 (Apêndice D) 

A quarta aula foi realizada no dia, 27 de outubro, nesta data compareceram 27 

alunos.  

 1º Círculo de conversa: reflexão sobre transgressão às regras e explicitação das 

regras do jogo. 

Foi relembrada com os alunos nossa conversa sobre o que eles pensavam sobre a 

prática de transgressão as regras (“levar vantagem”).  

Após a explicação aos alunos sobre a atividade que seria feita, AC, 

imediatamente, afirmou que não poderiam soltar as mãos. Os colegas concordaram. Eu 

confirmei sua constatação, percebi que estavam menos agressivos uns com os outros, 

lidando melhor com as sugestões dos colegas, “ouvindo”.  Expliquei as regras iniciais, 

eles compreenderam e concordaram. . O evento citado corresponde à colocação de 

Brotto (1999), quando o autor expressa que o jogo além de favorecer as relações entre 

as pessoas, também favorece o autoconhecimento, por lidar com situações antagônicas. 

Como na primeira aula, todos concordaram que a transgressão às regras e suas 

consequências conflituosas e violentas não são boas ou legais. Quando perguntados se 

têm sugestões para que esses eventos de transgressões não aconteçam, combinamos 

repetir as sugestões da aula anterior: não mentir sobre situações duvidosas do jogo; 

alertar de forma educada os colegas sobre transgressões às regras e ficarem atentos às 

explicitações das regras do jogo. 
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 1ª Vivência do jogo: Passar o Bambolê 

Para esse jogo basicamente concentrei minhas observações para como os alunos 

passariam o bambolê (primeiro a perna ou a cabeça); se iriam transgredir as regras de 

soltar a mão ou usar as mãos para auxiliar a passagem; Caso ocorresse a transgressão, se 

esta seria assumida pelo autor e como se comportariam caso um colega viesse ter uma 

maior dificuldade (iriam apressá-lo, reclamar ou auxiliá-lo). 

Com a turma disposta em círculo, todos de mãos dadas e em pé, colocamos um 

bambolê no braço de um dos alunos. Eles teriam que fazer o bambolê passar por todos 

os colegas até chegar ao ponto de origem, sem usar as mãos e sem soltá-las umas das 

outras. 

A atividade transcorreu com muita euforia, porém, não gerou conflito e nenhum 

aluno transgrediu as regras. 

Os alunos seguiram as orientações iniciais de não soltarem as mãos e passaram o 

bambolê, eles o fizeram de formas diferenciadas, cada um da forma que entendeu ser 

mais fácil ou mais eficiente. Uns passavam primeiro pela cabeça, outros primeiro pelas 

pernas. Quando algum colega tinha dificuldade de passar o bambolê pelo corpo os 

outros ajudavam orientando e até mesmo demonstrando. 

Figura 9: Primeira vivência do jogo Passando o Bambolê 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

 2º Círculo de conversa: avaliação da primeira vivência do jogo e sugestões 

Todos os alunos gostaram da atividade. Perguntei a eles se era uma atividade 

fácil ou difícil, eles responderam que a atividade era bem fácil. C. acredita que a 
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brincadeira foi fácil porque eles a executaram de forma muito rápida. E falou que foi 

muito fácil executar a atividade porque todos trabalharam como uma equipe. Todos os 

colegas concordaram com E. Já ME acredita que eles executaram a atividade por terem 

prestado atenção na explicação e na hora de passar o bambolê pelo corpo. Todos os 

colegas concordaram com ela.  

Como não houve conflito e eles executaram a atividade completa e rapidamente, 

perguntei aos alunos como poderíamos tornar a brincadeira mais interessante. 

AC. sugeriu que poderíamos tentar executar a atividade de forma mais rápida e 

que dessa forma a brincadeira ficaria mais legal. Perguntei à turma o que achavam 

daquilo. L. falou que para ser mais rápido todos tinham que passar o bambolê pelo 

corpo da mesma forma, primeiro pela cabeça, pois ela acreditava que cada um passando 

de uma forma diferente, como foi feito na primeira rodada, demoraria muito. Perguntei 

quem concordava com L. AC. falou que não concordava, e acrescentou que passando 

primeiro as pernas a atividade seria completada mais rapidamente. M. falou que gostaria 

de tentar essa atividade sentada, E. perguntou a ela se sentado não demoraria mais 

tempo, e ela respondeu que não sabia, porém, achava que seria “muito legal”. A aluna 

E. falou que não faria sentada porque o espaço estava muito sujo. De fato estava, pois, 

temos uma grande árvore no local, que por razões da estação do ano estava perdendo 

muitas flores. Essas caíam no chão deixando o lugar bem sujo. 

Por um momento me vi em dúvida... Tive vontade de sugerir uma nova votação 

entre as três sugestões apresentadas, mas não queria desapontar nenhum aluno por não 

terem suas propostas aceitas.  

Recordei da teoria de Kunz, (2003) acerca da forma criativa e inventiva de “uma 

transcendência de limites” onde o aluno é capaz de criar movimentos ou jogos a partir 

de uma situação já definida. Então decidi aplicar as três, uma de cada vez. Porém, 

considerando a resistência da aluna E. em sentar-se no chão “sujo” pelas flores e folhas 

da árvore, estendi aos outros alunos a possibilidade de participarem da atividade que 

eles quisessem, com a condição de que cada aluno deveria participar ao menos de uma.   

Ficou então decidido pelo grupo que: 

 Todos deveriam respeitar a regra de não soltar as mãos. 

 Todos os alunos deveriam participar de pelo menos uma das três atividades. 

 Os alunos poderiam escolher a atividade que mais se identificassem. 

 Os alunos deveriam executar a atividade da forma mais rápida possível. 

 Na primeira rodada o bambolê deveria passar primeiro pela cabeça. 
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 Na segunda rodada o bambolê deveria passar primeiro pelos pés. 

 Na terceira rodada os alunos deveriam executar a atividade sentados. 

 2ª Vivência do jogo com aplicação das sugestões propostas  

 Primeira rodada (passagem pela cabeça) 

Não gerou conflito. Novamente não transgrediram a regra de soltar as mãos e 

executaram da forma proposta passando o bambolê primeiro pela cabeça. Dessa vez, 

ninguém apresentou dificuldade para passar o bambolê pelo corpo. Cinco alunos não 

participaram da atividade, utilizando-se da prerrogativa da escolha combinada 

anteriormente. 

Figura 10: Vivência do jogo Passando o Bambolê (passagem pela cabeça).

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

 Segunda rodada (passagem pelas pernas) 

Não gerou conflito. Novamente não transgrediram a regra de soltar as mãos e 

executaram da forma proposta passando o bambolê primeiro pelas pernas. Ninguém 

apresentou dificuldade para passar o bambolê pelo corpo, também. Quatro alunos não 

participaram da atividade, também se utilizando da prerrogativa da escolha.  

Figura 11: Vivência do jogo Passando o Bambolê (passagem pelas pernas).

 
Fonte: próprio autor, 2018. 
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 Terceira rodada (passagem sentada) 

Não gerou conflito. Novamente, não transgrediram a regra de soltar as mãos e 

executaram da forma proposta passando o bambolê, às vezes, primeiro pela cabeça e 

outras pelas pernas. Apresentaram um pouco de dúvidas na passagem sobre como 

passar o bambolê pelo “bumbum”, mas combinamos que poderiam dar um “pulinho” 

para fazer a passagem. 14 (catorze) alunos não participaram da atividade, pois não 

queriam sentar no chão “sujo” de folhas e flores da árvore. 

Figura 12: Vivência do jogo Passando o Bambolê (passagem sentada). 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

 3º Círculo de conversa: avaliação do jogo desenvolvido 

Em relação à pergunta se o jogo ficou melhor, todos relataram que gostaram da 

atividade. No entanto, seis falaram que não gostariam de brincar novamente de 

nenhuma das formas experimentadas. 

A maioria dos alunos afirmou que atividade ficou melhor na primeira vez que foi 

executada. A razão apontada foi:  

 A aluna ME. falou que a primeira atividade era melhor porque cada um passaria o 

bambolê pelo corpo da forma que achasse melhor, 16 (dezesseis) colegas 

concordaram com ela. 

O aluno CL. fez a observação que o problema da primeira execução do jogo não 

foi a dificuldade que alguns colegas tiveram em passar o bambolê pelo corpo, mas sim, 

em desistirem e soltarem antes de tentar outras formas para resolver. Todos 

concordaram com CL. 



50 
 

 

Quando perguntei se achavam a segunda forma mais justa L. falou que as duas 

formas eram justas porque todos participaram de forma igual. CL. disse que as todas as 

formas que jogaram naquela aula foram justas porque ninguém “roubou”. Os colegas 

concordaram com CL. e L. 

Quando perguntei se jogariam novamente esse jogo, da forma como foi jogado 

após as alterações, 17 (dezessete) colegas jogariam da primeira forma, afirmaram que 

seria melhor passar o bambolê da forma de quisessem, pois era mais legal, 4 (quatro) 

brincariam da forma padronizada como foi feito após a segunda roda de conversa e 6 

(seis) não brincariam. 

6.5 Aula 5 (Apêndice E) 

No dia 1 de novembro realizamos a quinta aula. Nesta data compareceram 28 

alunos.  

 1º Círculo de conversa: reflexão sobre transgressão às regras e explicitação das 

regras do jogo. 

Foi relembrada com os alunos nossa conversa sobre o que eles pensavam sobre a 

prática de transgressão as regras (“levar vantagem”). Depois foi explicada aos alunos a 

atividade que seria feita e as regras inicias, eles compreenderam e concordaram. 

Como na primeira aula, todos concordaram que a transgressão às regras e suas 

consequências conflituosas e violentas não são boas ou legais. Quando perguntados se 

têm sugestões para que esses eventos de transgressões não aconteçam, combinamos 

repetir as sugestões da aula anterior: não mentir sobre situações duvidosas do jogo; 

alertar de forma educada os colegas sobre transgressões às regras e ficarem atentos às 

explicitações das regras do jogo. 

 1ª Vivência do jogo: Minhoca Maluca 

Nessa atividade procurei observar como os alunos optariam passar a bola pra 

trás; se respeitam a regra de não arremessar; caso não respeitassem a regra, se isso seria 

assumido pelo transgressor; se excluiriam um determinado colega, não passando a bola 

para este ‘’pulando’’ e entregando a bola a outro colega. 

Com a turma dividida em duas colunas, com uma bola cada coluna, todos 

sentados com “perna de chinês” (pernas cruzadas), esses teriam que se deslocar em 

grupo do ponto (A) para o ponto (B) da seguinte forma: O primeiro aluno da coluna vai 

passar a bola para o aluno que está atrás, e assim sucessivamente. Quando a bola 

chegasse ao último aluno ele deveria levantar e correr até o inicio da fila, sentar a frente 

do primeiro aluno e passar a bola para trás, todos os alunos deveriam repetir esse 
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processo. Com isso, toda a coluna progrediria e se deslocaria do ponto (A) para o ponto 

(B). Não foi permitido arremessar a bola para trás, somente passar. 

Perguntei aos alunos se teriam alguma sugestão para formarmos dois grupos. L. 

sugeriu que dividíssemos por cor de cone de forma alternada. O primeiro do círculo 

seria do cone laranja o segundo do cone azul, o terceiro do laranja, o quarto do azul, e 

assim sucessivamente. Todos concordaram com ela, e assim formamos as duas colunas. 

A atividade transcorreu com animação, e em alguns momentos as crianças 

esqueciam-se de permanecer sentadas e levantavam. Porém, bastava um pequeno 

lembrete e esses retornavam a posição sentada. Nenhum aluno arremessou a bola para 

trás. Todos respeitaram a regra de entregá-la nas mãos do colega. Nenhum colega foi 

excluído.  

Todavia, pequenos conflitos aconteceram e mesmo não tendo sido combinado 

nada a respeito de chegar primeiro ao ponto (B), eles apresentavam um comportamento 

competitivo com o objetivo de chegarem ao ponto (B) antes da coluna dos outros 

colegas. E foi assim até a coluna de cor laranja chegar ao ponto (B) primeiro que a 

coluna de cor azul. Esses últimos desistiram de continuar a tarefa ao ver que a coluna de 

cor laranja completou seu objetivo. 

Figura 13: Vivência do jogo Minhoca Maluca 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 
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 2º Círculo de conversa: avaliação da primeira vivência do jogo e sugestões 

Vinte e três alunos gostaram da atividade. Perguntei a eles se era uma atividade 

fácil ou difícil. Os alunos responderam que a atividade era bem fácil. Perguntei a eles 

porque estavam competindo. Responderam que acharam que era pra competir porque 

tinham duas colunas. Respondi que o objetivo era todos chegarem ao ponto (B) 

respeitando as regras e não chegar primeiro ao ponto (B). Por isso, quando a coluna azul 

desistiu isso impediu que chegassem ao objetivo, portanto ninguém havia vencido. Esse 

fato dialoga com Soares et al, (2009), que defendem que na escola é preciso resgatar 

valores solidários, coletivos e de respeito humano, os mesmos acreditam que o jogo 

deve ser feito “a dois”.  

Perguntei se tinham sugestões para a brincadeira ficar mais legal. CL. sugeriu 

arremessar a bola para trás para a brincadeira ficar mais rápida e mais divertida. Doze 

colegas concordaram com CL. O aluno A. sugeriu que o último colega da fila deveria 

avançar fazendo zigue-zague entre os colegas ao receber a bola. Todos concordaram 

com ele.  

Ficou então decidido pelo grupo que: 

 Todos deveriam respeitar a regra de ficarem sentados. 

 O último colega da fila deveria avançar fazendo zigue-zague entre os colegas ao 

receber a bola.  

 Seria permitido arremessar a bola para trás. 

 2ª Vivência do jogo com aplicação das sugestões propostas  

Não houve conflito. Contudo, alguns alunos não participaram do jogo 

integralmente, pois a bola arremessada para trás passava sobre eles. O aluno CL. 

transgrediu a regra de ficar sentado de forma intencional e foi denunciado pela aluna J. 

(do seu próprio grupo). A passagem em zigue-zague gerou várias quedas. 

Novamente a coluna laranja chegou primeiro ao ponto (B). Porém, dessa vez a 

coluna azul não parou e continuou a atividade até o fim. Destaque para a aluna J. e o 

aluno T. que ao verem a coluna laranja chegando ao objetivo continuaram motivando 

seus companheiros. A aluna J. gritava que o objetivo só seria alcançado se todos 

concluíssem a atividade.  

A atitude desses alunos me remeteu a Darido (2001) que acredita que se 

ofertados a jovens estudantes valores diferentes à competição estes serão capazes de 

transformar os paradigmas éticos contemporâneos. 

  



53 
 

 

Figura 14: Vivência do jogo Minhoca Maluca, com as alterações propostas. 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

 3º Círculo de conversa: avaliação do jogo desenvolvido 

Em relação à pergunta se o jogo ficou melhor, vinte e três relataram que 

gostaram da atividade. 

Os alunos falaram que a atividade ficou melhor na primeira vez que foi 

executada. As razões apontadas foram:  

 O alunos B. e R. falaram que a segunda forma como foi executada a atividade não 

foi boa, porque ficou “embolado”. Todos os colegas concordaram que a segunda 

forma ficou mais “embolada”. 

 L e V falaram que não gostaram da segunda atividade porque gerou muitas quedas. 

AB e V pontuaram que o fato de arremessarem a bola fazia com que essa fosse pra 

longe e isso retardava a brincadeira. Todos concordaram com elas.  

 Sete alunos falaram que brincariam dessa atividade, somente da primeira forma 

executada. 

 Quando perguntei se achavam a segunda forma mais justa, V e G falaram que a 

primeira forma foi mais justa, porque todos passavam a bola. Da segunda maneira, 

devido aos arremessos, poucas pessoas participariam. Todos concordaram com elas. KG 

acrescentou que, a segunda forma, com os arremessos, foi mais legal, porém, não foi 

justa. 10 colegas compartilham da mesma opinião que KG. 

Quando perguntei se jogariam esse jogo novamente, 18 (dezoito) alunos 

expuseram que jogariam das duas formas; 7 (sete) afirmaram que seria melhor da 

primeira forma; e 3 (três) brincariam somente da segunda forma (com os arremessos e 

zigue-zague). 

6.6 Aula 6 (Apêndice F) 

Em nosso sexto encontro realizamos a atividade Cuidado com a Bomba, no dia 8 

de novembro. Nesta data compareceram à aula 27 alunos.  
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 1º Círculo de conversa: reflexão sobre transgressão às regras e explicitação das 

regras do jogo. 

Foi relembrada com os alunos nossa conversa sobre o que eles pensavam sobre a 

prática de transgressão as regras (“levar vantagem”). Depois foi explicada aos alunos a 

atividade que seria feita e as regras inicias, eles compreenderam e concordaram. 

Como na primeira aula, todos concordaram que a transgressão às regras e suas 

consequências conflituosas e violentas não são boas ou legais. Quando perguntados se 

têm sugestões para que esses eventos de transgressões não aconteçam, combinamos 

repetir as sugestões da aula anterior: não mentir sobre situações duvidosas do jogo; 

alertar de forma educada os colegas sobre transgressões às regras e ficarem atentos às 

explicitações das regras do jogo. 

 1ª Vivência do jogo: Cuidado com a Bomba  

Neste jogo basicamente concentrei minhas observações para entender que 

estratégias os alunos iriam desenvolver para progredir do ponto ‘A’ para o ponto ‘B’; se 

respeitariam as regras; se excluiriam um determinado colega; caso cometam alguma 

transgressão à regra, se essa seria assumida pelo autor. 

Com a turma dividida em três grupos de nove alunos, cada grupo com uma bola, 

todos atrás da linha de partida (ponto A). Esses teriam que se deslocar em grupo do 

ponto “A” para o ponto “B” (linha de chegada) respeitando as seguintes regras: a bola 

(bomba) não pode cair no chão; o aluno que estivesse com a bola não poderia andar; 

todos teriam que participar da estratégia efetivamente. 

Coloquei três cones numa extremidade do pátio (ponto A) e três cones na outra 

extremidade, (ponto B). Perguntei aos alunos se teriam alguma sugestão para 

formarmos três grupos. L sugeriu que dividíssemos três equipes de nove pessoas. 

Formamos três colunas com nove alunos cada.  

Cada coluna teria que se deslocar do ponto A para o ponto B sem deixar a bola 

(bomba) cair no chão, com a participação dos nove integrantes do grupo, a pessoa que 

estivesse de posse da bola não poderia andar enquanto estivesse de posse dela (bola). 

Rapidamente M chamou os amigos do seu grupo para fazer “planinho”. Os outros 

grupos questionaram e eu respondi que a regra não restringia o “planinho”. 

Combinamos então um minuto para planejar, a mesma aluna me perguntou se poderiam 

arremessar, percebi que ficaram sem ação, como se esperassem a explicação de como 

deveriam proceder.  
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Imediatamente me veio à lembrança críticas de Kunz, (2003), ao que ele chama 

de “processo civilizatório” que inibe a subjetividade dos alunos e os tornam reféns de 

gestos “estereotipados”, inibindo o processo de criação e comprometendo a construção 

da autonomia. 

Nesse momento a aluna V falou para todos que poderiam agir de qualquer forma 

desde que não infringissem as regras, eu confirmei. 

As equipes formaram suas estratégias, mas nenhuma delas conseguiu cumprir os 

pedidos de atravessar com a participação dos nove integrantes sem andarem e sem 

deixarem a bola cair. 

Figura 15: Primeira formação do jogo Cuidado com a Bomba. 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

 2º Círculo de conversa: avaliação da primeira vivência do jogo e sugestões 

Muitas reclamações surgiram. A aluna ME. falou que todos estavam com pressa 

para chegar ao outro lado e, por isso, deixavam a bola cair. M. sugeriu que os colegas 

escutassem as informações. B. percebeu que vários colegas não tinham tocado na bola. 

Reforcei com eles as regras e novamente avisei que as estratégias eram livres.  

Ficou então decidido pelo grupo que: 

 Nomearíamos as equipes. Como ao lado esquerdo do pátio fica uma cadeira, a 

coluna mais a esquerda se tornou “equipe Cadeira”. Ao lado direito fica uma parede. 

Sendo assim, a equipe mais a direita foi chamada “equipe Parede” e a equipe central 

foi chamada “equipe Árvore”. 

 Todos deveriam escutar as instruções do grupo.  

 Todos deveriam ficar calmos e atentos. 

 2ª Vivência do jogo com aplicação das sugestões propostas  
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Os conflitos diminuíram. Contudo, alguns alunos estavam muito agitados. 

Depois de algumas tentativas frustradas a equipe parede conseguiu concluir a atividade, 

em seguida a equipe Cadeira e por último a equipe Árvore. 

Figura 16: Equipe “Árvore” vivenciando o jogo 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

 3º Círculo de conversa: avaliação do jogo desenvolvido 

Perguntei a equipe Parede que estratégia eles usaram. Responderam que 

primeiro passaram a bola por todos do grupo e depois arremessavam para um integrante 

que antes teria corrido para o ponto de chegada.  

A equipe Cadeira, por sua vez, foi passando a bola de mão em mão até que 

chegassem ao ponto de chegada. Já a equipe Árvore foi arremessando de forma curta 

entre seus integrantes até o ponto de chegada. 

Eles me perguntaram que grupo ganhou, respondi que todos completaram o 

desafio, cada um da sua maneira. Ressaltei a importância de não terem desistido. O 

aluno CL falou que há várias formas de se executar um mesmo trabalho. Todos 

concordaram.  

Por mais que ainda expressassem a curiosidade e a vontade de saberem quem 

tinha “ganhado” o jogo, constatei que realmente estavam interessados em cumprir a 

tarefa dentro das regras estabelecidas, essa reflexão se atrela ao pensamento de Soler, 

(2002). Este acredita que a cooperação pode ser aprendida pelos alunos nas aulas de 

Educação Física, assim como a competição também um dia foi. 

Em relação à pergunta se o jogo ficou melhor, a maioria deles (vinte) relatou que 

gostaram da atividade. Os alunos falaram que a atividade ficou melhor na segunda vez 
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que foi executada. A razão apontada por E, foi que todos brincaram e quando isso 

acontece, a atividade é justa. Todos concordaram com ela 

Quando perguntei que forma achavam a mais justa, vinte e cinco falaram que a 

segunda forma. AC. disse que foi porque todos participaram. Duas pessoas acharam a 

primeira maneira mais justa, mas não souberam explicar o porquê.  

Quando perguntei se jogariam novamente esse jogo, 20 (vinte) alunos afirmaram 

que sim; destes 17 (dezessete) expuseram que seria melhor da segunda forma; e 10 

brincariam somente da primeira forma. Sete não brincariam novamente, porque 

consideraram a atividade muito difícil. 

6.7 Aula 7 (Apêndice G) 

Realizamos a penúltima aula no dia 22 de novembro, nesta data compareceram 

29 alunos. 

 1º Círculo de conversa: reflexão sobre transgressão às regras e explicitação das 

regras do jogo. 

Foi relembrada com os alunos nossa conversa sobre o que eles pensavam sobre a 

prática de transgressão as regras (“levar vantagem”). Depois foi explicada aos alunos a 

atividade que seria feita e as regras inicias, eles compreenderam e concordaram. 

Como na primeira aula, todos concordaram que a transgressão às regras e suas 

consequências conflituosas e violentas não são boas ou legais. Quando perguntados se 

têm sugestões para que esses eventos de transgressões não aconteçam, combinamos 

repetir as sugestões da aula anterior: não mentir sobre situações duvidosas do jogo; 

alertar de forma educada os colegas sobre transgressões às regras e ficarem atentos às 

explicitações das regras do jogo. 

 1ª Vivência do jogo: Acertando no Alvo 

Nessa aula me concentrei basicamente em observar de que estratégias os alunos 

se serviriam para chegar ao objetivo de acertar a caneta no furo superior do cone. 

Com a turma em círculo, todos com um pedaço de barbante, na outra ponta do 

barbante uma caneta amarrada. Em outro ponto do pátio ficará um cone, os alunos 

deveriam se deslocar na direção do cone e acertar essa caneta dentro do furo superior do 

mesmo. Não gerou conflito inicialmente. Os alunos seguiram as orientações iniciais de 

formarem um círculo (roda). 

Depois de ouvirem as instruções da atividade, S. afirmou que para cumprirem 

essa tarefa teriam que trabalhar em equipe. Percebi nesse momento que eles estavam 

entendendo a importância do outro na construção do êxito, na execução de um trabalho 
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e a importância do jogo como instrumento de reflexão e resolução de problemas, Freire, 

(1999) define que essa conscientização tem entre outras funções a de preparação na 

tomada de decisão para a fase adulta.  

A atividade se iniciou e eles executaram com muita facilidade e rapidez. Não 

gerou conflito, porém eles dialogaram bastante no momento em que executavam o jogo. 

Figura 17: Jogo “Acertando no Alvo” em processo de vivência. 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

 2º Círculo de conversa: avaliação da primeira vivência do jogo e sugestões 

Todos perceberam que a atividade foi tranquila e bem executada. Perguntei a 

eles o motivo do sucesso e S afirmou que foi fácil por terem trabalhado em equipe. 

Perguntei aos alunos como poderíamos tornar a atividade mais interessante, eles 

pensaram um tempo, mas não chegaram a uma conclusão. Deste modo, sugeri 

aumentarmos o tamanho dos barbantes. Eles não entenderam de imediato, mas 

aceitaram o desafio.  

Ficou então decidido pelo grupo que: 

 Todos deveriam aumentar o tamanho de seus barbantes. 

 2ª Vivência do jogo com aplicação das sugestões propostas  

Dessa vez teve conflito, a caneta tocava o chão com frequência e às vezes o 

barbante embolava. Parei o jogo para dialogar. 
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Figura 18: Vivência do jogo com o barbante maior

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

 3º Círculo de conversa: avaliação do jogo desenvolvido 

Perguntei aos alunos por que a atividade não estava mais dando certo. A aluna M 

afirmou que com a corda mais longa ficava mais difícil controlar a caneta. Todos 

concordaram com ela. Ela sugeriu esticar bem o barbante e se deslocarem juntos, para o 

mesmo não afrouxar e a caneta tocar o chão. Todos concordaram com M. 

 3ª Vivência do jogo com aplicação das novas sugestões propostas  

Vivenciaram o jogo com a sugestão de M e logo na primeira tentativa 

executaram a brincadeira com facilidade. 

Em relação à pergunta se o jogo ficou melhor, 20 (vinte) alunos relataram que 

gostaram da atividade feita na primeira vez, nove não gostaram. 

Os alunos expressaram que o jogo ficou melhor na primeira vez que foi 

vivenciado. As razões apontadas foram:  

 M. falou que atividade ficou melhor na primeira vez que foi executada. Porque com 

o barbante mais curto era mais fácil controlar a caneta. Todos concordaram com ela. 

 Aluno CV falou que o problema da primeira execução do jogo foi somente a 

dificuldade que alguns colegas tinham em se alinharem, após isso tudo ficou mais 

simples. Todos concordaram com CV. 

Quando perguntei qual forma achavam a mais justa, 15 (quinze) responderam 

que a primeira foi mais justa. E. afirmou que todas as formas que foram tentadas foram 

justas, porque nas vezes que não deram certo todos brincaram da mesma forma. O 

Aluno G. achou que a última forma foi mais justa, porque fizeram com rapidez. A aluna 
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L se posicionou e disse que o fato de se mais rápido não significaria que seria mais justo 

e concordou com E. Os colegas concordaram com L. 

Quando perguntei se jogariam novamente esse jogo, 27 (vinte e sete) alunos 

brincariam novamente dessa atividade de qualquer uma das formas e dois disseram que 

não brincariam mais dessa atividade. Perguntados sobre os motivos, os dois 

participantes responderam que a brincadeira era muito chata. 

6.8 Aula 8 (Apêndice H) 

Nosso oitavo e último encontro aconteceu no dia 29 de novembro com 18 

alunos, da seguinte forma: 

 1º Círculo de conversa: reflexão sobre transgressão às regras e explicitação das 

regras do jogo. 

Foi relembrada com os alunos nossa conversa sobre o que eles pensavam sobre a 

prática de transgressão as regras (“levar vantagem”). Depois foi explicada aos alunos a 

atividade que seria feita e as regras inicias, eles compreenderam e concordaram. 

Como na primeira aula, todos concordaram que a transgressão às regras e suas 

consequências conflituosas e violentas não são boas ou legais. Quando perguntados se 

têm sugestões para que esses eventos de transgressões não aconteçam, combinamos 

repetir as sugestões da aula anterior: não mentir sobre situações duvidosas do jogo; 

alertar de forma educada os colegas sobre transgressões às regras e ficarem atentos às 

explicitações das regras do jogo. 

 1ª Vivência do jogo: Passando a Bola com os Pés 

Nesse jogo procurei me ater a observar que tipos de estratégias os alunos iriam 

desenvolver para concluir o desafio; se estes respeitariam as regras; se excluem um 

determinado colega; caso cometessem alguma transgressão à regra, se essa seria 

assumida pelo autor. 

Com a turma sentada, todos posicionados lado a lado em uma única fila.  Foi 

pedido para que tentassem passar a bola com as pernas uns para os outros até o fim da 

fila, onde terá um cone que essa bola deve atingir. Eles não poderiam utilizar as mãos. 

Não gerou conflito inicialmente. Os alunos seguiram as orientações iniciais de 

sentarem com as pernas estendidas posicionando-se lateralmente. M. imediatamente 

falou para os colegas que se ficassem bem perto seria mais fácil passarem a bola. A 

mesma ainda afirmou que se ficassem distantes a bola sairia sempre do controle.  

Antes de iniciar a atividade L. chamou a atenção da turma para o alinhamento. 

Ela orientou os colegas a ficarem bem alinhados para facilitar a passagem da bola com 
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as pernas. Nesse momento os próprios colegas começaram a orientar os amigos que 

ainda estavam desalinhados.  

Os posicionamentos de M e L me deixaram muito contente e percebi que a 

explicação verbal levou-as a pensar na possibilidade de resolver o desafio e socializá-las 

com os demais. Ademais testemunhar naquele momento o protagonismo daquelas duas 

meninas me remeteu o pensamento de Lima, (2016) que nos chama a atenção para 

entendermos a aula de Educação Física não reduzida a um espaço para desenvolvimento 

somente de habilidades cognitivas e motoras, mas para além disso, como os domínios 

sociais, psicológicos e culturais. Podendo contribuir com a formação da cidadania. 

A atividade foi iniciada e ainda havia colegas mal alinhados e um pouco 

afastados. Isso fez com que perdessem várias vezes o controle da bola, dificultando, 

assim, a realização completa da tarefa. 

Figura 19: Vivência da atividade passando a bola com os pés 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

 2º Círculo de conversa: avaliação da primeira vivência do jogo e sugestões 

Todos perceberam que a atividade não foi concluída, e isso gerou um pequeno 

conflito no grupo. Perguntei se eles tinham ideia do motivo de não terem concluído. A 

aluna E. afirmou que eles ainda estavam desalinhados, foi quando AC. deu a ideia de 

todos usarem uma linha de emenda entre as placas de concreto que compunham o pátio 

como referência para se alinharem. Perguntei à turma o que eles achavam dessa ideia e 

eles acharam a ideia boa. 
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Ficou então decidido pelo grupo que: 

 Todos deveriam se alinhar usando a linha de separação das placas de concreto que já 

existiam no terreno. 

 2ª Vivência do jogo com aplicação das sugestões propostas  

Eles se realinharam com ajuda da linha e automaticamente diminuíram o espaço 

entre eles. A atividade ocorreu com tranquilidade e a turma conseguiu completá-la. 

Perguntei a eles por que eles fizeram a atividade com tanta facilidade da segunda vez. 

CL. respondeu que foi porque trabalharam em equipe, os colegas concordaram. 

 3º Círculo de conversa: avaliação do jogo desenvolvido 

Perguntei aos alunos como poderíamos tornar a atividade ainda mais legal. A 

aluna L. sugeriu que a bola fosse passada em “pinça” com as pernas. Quase todos 

gostaram da sugestão, com exceção de AB. que afirmou que dessa forma seria muito 

difícil. 

 3ª Vivência do jogo com aplicação das novas sugestões propostas  

Executamos a brincadeira com a sugestão de L. E depois de algumas tentativas, 

executamos completamente a brincadeira que CV nomeou como Pique Caranguejo. 

Todos os colegas gostaram do nome sugerido. 

Figura 20: Vivência do jogo com passagem em “pinça” 

 
Fonte: próprio autor, 2018. 

Em relação à pergunta se o jogo ficou melhor, todos relataram que gostaram da 

atividade. 

Os alunos falaram que atividade ficou melhor na segunda vez que foi executada. 

As razões apontadas foram:  
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 Aluna L falou que a atividade era muito fácil, e todos os colegas concordaram com 

ela. 

 O aluno CL falou que o único problema da primeira execução do jogo foi a 

dificuldade que alguns colegas tinham em se alinhar, após isso, tudo ficou simples. 

Todos concordaram com CL. 

Quando perguntei se achavam a segunda forma mais justa, todos responderam 

que sim. CL afirmou que todas as formas que foram tentadas foram justas porque todos 

brincaram da mesma forma. Todos os colegas concordaram. 

Quando perguntei se jogariam novamente esse jogo da forma como foi jogado, 

após as alterações, 10 (dez) responderam que brincariam da forma original e 9 (nove) 

brincariam da forma “caranguejo”. 

As oito aulas realizadas, tiveram a intenção de estimular o processo de 

construção da autonomia dos alunos, para tanto, fez-se valer estratégias de resolução de 

problemas, desafios, estímulos para descobertas orientadas, propostos através de jogos 

cooperativos. Os desafios propostos ativeram-se a explicar a atividade e explicitar o que 

não poderia ser feito (regras), porém não dizia aos alunos como deveriam executar as 

tarefas. Nesse contexto foi observada uma grande dificuldade por parte dos alunos, 

como se sempre esperassem a explanação do “como fazer”. Como já citado 

anteriormente, Kunz, (2003) provoca uma reflexão sobre críticas a “reificação ou 

controle da subjetividade”, contudo após alguns estímulos, deparei-me em um rico 

mundo de possibilidades, onde existiam novos movimentos, e foram criadas novas 

possibilidades e até novos jogos.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capitulo, são apresentadas as considerações finais pertinentes ao tema da 

pesquisa. 

No que diz respeito ao conhecimento dos alunos do quarto ano sobre 

transgressão as regras (“levar vantagem”), em nossa primeira aula, através de uma roda 

de conversa com o implemento de uma entrevista semiestruturada, foi revelado que 

estes manifestaram ser sabedores da frequência desse evento durante as aulas e da 

nocividade de suas consequências. Os alunos também apontaram as causas que 

favoreciam as transgressões às regras nas aulas e sugeriram atitudes para tratar e inibir 

esses inconvenientes fenômenos.  

Essa participação efetiva nas reflexões e sugestões de mudanças de 

comportamentos, com a intenção de resoluções de problemas coletivos, corrobora com 

os princípios de um agir autônomo. As rodas de conversa antes, no meio e no final da 

aula foram reveladoras no que tange à ebulição de ideias ofertadas pelos alunos com o 

objetivo de elucidar problemas que emergiam dos desafios solicitados propiciados pelos 

jogos cooperativos. Como exemplos pode-se citar a criação de novas formas de se 

executar o jogo proposto, “batizados” de atividades com nomes que os alunos julgavam 

mais pertinentes e a criação de novos jogos a partir de ações e sugestões dadas por eles. 

Portanto, percebeu-se que os jogos cooperativos nas aulas de Educação Física 

constituem-se em terreno fecundo para o exercício da criatividade, autonomia, 

cooperação e prazer coletivo. Suas potencialidades vão além da simples execução do 

jogo ou tarefa, constituem-se elemento primordial para construção da integralidade do 

ser, uma vez que estes comportam estímulos de execuções motoras, estimulam criações 

cognitivas de estratégias e proporcionam relações afetivas entre todos os envolvidos.  

Constatou-se que à medida que as aulas iam passando os alunos adquiriam maior 

contato com conflitos e, através de uma reflexão coletiva, esses conflitos eram 

administrados e superados; as situações conflituosas se tornavam menos desgastantes e 

mais organizadas. Denota-se também que nas últimas duas aulas a quantidade de 

sugestões para um jogo menos conflituoso foi diminuindo, demonstrando que esse 

extrato se deve a uma maior organização e tolerância entre os alunos, provavelmente 

gerada pelos contatos cooperativos ofertados anteriormente, durante as seis primeiras 

aulas. Esse fato coaduna com a reflexão de Brotto, (1999) que acredita que o ato de 

jogar está relacionado com estimulação do ser humano integral, e oferece a este 

possibilidades para autoconhecimento, onde o lidar com experiências antagônicas como 
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alegria e tristeza, êxito e frustração, habilidades e dificuldades, favorece as relações 

entre as pessoas. O mesmo autor acredita que quem joga participa de um processo de 

autoconhecimento, e isso favorece a sua relação com o outro.  

Ao final de todas as aulas foi perguntado aos alunos se jogariam novamente a 

atividade proposta e a resposta afirmativa do grupo corrobora com a boa receptividade 

em relação aos jogos. A intenção é que os alunos joguem e semeiem a cooperação 

juntamente com os demais valores trabalhados nas aulas em outros segmentos sociais 

que façam parte.  

Constata-se que, assim como Werri e Ruiz (2001), à medida que as crianças vão 

crescendo e ficando mais velhas são capazes de julgar valores de acordo com o convívio 

social e a cultura na qual estão inseridas. Provavelmente por terem contato com 

experiências mais diversificadas e significativas, com isso vão construindo ou se 

apropriando de mais recursos para julgar valores e conviver melhor em sociedade. Por 

isso a possibilidade da construção de valores solidários dentro da escola pode contribuir 

para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa. 

Cabe ressaltar a atuação do professor mediador, com crucial contribuição nos 

resultados supracitados e nas qualitativas transformações (mudanças) no tocante à 

construção da autonomia e ao resgate de valores através da utilização os jogos 

cooperativos. Nesse contexto, o professor se fez valer de conceitos dialógicos/dialéticos, 

no trato da ação/reflexão, propostos por Paulo Freire, norteando sua prática durante todo 

processo pedagógico. (FREIRE, 1987) 

Este estudo corrobora a premissa de que, por mais que haja uma estrutura social 

coercitiva e esta favoreça o não questionamento e a descontextualização pedagógica, 

sempre haverá espaço para o estímulo de uma formação crítica, autônoma e 

participativa, através da estimulação cooperativa nos jogos pertinentes às aulas de 

Educação Física no ambiente escolar.   
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APÊNDICE A – Aula 1: 06/10/2017 (Jogo dos 40 Toques) 

Diálogo com a turma (em roda de conversa) sobre minha inquietação em relação à 

questão do: ‘’sempre levar vantagem’’  

Perguntar aos alunos num contexto de conversa informal: 

a) Se eles percebem isso? 

b) Por que isso acontece? 

c) O que eles pensam sobre isso? 

d) Se eles têm alguma sugestão de como podemos melhorar essas características? 

1) Jogo dos 40 toques (a quantidade de toques pode ser alterada, esta só não deve ser 

menor que a quantidade de alunos para que todos tenham a possibilidade de tocar 

na bola): 

Com a turma disposta em círculo um aluno arremessa a bola para o alto e grita o 

primeiro numero (ex: Um!!!). Outro aluno agarra ou rebate (isso não será falado antes, 

eles irão escolher qual a melhor forma de jogar a bola) a bola para o alto novamente e 

grita o numero subsequente e todos vão fazendo até aos 40 toques.  

Elementos para observação: 

Como irão ‘’escolher’’ arremessar ou rebater a bola para o alto (ex: agarrar e 

arremessar, rebater direto com as mãos, com os pés, com a cabeça...);  

 Procuram passar na direção de um colega para facilitar o andamento do jogo 

ou não; 

 Excluem um grupo ou um determinado colega, não passando a bola para 

esse(s). 

Nova roda de conversa para reflexão sobre o desenvolvimento da atividade, 

sugestões dos alunos para resoluções de possíveis problemas identificados. Retorno ao 

jogo com a aplicação das ‘’soluções’’ encontradas em grupo, incorporando as sugestões 

propostas por eles na pergunta (d). 

Após jogar pela segunda vez aplicando as alterações que foram propostas, 

formar nova roda de conversa para saber qual a opinião deles sobre a última versão do 

jogo: 

e) O jogo ficou melhor ou não? 

f) Por quê? 

h) Eles acham a última forma de jogar mais justa? 

I) Jogariam dessa forma, dali por diante? 

Material utilizado: bola. 
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APÊNDICE B – Aula 02: 19/10/2017 (Jogo “Pique Corrente”) 

Diálogo com a turma (em roda de conversa) sobre a atividade que vamos executar. 

2) Jogo “Pique Corrente”:  

Com a turma disposta em círculo, escolheremos um pegador. Esse correrá pra 

pegar os outros colegas. Todos que forem pegos ficarão de mãos dadas e tentarão pegar 

os outros até que todos formem uma grande corrente e não sobre mais ninguém livre. 

Elementos para observação:  

 Como vão se comportar para escolher a quem pegar; 

 Se vão transgredir a regra de soltar a mão; 

 Caso ocorra a transgressão, se essa será assumida pelo autor. 

Nova roda de conversa para reflexão sobre o desenvolvimento da atividade, 

sugestões dos alunos para resoluções de possíveis problemas identificados, retorno ao 

jogo com a aplicação das ‘’soluções’’ encontradas em grupo, incorporando as sugestões 

propostas por eles na pergunta (d) feita na primeira aula.   

Após jogar pela segunda vez aplicando as alterações que foram propostas, 

formar nova roda de conversa para saber qual a opinião deles sobre a última versão do 

jogo: 

e) O jogo ficou melhor ou não? 

f) Por quê? 

h) Eles acham a última forma de jogar mais justa? 

I) Jogariam dessa forma, dali por diante? 
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APÊNDICE C – Aula 03: 25/10/2017 (Jogo Nó Humano) 

Diálogo com a turma (em roda de conversa) sobre a atividade que vamos realizar. 

3) Jogo Nó Humano: 

Com a turma agrupada, peço para que deem as mãos aleatoriamente, com o 

cuidado de nunca dar as duas mãos ao mesmo colega, lanço o seguinte desafio: 

Temos que ‘’desembolar’’ até virar um círculo, sem soltar as mãos. 

Elementos para observação:  

 Que estratégias vão desenvolver para formar o circulo. 

 Se respeitam a regra. 

 Se excluem um determinado colega. 

 Caso cometa alguma transgressão à regra, essa será assumida pelo autor? 

Nova roda de conversa para reflexão sobre o desenvolvimento da atividade, 

sugestões dos alunos para resoluções de possíveis problemas identificados. Retorno ao 

jogo com a aplicação das ‘’soluções’’ encontradas em grupo, incorporando as sugestões 

propostas por eles na pergunta (d) feita na primeira aula.   

Após jogar pela segunda vez aplicando as alterações que foram propostas, 

formar nova roda de conversa para saber qual a opinião deles sobre a última versão do 

jogo: 

e) O jogo ficou melhor ou não? 

f) Por quê? 

h) Eles acham a última forma de jogar mais justa? 

I) Jogariam dessa forma, dali por diante? 
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APÊNDICE D – Aula 4: 27/10/2017 (jogo Volta do Bambolê) 

Diálogo com a turma (em roda de conversa) sobre a atividade que vamos executar; 

4) Jogo Volta do Bambolê: 

Com a turma disposta em círculo, todos de mãos dadas e em pé, colocamos um 

bambolê no braço de um dos alunos. Eles terão que fazer o bambolê passar por 

todos os colegas até chegar ao ponto de origem, sem usar as mãos e sem soltá-las 

umas das outras. 

Elementos para observação:  

 Como irão ‘’escolher’’ passar esse bambolê (ex: primeiro a perna ou  a 

cabeça)  

 Se irão transgredir as regras de soltar a mão ou usar as mãos para auxiliar a 

passagem. 

 Caso ocorra a transgressão, essa é assumida pelo autor? 

 Como vão se comportar com um colega que venha ter uma maior dificuldade 

(irão apressá-lo, reclamar ou auxiliá-lo) 

Nova roda de conversa para reflexão sobre o desenvolvimento da atividade, 

sugestões dos alunos para resoluções de possíveis problemas identificados, retorno ao 

jogo com a aplicação das ‘’soluções’’ encontradas em grupo, incorporando as sugestões 

propostas por eles na pergunta (d) feita na primeira aula.   

Após jogar pela segunda vez aplicando as alterações que foram propostas, 

formar nova roda de conversa para saber qual a opinião deles sobre a última versão do 

jogo: 

e) O jogo ficou melhor ou não? 

f) Por quê? 

h) Eles acham a última forma de jogar mais justa? 

I) Jogariam dessa forma, daqui pra frente? 

 

Material utilizado: bambolê 
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APÊNDICE E – Aula 5: 01/11/2017 (Jogo Minhoca Maluca) 

Dialogo com a turma (em roda de conversa) sobre a atividade que vamos realizar 

5) Jogo Minhoca Maluca: 

Com a turma dividida em duas colunas. Cada coluna com uma bola, todos 

sentados com “perna de chinês” (pernas cruzadas), esses terão que se deslocar em grupo 

do ponto (A) para o ponto (B) da seguinte forma: 

O primeiro aluno da coluna vai passar a bola para o aluno que está atrás, e assim 

sucessivamente. Quando a bola chegar ao último aluno ele deve levantar e correr até o 

inicio da fila, sentar a frente do primeiro aluno e passar a bola para trás, todos os alunos 

irão repetir esse processo. Com isso, toda a coluna vai progredir e se deslocar do ponto 

(A) para o ponto (B). 

Não será permitido arremessar a bola para trás, somente passar. 

Elementos para observação:  

 Como irão ‘’escolher’’ passar a bola pra trás.  

 Se respeitam a regra de não arremessar. 

 Caso não respeite a regra, isso é assumido pelo autor? 

 Se excluem um determinado colega, não passando a bola para este 

‘’pulando’’ e entregando a bola a outro colega. 

Nova roda de conversa para reflexão sobre o desenvolvimento da atividade, 

sugestões dos alunos para resoluções de possíveis problemas identificados, retorno ao 

jogo com a aplicação das ‘’soluções’’ encontradas em grupo, incorporando as sugestões 

propostas por eles na pergunta (d) feita na primeira aula.   

Após jogar pela segunda vez aplicando as alterações que foram propostas, 

formar nova roda de conversa para saber qual a opinião deles sobre a última versão do 

jogo: 

e) O jogo ficou melhor ou não? 

f) Por quê? 

h) Eles acham a última forma de jogar mais justa? 

I) Jogariam dessa forma, daqui pra frente? 

Materiais utilizados: cone, bola. 
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APÊNDICE F – Aula 06: 08/11/2017 (Jogo Cuidado com a Bomba) 

Diálogo com a turma (em roda de conversa) sobre a atividade que vamos realizar 

6) Jogo Cuidado com a Bomba: 

Com a turma dividida em três grupos, cada grupo com uma bola, todos atrás da linha 

de partida (ponto A). Esses terão que se deslocar em grupo do ponto “A” para o ponto 

“B” (linha de chegada) respeitando as seguintes regras: 

A bola (bomba) não pode cair no chão; o aluno que está com a bola não pode andar; 

todos tem que participar da estratégia efetivamente. 

 

Elementos para observação:  

 Que estratégias vão desenvolver para progredir do ponto ‘A’ para o ponto 

‘B’. 

 Se respeitam as regras. 

 Se excluem um determinado colega. 

 Caso cometam alguma transgressão à regra, essa é assumida pelo autor? 

Nova roda de conversa para reflexão sobre o desenvolvimento da atividade, 

sugestões dos alunos para resoluções de possíveis problemas identificados, retorno ao 

jogo com a aplicação das ‘’soluções’’ encontradas em grupo, incorporando as sugestões 

propostas por eles na pergunta (d) feita na primeira aula.   

Após jogar pela segunda vez aplicando as alterações que foram propostas, 

formar nova roda de conversa para saber qual a opinião deles sobre a última versão do 

jogo: 

e) O jogo ficou melhor ou não? 

f) Por quê? 

h) Eles acham a última forma de jogar mais justa? 

I) Jogariam dessa forma, daqui pra frente? 

 

Materiais utilizados: cone, bola. 
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APÊNDICE G – Aula 7: 22/11/2017 (Jogo Acertando o Cone) 

Diálogo com a turma (em roda de conversa) sobre a atividade que vamos realizar. 

1) Jogo Acertando o Cone: 

Com a turma em círculo, todos com um pedaço de barbante, na outra ponta do 

barbante uma caneta amarrada. No meio do círculo ficará um cone, os alunos deverão se 

deslocar na direção do cone e acertar essa caneta dentro do furo superior do mesmo. 

 

Elementos para observação:  

Que estratégias vão desenvolver para acertar o buraco do cone. 

 

Nova roda de conversa para reflexão sobre o desenvolvimento da atividade, 

sugestões dos alunos para resoluções de possíveis problemas identificados, retorno ao 

jogo com a aplicação das ‘’soluções’’ encontradas em grupo, incorporando as sugestões 

propostas por eles na pergunta (d) feita na primeira aula.   

Após jogar pela segunda vez aplicando as alterações que foram propostas, 

formar nova roda de conversa para saber qual a opinião deles sobre a última versão do 

jogo: 

e) O jogo ficou melhor ou não? 

f) Por quê? 

h) Eles acham a última forma de jogar mais justa? 

I) Jogariam dessa forma, daqui pra frente? 

 

Materiais utilizados: cone, caneta e barbante. 
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APÊNDICE H – Aula 8: 29/11/2017 (Jogo Passando com os Pés) 

Diálogo com a turma (em roda de conversa) sobre a atividade que vamos realizar. 

8) Jogo Passando com os Pés: 

Com a turma sentada, todos lado a lado em uma única fila. Pedirei para que 

tentem passar a bola com as pernas uns para os outros até o fim da fila, onde terá um 

cone que essa bola deve atingir. Eles só poderão utilizar as pernas e os pés. 

  

Elementos para observações:  

 Que estratégias vão desenvolver para concluir o desafio. 

 Se respeitam as regras. 

 Se excluem um determinado colega. 

 Caso cometam alguma transgressão a regra, essa é assumida pelo autor? 

Nova roda de conversa para reflexão sobre o desenvolvimento da atividade, 

sugestões dos alunos para resoluções de possíveis problemas identificados, retorno ao 

jogo com a aplicação das ‘’soluções’’ encontradas em grupo, incorporando as sugestões 

propostas por eles na pergunta (d) feita na primeira aula.   

Após jogar pela segunda vez aplicando as alterações que foram propostas, 

formar nova roda de conversa para saber qual a opinião deles sobre a última versão do 

jogo: 

e) O jogo ficou melhor ou não? 

f) Por quê? 

h) Eles acham a última forma de jogar mais justa? 

I) Jogarão dessa forma, daqui pra frente? 

 

Materiais utilizados: cone, bola. 

 

 

 


