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RESUMO 

Silva, Tatiane Melo. A construção da autonomia dos alunos para o aumento da socialização e 
melhor desempenho nas aulas de Educação Física. 2017. 39 f. Produto Final (Especialização em 
Docência da Educação Básica na Disciplina Educação Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017.  
 
 
 

O presente estudo visou desenvolver por meio do ambiente didático e da aplicação da 

estratégia pedagógica do “tempo livre”, a construção da autonomia e o aumento da 

socialização dos alunos com vistas a um melhor desempenho nas aulas de Educação Física. 

Utilizou-se o planejamento participativo, para que os alunos junto com o seu professor, 

construíssem um diálogo pedagógico próximo da realidade dos alunos. A amostra selecionada 

foi composta de alunos do 8º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Boa Esperança, 

localizada no município de Paracambi/RJ, no bairro de Lages. A metodologia utilizada foi de 

natureza qualitativa, por meio da pesquisa-ação. Os instrumentos de coleta de dados foram: 

um questionário com perguntas abertas para diagnóstico e uma ficha avaliativa, aplicada antes 

e depois da intervenção e a observação participante. Para análise dos resultados foram 

realizadas a comparação da ficha avaliativa e o comportamento da turma antes a após essa 

intervenção. Conclui-se que utilizado de forma planejada, organizada e direcionada o “tempo 

livre” foi importante na construção da autonomia dos alunos, no aumento da socialização da 

turma e melhor aproveitamento das aulas de educação física. 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Educação Física escolar. Autonomia. Tempo Livre. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos grandes objetivos gerais da educação é o desenvolvimento da 

autonomia e da socialização dos alunos, sendo um dos principais objetivos ao fim de 

uma jornada de trabalho, dentro da escola. Entende-se que essa autonomia está 

ligada ao pleno exercício da cidadania. Segundo Kamii (1992) autonomia significa 

levar em consideração os fatores relevantes para decidir e agir da melhor forma para 

todos. 

No entanto, desenvolver a autonomia tem sido um trabalho diário que enfrenta 

barreiras para ser alcançado principalmente na aula de Educação Física. Durante as 

aulas em uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental pude observar que a falta de 

autonomia e a desorganização, prejudica a socialização dos alunos, fato que impede, 

muitas vezes, a realização de atividades sem a intervenção do professor; em especial 

nos momentos que denominamos como ‘tempo livre’ nos espaços de aula. 

Nos limites desse estudo entendemos como “tempo livre” o espaço dedicado 

para os alunos socializarem, terem livres escolhas, fazer suas próprias regras e 

brincadeiras, podendo ser levado para fora da escola e não a simples prática de “dar 

a bola” e os alunos decidirem o que irão fazer na aula, escolhendo os jogos e como 

praticá-los, esta forma desconsidera a importância dos procedimentos pedagógicos 

dos professores, esse modelo é chamado de recreacionista (KUNZ,1994). 

Não se trata de mera alternância entre momentos em que os alunos fazem o 

que querem e momentos em que fazem o que o professor manda e sim da atribuição 

de responsabilidade que possam ser exercidas de forma produtiva em cada contexto 

e situação de ensino e aprendizagem (BRASIL, 1998). 

O currículo não pode ser o conservador, pois ele não dá voz ao aluno que vira 

um espectador, é necessário que o aluno tenha uma visão de totalidade, e que se 

trabalhe um currículo ampliado permitindo o aluno sistematizar, constatar, interpretar, 

compreender e explicar (COLETIVO DE AUTORES, 1992 p.28) 

Para Saviani (1991) o currículo é o conjunto de atividades nucleares 

distribuídas no espaço e no tempo da escola para cuja existência, não basta apenas 
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o saber sistematizado. É fundamental que se criem as condições de sua transmissão 

e assimilação, o que significa dosar a sequência desse saber de modo que o aluno 

passe a domina-lo 

A autonomia não pode ser outorgada, mas se desenvolve com a participação 

do próprio educando, por outro lado, ela não nasce do nada, mas exige a mediação e 

ponderação do educador.   

 

É preciso dizer francamente que, sem o auxílio dos adultos, as crianças 
podem, talvez, se organizarem sozinhas, mas são incapazes de formular e 
de desenvolver seus interesses sociais, isto é, são incapazes de desenvolver 
amplamente o que está na própria base da auto-organização. 
Acrescentaríamos que o pedagogo não deve ser estranho à vida das 
crianças, não se limitando a observá-la. Se fosse assim, de que adiantaria 
nossa presença na escola? Exclusivamente ao ensino? Mas, de outro lado, o 
pedagogo não deve se intrometer na vida das crianças, dirigindo-a 

completamente, esmagando-as com sua autoridade e poder (PISTRAK, 
1981, p. 140). 
 

Mediante esse quadro é necessário que o educador trabalhe o 

desenvolvimento da autonomia, da organização e da socialização dos alunos para 

que nas aulas de Educação Física esses alunos possam interagir tomando suas 

próprias decisões buscando a participação efetiva de todos, aproveitando melhor as 

atividades propostas pelo educador e criando autonomia sobre o que foi proposto, 

como por exemplo, o tempo livre dentro e fora da escola. 

O foco da minha intervenção foi trabalhar junto a turma modos de organização 

autônoma sem a dependência do educador, de modo a desenvolver a tomada de 

decisões e a organização do tempo. Considero que é parte da formação para o pleno 

exercício da cidadania que esses alunos sejam capazes de escolher alguma atividade 

a ser feitas tanto na aula livre, quanto no tempo livre dado pelo educador, bem como, 

em seus momentos de lazer fora da escola, conseguindo chegar a uma escolha das 

atividades em que todos possam participar cooperando, respeitando e socializando 

com os colegas.  

Para tanto este estudo pretende responder a seguinte questão: de que forma o 

professor de Educação Física pode intervir para favorecer o desenvolvimento da 

autonomia de estudantes do Ensino Fundamental que possuem dificuldade de 

organização e auto-gestão do “tempo livre”? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Identificar como a estratégia didática do “tempo livre” pode favorecer as aulas 

de Educação Física no que tange o desenvolvimento da autonomia, da organização e 

da socialização de estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental. 

 

2.2 Objetivo Específico 

Verificar como o "tempo livre" se configura como uma plataforma de 

intervenção para o desenvolvimento da autonomia dos alunos. 

Avaliar se houve um aumento da autonomia, organização e socialização dos 

alunos após a intervenção pedagógica. 

Analisar se houve mudança de comportamento, no que tange aos aspectos 

atitudinais da turma. 
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3 JUSTIFICATIVA 

A turma escolhida para esta pesquisa é formada por alunos com grande 

defasagem idade-série, ou seja, muitos alunos com idade muito além da esperada 

para o 8º ano do Ensino Fundamental. Além de incluir um aluno com suspeita de 

possuir necessidades educativas especiais, sem laudo, mas que denota por 

observação empírica, comportamental e intelectualmente, algum tipo de atraso no 

desenvolvimento. Mediante ao apresentado e considerando a minha atuação como 

professora nessa turma, considerei que um projeto de intervenção pedagógica com 

foco no desenvolvimento da autonomia poderia colaborar positivamente com a turma 

e provocar mudanças em minha ação como professora, constituindo a pesquisa do 

produto final desde programa. 

Essas ações configuraram em um aumento positivo na criação da autonomia, 

organização e socialização, uma vez que os estudantes tiveram a possibilidade de 

tomada de decisões e mediação de conflitos que possam acontecer em suas relações 

com os colegas. A relevância desse trabalho corrobora com Rodrigues e Galvão 

(2005) quando afirmam que a proposta de um planejamento participativo que envolve 

tomada de decisões sobre conteúdos, metodologias a serem aplicadas no 

desenvolver da aula e mecanismos de avaliação, são estratégias eficientes para 

estimular a atitude autônoma do aluno. 
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4 EMBASAMENTO TEÓRICO 

Um dos princípios da Educação é a aquisição e o desenvolvimento da 

autonomia dos alunos aliados à conquista da cidadania plena e o componente 

curricular Educação Física pode permitir uma grande contribuição a este objetivo. 

Houaiss e Villar (2001) descrevem autonomia no sentido de autogoverno, 

independência, emancipação, liberdade e soberania. De acordo com Freire e Scaglia, 

(2003) podemos compreendê-la como a capacidade de se autogovernar. 

A autonomia é de grande valia para construção de uma sociedade mais 

democrática e justa, podendo ser alcançada de várias maneiras e em diferentes 

locais/instituições, mas a principal delas, que norteia a Educação formal, de todo o ser 

humano, é a escola para Tragtenberg (1982, p.12) “a escola deve ser um centro 

cultural capaz de participar da vida social”. 

Pistrack (2005) afirma que é papel da escola proporcionar aos alunos as 

condições para que eles possam modificar definitivamente sua visão de mundo e suas 

ações com base nesta nova realidade que se apresenta. 

Boaventura (2007) nos esclarece que muitas vezes o professor reforça a 

heteronomia dos alunos, quando ele (professor) centra demasiadamente as decisões, 

e afirma que o professor deve estar atento mediante atitudes autoritárias, procurando 

sempre educar visando às decisões e atitudes democráticas, dando ênfase à 

participação de todos, contribuindo assim para o desenvolvimento do cidadão pleno e 

autônomo. 

Conforme Santana e Reis (2006), educar para a autonomia é caracterizar o 

ambiente escolar em uma esfera cooperativa, tendo como fontes o respeito mútuo a 

reciprocidade e a cooperação, por sua vez, o ambiente para a heteronomia é o de 

coação para a conservação da obediência. 

Darido e Rangel (2005, p. 40-41) ao mencionar algumas situações que podem 

favorecer a autonomia nos coloca que: 

A autonomia dos alunos pode ser estimulada quando o professor lhes oferece 
possibilidades de escolherem os times, definirem os agrupamentos, distribuí-
los pelo espaço, participarem da construção e adequação de materiais, da 
elaboração e modificação de regras, enfim quando estimula o aluno a 
participar das discussões e reflexões em aula. 
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Ser autônomo é ser letrado, pois envolve muito mais que ler e escrever segundo 

Kirsch e Jungeblut (1990 apud Soares 2000, p. 74), 

“Afirmam, que letramento não é simplesmente um conjunto de habilidades de 
leitura e escrita, mas, muito mais que isso, é o uso dessas habilidades para 
atender às exigências sociais. Acreditando no poder do letramento para 
conduzir ao progresso social e individual. ” 

Uma estratégia interessante para desenvolver ou reforçar autonomia é atribuir 

responsabilidades aos alunos no planejamento, implementação e avaliação, além 

disso o professor deve estar disponível para auxiliar os alunos, indicar leituras e sites. 

Assim, para a Educação Física na escola promover de fato a autonomia, é preciso 

que as aulas se tornem diferentes, tanto do ponto de vista da escolha sobre o que se 

deve ensinar (conteúdos) como procedimentos que os professores deverão utilizar 

nas suas aulas (DARIDO; RANGEL, 2005). 

Historicamente, os objetivos educacionais da Educação Física foram se 

modificando  Segundo Darido e Rangel (2005), a introdução da Educação Física 

oficialmente na escola ocorreu no Brasil em 1851, com a reforma de Couto Ferraz, 

contudo  houve uma recomendação para que a ginástica fosse obrigatória para ambos 

os sexos e que fosse oferecida para as Escolas Normais em 1882 por Rui Barbosa, 

mas somente na década de 1920 que a Educação Física, com o nome mais frequente 

de ginástica  começou a fazer parte das suas reformas educacionais (BETTI,1991). 

Atualmente coexistem na área várias concepções, embora contenham 

enfoques diferenciados entre si, com pontos muitas vezes divergentes, têm em 

comum a busca de uma Educação Física que articule as múltiplas dimensões do ser 

humano (BRASIL,1998) Os Parâmetros Curriculares Nacionais propõe a inclusão de 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais relativos aos próprios processos 

de aprendizagem, visando à construção de uma autonomia para aprender a aprender 

Os conteúdos são apresentados segundo sua categoria conceitual (fatos, 

conceitos e princípios), procedimental (ligados ao fazer) e atitudinal (normas, valores 

e atitudes).  

A Educação Física ressalta também a importância da articulação entre 

aprender a fazer, a saber porque está fazendo e como relacionar-se neste fazer, 
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explicitando as dimensões de conteúdos procedimental, conceitual e atitudinal 

respectivamente. (DARIDO, 1999)  

Segundo Vale (1999) através do projeto político pedagógico que se pretende 

formar um aluno competente no uso dos conhecimentos sistemáticos, críticos em 

relação ao contexto, consciente no uso de diferentes linguagens, criativo, autônomo, 

capaz de usar a liberdade com responsabilidade, em decorrência da consciência dos 

limites e emancipado porque é capaz de analisar e julgar as questões como ser 

reflexivo. 

Para Kramer (1997), uma nova proposta pedagógica estabelecer um novo 

currículo, é um desafio. A autora acredita que, 

Não se pode trazer respostas prontas apenas para serem implementadas, se 
tem em mira contribuir para construção de uma sociedade democrática, onde 
a justiça social seja de fato um bem distribuído igualitariamente a toda 
coletividade. Uma proposta pedagógica precisa ser construída com a 
participação efetiva de todos os sujeitos. Isto aponta, ainda, para a 
impossibilidade de uma proposta única, posto que a realidade é múltipla, 
contraditória (KRAMER, 1997, p.21). 
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5 METODOLOGIA 

 A metodologia para realização dessa pesquisa foi inspirada em aspectos da 

pesquisa-ação, como uma abordagem qualitativa como lembra Perrenoud (1997, p. 

35), “a investigação-ação é uma via de transformação dos laços entre a investigação 

e o ensino, através do confronto direto das respectivas práticas num mesmo terreno”. 

Segundo Thiollent (1997, p. 14), 

A pesquisa-ação como um tipo de investigação social com base empírica, 
que consiste essencialmente em relacionar pesquisa e ação em um processo 
no qual os atores e pesquisadores se envolvem, participando de modo 
cooperativo na elucidação da realidade em que estão inseridos, não só 
identificando os problemas coletivos como também buscando e 
experimentando soluções em situação real. A dimensão ativa do método 
manifesta-se no planejamento de ações e na avaliação de seus resultados. 

 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Paracambi, localizada na 

Baixada Fluminense no Município do Estado do Rio de Janeiro. Atende a uma 

comunidade de muito violenta e com poucas opções de entretenimento, por ser um 

município pequeno. As aulas acorrem em uma quadra pequena, sem cobertura e com 

muros pequenos facilitando a bola cair diversas vezes na estrada. 

A turma investigada é do 8º ano do Ensino Fundamental e é bastante 

indisciplinada tanto na relação com os colegas quanto com os demais professores, 

eles são bem-falantes, utilizam palavras de baixo calão entre si e em  boa parte do 

tempo  (observação empírica), possui alunos repetentes que estão muito acima da 

idade, durante as aulas de Educação Física eles não conseguem realizar atividade 

sem intervenção do professor, são agressivos, com baixa autonomia nas tomadas de 

decisões e dificuldades, desorganização e socialização. É composta por 35 

estudantes, com idades entre 12 a 18 anos. 

Diante deste quadro optei por realizar uma intervenção pedagógica com base 

no planejamento participativo. O planejamento participativo prever uma maior 

participação dos alunos no processo decisório, bem como, amplia a possibilidades de 

diálogo entre professor-alunos e alunos-alunos, de forma a proporcionar uma 

aprendizagem significava, que segundo (DARIDO, 2005), caracterizam a 

aprendizagem significativa sendo aquela que faz sentido para o aluno, que mediante 

a múltiplas articulações em torno de algo conhecido, coloca a temática abordada em 

outro patamar de compreensão. 

Foi combinado com os alunos que os mesmos, escolhessem ou criassem 

atividades para serem selecionadas e praticadas em algumas aulas; no combinado, 
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tais escolhas não seriam foco de intervenção do professor. A dinâmica se constituiu 

que os alunos formassem duplas, logo após a chamada dentro da sala, criassem ou 

optassem por pelo menos 2 atividades, cada dupla apresentaria sua atividade para a 

turma e junto aos demais alunos optariam por uma atividade para ser trabalhada 

naquele dia de aula. O processo de escolha durava em torno de 50 minutos e a prática 

da atividade os outros 50 minutos, completando os dois tempos de aula semanais. Ao 

todo foram 8 aulas, não consecutivas que foram destinadas à aplicação dessas 

escolhas.  

As 8 aulas ocorreram no período de março a maio de 2017. As aulas foram 

baseadas nas atividades criadas pelos alunos, como, grandes jogos e queimada e 

com algumas adaptações também criadas pelos alunos em comum acordo. 

Foram utilizados três instrumentos de coleta de dados: observação das aulas, 

questionário de sondagem e ficha de avaliação. 

Por meio da observação das aulas (instrumento 1), foi possível identificar desde 

o problema desse estudo como o desenvolvimento dos comportamentos dos alunos, 

ao longo das 8 aulas, segundo os seguintes parâmetros: 

• Autonomia nas tomadas de decisões; 

• Organização durante a aula de educação física; 

• Nível de socialização da turma. 

 

Entretanto, para realização de uma diagnose prévia da turma, antes do 

desenvolvimento das 8 aulas propostas, julguei necessário a aplicação de um 

questionário de sondagem (instrumento 2) com perguntas abertas que buscou 

identificar categorias como: gosto pela aula, importância e sobre os momentos de 

tempo livre. 

O questionário tinha 5 perguntas, a saber:  

1) Você gosta da aula de educação física?  

2) O que você mudaria na aula de educação física?  

3) Você gosta quando sua aula é tempo livre? 

4) Você acha a aula de educação física importante para sua formação?  

5) O que você mais gosta nas aula de Educação Física?  

 

De posse deste diagnóstico, precisava comparar se a aplicação do 

planejamento participativo como foco no desenvolvimento da autonomia pela 
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estratégia didática do “tempo livre” causava alguma mudança no comportamento 

individual e coletivo de minha turma. Para tanto, foi utilizado uma ficha de avaliação 

(instrumento 3) com questões fechadas, aplicada antes e depois da intervenção, 

inspirada em uma outra ficha utilizada por um professor do Colégio Pedro II do 

Campus Humaitá II onde realizei minha residência, que foi aplicada antes e depois da 

intervenção, em que os alunos tinham que responder: sim ou não ou as vezes. 

Essa ficha teve por objetivo avaliar os conteúdos atitudinais dos alunos que 

segundo (BRASIL,1998) são formas que cada pessoa encontra para expressar seus 

valores e posicionar-se em diferentes conceitos. Nesta ficha foram analisadas as 

seguintes perguntas:  

1) Ajudo meu colega com maiores dificuldades nas atividades?  

2) Respeito os limites de cada um em seus movimentos?  

3) Participo das atividades com qualquer aluno da turma? 

4) Sou cordial e atencioso a todos os colegas da turma? 

5) Incentivo os colegas a participarem das atividades? 

 

O tratamento dos três instrumentos ocorreu da seguinte forma: Pela 

observação participante das aulas que segundo Costa e Costa (2012, p. 53) acontece 

“quando o observador está inserido no cenário de estudo, participa dessa realidade”, 

identifiquei o meu problema no primeiro momento e fiz a descrição de todo o processo 

de intervenção. Pelo questionário de sondagem, fiz o diagnóstico da turma, como as 

respostas eram discursivas, de cunho qualitativo, fiz o levantamento da frequência em 

que cada tipo de resposta por aproximação de sentido, conforme eram mencionadas 

por cada participante – os estudantes. E a ficha de sondagem, que me permitiu 

comparar os aspectos atitudinais dos estudantes, analisei por meio de levantamento 

de dados quantitativos. Todos esses dados serão apresentados no próximo tópico 

desse estudo. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Por meio do planejamento participativo foi realizada uma intervenção 

pedagógica, em que o professor se utilizou da estratégia didática do tempo livre para 

que os alunos de uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental com características 

de agressividade e de falta de autonomia pudessem desenvolver habilidade de 

escolha, organização e auto-gestão do tempo. 

Observado e identificado o problema, foi necessário entender como essa turma 

de 35 alunos compreendiam determinados aspectos do ensino da Educação Física 

em sua escola. Foi aplicado um questionário que buscou realizar um diagnóstico da 

visão dos alunos sobre as aulas de Educação Física e com o espaço do tempo livre. 

Os dados desse questionário podem ser observados na tabela a seguir:  

 

TABELA 1- SONDAGEM/DIAGNÓSTICO – VISÃO DOS ALUNOS SOBRE AS 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

PERGUNTAS RESPOSTAS 

1) Você gosta da aula de Educação 
Física? 

SIM  NÃO 

34 01 

2) O que você mudaria na aula de 
Educação Física? 

NADA +TEMPO 
+QUEIMADO 
E FUTEBOL 

16 12 07 

3) Você gosta quando a aula é livre? 
SIM NÃO 

34 01 

4) Você acha a aula de Educação 
Física importante para sua formação? 

SIM NÃO 

35 - 

5) O que você mais gosta na aula de 
Educação Física? 

TODAS AS 
BRINCA-
DEIRAS 

PIQUE 
AMEBA 

QUEIMADO 
E FUTEBOL 

AULA LIVRE 

10 07 10 08 

      Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

Em relação a pergunta 1 sobre o gostar das aulas de Educação Física, 34 

alunos responderam que sim e apenas 1 não. Este primeiro aspecto denota que quase 
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que a maioria dos estudantes manifesta gosto positivo pelas aulas, que no primeiro 

momento desse diagnóstico, possibilitou a intervenção. 

Na pergunta 2 sobre a mudança de alguma forma ou aspecto das aulas de 

Educação Física,16 alunos responderam que não mudariam nada, 12 gostariam de 

mais tempo para realizarem da aula e 07 gostariam de mais futebol e queimado. Com 

essas respostas foi possível observar que a grande maioria da turma aprova a 

metodologia de aula do professor. 

Sobre a pregunta 3 sobre o gosto pela aula livre, 34 alunos responderam que 

sim e apenas 01 respondeu que não. O que pude observar que a turma apresenta um 

gosto positivo nos dias de aula livre. O que mostra que a turma gosta de realizar suas 

brincadeiras. 

Daólio (2007, p.73) apresenta a proposta da educação física da desordem,  

Que considera o outro, não aceita a ideia de neutralidade e não se preocupa 
em controlar ou domesticar objetivamente elementos como o indivíduo, o 
tempo, o espaço, a história, o corpo, o movimento, a sociedade, o 
desenvolvimento individual e social, a cognição, a emoção, os conteúdos 
escolares, o esporte etc. Ela pretende atuar sobre o ser humano no que 
concerne as suas manifestações corporais eminentemente culturais, 
respeitando e assumindo que a dinâmica cultural é simbólica e, por isso 
mesmo variável, e que a mediação necessária para essa intervenção é , 
necessariamente intersubjetiva. 

  

Na pergunta 4 foi avaliado a importância da Educação Física para a formação, 

onde 35 (todos) alunos responderam que sim. Podendo ser diagnosticado que a turma 

sabe da importância de atividade física para sua formação, criação da sua autonomia, 

respeito as regras e melhor socialização. 

Na pergunta 5 foi avaliado a preferência de atividades nas aulas de Educação 

Física, 10 alunos responderam que todas as atividades dadas pelo professor, 07 

preferem o pique ameba, 10 alunos gostam mais do queimado e futebol e 08 alunos 

escolheram como preferência a aula livre. Com diversidade nas respostas foi possível 

observa que a turma é heterogênea e não apresenta resistência a atividades novas 

dadas pelo professor. 

De um modo geral, pude constatar com o questionário que a turma, é bastante 

participativa quanto a realização das aulas de Educação Física. Mas, antes de 
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trabalhar a intervenção, precisei verificar alguns aspectos atitudinais na ficha de 

sondagem, conforme será apresentado no gráfico 1, que poderiam estar prejudicando 

um melhor aproveitamento das aulas e colaborando para a dificuldade em 

desenvolvimento da autonomia, esta mesma ficha foi aplicada no final do processo 

para comparar os resultados antes e ao final da intervenção. 

 

GRÁFICO 1- AUTOAVALIAÇÃO DA TURMA QUANTO A RELAÇÃO COM OS 

COLEGAS DE SALA ANTES DA INTERVENÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

Ajudo aos colegas da turma com maiores dificuldades nas atividades? (02) 

alunos responderam SIM, (15) NÃO e (18) ÀS VEZES.  O respeito aos limites de cada 

um em seus movimentos? (10)  alunos responderam SIM, (08) NÃO e (17) ÁS VEZES. 

Participo com qualquer aluno da turma? (07) Alunos responderam, (13) NÃO e (15) 

ÀS VEZES. Incentivo os colegas a participarem das atividades? (09) alunos 

responderam que SIM, (12) NÃO e (14) ÀS VEZES. Sou cordial e atencioso a todos 

os colegas da turma? (09) responderam que SIM, (11) NÃO e (15) ÀS VEZES. 

Durante o processo da autoavaliação, foi pedido pelo educador que os alunos 

fossem verdadeiros em suas respostas, para que pudesse chegar o mais perto 

possível do perfil da turma. Após análise dos tópicos em destaque no gráfico, 

podemos perceber que a turma tinha uma grande dificuldade na relação com os 

colegas em sala, pois brigavam o tempo todo, utilizando palavras de baixo calão, como 
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palavrões, apelidos e brincadeiras indevidas. A partir dessa avaliação diagnóstica da 

turma, foi observado que toda essa falta de interação e respeito entre a turma poderia 

de alguma forma estar prejudicando o desenvolvimento da turma, pois segundo 

(BRASIL,1998), os objetivos de construção e exercícios da cidadania com base na 

valorização de conteúdos atitudinais de respeito, solidariedade, justiça e diálogo serão 

possíveis se incorporados no cotidiano escolar e no processo de ensino 

aprendizagem. Logo após essa análise, foi combinado com os alunos que ficassem 

em duplas, e que criassem pelo menos duas atividades, dando a eles 50 minutos para 

essa criação. Findando o tempo os trabalhos foram lidos em conjunto e assim fomos 

decidindo quais atividades trabalharíamos nesta intervenção a Educação Física não 

deve ser compreendida apenas como situação de ensino-treino-aplicação, mas sim 

de uma organização apoiada sobre a educação e formação em que o aluno deve 

aprender a dirigir suas próprias ações, questionar as regras do esporte e de seu 

âmbito de transmissão, aprender a agir autonomamente, a decidir em conjunto e 

sozinho, aprender a agir comunicativa, cooperativa e criativamente 

(HILDERBRAND,1986). 

Cada uma das aulas será descrita a seguir, considerando os seguintes 

aspectos observados: autonomia nas tomadas de decisões; organização durante a 

aula de educação física; e, nível de socialização da turma. 

• Aula 1: a atividade escolhida foi a “aula livre”, pois precisava observar 

melhor os principais aspectos a serem avaliados. A turma encontrou dificuldade de 

quem começaria a jogar na quadra, pois ela é pequena enquanto estiver um grupo 

realizando alguma atividade no centro os demais precisam ficar na outra parte um 

pouco menor. Houve dificuldade em escolhas de atividades, eles não conseguiam 

decidir quais atividades iriam realizar. Durante essa primeira observação puder 

perceber de forma mais global e mais detalhada que a turma não é solidária com 

alunos que tem dificuldade em realizar as atividades, ficam rindo, colocando apelidos 

nos colegas, falando palavrões o tempo todo durante o jogo ou quando o colega erra 

em alguma situação de jogo ao fim da aula reuni-os no centro da quadra e falei todos 

os pontos observados por mim, para que pudessem refletir sobre suas atitudes. 

• Aula 2: foi combinado com os alunos que a partir da segunda aula 

trabalharíamos as atividades criadas ou escolhidas por eles, sendo decidido em 
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conjunto “ bola torre1”. Ao iniciar a atividade puder observar que as meninas pouco 

pegavam a bola, ao término da primeira partida, chamei o grupo perguntei se o jogo 

estava sendo produtivo para todos, as meninas reclamaram, pois pouco pegaram na 

bola, então em conjunto decidimos que o ponto só seria válido se a bola passasse na 

mão de todos os componentes da equipe. Ao final da aula reuni-os no centro da 

quadra expliquei que trabalhamos cooperação falamos da importância dela dentro e 

fora de um jogo. A atividade pode ser vista na figura 1 e 2 a seguir: 

 

Figura 1 – Bola Torre 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

  

                                                             
1 Bola a torre: consiste em jogar a bola dentro no cone, que estará invertido e sendo segurado pelo componente 
da equipe. Não é permito andar e quicar a bola, não pode entrar na área do goleiro. O jogo é mistura de regras 
do basquete com handebol. 



23 
 

Figura 02 – Bola Torre 

 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

 

 

• Aula 3: foi escolhido “queimada guerra2”, uma atividade bastante dinâmica, 

que trabalha cooperação, respeito às regras e agilidade. No início tiveram alguns 

conflitos para decidir quem tiraria o time, alguns alunos que não falavam com  outros 

e não queriam no time, mas eles conseguiram superar esses obstáculos, tiraram o 

time e iniciaram a atividade.  

 

• Aula 4: a atividade foi o “jogo da velha humano3”, nesta atividade puder 

perceber uma melhor interação, pois alguns alunos escutavam as dicas dadas pelos 

                                                             
2Queimado Guerra: é uma variação do queimado, será escolhido um general (não pode ser queimado) e um 
escudo (nunca é queimado). Vence a equipe que queimar primeiro o general. 
3Jogo da velha humano: na quadra será colocado no chão os bambolês em 3 fileiras de 3 onde será realizado o 
jogo da velha, dividir a turma em duas filas, ao sinal do professor o primeiro aluno de cada fila irá correr até os 
bambolês, colocar no local desejado, pegar outro cone que está ao lado e entregar ao próximo da fila.  
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seus companheiros de equipe em qual melhor lugar colocar o cone. A atividade pode 

ser vista na figura 3: 

 

 

Figura 03 – Jogo da Velha Humano 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

 

• Aula 5: durante o “pique ameba4” os alunos já demostravam esta 

internalizando a socialização e autonomia na tomada de decisão, pois não tivemos 

muitos conflitos na escolha da atividade, e durante ocorreram conflitos normais de 

jogo, todos estavam participando, respeitando as regras e se respeitando muito mais 

do que antes. A atividade pode ser vista na figura 04: 

 

                                                             
4 Pique ameba: ao sinal do professor a bola é lançada no ar, quem pegar inicia a atividade, não pode andar 
quando estiver de posse da bola, toda vez que for queimado terá que sentar no chão e ficar atento à 
movimentação dos colegas, pois se encostar no colega que se encontra de pé ele deverá sentar no lugar que 
estava e toda vez que a bola bater em um colega ele deverá sentar. Vence o último a ficar de pé. 
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Figura 04 – Pique Ameba 

            Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

• Aula 6: no início da atividade de “conteste5” ocorreram alguns problemas 

quanto a escolha, qual ou quais realizaríamos, pois tínhamos algumas atividades, mas 

após uma conversa decidimos realizar 03 das 05 atividades de conteste apresentadas 

pelos alunos. Após o momento e conflito pude perceber que a aula estava ocorrendo 

bem e que o trabalho de intervenção estava fazendo alguma transformação na turma, 

pois os alunos estavam concentrados, organizados (esperando sua vez), torcendo e 

ajudando os seus colegas seu time, situação que não acontecia antes. A atividade 

pode ser vista na figura 05 e 06: 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Contestes: a turma foi dividida em duas equipes, a primeira atividade era de corrida, ao sinal do professor os 
alunos deveriam ir até no final da quadra o mais rápido possível, voltar e bater na mão do próximo componente 
da equipe, que irá fazer o mesmo. A segunda atividade segue a mesma dinâmica, mas é preciso levar a bola e 
equilibrá-la no cone que estará no final da quadra e a terceira é para passar a bola por baixo do amigo que estará 
fazendo a ponte. 
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Figura 05 - Conteste 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

 

Figura 6 – Conteste 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 
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• Aula 7: a atividade desenvolvida foi o “joquempô6”, foi bastante produtivo, a 

turma foi muito bem na atividade, foi notória a organização e socialização dos alunos 

no jogo respeitando sua vez no jogo e ajudando o amigo no decorrer da atividade. 

• Aula 8: a última aula os alunos escolheram o “dodgeball com pique 

bandeirinha7”, fiquei surpresa com a escolha, tendo em vista que é um jogo bastante 

complexo e dinâmico, sendo necessário concentração, honestidade, respeito às 

regras e agilidade. A escolha de time foi sem brigas ou discussão, apesar da atividade 

ser bastante ágil os alunos conseguiram concluir a aula com sucesso, sem brigas, 

palavrões e falta de respeito com os colegas.

                                                             
6 Joquempô: Mais conhecido como (pedra, papel e tesoura). A turma será dividida em duas equipes, que ao sinal 
do professor os primeiros componentes de cada equipe deverão se encontrar no centro da quadra e realizar o 
jogo. Quem vencer continua correndo e quem perder volta para o final da sua fila. Vence a equipe que primeiro 
passar para o outro oposto que começou o jogo. 
7Dodgebol com pique bandeirinha: Dividir a turma em duas equipes, colocar 4 cones na linda do gol em ambos 
os times, quem for queimado com a bola vai para linha lateral e só volta se algum componente da equipe 
agarrar a bola sem deixar cair no chão. O objetivo do jogo é pegar os cones do adversário , quem fizer isso 
primeiro vence o jogo. 
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            Finalizado o processo de intervenção, foi aplicada a ficha de sondagem com o 

objetivo de comparar se ocorreu mudança de comportamento no que tange aos 

aspectos atitudinais. Esses dados podem ser observados do Gráfico 2: 

 

GRÁFICO 2 - AUTOAVALIAÇÃO DA TURMA QUANTO A RELAÇÃO COM OS 

COLEGAS DE SALA APÓS A INTERVENÇÃO 

 

           Fonte: Elaboração Própria, 2017 

 

Para uma melhor observação das categorias sobre os aspectos atitudinais, 

antes e após a intervenção, a seguir apresentarei gráficos para cada categoria auto 

avaliada pelos estudantes, em que o numeral “1º” se refere aos dados antes da 

intervenção e o numeral “2º” se refere aos dados após a intervenção, de modo a 

podermos comparar o antes e o depois. 
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GRÁFICO 3 - AJUDO OS COLEGAS COM MAIORES DIFICULDADES NAS 

ATIVIDADES? RESPOSTAS DOS ESTUDANTES ANTES E APÓS A 

INTERVEÇÃO 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2017 

Em relação a ajudar os colegas com maiores dificuldades nas atividades, houve 

uma melhora significativa, tendo um aumento de (02) para (18) alunos respondendo 

que SIM, uma queda nos alunos que responderam NÃO de (15) para (04) e ÀS VEZES 

de (18) para (13). 

GRÁFICO 4 - RESPEITO OS LIMITES DE CADA UM EM SEUS MOVIMENTOS? 

RESPOSTAS DOS ESTUDANTES ANTES E APÓS A INTERVEÇÃO 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2017 
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No que tange respeitar os limites de cada um em seus movimentos, pude 

perceber uma grande mudança, ocorrendo um aumento de (10) para (20) alunos 

respondendo que SIM, havendo uma diferença de (08) para (02) alunos respondendo 

NÃO e de (17) para (13) respondendo ÁS VEZES. 

Daólio (2007, p.71) acredita que, 

 A educação física tem convivência com a diversidade de manifestações 
corporais e reconhecimento das diferenças a elas inerentes. Isso implica 
assumir talvez como as principais características da área o princípio da 
alteridade que pressupõe a consideração do outro a partir das suas 
diferenças. 

 

 

GRÁFICO 5 - PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES COM QUALQUER ALUNO DA 
SALA? RESPOSTAS DOS ESTUDANTES ANTES E APÓS A INTERVEÇÃO 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2017 
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muitos conflitos resolvidos entre os alunos sem deixar que isso pudesse influenciar no 

seu ambienta escolar, ocorrendo essa queda de (13) para (04) alunos respondendo 

que NÃO e de (15) para (12) alunos respondendo que ÁS VEZES.  
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GRÁFICO 6 - INCENTIVO OS COLEGAS A PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES? 

RESPOSTAS DOS ESTUDANTES ANTES E APÓS A INTERVEÇÃO 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2017 

 

A respeito do incentivo aos colegas participarem das atividades, ocorreram 

mudanças gradativas no decorrer das aulas, acredito ser um trabalho contínuo e em 

longo prazo, o gráfico mostra essa diferença em (09) para (15) alunos respondendo 

que (SIM), (12) para (04) alunos respondendo que NÃO e (14) para (16) respondendo 

que ÀS VEZES. 
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GRÁFICO 7 - SOU CORDIAL E ATENCIOSO A TODOS OS COLEGAS DA 
TURMA? RESPOSTAS DOS ESTUDANTES ANTES E APÓS A INTERVEÇÃO 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2017 

 

Ser cordial e atencioso a todos os colegas da turma tem sido um grande desafio 

para eles, pois é uma turma que a maioria já estuda junto desde o 6º ano, então o 

grau de intimidade é bem elevado, mas o gráfico aponta para algumas transformações 

que precisam de um olhar mais direcionado, pois de (09) para (12) alunos 

responderam que SIM, de (11) para (01) alunos responderam que NÃO e (15) para 

(22) respondendo que ÀS VEZES.  Houve um aumento significativo de alunos 

respondendo que às vezes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a aplicação dessa pesquisa, pude verificar que obtive uma melhora 

significativa da turma, concluindo que o “tempo livre”, utilizado de forma construtiva e 

planejada, configura grande contribuição para a Educação Física em especial no 

desenvolvimento da autonomia, organização e socialização dos alunos. No aspecto 

autônomo da turma temos muito caminho pela frente, mas é notável uma melhora 

atitudinal, a turma apresentou melhorias em resolver conflitos que acorrem 

diariamente na aula de Educação Física.  

A turma está mais prestativa aos seus colegas de sala, estamos conseguindo 

amenizar os apelidos que diariamente vem à tona, as atividades estão acontecendo 

de forma mais organizada e respeitosa, os grupos que são formadores de “zueira” por 

conta de alunos que tem dificuldade de executar movimentos na hora da aula estão 

mais contidos, o incentivo aos colegas participarem das atividades está maior e a 

preocupação em deixar o outro jogar está mais presente nas nossas aulas. 

Uma das coisas que mais me chamou atenção foi que as meninas estão mais 

participativas em todas as atividades, foi como se tivéssemos dado um 

empoderamento e voz ativa a elas, pois elas questionam se um menino que acabou 

de jogar determinada atividade, o motivo dele estar jogando novamente e pede a bola 

ou a vez dela ou de suas amigas, coisas que antes eu precisava ficar a todo momento 

mediando para que isso pudesse ocorrer. Para adquirir autonomia e poder o aluno 

precisa vivenciar diferentes formas de conteúdos nas aulas de Educação Física, foi 

isso que procurei fazer nesta intervenção e procuro fazer diariamente em minhas 

aulas. O diálogo está mais presente em nossas aulas, pois ao utilizarmos o 

planejamento participativo em nossas aulas o aluno participa do processo de decisão, 

dando a esse conteúdo mais sentido e significado, ou seja, sendo de fato sua 

realidade, com isso eles apresentaram mais interesse nas atividades. 

Sabendo que é um trabalho contínuo e em longo prazo, tendo muito a ser 

transformado e observado, foi importante o desenvolvimento e aplicação dessa 

intervenção com esta turma. É neste momento “livre”, que pode ser escolhido pelo 

professor como antes ou após as suas aulas, que os alunos socializam, criam suas 

brincadeiras e regras, sendo bastante produtivo para criação da autonomia dos 

alunos, acarretando em um melhor aproveitamento e entendimento das aulas de 
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Educação Física. Sendo assim, foi decido em conjunto que todas as nossas aulas 

teriam pelo menos 15 a 20 minutos “livres” após o a aula efetiva para que os alunos 

pudessem socializar de forma organizada e planejada quais atividades eles iriam fazer 

neste tempo dado pelo professor. 
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APÊNDICE 
 

Planos de aula 
 

Aula 1 

Objetivos: Avaliação diagnóstica em ação, para poder observar melhor e mais 

detalhadamente as principais dificuldades apresentadas pela turma. 

Material: Bolas, cones e cordas. 

Metodologia: Em uma quadra descoberta, os alunos poderiam escolher as 

atividades a serem trabalhadas naquele dia, estávamos trabalhando a socialização, 

autonomia e melhor organização na aula. 

 

Aula 2 – BOLA TORRE 

Objetivos:  A equipe deverá acerta a bola dentro do cone que estará invertido 

Material: Bola e cone 

Metodologia: É um jogo que mistura regras do basquete com handebol, após formar 

times os alunos deverão trocar passes, com o objetivo de acertar a bola dentro do 

cone, que estará invertido e terá um aluno segurando. As regras são: não pode andar 

quando estiver em posse da bola, não pode quicar a bola, não é permitido entrar na 

área do goleiro. Vence a equipe que fizer 3 pontos primeiro. 

Variação: O gol será validado se passar nas mãos de todos os componentes da 

equipe. 

 

Aula 3 – QUEIMADO GUERRA 

Objetivos: Desenvolver estratégia e atenção dos alunos 

Material: Bola 

Metodologia: A turma será divida em 2 grupos, eles deverão ser reunir e decidir quem 

será o General (que não pode ser queimado) e o Escudo (nunca será queimado). Feito 

isso, irá comunicar somente ao professor quem são os Generais e Escudos de ambos 

os times, aos poucos eles vão realizando estratégias para descobrir quem é o General 

do time adversário. O objetivo do jogo é queimar o general, quem fizer isso, 

independente do número de componentes queimados vence. 

 

Aula 4 – JOGO DA VELHA HUMANO 
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Objetivos: Desperta raciocínio, atenção, desenvolve a agilidade e respeito às 

regras. 

Material: Bambolê e cones (verdes e azuis) 

Metodologia:  A turma será dividida em duas colunas, na quadra será colocado no 

chão os bambolês em 3 fileiras de 3 onde será realizado o jogo da velha. Ao lado 

dessas fileiras ficarão cones, para que os alunos possam pegar e levar para o próximo 

da fila. O primeiro aluno de cada coluna receberá um cone com cores distintas, ao 

sinal do professor ele deverá correr até os bambolês, colocar no local no lugar 

desejado, pegar o cone que estará ao lado e entregar ao próximo da fila, assim 

sucessivamente. Quem fechar primeiro na diagonal, horizontal ou vertical vence a 

partida. 

 

Aula 5– PIQUE AMEBA 

Objetivos:  Agilidade, conhecimento corporal e atenção 

Material: Bola 

Metodologia: A turma deverá ficar dispersa pela quadra, ao sinal da professora a bola 

será arremessada ao ar, o primeiro que a pegar iniciará a atividade, que consiste em 

o pegador  acertar (queima) os outros alunos com a bola, sendo que a bola não pode 

tocar ao chão antes de tocar na pessoa. Aquele que for acertado pela bola, ser tornará 

ameba e deverá sentar no local que foi pego e deve ficar atento aos movimentos dos 

colegas ao seu redor, pois seu colega pode tocar nele, sem sair do local que está 

sentado, quem for tocado deverá ficar no lugar de quem tocou. No final só restará um 

componente de pé. 

Regras: Não pode andar quando estiver de posse da bola e não pode se arrastar 

quando estiver sentado, deverá tocar no amigo do lugar que estiver. 

 

Aula 6– CONTESTE 

Objetivos: Desenvolver habilidades motoras, agilidade, concentração e atenção. 

Material:  Bolas de Cones. 

Metodologia: Foi escolhido em conjunto pelos alunos 03 atividades que trabalham 

agilidade, concentração, atenção e habilidades motoras. A turma foi dividida em dois 

grupos para a realização das 03 atividades. A primeira foi corrida, os alunos deveriam 

ir até o final da quadra, voltar, bater na mão do colega e assim sucessivamente, quem 

fizer primeiro vence. A segunda atividade consiste na mesma dinâmica, mas os alunos 
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estarão de posse de uma bola, e ao sinal da professora, deverão equilibrar a bola no 

cone, voltar, bater na mão do próximo da fila, que deverá pegar a bola e entregar ao 

próximo da fila e assim sucessivamente. Na terceira e última atividade o primeiro aluno 

deverá pegar a bola que estará a sua frente, lançar para próximo da fila e fazer uma 

ponte, o aluno que recebeu a bola deverá pegar a bola, passar por trás do seu colega, 

lançar a bola por baixo do colega que estará fazendo a ponte e depois realizar a ponte, 

assim, sucessivamente. Quem chegar primeiro no final da quadra vence. 

 

Aula 7– JOQUEMPÔ 

Objetivos: Estimular agilidade, atenção, estratégia, coordenação e ritmo 

Material:Cones 

Metodologia:Dividir a turma em duas equipes, formar duas filas em lados apostos da 

quadra. Ao sinal da professora o primeiro aluno de cada fila, sairá correndo se 

encontraram no centro da quadra, assim que se encontrarem eles irão realizar o jogo 

joquempô (pedra, papel ou tesoura), o aluno que vencer continua correndo para 

encontrar com o próximo aluno da equipe adversária que irá sair da fila em sua 

direção, o aluno que perdeu volta para o final da fila aguardando sua vez novamente. 

Vence a equipe que passar primeiro para o lado oposto da quadra. 

 

Aula 8– DODGEBALL COM PIQUE BANDEIRINHA 

Objetivos: Desenvolver agilidade, atenção e estratégia,  

Material: Bolas e cones 

Metodologia: Dividir a turma em duas equipes, colocar 04 cones em ambos os lados 

na linha do gol. O objetivo do jogo é que a equipe pegue os cones do adversário sem 

ser colado, quem fizer isso primeiro vence. Ao mesmo tempo está acontecendo o 

queimado, caso seja queimado terá que ir para linha lateral e só voltará para o jogo 

se algum componente da sua equipe agarrar a bola sem deixar cair no chão. 

Regras: Se passar para o campo adversário para pegar os cones não pode ser 

queimado (com a bola) e sim colado (com a mão), só pode pegar 01 cone por vez. 


