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EDITORIAL 

 

 

É com um clima de grande conquista que se forma a primeira turma de licenciatura em 

Educação Física pelas Faculdades Network. A primeira turma foi tímida, a princípio, mas 

persistente, pela vontade de realizar um curso que estava sendo criado, com as dificuldades 

prementes de um curso em construção. E os seus trabalhos de conclusão de curso comprovam 

o esforço de se escrever um texto científico numa área cuja pesquisa ainda é pouco praticada 

se comparada à atuação profissional em campo, que é bem vasta.  

Assim, em âmbito escolar, foram desenvolvidas pesquisas que tratam do tema da 

avaliação e seus complexos processos classificatórios, visto tanto do ponto de vista conceitual 

quanto procedimental; de temas como jogos e brincadeiras tanto como lazer quanto como 

conteúdos a serem abordados pelos professores de educação física em atuação, visto que, nas 

séries iniciais, ainda se vê a introdução dos esportes com ressalva, dada a dificuldade técnica e 

a necessidade de precisão em sua destreza. Desse modo, quando se fala em futebol como 

conteúdo de aula, pensa-se também em metodologia própria para seu ensino, que valorize 

muito mais o aspecto lúdico, o envolvimento e gosto pela prática, que o aspecto técnico e 

performático. 

O convite está feito para a leitura deste primeiro volume da revista de trabalho de 

conclusão de curso de educação física, é inegavelmente uma primeira conquista, de uma 

primeira turma que amadureceu bastante no processo de curso. 

 

Profa. Dra. Angela Harumi Tamaru 

Coordenadora do curso de Educação Física 
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AVALIAÇÃO, PROBLEMA MEU, PROBLEMA SEU, PROBLEMA 

NOSSO! 

 

Leonardo Oliveira Augusto
(1)

 

Thiago Augusto Costa de Oliveira
(2)

 

 

RESUMO 

Partindo da premissa que avaliação é um tema polêmico e que ainda causa medo aos alunos, 

que por vezes não sabem nem o que, e nem o porquê realizam tal atividade, o objetivo deste 

trabalho foi verificar se os professores de Educação Física escolar utilizam a avaliação 

durante o processo educacional, e se esta avaliação serve para a melhora no desempenho dos 

alunos ou se apenas cumprem com um aspecto burocrático. Para isso foram questionados seis 

professores da rede estadual de ensino do município de Nova Odessa-SP, além de uma revisão 

bibliográfica sobre o tema. As análises do estudo de campo foram possíveis a partir das 

apreciações postas na literatura acerca da compreensão e da discussão sobre avaliação na área 

da Educação e da Educação Física escolar. Este trabalho tem como propósito cooperar para o 

debate sobre as formas de pensar e resignificar processos avaliativos na Educação Física 

escolar. 

 

Palavras chave: Avaliação – Educação Física escolar – Escola. 

 

 

ABSTRACT 

Assuming that evaluation is a controversial issue that still causes fear and students who 

sometimes do not even know what, nor why perform such activity, the aim of this study was to 

determine whether the school Physical Education teachers use assessment during the 

educational process, and this assessment is to improve the performance of students or just 

meet a bureaucratic aspect. To this were asked six teachers of state schools in the 

municipality of Nova Odessa, SP, and conduct a literature review on the topic. The analysis 

of the field study were possible from the literature review that included the discussion of 

evaluation in the area of Education and Physical Education. This work aims to cooperate to 

the debate on ways of thinking and reframe evaluation processes in Physical Education. 

 

Keywords: Evaluation – Physical Education School – School. 
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1 Introdução 

 

A Educação Física sempre foi uma disciplina que me contagiava em tempos de escola, 

acredito que por ser o espaço que saímos daquele quadrado que muitas das vezes nos 

remetiam a um isolamento do mundo. Desde os primeiros anos, no ensino infantil, as 

atividades corporais me chamavam a atenção, aprendia muito rápido qualquer atividade que 

era necessário uma ação intencional, e assim foi durante toda a vida até os dias atuais. Ao 

longo da graduação, a Educação Física escolar me chamava atenção pelo seu enorme 

potencial de reinventar a historia das pessoas, desde que devidamente trabalhada. Devido a 

este fascínio buscamos neste trabalho contribuir para a área de conhecimento, com um tema 

que gera muita polêmica desde que foi criado, a avaliação escolar, mais diretamente na 

Educação Física escolar. Segundo, Fróes Junior, et al. (2011) uma das habilidades 

indiscutivelmente necessárias para a construção do saber, e para a aquisição dessa capacidade 

de ensinar, assenta no campo da avaliação. Um professor não terá uma intervenção efetiva 

junto aos seus alunos se não souber avaliar adequada e eficientemente no âmbito da sua 

prática. Deste modo buscamos mostrar o estado da arte através de uma revisão de literatura, e 

ainda investigar se existe concordância entre a teoria e prática para professores da rede 

estadual que lecionam no ensino fundamental II e ensino médio. Diante do exposto o objetivo 

deste trabalho foi verificar se a avaliação tem real efeito no aprendizado ou na manutenção do 

saber do estudante, ou se a avaliação não tem o seu real valor exposto e é tratada como mero 

componente do processo. 

 

 

2 Revisão bibliográfica  

Partindo da premissa que a avaliação é um tema abrangente que engloba uma série de 

itens e que desencadeiam determinadas situações, tais como rendimento do aluno em aula, 

progresso em seu desenvolvimento como um todo, além de situações externas ao âmbito 

escolar, a avaliação também mede o nível de aprendizado de cada aluno e também busca 

identificar possíveis problemas no método de ensino. Isto quer dizer que ela não serve apenas 

para aprovar ou reprovar a avaliação deve detectar as facilidades e as dificuldades de 

aprendizagem que possam ser acompanhadas em curto ou longo prazo, tanto para alunos, 

quanto professores e instituição. Viemos através deste trabalho buscar respostas a cerca desta 

tão importante ferramenta para o trabalho do educador, e que na Educação Física escolar se 

encontra como um nó a ser desatado.  

Em síntese a literatura revisada sobre avaliação na Educação Física escolar nos 

apresenta mais semelhanças do que divergências, de modo amplo, é evidenciado um quadro 

em que ainda muito se é feito, porém sem cunho cientifico. Comportamento em aula, prática 

pela prática, são alguns exemplos da avaliação no cotidiano escolar da Educação Física, 

entretanto aparecem nas buscas, trabalhos onde a avaliação tem o seu real sentido exposto de 

maneira limpa e clara, tais como Amaral e Borella (2008), Silva e Bankoff (2010), Fróes 

Júnior, et al. (2011), Diniz e Amaral (2005), Chueiri (2008), Bratifische (2003) e  

Teixeira(2013) onde, em suma, relata-se que a avaliação na Educação Física escolar é 

orientada para o desenvolvimento da aprendizagem e para a formação de indivíduos 

socialmente ativos e autônomos, capazes de refletir sobre a própria prática e sobre a realidade 

social a qual pertencem. Existem trabalhos que descrevem a prática avaliativa sobe o olhar do 

docente, sua evolução durante formação e carreira acadêmica, por isso Bermudes, Ost e 

Afonso (2013) sugerem que os professores foram construindo seus saberes ao longo do 

percurso profissional, edificando-os gradualmente à sua ação pedagógica, por meio da 

mobilização dos seus saberes.  
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A prática avaliativa na escola é um tema que aborda diversas faces, tais como, o que 

quero avaliar, minha avaliação esta coerente com aquilo que foi trabalhado em aula, meus 

alunos entenderão o que foi passado para posteriormente a avaliação ter sentido, a avaliação é 

um ato isolado ou compreende um todo, e na Educação Física fica ainda mais evidente estas 

“dúvidas” por sobre a avaliação, quando pensamos que estamos tratando de uma disciplina 

que sofre sério preconceito em relação às demais, o trabalho do professor de Educação Física 

se torna um grandioso dilema. De um lado alunos que estão acostumados com a prática pela 

prática nas aulas, havendo assim pouco espaço para implementação de novos métodos de 

ensino/trabalho, do outro lado uma coordenadoria que cobra resultados (ou não) e necessita de 

referencias do trabalho, para exatamente analisar se existe coerência entre o PPP (Projeto 

Politico Pedagógico), e o método aplicado pelo professor, entre outros fatores.  

De acordo com a literatura podemos sugerir que, a avaliação tenha um papel de 

instrumentalizar o professor para que os mesmos saibam quais ferramentas utilizar e em quais 

circunstâncias, deve servir de diagnóstico prévio e de maneira continua acompanhar os 

caminhos que o aluno, instituição, e ele professor devem trilhar, para que no final de um ciclo 

seja ele qual for, possamos com clareza concluir se o trabalho foi feito da melhor maneira ou 

se poderíamos ter escolhido outros meios para que finalmente uma Educação Física escolar 

tenha real sentido dentro da grade escolar, como forma de ampliar o conhecimento cultural e 

alimentar com novas possibilidades os horizontes destes alunos. 

O que nos leva a questionar se existe uma ligação entre a teoria descrita sobre 

avaliação nas aulas de Educação Física escolar e a prática docente. 

 

3 Objetivo  

Verificar se os professores de Educação Física escolar utilizam a avaliação durante o 

processo educacional, e se esta avaliação serve para a melhora no desempenho dos alunos ou 

se apenas cumprem com um aspecto burocrático. 

 

4 Método 

Para responder nossa pergunta utilizamos de uma revisão bibliográfica, e uma 

pesquisa de campo de caráter qualitativo com indagações a respeito do tema aos professores, 

além de observações em aulas práticas e teóricas.  

Participaram do estudo seis professores da rede estadual de ensino, da cidade de Nova 

Odessa, os quais responderam um questionário e com seis perguntas, sendo cinco abertas e 

uma fechada.  

 

5 Resultados e discussões  

Após análise das respostas dos professores observamos que na primeira pergunta “o 

que é avaliação em sua opinião”, quatro entre seis professores nos responderam que, é uma 

investigação que direciona possíveis metodologias, outro professor disse ser o elo entre a 

teoria e a prática, e o último apenas conceituou como ato de avaliar algo.  

Posteriormente, na segunda questão onde era arguido “se você se utiliza de algum 

instrumento avaliativo”, todos responderam que sim. Dando continuidade, a terceira pergunta 
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pedia para o professor “descrever sua avaliação” e quatro dos seis entrevistados responderam 

que a avaliação era feita observando a participação e o comportamento em aula além da 

utilização do caderno do aluno, outro professor respondeu que segue apenas o caderno do 

aluno para realizar avaliação e um professor disse avaliar o aluno durante todo o processo 

educacional.  

A quarta pergunta pedia para o professor “descrever o instrumento que utilizava para 

conceituar os alunos”, e todos os professores responderam que, dentre outros elementos, 

utilizavam a observação da prática e comportamento.  

Nossa quinta pergunta questionava se “a avaliação se constituía como elemento 

importante do processo educativo”, todos responderam que sim, e entre eles quatro 

consideravam importante porque o auxiliava no encontro de um melhor método a ser 

utilizado, já um professor acredita que a avaliação serve como método de controle disciplinar 

sobre os alunos e o outro acredita servir como uma ferramenta para análise do trabalho.  

E na última questão os professores foram questionados sobre “quais os maiores 

obstáculos que identificavam para a realização do processo avaliativo dos alunos ao longo da 

escolarização”, três professores consideraram a falta de interesse dos alunos a principal 

dificuldade, outro professor considerou a quantidade de alunos o problema, já outro professor 

considerou o formato retrograda de se avaliar como principal obstáculo, e um professor 

justificou o mau comportamento de alguns alunos como maior obstáculo na realização do 

processo avaliativo. 

Após análise dos resultados podemos verificar que existe uma lacuna de tempo entre 

os métodos utilizados pelos professores e a literatura vigente, visto que as respostas nos levam 

a crer que o método utilizado pela maioria apresenta se ultrapassado. 

  

6 Considerações finais 

A avaliação deve servir a todos, promovendo oportunidades iguais de aprendizagem e 

isso ocorre no respeito às diferenças. Os alunos são sujeitos heterogêneos, dotados de várias 

características de aprendizagem, por isto são capazes de chegar ao conhecimento por 

caminhos diferentes. Deste modo, o professor deve ser o agente destes caminhos para que 

todos tenham o mesmo direito de caminhar. 

A prática avaliativa deve ser relacionada ao trabalho promovido nas aulas, ela também 

deve ser clara, tanto para o professor quanto para o aluno. Entretanto, não existe necessidade 

real para ser pautada em notas, uma vez que a riqueza do processo da avaliação está em 

perceber o desenvolvimento global dos alunos continuamente. A avaliação não precisa ser 

algo que remeta medo aos alunos para que a disciplina seja respeitada, ela pode ser encarada 

como um incentivo da evolução. Quando os critérios são nítidos e objetivos, e quando ela não 

é vista como um fim em si mesma, os alunos se sentem ainda mais determinados a aprender e 

a trabalhar. 

De acordo com exposto e análise dos resultados podemos sugerir que os professores 

devem se atualizar quanto à literatura e buscar o elo entre a teoria e prática visto que temos 

descritos novos e mais eficazes métodos de avaliação em Educação Física escolar. 
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BRINCADEIRAS E LAZER NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NO 

ENSINO INFANTIL 

 
Leonice de Azevedo Barbosa

(1)
 

Roberta Guimarães R. O. Lacerda
(2)

 
 

 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é verificar a inclusão das brincadeiras tradicionais nas aulas de 

Educação Física Escolar. O estudo foi realizado durante três meses com os alunos, do ensino 

infantil 1, 2 e 3 com idade entre 2,5 anos até 5 anos, sendo meninas e meninos alunos da 

Escola Network, situada em Nova Odessa, São Paulo. Foram realizadas as atividades como 

amarelinha, coordenação motora, roda de história, passe e recepção de bolas, corridas entre 

outras. Estas aulas foram aplicadas em pequenos grupos, numa perspectiva pedagógica e sem 

a divisão em equipes. Ao final de cada aula foi feito uma avaliação junto com as crianças, 

onde se discutia os avanços conquistados e as dificuldades enfrentadas durante a vivência das 

brincadeiras. Com base na observação das atividades, podemos sugerir que não só podemos, 

como devemos aproveitar a cultura de nosso povo, e de nossa sociedade, como cantigas de 

roda e as brincadeiras tradicionais. Com base na observação podemos concluir que ouve uma 

melhora no desenvolvimento das capacidades físicas como coordenação motora fina, grossa, 

equilíbrio, lateralidade, agilidade, força, flexibilidade, velocidade, resistência, e do raciocínio 

das crianças. 

 

Palavras chave: Educação Física Escolar, Brincadeiras, Recreação, Jogo e Lazer. 

 

 

Abstract 

The objective of this work is verify the inclusion of traditional jokes in Physical Education 

classes. The study was conducted during three months with girls and boys students of the 

‘Network School’, located in Nova Odessa, São Paulo. They were students of kindergarten 1, 

2 and 3 aged 2,5 years to 5 years. Some activities were being performed like hopscotch, 

motor coordination, wheel of history, passing and receiving balls, running and other. The 

classes were composed by small groups, with an educational perspective to avoid division 

into teams. At the end of each class was made an assessment together with the children, 

during what they discussed the progress made and the difficulties encountered during the 

experience in the jokes. Based on observation of activities, we suggest not just only enjoy the 

culture of our people, as rhymes and traditional jokes, but also those must be enjoyed. Based 

on the observation we can conclude that there was improvements on physical skills like fine 

motor, gross, balance, laterality, agility, strength, flexibility, speed, endurance and reasoning. 

 Keywords: Physical Education, Jokes, Recreation, Game and Leisure. 
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1 Introdução 

 

Na sociedade em que vivemos, a tecnologia é o centro das atenções de nossas crianças, 

esta afirmação pode ser evidenciada pelo esquecimento das brincadeiras tradicionais. Partindo 

desta premissa, as aulas de Educação Física poderiam influenciar no resgate dos valores 

culturais e o melhor desenvolvimento das crianças. De acordo com (FREIRE, 2003) é 

lamentável o fato de que brincadeiras tradicionais não tenham sido incorporadas ao conteúdo 

pedagógico das aulas de Educação Física. Trabalhar com essasbrincadeiras poderia garantir 

um bom desenvolvimento das habilidades motoras sem precisar impor as crianças uma 

linguagem corporal que lhe é estranha. 

Vale ressaltar a importância de promover situações de ensino e aprendizagem, ricas no 

sentido da construção de habilidades corporais básicas, no desenvolvimento de dinâmica de 

produção em pequenos grupos e ainda como possibilidade de introduzir e desenvolver a ideia 

de diversificação e transformação de estruturas lúdicas convencionais caracteriza-se as 

atividades propostas como brincadeiras é a inexistência de configuração de uma boa didática, 

sendo que o processo de construção do espaço e a vivência da brincadeira são atrativos e 

interessantes. 

O jogo pode ser visto como um instrumento pedagógico muito rico, que todos os 

professores podem utilizar para desenvolver em seus alunos, habilidades e conhecimentos, 

pois o jogo é reconhecido como meio para proporcionara criança um ambiente agradável, 

motivador e prazeroso que possa possibilitar a aprendizagem. 

 

 

2 Referenciais teórico 

 

2.1 Educação Física 

 

Segundo Darido (2001), os objetivos e as propostas educacionais da Educação Física 

mudaram ao longo dos últimos anos, e de algum modo, ainda hoje influenciaram na formação 

do profissional de Educação Física e suas práticas pedagógicas. 

A partir do ano de 1980 começaram a acontecer mudanças nas suas concepções, 

devido a um processo que envolve várias pesquisas acadêmicas nesse segmento, relacionada a 

prática pedagógica de professores. 

Hoje coexistem na área da educação física, váriasconcepções todas elas tendo em 

comum a tentativa de romper com o modelo mecanicista, Esportivista e Tradicional. Das 

quais são elas: Humanista Fenomenológica, Psicomotricidade, baseada nos jogos 

cooperativos, Cultural Desenvolvimentista, Interacionista-Construtivista, Critico-Superadora, 

Sistêmica, Critico-Emancipatória, Saúde Renovada, baseada nos parâmetros curriculares 

nacionais (PCNs/Brasil, 1998). Ultimamente, é plausível coligar outras maneiras de 

organização do pensamento pedagógico da Educação Física, com número razoável de 

interlocutores e publicações. 

Ao longo dos anos surgiram as concepções e na década de 80 começam a aparecer 

abordagens surgidas na década de 80, no tópico seguinte resumo cada uma delas segundo 

Darido (2001). 

 

 

2.3. Abordagens, de acordo com Darido (2001): 

Psicomotricidade: Também conhecida como educação psicomotora essa proposta foi 

divulgada inicialmente em programas de escolas especiais para alunos portadores de 

deficiência física e mental. O autor que mais influenciou esse pensamento em nosso país foi o 

francês Jean Lê Bouch. A perspectiva renovadora dessa abordagem está na proposição de um 
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modelo pedagógico fundamentado na interdependência do desenvolvimento motor, cognitivo 

e afetivo dos indivíduos, bem como na tentativa de justificá-la como um componente 

curricular imprescindível à formação das estruturas de base para as tarefas educacionais da 

escola. 

Abordagem desenvolvimentista: É uma tentativa de caracterizar a progressão normal 

do crescimento físico, do desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo, e afetivo-social na 

aprendizagem motora e, em função dessas características, sugerir aspectos relevantes para 

estruturação das aulas. Nessa abordagem os autores defendem a ideia que o movimento é o 

principal meio e fim da Educação Física. Em resumo deve-se privilegiar a aprendizagem do 

movimento. Sua função não é desenvolver habilidade que auxiliem a alfabetização e o 

pensamento lógico-matemático, embora isso possa ocorrer como um subproduto da prática 

motora. 

Abordagem construtivista-interacionista: considera o conhecimento que o aluno 

previamente já possui, resgatando sua cultura de jogos e brincadeiras. A abordagem busca 

envolver essa cultura no processo de ensino e aprendizagem, aproveitando as brincadeiras de 

rua, os jogos com regras, as rodas cantadas e outras atividades que compõem o universo 

cultural dos alunos. Para compreender esta abordagem é imprescindível conhecer os autores 

como Vygotsky e Piaget. 

Abordagem crítico-superadora: Utiliza o discurso da justiça social como ponto de 

apoio e é baseado no marxismo e neo-marxismo, tendo recebido na Educação Física grande 

influência dos educadores José Carlos Libâneo e Demerval Saviani. Os adeptos da abordagem 

propõem que se considere a relevância social dos conteúdos, sua contemporaneidade e sua 

adequação às características sociais e cognitivas do aluno.   

Saúde renovada: Tem por objetivos informar, mudar atitudes e promover a prática 

sistemática de exercícios. Favorecendo a autonomia no gerenciamento da aptidão física, a 

partir desse princípio deve abranger todos os alunos e não somente os mais aptos.   

Parâmetros Curriculares Nacionais: A abordagem cidadã propõe-se à construção 

crítica da cidadania, elaborando questões sociais urgentes nos temas transversais: ética, saúde, 

meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual, trabalho e consumo. Assim a 

Educação Física na escola deve promover o princípio da inclusão, com inserção e integração 

dos alunos à cultura Corporal do movimento, por meio de vivências que problematizem 

criticamente os conteúdos: jogos, esportes, danças, ginásticas, lutas e conhecimento sobre o 

corpo. Em síntese, a abordagem cidadã teria como valores os direitos democráticos liberais e 

a meta de construção de uma cidadania crítica. A inserção e a integração dos alunos à Cultura 

Corporal de Movimento são seus objetivos específicos. Aspectos conceituais, procedimentais 

e atitudinais vinculados aos jogos, esportes, dança, ginástica, lutas e conhecimento sobre o 

corpo são as dimensões dos conteúdos e as vivências são tidas como estratégias principais. 

Darido (2001) diz que é necessário esclarecer o conceito da palavra conteúdo na 

Educação Física escolar, pois este termo é tão utilizado quanto mal compreendido. 

 

2.1 Jogo e Brincadeiras 

 

Tudo que leva a criança a pensar, descobrir, inventar e procurar soluções para situações 

problemas que há nas brincadeiras, recreação, jogos e lazer é muito importante na sua 

formação psicomotora, e no conhecimento infantil, e isso só a brincadeira pode fazer e muito 
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bem, com espontaneidade, sem compromisso e obrigatoriedade, pelas atividades individuais e 

atividade em grupos seguindo de sua vivencias, a criança consegue alcançar movimentos que 

são desenvolvidos em aulas tecnicistas, por exemplo, em escolinhas de esporte, enquanto 

brincam. E por ser de interesse da criança, promover a atenção e concentração da mesma, 

levando-a criar, pensar e conhecer novas palavras, situações e habilidades da brincadeira dá-

se três aspectos: desenvolvimento, socialização e aprendizagem. 

Segundo Velasco (1996) quando a criança brinca ela desenvolve suas capacidades 

física, verbais e intelectuais, quando não brinca, ela deixa de ser estimulada, e até mesmo de 

desenvolver as capacidades inatas, podendo vir a ser um adulto inseguro, medroso e 

agressivo. Já quando brinca a vontade, tem maiores possibilidades de se tornar um adulto 

equilibrado, consciente e amoroso. 

Diferente do “conceito” de brincadeira o jogo pode ser visto como um instrumento 

pedagógico muito rico, que todos os professores podem utilizar para desenvolver em seus 

alunos, habilidades e conhecimentos, pois o jogo é reconhecido como meio para 

proporcionara criança um ambiente agradável, motivador e prazeroso que possa possibilitar a 

aprendizagem. 

E difícil estabelecer-se que uma determinada atividade é uma brincadeira, ou um jogo, 

com base em Cavalara e Zacharias (1994),para podermos definir, temos que ver como esta 

atividade será desenvolvida no caso estudado e assim chegar a uma conclusão. O próprio 

professor pode utilizar uma mesma atividade em forma de brincadeira, ou jogo, adaptando-a 

ao público a ser atingido. Para transformar uma brincadeira em um jogo ou vice-versa, basta 

criar novas regras ou tirar todas as que já existem de acordo com a característica da atividade.  

Como retro citado, podemos sugerir que há sim uma diferença entre o jogo e 

brincadeiras, porém, o que faz a atividade ser uma coisa ou outra, é o próprio professor e a 

faixa etária a ser atingida por ele. Podendo este variar a mesma atividade como jogo ou 

brincadeira. 

A criança tem que ter liberdade, não se deve obrigar o aluno a ficar quando quiser ir, 

não constrangê-lo a ir. O aluno deve ser educado por e para a liberdade. É preciso que saltem, 

corram, gritem quando tiver vontade. Ao meu ver, recreação é uma atividade livre, divertida e 

criadora onde as crianças possam promover sua participação individual e em grupo ações que 

melhorem a qualidade de vida e mental que lhe proporcione prazer. 

Conforme Marcelino (1995) o lazer também deve ser estudado sob a perspectiva social, 

e ainda considerando a cultura compreendida no seu sentido mais amplo e vivenciada e 

praticada da melhor maneira possível. O importante é buscar a satisfação naquilo que você faz 

independente se vai ter recompensa ou não. 

Pelo visto, o conceito de lazer é muito diversificado, onde qualquer atividade é considerada 

lazer e proporciona prazer. Até a atividade profissional pode-se tornar um lazer para quem 

gosta e faz apenas para divertir e relaxar. 

Silva (2003) chegou a um conceito de brincadeira que é encarrada como uma simples 

distração, fazendo com que cada um descarregue sua energia, se tornando uma atividade sem 

importância, sendo próprio da criança. 

Com base na literatura revisada, podemos sugerir que a brincadeira é o caminho 

humano, oferece e faz uso, a construção de uma base sólida para toda vida, onde é capaz de 

atuar no desenvolvimento cognitivo e emocional de forma harmônica e natural.  

Já o lúdico pode ser visto como uma atividade que nos proporciona prazer, dentro de 

uma ação atividade livre, de um jogo ou de uma brincadeira. Além de estarmos em um 

momento de recreação e lazer pode nos levar a desenvolver conhecimento e aprendizagem. 

(ALMEIDA, 2000). 
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3. Jogo 

 

Segundo Scaglia (2003) a palavra jogo tem uma grande variedade de sentidos sendo 

aplicada de forma incondicional. Os vários significados e exemplos referentes a palavra jogo 

ocupa, praticamente, uma página inteira desse dicionário. Kishimoto (2000) encontrou a 

mesma dificuldade, ao tentar definir o que é jogo, brinquedo e brincadeira. A autora diz que 

há termos que por serem aplicados com significados diferentes, acabam se tornando confuso 

como o jogo, o brinquedo e a brincadeira. A grande quantidade de jogos como os de faz de 

conta, simbólicos, motores, sensório-motores, intelectuais ou cognitivos, de exterior, de 

interior, individuais ou coletivos, metafóricos, verbais, de palavras, políticos, de adultos, de 

animais, de salão e inúmeros outros mostram a grande número de fenômenos abrangente na 

divisão dos jogos. 

Kishimoto (2000) ainda diz que essa dificuldade cresce à medida que passa a analisar 

as inúmeras outra situações que recebem a mesma denominação de jogo. 

Designando o jogo, como: disputar uma partida de xadrez, um gato que empurra uma 

bola de lã, um tabuleiro com piões e uma criança que brinca com bonecas. E, finalmente, 

ressalta que a complexidade majorando ainda mais quando se entente que um mesmo 

comportamento pode ser visto como jogo ou não jogo. 

Scaglia (2003) continua dizendo que vários autores procuram explicar, ou estudar, o 

jogo, podendo citar autores, como Huizinga (1971), que utilizou um capítulo inteiro de seu 

trabalho para discutir o tema citado acima. 

Segundo Scaglia (2003) o que poderia ostentar também a inspiração de Kishimoto 

(2003), quando ela fala que existe uma família do jogo, no qual estaria junta em um mesmo 

conjunto, fazendo uma mesma relação direta a definição de família. O autor fala que os todos 

desiguais guardam semelhanças entre si, que podem ir se perdendo de um para o outro, mas 

sempre algo continua constituindo-se os fios de uma mesma teia. 

 Kleber Tüxen Carneiro (2012) menciona -se que, ao jogar, o jogador o faz de modo 

compenetrado, mostrado o seu envolvimento com a ação. Logo, esta atenção dispensada ao 

jogo faz alusão ao valor que o jogador atribui a atividade, e não atribui valor a algo sem 

considera-lo importante, relevante e serio que é o jogo. 

 

 

 

2 .2 Métodos 

 

A amostra foi constituída por 48 crianças, do maternal 1, 2 e 3 com idade entre 2,5 

anos até 5 anos, sendo 26 meninas e 22 meninos alunos da Escola Network, situada em Nova 

Odessa, São Paulo. 

Espaço físico e desimpedido (quadra, pátio ou similar), eva (vermelho, branco, 

amarelo, azul, laranja e verde), tnt (azul), tesoura, cola quente, radio, lona azul, arcos 

amarelos, vermelho, cola, fita dupla fase, telão, retro projetor cpu e caixa de som. 

As crianças foram divididas em três grupos um, dois e três, o grupo um e dois devido à 

didática da aplicação nas brincadeiras, conforme o fundamento, pois era trabalhar o alfabeto, 

números, matemáticas e tabuada, devido à idade foi adaptada trabalhar com cores, já no rio 

brabo todos as crianças participaram e compreenderam a brincadeira, onde além da 

lateralidade e equilíbrio as crianças aprenderam o respeito e a dignidade entre eles,  no último 

grupo, não houve adaptação e todas as brincadeiras foram realizadas pelas crianças sem 

dificuldade. 

Amarelinha, Rio brabo, contar história, brincadeira de regras simples ou elaborada 

pelos alunos, brincadeiras realizadas em pequenos grupos, numa perspectiva pedagógica e 

sem divisão em equipe. 
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Aulas de 40 minutos, subdivididos em 10 minutos roda de conversa inicial, 20 minutos 

a vivência do jogo, 5 minutos descanso e organização 5 minutos finais uma roda de conversa, 

onde avaliamos juntos com as crianças os avanços conquistados e as dificuldades enfrentadas 

durante a vivência das brincadeiras. 

As crianças foram divididas em três grupos maternais um, dois e três, o grupo um e dois 

devidosa didática da aplicação nas brincadeiras, conforme o fundamento, pois era trabalhar o 

alfabeto, números, matemáticas e tabuada, devido à idade foi adaptada trabalhar com cores, 

no rio brabo todas as crianças participaram e compreenderam a brincadeira, onde além da 

lateralidade e equilíbrio as crianças aprenderam o respeito e a dignidade entre eles, já no 

último grupo, não houve adaptação e todas as brincadeiras foram realizadas pelas crianças 

sem dificuldade. 

 

 

4 Resultados e discussões 

 

Todas as crianças participaram e compreenderam as brincadeiras, com base na 

observação podemos inferir que  houve  uma melhorano equilibrio  e na lateralidade,  as   

crianças  também  demonstram respeito  e   dignidade  entre   elas,  todas   as   brincadeiras   

foram realizadas pelas crianças  sem  dificuldades. Poucos  professores deEducação Física 

fazem bom uso das  brincadeiras  tradicionais  nasescolas. Contudo ainda há  profissionais  ( 

de Educação Física) quedesacreditam que estas atividades  contribuam  para o   desenvolvi-

mento físico, motor e social das crianças. 

 

 

5 Considerações finais  

 

Pensar que deste estudo, buscamos a importância das brincadeiras tradicionais para a 

Educação Física escolar, pois as mesmas são parte do desenvolvimento integral das crianças, 

além de propiciar a criança o conhecimento de sua cultura. Ao entrar na escola a criança já 

possui certos conhecimentos. Ela traz consigo certa bagagem cultural do meio onde vive o 

que não deve ser deixado de lado pela escola e principalmente pelos professores. 

Nós, como professores temos que ser um especialista em interagir com o aluno sua 

preocupação deve ser o como fazer para possibilitar uma aprendizagem mais eficiente e mais 

divertida, é mesmo trabalhosa para a criança sendo assim o professor acaba se passando por 

um orientador um guia facilitando da aprendizagem e não o dono da verdade que fica na 

frente da sala numa aula totalmente centrada na sua capacidade de abordar o tema falando 

sobre ele. 

Sendo assim, de todo o conteúdo bibliográfico, podemos concluir que o professor da 

Educação Física, não só pode, como se deve aproveitar da cultura de nosso povo, e da sua 

sociedade, através das cantigas de roda e brincadeiras, para alcançar seu objetivo de 

desenvolvimento das habilidades motoras e de raciocínio das crianças. 

Com base no exposto podemos sugerir que o professor de Educação Física, não só 

pode, como se deve aproveitar da cultura de nosso povo, e da sociedade, através das cantigas 

de roda e brincadeira, para alcançar seuobjetivo de desenvolvimento das habilidades motoras 

e de raciocínio das crianças.   

Na sociedade atual, os professores de Educação Física estão se despertando para a 

realidade, e já estão procurando fazer um bom uso das Brincadeiras tradicionais nas escolas. 

Infelizmente, ainda há alguns professores que desacreditam nesta abordagem para o ensino e 

para o desenvolvimento das crianças.  O número de escolas em busca de se aperfeiçoamento 

sobre as melhores formas de trabalhar com as nossas crianças, está aumentando. E nós como 

professores de Educação Física, não podemos deixar de fazer uso de toda a cultura de nosso 
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povo, explorando brincadeirastradicionais, para auxiliar no desenvolvimento integral das 

crianças em período pré-escolar e escolar. 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho foi verificar qual o método de ensino que os professores utilizam 

sobre o futebol nas aulas de Educação Física escolar. Para responder nossa inquietude 

aplicamos um questionário com perguntas abertas e fechadas e utilizamos relatos das aulas 

assistidas através do estagio obrigatório do Ensino Fundamenta II e Ensino Médio. 

Participaram deste estudo seis professores sendo eles de escolas de rede pública e particular. 

Ao analisar o questionário junto com as observações feitas em aula, observou-se que a maior 

parte do tempo às aulas eram direcionadas para as atividades livres, percebendo que os 

métodos e estilos de aula que poderiam ser aplicados não ocorriam. Diante disso sugerimos 

que é de suma importância a atualização profissional, em conjunto das trocas de informações 

necessárias entre os próprios professores, mostrando a importância da aplicação dos métodos 

nas aulas de Educação Física escolar. Com isso, conclui-se que ainda temos muitos 

profissionais desmotivados e sem a preparação necessária em dar suas aulas, deixando de 

compreender a importância da necessidade da aplicação desses métodos, sendo que algumas 

referências citadas apresentam professores que estão em constante atualização, com o objetivo 

de aperfeiçoar suas aulas de modo global através do futebol. 

 

Palavras chave: Métodos, Futebol, Educação Física. 

 

Abstract 

The aim of this study was to determine which method of teaching that teachers use on soccer 

in Physical Education classes. To answer our restlessness applied a questionnaire with open 

and closed questions and use reports assisted by compulsory stage of Fundamenta Teaching 

II and high school classes. The study included six teachers while they were in schools of 

public and private network. When analyzing the questionnaire along with the observations 

made in class, it was observed that most of the time the classes were directed to free 

activities, realizing that the methods and styles of class that could be applied not occurred. 

Thus we suggest that it is of paramount importance to professional development in all the 

necessary information exchanges between teachers themselves, showing the importance of 

applying the methods in Physical Education classes. Thus, we conclude that we still have 

many unmotivated and without the necessary preparation to give her lessons, leaving the need 

to understand the importance of applying these methods, and some teachers have cited 

references that are constantly updated in order Professional to improve their classes globally 

through soccer. 

 

Keywords: Methods, Soccer, Physical Education. 
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1 Introdução 

Os primeiros professores de ginástica foram os soldados de D. Leopoldina. Princesa 

austríaca, e Imperatriz do Brasil, D. Leopoldina trouxe junto a ela um grupo pequeno, porém, 

de extrema importância, formado por cientistas e pela sua guarda pessoal guiado por preceitos 

médicos, Esta guarda pessoal praticava exercícios que foram adotados pelos nossos soldados. 

A partir deste fato, a prática da ginástica foi gradualmente “ganhando espaços” vencendo os 

costumes, combatendo o preconceito e ampliando seus conteúdos em relação a prática motora 

que hoje se tornou à educação física, que é oferecida aos escolares brasileiros sem distinção 

de sexo, gênero ou classe social (ARANTES, 2013) 

Segundo Tavares (2007) na década de 1920, os pensamentos  nutriam-se na visão 

higienista e médica tornada para a Educação Física militar, já em 1930, ela alia-se a essa visão 

médica e higienista a questão eugenia, em 1940 e 1950 o positivismo toma conta dessa época 

aqui no Brasil, já nos anos de 1960,1970 e 1980, o tecnicismo se junta com positivismo e se 

alia ao militarismo marcado com períodos de treinamento desportivo, no final de 1980 o 

Humanismo passa-se a influenciar na Educação física se fortalecendo nos anos de 1990. 

Diante destas abordagens inúmeras práticas esportivas são propostas pelos 

profissionais da área (Educação Física) para o desenvolvimento de métodos que 

possibilitassem a execução da Educação Física na sua plenitude. 

Dentre as inúmeras práticas esportivas talvez a mais popular seja o futebol que está 

ligado na nossa cultura, de forma que ele é inserido num formato sistemática no âmbito 

escolar como conteúdo da disciplina Educação Física. Para tentar descobrir o que realmente 

estamos passando na Educação Física escolar sobre o que os professores aplicam em suas 

aulas em relação ao futebol, o objetivo do atual estudo é verificar quais os métodos usados 

pelos professores de Educação Física Escolar, o que os professores entendem sobre a 

percepção do futebol na escola, suas formas de aplicabilidade na parte teórica e prática, e se a 

formação desses professores tem alguma influencia nos métodos de ensino, porque alguns 

professores não se atualizam? Como eles veem o futebol no conteúdo da educação física 

escolar? Essas são perguntas que norteia este artigo.  

 

2 Revisão bibliográfica 

Para Caetano (2007) o Futebol, cabe a um grupo de modalidades com características 

comuns, por todos aceitados como pertencente aos jogos desportivos coletivos, onde cada 

uma das equipes situa ações de cooperação entre os seus elementos, criando uma relação de 

adversidade e disputa com a outra equipe, tentando atingir o objetivo do jogo que é marcar 

gols, evitar sofrer gols, para que saiam vencedor de uma partida. Hoje muitas pesquisas são 

feitas com este tema apresentado abaixo.  

De acordo com Fortes, et al. (2012),Nascimento  (2011), Shigunov (1997)  além de 

não conhecer os métodos e estilos, durantes as aulas os professores realmente deixavam os 

alunos livres, os autores sugerem uma revisão sobre o pensamento no que diz respeito ao 

método utilizado nas aulas de Educação Física escolar.  

Silva (2013), conclui em seu estudo que o futebol prevaleceu nas aulas, e que os 

métodos utilizados pelos professores não acrescentam na formação critica, criativa e 

autônoma dos alunos. 

Já Zenaide (2002), mostra que mesmo a professora sendo formada em 1970 se 

preocupava em incluir todos os alunos, tentando facilitar a prática das atividades, concluindo 
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que a professora conseguiu ir além dos aspectos negativos de sua formação e das dificuldades 

encontradas no contexto escolar e realizou um trabalho que a caracteriza como uma 

professora bem-sucedida. 

Para Silva e Junior (2011) foi possível concluir que as aulas de Educação Física 

podem ser mais que o treinamento das habilidades necessárias à prática desportiva, pois foi 

possível favorecer aos educandos o caminho da busca pelo conhecimento cultural, 

permitindo-lhes uma formação mais completa e rica através da ludicidade e diversão, 

colaborando para a formação de indivíduos críticos e emancipados. 

Por fim Mello e Dutra (2007) apontam  que o futsal é vivenciado em todas as escolas 

pesquisadas, e trabalhado pelos professores, onde os mesmos trabalham a parte conceitual, 

procedimental e atitudinal, mostrando onde o objetivo maior é a aprendizagem. 

Diante do exposto o presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de verificar a 

aplicabilidade dos métodos utilizados pelos professores nas aulas de Educação Física escolar 

para trabalhar o futebol, e o que os alunos faziam durante a aula, lembrando que o futebol é 

umas das modalidades que mais se pratica no nosso país, e a importância deste projeto é tentar 

compreender melhor os métodos utilizados pelos professores a cerca do tema escolhido, para 

saber qual o nível de aprendizado e o interesse dos professores de Educação Física em relação 

à aula, e que de alguma sugerir mudanças para evitar a mesmice e o conhecido “rola bola”. O 

que nos leva a pensar sobre o que os professores entendem sobre o futebol na escola, e como 

esta modalidade é aplicada. 

 

3 Objetivo 

O objetivo do estudo foi verificar quais osmétodosutilizadospelos professores de 

Educação Física Escolar, e ainda observar se a cultura dos professores que apenas “rolam a 

bola” continua.  

 

4 Método 

Foi feito um questionário para que os professores respondessem, com perguntas 

fechadas e abertas, mais os relatórios feitos a partir do estagio obrigatório relacionado ao tema 

do artigo, e aulas observadas de alguns professores. Participaram do estudo seis professores 

da rede Estadual e Particular, sendo observadas as aulas do Ensino Fundamental II e o Ensino 

Médio das cidades de Nova Odessa e Campinas. 

 

5 Resultados e Discussões 

Após análise dos questionários verificamos que de acordo com as formações dos 

professores, três foram formados em 1980, dois em 1990, e um em 2000. 

Na parte teórica de acordo com o questionário segundo os professores, um fazia com 

que os alunos pesquisassem sobre o tema, outros dois professores trabalhavam a historia do 

futebol, fundamentos e regras, um disse que fazia a aula teórica junto com a aula pratica, 

juntamente com uma pesquisa feita sobre o assunto, outro professor apenas aplicava a aula 

teórica junta com o pratica, o restante dos professores pesquisados usavam uma apostila em 
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sala de aula, com atividades dentro da mesma relacionando não apenas o futebol, mas também 

outros esportes. 

Durante os estágios obrigatórios pude confirmar o fato de esses professores usarem a 

apostila nas aulas teóricas, na parte pratica as respostas dos professores em relação aos 

questionários foram que aplicavam os fundamentos do futebol, jogos pré-desportivos, jogos 

recreativos, aplicando-se de forma lúdica, mais durante as aulas de Educação Física Escolar o 

que presencie durante as aulas de futebol era simplesmente uma aula livre, onde os 

professores entregavam a bola para os alunos onde eles formavam os times, e jogavam o 

futebol sem nenhuma dessas especificações que tinham feito no questionário, ou deixavam a 

bola com os alunos, e eles faziam da forma que almejavam, ressaltando apenas dois dos seis 

professores entrevistados faziam algumas intervenções, e observações o restante deixava da 

forma que eles achavam melhor.  

Portanto verificamos que na parte teórica, realmente os professores aplicam o que foi 

respondido nas pesquisas que seguiam as apostilas, e que passavam algumas regras e 

fundamentos, em relação de aplicabilidade da aula teórica na aula pratica não presencie nada 

disso era apenas mais uma aula livre para os alunos, já em relação à aula pratica o que eles 

responderam no questionário não foi de acordo com a aula aplicada, porque simplesmente 

“rolavam a bola” para os alunos, mostrando certo desinteresse dos professores e alunos, 

mostrando que tem algo de errado, Corroborando com (FORTES; AZEVEDO; KREMER; 

HALLAL, 2012; NASCIMENTO,2011; SHIGUNOV,1997) onde o que foi detectado é de 

que realmente os professores deixavam as aulas livres, e que devemos repensar sobre a 

metodologia utilizada nas aulas de educação física escolar, e de não conhecerem métodos e 

estilos.  

Será que a formação desses professores não teria influencia para que isto ocorresse 

pelo simples fato de já terem se cansado de dar aulas há tanto tempo? Ou não se atualizaram 

para que diante dos anos mudassem suas aulas? Essas são duas questões que ficam para outra 

ocasião, mais que serve para pensarmos nos programas em que alguns de nossos professores 

aplicam durante as aulas de Educação Física Escolar principalmente se tratando de futebol. 

 

6 Considerações Finais  

O objetivo do estudo foi investigar quais os métodos utilizados pelos professores em 

relação ao futebol na Educação Física Escolar, foram utilizadas diversas meios, tais como a 

observação das aulas dos professores, atividades realizadas pelos alunos, questionários com 

perguntas abertas e fechadas, comportamento dos professores, trabalho de investigação-ação, 

participaram aproximadamente um mil duzentos e quatro indivíduos, incluindo professores e 

alunos, os métodos utilizados foram as aulas assistidas, aulas feitas pelos alunos tanto 

teóricas, como práticas, com base na fundamentação teórica, pesquisas de campo 

descritivo/exploratório, abordagem qualitativa, e quantitativo – descritiva, e os estilos dos 

professores, os resultados obtidos foram que os recursos utilizados pelos professores, entre os 

artigos quatro era de deixar “rolar a bola” ou a “aula livre” um estava ligado a 

“esportivização”, e o restante mostra que os professores buscam de diferentes métodos, 

despontando também onde os professores não devem adotar apenas uma concepção e sim 

varias, a discussão a ser feita é porque enquanto alguns professores não se interessam pelas 

aulas de educação física, outros se atualizam? E ate quando aplicaremos somente o futebol, 

mesmo sabendo da sua importância para as capacidades físicas, aconclusão que se chega é 

que ainda temos muitos professores que não se importam mais em dar aulas, não 
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compreendem de concepções e metodológicas, mas que ainda há professores que se atualizam 

e fazem aulas trabalhando o procedimental, conceitual, atitudinal, através do futebol. 
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Resumo   

O presente estudo teve como objetivo avaliar o nível de coordenação motora de crianças 4º 

ano do ensino Fundamental. Participaram do estudo 14 crianças com idade entre 9 e 10 anos. 

Foi aplicado uma bateria composta por 4 testes (KTK) que apresentam em sua somatória um 

score que aponta o nível de coordenação motora do sujeito. A análise dos dados foi feita de 

modo descritivo. Após análise dos resultados, verificamos que o nível de coordenação motora 

da maioria dos participantes esta dentro dos níveis normais para a faixa etária. O nível de 

desempenho motor dos participantes da amostra mostrou-se incluso nos padrões de 

normalidade creditados para idade, o que demonstra que o grupo analisado possui a prontidão 

motora para realizar as tarefas exigidas.  

Palavras chave: Educação Física escolar, Ensino fundamental, Habilidades motora, KTK.  

 

Abstract  
This study aimed to assess the level of motor coordination in children 4 years of elementary 

education. The study included 14 children aged 9 and 10 years. A battery was applied 

consists of 4 tests (KTK) they present in their sum score one pointing the level of coordination 

of the subject. Data analysis was performed descriptively. After analyzing the results, we 

found that the level of coordination of most participants is within the normal range for their 

age. The level of the sample participants of motor performance was shown to be included in 

the normal ranges for the age credited, which shows that the group has examined motor 

readiness to perform the required tasks. 

 

Keywords: Physical Education, Elementary School, Motor Skills, KTK. 
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1 Introdução  

 

A coordenação motora tem sido alvo de diversos estudos, principalmente nas últimas 

décadas, dado o crescimento da importância do domínio psicomotor para a autonomia do ser 

humano, especialmente durante as fases de crescimento e maturação.  

Influências genéticas e ambientes têm sido consideradas por outros autores como, 

(KREBS, 1997; PEREIRA et al. 1997; GALLAHUE, 1982), entre outros, cuja preocupação 

centra-se no atual estilo de vida das pessoas e nas consequências que a falta de oportunidades 

de exploração dos movimentos naturais pode causar.  

Já anteriormente, Kiphard, (1976), preocupou-se com o que chamou de insuficiência 

de coordenação na idade escolar, evidenciando a necessidade de se precederem estudos que 

indicassem a extensão de problemas para que possa propor ações pedagógicas que 

permitissem retornar o movimento coordenado, sustentado por uma base que pode ser 

estabelecida passo a passo, durante as primeiras fases do desenvolvimento motor.  

A prevalência de crianças com desordem da coordenação durante o crescimento (uma 

figura que é raramente baseada em estudos epidemiológicos e é sujeito de dificuldades 

definicionais) é cerca de 5-10% da população.  

Segundo a literatura ( GUBBAY,  1975;  LORD;  HULME,  1987; 

 LASZLO;  

BAIRSTOW, 1985; SMYTH; GLENCROSS, 1986; VAN DELLEN; GEUZE, 1988; 

RÖSBLAD; VON HOFSTEN, 1994; DWYER; MACKENZIE, 1994; MON-WILLIAM, 

WANN; PASCAL, 1994; GEUZE; KALVERBOER, 1987; WANN, 1987; LASZLO; 

BAIRSTOW, 1985), e a Associação Psiquiátrica Americana, podemos compreender a 

desordem da coordenação durante o crescimento identificando se há primeiro, um sério 

prejuízo motor ou desempenho significativamente abaixo dos seus parceiros de mesma idade 

e, segundo, uma interferência com vivência diária, com o prejuízo tendo consequências 

funcionais. Usando os critérios acima, (WRIGTH; SUGDEN, 1996), encontraram 16% de 

uma população fortuita tendo desordem da coordenação durante o crescimento, com 12% das 

crianças vivenciando prejuízo moderado, cautelosamente descrito como de risco, e 4% 

descrita como sendo seriamente prejudicada e necessitando de cuidado imediato.  

Esta desordem da coordenação, é notória quando verificamos que a criança não 

acompanha o nível de coordenação corporal que é esperado para sua idade.  

A literatura aponta que a coordenação corporal inicia-se a partir da vida intrauterina, a 

criança inicia um processo natural de desenvolvimento sequencial, do qual faz parte, para 

além da percepção, a coordenação corporal.  

Os estudiosos da área acreditam que as mudanças ocorridas durante o 

desenvolvimento são visualizadas através de fases ou estágios. Esses conceitos surgiram por 

influência da teoria cognitiva de Jean Piaget, que institui essas ideias para o desenvolvimento 

cognitivo.  

A partir da teoria de estágios (GALLAHUE, 1982,1989; HARROW, 1983) o 

desenvolvimento foi caracterizado por alguns princípios: o da universidade, ou seja, todos os 

indivíduos passam pelos mesmos estágios, pois estes são comum a toda espécie humana; o da 

intransitividade em que os estágios são sequenciais e o de desenvolvimento tem uma ordem 

que não pode ser alterada, podendo o tempo de permanência em cada estágio variar de 

indivíduo para indivíduo e de cultura para cultura; e por fim, o princípio de hierarquia, em que 

o estágio subsequente incorpora o anterior.  

Muitos modelos têm sido propostos para explicar a sequência de desenvolvimento, 

entre eles podemos citar (SEAMAN; DEPAUW, 1982; HARROW, 1983; GALLAHUE, 

1989; GALLARDO 1997), Dentre essas sequências Clark, (1993), identificou seis principais 

períodos que correspondem às mudanças qualitativas que ocorrem no desenvolvimento no 
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decorrer da vida. Período reflexivo (do nascimento até aproximadamente 2 semanas de vida); 

Período Pré-adaptado (termina aproximadamente até um ano de vida); Período das 

Habilidades motoras fundamentais (inicia-se por volta do primeiro ano e vai até 

aproximadamente seis ou sete anos de idade cronológica); Período Habilidoso (surge a partir 

dos 11 anos em algumas crianças e vai até a idade adulta); Período de Compensação (período 

caracterizado pela necessidade de compensar as mudanças nas restrições do organismo).  

(Comportamento motor I)  

Esta sequência natural sofrerá a influência do meio e particularmente das Escolas, a 

qual, a partir da oferta de atividades motoras, proporcionará uma execução coordenada dos 

movimentos do ser humano, que possibilitará a execução com economia e harmonização 

(PEREIRA, 1997).  

Diante do exposto conforme verificado na literatura é de suma importância verificar o 

nível de coordenação motora de crianças, para a posteriori sugerir intervenções que possam 

melhorar a qualidade de vida, dos sujeitos identificados com baixo nível de coordenação.  

Esta colocação nos levou a inquietude sobre como estão às crianças com as quais 

trabalhamos no colégio Network.  

 

 

2 Revisão Bibliográfica  

 

Um dos aspectos mais importantes na área de Educação Física e na sub-área do 

comportamento motor, que pode ser definido como a habilidade de o corpo integrar a ação 

dos músculos de maneira a executar um movimento específico ou uma série de movimentos 

comuns da melhor forma possível. (SILVA, 1989). Como já citado devido a sua importância, 

especialmente no que diz respeito ao seu desenvolvimento na infância e adolescência, a 

coordenação motora é um tema muito investigado na literatura, (BASSO et al., 2012; 

CATENASSI et al., 2007; DEUS et al., 2010; PELOZIN et al. 2009; MELO; LOPES, 2013;  

KRAHENBÜHL, 2008; BASTOS, 2011; SOUZA, 2011; GORLA; DUARTE;  

MONTAGNER, 2008; SANTOS, 2011) um dos meios mais utilizados para avaliar o 

nível de coordenação e por  meio da bateria de testes KTK (KÖRPER KOORDINATION 

STESTFÜR KINDER) de Schilling e Kiphard (1974). Essas pesquisas investigam 

basicamente crianças e adolescentes dos 4 até os 14 anos de idade.  O objetivo central destes 

estudos é investigar se há relação entre o baixo desempenho na coordenação motora com 

diversos fatores, dentre eles o índice de massa corporal (IMC), (BASSO et al., 2012; 

CATENASSI et al., 2007; DEUS et al., 2010; PELOZIN et al. 2009; MELO; LOPES, 2013; 

KRAHENBÜHL, 2008; BASTOS, 2011; SANTOS, 2011) ou a quantidade de atividades 

físicas realizadas semanalmente (DEUS et al., 2010; SOUZA, 2011), avaliasse também o 

desempenho motor em relação às faixas etárias em alguns estudos de caráter longitudinal 

(BASSO et al., 2012; SOUZA, 2011) os resultados ressaltam que os níveis de coordenação 

motora tendem a aumentar com a idade, com os meninos apresentando melhor desempenho 

que as meninas (PELOZIN et al. 2009; MELO; LOPES, 2013; SANTOS, 2011; 

KRAHENBÜHL, 2008) já outros estudos não encontraram diferenças entre os gêneros 

(BASSO et al., 2012; CATENASSI et al., 2007; DEUS et al., 2010; BASTOS, 2011; 

GORLA; DUARTE; MONTAGNER, 2008) e alguns estudos mostram em seus resultados, 

crianças e os adolescentes com baixo nível de coordenação motora.  

Diante da importância destacada na literatura sobre os níveis de coordenação motora, 

emerge a dúvida de como estariam as crianças do colégio Network, onde a Faculdade de 

Educação Física encontra-se instalada.  
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3 Objetivo  

 

Avaliar os padrões de coordenação motora em crianças do 4º ano do ensino 

Fundamental, através da bateria de testes KTK.   

 

4 Método  

 

Todos os testes foram realizados em uma única sessão no colégio Network na cidade 

de Nova Odessa, a coleta de dados foi realizada na quadra esportiva no horário da aula de 

educação física. Participaram do estudo 14 crianças com 9 anos de idade de ambos os sexos, 

composto 8 meninas e 6 meninos. Para a avaliação da Coordenação Motora foi utilizada a 

bateria de teste de coordenação motora (KörperkoordinationtestfürKinder – KTK), de Kiphard 

e Schilling (1974). Esses testes envolvem todos os aspectos característicos de um estado de 

coordenação motora, que tem como componentes o equilíbrio, o ritmo, a lateralidade e 

velocidade.  Antes do início da aula de educação física, o material para a realização do teste 

foi montado cada um em um local. Ao chegarem ao local, às crianças foram orientadas sobre 

a realização do teste. Cada uma das quatro atividades foi detalhadamente explicada e 

demonstrada pelo professor ou estagiários de educação física que auxiliaram na realização do 

teste. Os alunos foram divididos em grupos, de forma aleatória, independente do gênero, cada 

grupo realizando uma atividade do teste.   

 

4.1 Teste de Coordenação corporal KTK  

 

O KTK é um teste de rendimento motor. Para cada tarefa estão prescritos 

exercíciosensaio, para que a criança possa adaptar-se à tarefa e ao material do teste. Pelo grau 

crescente das dificuldades em cada tarefa, pretende-se que a criança chegue gradativamente ao 

seu limite de rendimento. Pelo exercício-ensaio pode-se verificar se a criança compreendeu 

realmente a tarefa. Em alguns casos, a demonstração e instrução do teste precisam ser 

subdivididas em partes. O KTK testa a dimensão de movimento “domínio corporal geral” de 

acordo com os resultados da análise de fatores, que objetivam forte homogeneidade das 

tarefas do teste. Ele se presta para a determinação do desenvolvimento desta dimensão de 

movimento em crianças de 4,5 a 14,5 anos. A aplicação em adolescentes mais velhos é viável, 

sendo utilizada a referência dos valores normativos para 13/14,5 anos para sua interpretação. 

Procedimentos Para avaliar a capacidade de coordenação corporal utilizou-se do teste já 

mencionado e analisado, composto de quatro tarefas, que serão descritas a seguir:  

 

4.1.1 Tarefa 1 – Trave de Equilíbrio  

 

Objetivo: estabilidade do equilíbrio em marcha para trás sobre a trave.  

Material: Foram utilizadas três traves de 3 metros de comprimento e 3 cm de altura, 

com larguras de 6 cm, 4,5cm e 3 cm. Na parte inferior são presos pequenos travessões de 

15x1,5x5cm, espaçados de  

50 em 50 cm. Com isso, as traves alcançam uma altura total de 5cm. Como superfície 

de apoio para saída, coloca-se à frente da trave, uma plataforma medindo 25x25x5cm. As três 

traves de equilíbrio são colocadas paralelamente.  
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4.1.2 Tarefa 2 – Salto Monopedal 

 

Objetivo: Coordenação dos membros inferiores; energia dinâmica/força.  

Material: São usados 12 blocos de espuma, medindo cada um 50cm x 20cm x 5cm.  

Execução: tarefa consiste em saltar um ou mais blocos de espuma colocados uns sobre 

os outros, com uma das pernas.  

 

4.1.3 Tarefa 3 – Salto Lateral  

 

Objetivo: Velocidade em saltos alternados.  

Material: Uma plataforma de madeira (compensado) de 60 x 50 x 0,8cm, com um 

sarrafo divisório de 60 x 4 x 2 cm e um Cronômetro.  

Execução: A tarefa consiste em saltitar de um lado a outro, com os dois pés ao mesmo 

tempo, o mais rápido possível, durante 15 segundos.  

 

4.1.4 Tarefa 4 – Transferência Sobre Plataforma  

 

Objetivo: lateralidade; estruturação espaço-temporal.  

Material: São usados para o teste, 2 plataformas de 25 x 25 x 5 cm e um cronômetro. 

Execução: As plataformas são colocadas lado a lado com uma distância entre elas de 5 cm. Na 

direção de deslocar é necessário uma área livre de 5 a 6 metros.  

 

 

5 Resultados e Discussões  

 

Os resultados foram analisados de modo descritivo com o propósito de alcançar 

melhor compreensão da situação presente e servir como passo inicial ou como dados para 

pesquisas comparativas e construções teóricas futuras.   

Ao analisar o desempenho motor, sem distinção de sexo ou grupo etário, verifica-se 

que nenhuma das crianças que compuseram a amostra do presente estudo obteve níveis acima 

do normal.  

Após conversão dos dados cada sujeito foi qualificado de acordo com a classificação 

sugerida por Gorla, Araújo e Rodrigues (2009) (TABELA1).  

 

 

Tabela 1 - Classificação de quoeficiente motor (QM) e nível de coordenação motora 

(GORLA; ARAÚJO; RODRIGUES, 2009).  

 

QM  Classificação  Desvio Padrão  Porcentagem  

131  –   

145   

Muito boa coordenação   + 3   99 – 100   

116  –   

130   

Boa coordenação   + 2   85 – 98   
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86 – 115   Coordenação normal   + 1   17 – 84   

71 – 85   Perturbação na coordenação   - 2   3 – 16   

56 - 70   Insuficiência na coordenação   - 3   0 – 2   

 

 

Os sujeitos foram classificados através do score de quoeficiente motor que se da 

através da soma das pontuações do teste de equilíbrio retrocedendo, saltos monopedais, saltos 

laterais e transposição lateral; conforme apresentado na tabela abaixo (TABELA 2).   

 

Tabela 2 – Analise final de QM  

 

Amostra   QM   Classificação   

Sujeito 1   84   Perturbações na coordenação   

Sujeito 2   87   Normal   

Sujeito 3   79   Normal   

Sujeito 4   84   Perturbações na coordenação   

Sujeito 5   71   Perturbações na coordenação   

Sujeito 6   85   Normal   

Sujeito 7   83   Normal   

Sujeito 8   88   Normal   

Sujeito 9   99   Normal   

Sujeito 10   92   Normal   

Sujeito 11   97   Normal   

Sujeito 12   98   Normal   

Sujeito 13   96   Normal   

Sujeito 14   96   Normal   

 

Embora três sujeitos tenham sido classificados com perturbação na coordenação 

motora os níveis de desempenho motor dos participantes da amostra encontram-se dentro dos 

padrões de normalidade esperados pela idade, o que mostra que o grupo analisado possui a 

prontidão motora para realizar as tarefas exigidas.  

 

 

6 Considerações Finais  

 

Procurou-se no presente estudo descrever os níveis de desempenho motor de escolares 

com 9 anos de idade de ambos os sexos, assim comparar os componentes do teste KTK entre 

os escolares e determinar o grau de associação entre o desempenho motor e a idade.  Os níveis 

de desempenho motor encontrados no presente estudo revelaram que a maioria dos escolares, 

independentemente do sexo, se encontram dentro normalidade. A avaliação do nível da 

coordenação motora é de fundamental importância, pois permite ao Professor de Educação 

Física saber as limitações de seus alunos, e pode auxilia-lo nas tomadas de decisão para 

orientação e elaboração de novos métodos e programas de Educação Física.  
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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo o estudo de procedimento e método avaliativo 

adequado para a prática da Educação Física Escolar nos métodos de avaliação conceitual e 

procedimental. Discorremos se aluno possui o conhecimento suficiente sobre o procedimento 

(tomada de decisão), e o saber docente em como avaliar o uso do conhecimento em situações 

práticas (aplicação). As duas avaliações em questão têm formas diferentes de serem aplicadas. 

Na conceitual, agregamos valores de julgamento e, na procedimental avaliamos o 

conhecimento relativo ao procedimento. Questionamos o fato de que muitos professores não 

tenham incorporado ao contexto pedagógico das aulas os brinquedos e as brincadeiras 

tradicionais necessárias para o desenvolvimento de habilidades motoras muito utilizadas na 

prática de muitos esportes. O fato é que muitas vezes os profissionais da área de Educação 

Física desacreditam que tais atividades lúdicas contribuem para o desenvolvimento físico, 

motor e social da criança. Portanto, podemos extrair duas concepções tradicionais sobre 

avaliação, a possibilidade de o aluno aprender sobre o seu potencial e conhecer suas 

limitações perseverar e assumir riscos buscando o autodesenvolvimento dentro do processo de 

aprendizagem e o respeito às regras e aos outros. 

 

Palavras chave: Educação Física Escolar, Conceito de Avaliação, Jogos e Brincadeiras 

Populares. 

 

 

Abstract 

The present work aimed to study the procedure and suitable for the practice of physical 

education in the methods of conceptual and procedural evaluative assessment method. We 

discus if the student has sufficient knowledge about the procedure (decision making), and 

teaching knowledge on how to evaluate the use of knowledge in practical 

situations(application). Both evaluations in question have different ways to apply. In concept, 

aggregate values and judgment in evaluating the procedural knowledge related to the 

procedure. Question the fact that many teachers have not incorporated the pedagogical 

context of lessons toys and traditional games necessary for the development of motor skills 

used much in practice many sports. The fact is that often the professionals of Physical 

Education discredit such playful activities that contribute to the physical, motor and social 

development of the child. Therefore, we can extract two traditional conceptions of 

assessment, the possibility of the student learn about their potential and know your limitations 

persevere and take risks seeking self-development within the learning process and respect the 

rules and others. 

 

Keywords: School Physical Education, Concept Evaluation, Popular Games and Play. 
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1 Introdução 

 

Ao dialogarmos com a tematização de jogos e brincadeiras nas aulas de Educação 

Física é fácil a compreensão de que são conteúdos legítimos e presentes na cultura corporal de 

movimentos dos nossos alunos na Educação Física básica. Segundo Santos (2006) a Educação 

Física tem como um de seus objetivos o estudo do ser humano em movimento, seus limites e 

desafios. 

          Sua importância deve-se também ao desenvolvimento integral do ser humano, que 

descobrirá seus limites e os diferentes modos de executar seus movimentos físicos, 

desenvolver sua criatividade e compreender conceitualmente as atividades corporais 

produzidas pelos seres humanos ao longo de sua historia cultural, com liberdade de expressão 

de seus sentimentos. Assim, enquanto componente curricular deve ao aluno: Diferentes 

práticas corporais, desenvolver a sociabilizarão respeitar características próprias e dos, outros 

indivíduos do grupo, adotando atitudes de respeito, dignidade e solidariedade, conhecendo, 

valorizando respeitando e desfrutando da cultura corporal, adotando hábitos saudáveis de 

higiene, educação alimentar, para assim solucionar problemas de ordem corporal, conhecendo 

a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética, reconhecendo-se como uma necessidade 

básica do ser humano e um direito do cidadão (Brasil, 1997). 

 

             Para este trabalho lançamos luz ao diálogo sempre presente e necessário sobre a 

avaliação na Educação Física escolar nos dias atuais, pautados em questões trazidas pela 

literatura e questões oriundas de observações em nossos estágios obrigatórios. Ao pensarmos 

sobre avaliação, por algumas vezes, somos levados para uma concepção ora tradicional, 

baseada em questões atitudinais apenas, ora punitivas, ainda presentes como “recurso” 

didático. Oportunamente neste trabalho definiremos as concepções tradicionais com base na 

literatura. 

 

Com apoio de alguns trabalhos refletiremos os jogos e brincadeiras populares como 

conteúdos nas aulas de Educação Física como parte legitima e inquestionável do repertório 

cultural de movimento. Com isso, vamos convidar o leitor a refletir sobre a tematização de 

jogos e brincadeiras nas aulas e sugerir, com base na literatura, formas de avaliação na 

dimensão conceitual e procedimental com a temática de jogos e brincadeiras nas aulas de 

Educação Física no Ensino Fundamental. 

 

Temos como pressuposto a certeza de que estas reflexões podem clarificar a ação 

Pedagógica do professor em diferentes aspectos didáticos e acima de tudo ao sugerimos 

proposta de avaliação neste segmento contribuir com a ampliação do conceito de avaliação na 

Educação Física escolar. 

 

 

2 Revisão bibliográfica 

 

2.1 Avaliações na Educação Física escolar: uma concepção tradicional 

 

Na dimensão do diagnóstico, em um sentido amplo, citaremos o futebol que é 

utilizado como um meio para se alcançar um fim que não é o próprio jogo, mas, por exemplo, 

a possibilidade do aluno, aprender sobre seu potencial e sua limitação, adquirindo atitudes de 

perseverança, assumindo riscos e reconhecendo que as limitações podem ser melhoradas, 

nesse processo. Engajando-se nas relações de mutualidade com outros, baseados em valores 

democráticos, o aluno poderá estabelecer comparações e aprender a respeitar as capacidades e 

limitações dos outros. Em um sentido específico, o respeito às regras do jogo é um importante 

aspecto nessa dimensão do conteúdo. 
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A regra é algo que normaliza a relação entre dois ou mais elementos, tendo a função 

de torná-los parte de um todo maior. Jogar é um processo complexo, pois implica coordenar 

simultaneamente, as diferentes características do jogo (relação espacial e temporal), além da 

necessidade de se considerar o aspecto moral relativo à constituição de uma ação dentro de 

um sistema definido. O aspecto moral diz respeito ao jogar certo, relacionar-se com o que se 

tornou obrigatório em termo de uma exigência do grupo 

 

 

2.2 As dimensões dos conteúdos: conceitual, procedimental 

 

Na relação procedimental, o aluno aprende a jogar e como jogar, desenvolvendo a 

capacidade de controle dos seus movimentos, diz respeito ao saber, à capacidade de mover-se 

numa variedade de atividades motoras crescentemente complexas de forma efetiva e graciosa. 

No caso do futebol o aluno deve aprender, por exemplo, os meios de solução nas ações 

de ataque e defesa, envolvendo diversas situações como: proteger a bola do seu adversário, 

driblar, passar a bola para um companheiro que se desloca chutar alto, baixo, etc. É 

importante ressaltar que, nesta dimensão, aprender a se mover envolve: tentar, praticar, 

pensar, planejar, tomar decisões e avaliar, desenvolvimento, desta forma, ou a técnica em 

ação. 

Uma vez que uma meta pode ser alcançada via diferentes movimentos, pressupõe-se 

que o conceito de prática em Educação física não seja uma mera repetição das diversas 

soluções de um mesmo problema. Com relação à técnica concebe-se que todo movimento 

implica em uma técnica e, no caso dos gestos esportivos, o aluno deverá relacionar, através da 

vivência de simples formas de chutar, por exemplo, àquelas técnicas utilizadas como meios 

mais eficientes. 

Já na dimensão conceitual, o aluno está aprendendo sobre a história do jogo, suas 

regras: além de fatos e conceitos, desde os níveis de análise biomecânica e fisiológica até os 

níveis de análises sócio-cultural e psicológico. Obviamente deve-se considerar a profundidade 

e seqüenciação desses conhecimentos em função do ciclo de escolarização e das 

características de crescimento e de desenvolvimentodo aluno. Por exemplo, na Educação 

Infantil e nas primeiras séries do ensino fundamentala ênfase recairá nos fatos e 

conceitos que devem estar relacionados às implicações práticas, ou seja, quem inventou o 

futebol, que países o praticam, ou como o coração se comporta quando se está em atividade 

física e repouso. Já nas séries finais do ensino fundamental e ensino médio, devem enfatizar a 

aprendizagem de conceitos e princípios já que os alunos podem abstrair e relacionar as 

situações vivenciadas em contextos mais amplos. 

As atividades de avaliação devem ser coerentes com aquelas que se realizaram durante 

o processo de ensino-aprendizagem e também devem possibilitar informações sobre as 

dificuldades que estão ocorrendo (POZO, 1996) 

A avaliação de conceitos refere-se em verificar qual é a compreensão de determinado 

conteúdo. Pozo (1998) relata algumas técnicas que podem contribuir para a avaliação deste 

tipo de conhecimento conceitual: a) a definição do significado; b) reconhecimento de 

definição; c) exposição temática: relacionar conceitos de modo significativo; d) identificação 

e categorização de exemplos: mediante técnicas de evocação ou reconhecimento, o aluno deve 

identificar exemplos ou situações relacionadas com um exemplo; e) aplicação à solução de 

problemas: apresentar ao aluno situações problemas cuja solução exija a ativação de um 

conceito aprendido anteriormente. 

Para ele, a avaliação mais completa é a que recorre em diversos critérios ou métodos. 

Assim, “o mais conveniente é avaliar o conhecimento conceitual no desenvolvimento 

das próprias atividades de aprendizagem que pode incluir todas ou algumas das técnicas 

mencionadas” (POZO, 1998, P. 68). Este tipo de avaliação é abrangente e internaliza a 

cognição, a emoção e a forma de lidar com as ações referentes às atividades proposta. 
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Os conteúdos atitudinais são a intenção ou a predisposição para a ação, o que se deve 

ser, ele está inserido na dimensão conceitual. Sarabia (1998, p. 122) definiu como "tendências 

ou disposições adquiridas e relativamente duradouras a avaliar de um modo determinado um 

objetivo, pessoa, acontecimento ou situação e atuar de acordo com essa avaliação”. Doganis e 

Theodorakis (1995) consideram que a atitude possui três elementos, os quais são 

interligados: o componente cognitivo (conhecimento e crenças), afetivo (sentimentos e 

preferências) e de conduta (ações manifestas e declarações de intenção). Como exemplo de 

atitudes é possível citar a valorização das atividades da vida diária; a reformulação de crenças 

e de conceitos sobre o envelhecimento; a autoconfiança para enfrentar dificuldades, 

reconhecer potencialidades e aceitar e superar limites. 

Segundo Coll e Valls (1998), a avaliação de procedimentos trata de comprovar sua 

funcionalidade, verificando até que ponto o aluno é capaz de usar o procedimento em outras 

situações. Partindo dessa ideia, a avaliação dos procedimentos deve girar, de acordo com os 

autores, em torno dos eixos: 

Primeiro, avaliar se o aluno possui conhecimentos suficientes relativos aos 

procedimentos (saber quais ações ou decisões que compõem em que ordem deve ocorrer, sob 

que condições etc.). 

Segundo, avaliar o uso e a aplicação que o aluno faz desse conhecimento em situações 

especificas. 

 

 

2.3 Jogos e brincadeiras populares na educação física 

 

Hoje as instituições escolares através de professores recém-formados em educação 

física escolar poderiam adequar ao currículo escolar jogos e brincadeiras populares como: 

amarelinha, dia e noite, pegador (pega-pega), jogo dos opostos, brincando de trânsito, 

brincando de circo, brincando de esconde-esconde, rio bravo, caixas de papelão, latas, copos 

plástico, bastões de madeira, bola de meia, garrafas de plásticos, sacos de estopa etc., estas 

brincadeira deveriam ser de interesse das crianças, promovendo a atenção e a concentração 

das mesmas, levando-as a criar, pensar e conhecer novas formas e culturas lúdicas, situações e 

habilidades diferentes de brincadeira, por isso os professores ao aplicarem deveriam ser 

coerentes nas avaliações das dimensões dos conceitos: Conceitual e Procedimental. 

Poucos professores elaboram um plano de aula com elementos da cultura infantil eles 

não descrevem as atividades e não fazem uso das brincadeiras populares em suas aulas 

obtendo-se dos objetivos de avaliar o conteúdo das montagens dos próprios jogos, brinquedos 

e brincadeiras pelos alunos. Contudo ainda há profissionais (de educação física) que 

desacreditam que estas atividades contribuem para avaliar o desenvolvimento físico, motor e 

social das crianças. Podemos supor que exista um “medo” de mudar os métodos de trabalho 

Hoje a comunidade escolar tem que ter um referencial de mudança na educação física 

escolar através do currículo pedagógico ou projeto político pedagógico (PPP). É possível que 

um dia haja o diagnóstico das capacidades dos alunos o que fará enriquecer e motivar o 

trabalho do professor levando-a fazer uma aula divertida e prazerosa para as crianças, uma 

aula onde ela irá ser criança, ela irá brincar. 

Brincando a criança desenvolve suas capacidades físicas, verbais e intelectuais. 

Quando a criança não brinca, ela deixa de estimular, e até mesmo de desenvolver as 

capacidades inatas, podendo vir a ser um adulto inseguro, medroso e agressivo. Quando ela 

brinca livremente, tem maiores possibilidades de se tornar um adulto equilibrado, consciente e 

afetuoso, (VELASCO, 1996). 

Diferente do pensamento de que somente os esportes tradicionais são fáceis de serem 

aplicados e avaliados nas aulas de educação física escolar, podemos facilmente afirmar que o 

uso das brincadeiras culturais infantis, poderia influenciar no resgate de valores já perdidos na 
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cultura do brincar utilizando desta forma a tematização de jogos e brincadeiras populares 

seriam utilizadas para o melhor desenvolvimento dos alunos nas aulas de Educação Física 

Escolar. 

De acordo com Freire (2003), é lamentável o fato de que muitos professores não 

tenham incorporados ao conteúdo pedagógico das aulas de Educação Física, brinquedos e 

brincadeiras tradicionais. Trabalhar com esses conteúdos poderia garantir um bom 

desenvolvimento das habilidades motoras sem precisar impor ás crianças uma linguagem 

corporal que vista como estranha. 

 

 

2.4 Sugestões de avaliação 

 

Sendo assim o modelo de aprendizagem renovada e métodos avaliativos adequados, 

pra nós professores de Educação Física escolar seria de observarmos detalhadamente as 

cincos características históricas, de avaliar nossos alunos de uma forma coerente, não 

deixando brechas para que ninguém possa nos criticar. São elas: 

 

. Quando avaliar? 

. O que avaliar? 

. Porque avaliar? 

. Quem avalia? 

. Avaliação continuada. 

 

 

Uma das primeiras avaliações que se deve realizar antes da introdução dos 

conhecimentos aos alunos é a avaliação diagnóstica ou inicial. Ela é realizada com finalidade 

prognóstica, com intenção de obter conhecimentos dos alunos a respeito de um conteúdo da 

aprendizagem (MIRAS, 1996; SOLÉ, 1996).  

 

 

3 Objetivos 

 

O objetivo deste trabalho foi verificar os procedimentos aplicados pelos professores de 

Educação Física nos métodos de avaliações conceitual e procedimental. Ainda hoje a 

maioria das instituições escolares trabalha com os quatros esportes tradicionais: Vôlei, 

Futebol, Basquete e Handebol avaliados na maior parte do tempo, de forma tecnicista. Para 

que isso não aconteça, os professores devem resgatar e adequar o plano de aulas às 

construções de jogos e brincadeiras populares, aplicando-os na Educação Física escolar. 

 

 

4 Método 

 

Foi feita uma pesquisa qualitativa concretizada através de uma revisão de literatura. 

Para definirmos a avaliação conceitual e procedimental é comum encontrarmos a 

definição como agregação de valor ou de julgamento. Essa definição é correta, pois o termo 

“avaliação” refere-se ao processo de determinação do mérito, da validade ou do valor de algo, 

avaliar se o aluno possui conhecimentos suficientes relativos aos procedimentos (saber quais 

as ações ou decisões que os compõem, em que ordem deve ocorrer, sob que condições etc.), 

ou avaliar o uso e a aplicação que o aluno faz desses conhecimentos em situações específicas. 
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5 Resultados e Discussão 

 

Tudo leva a crer que o professor ao entregar um plano de aulas, à sua coordenação 

referindo-se as resgates de valores brincadeiras populares, brinquedos e brincadeiras 

tradicionais, no primeiro momento poderá ser questionado, neste momento entra o processo 

de aprendizagem docente. Com base no exposto, podemos sugerir que o professor de 

educação física escolar, não só podecomo deve, incluir, através do currículo pedagógico, ou 

projeto político pedagógico (PPP), brincadeiras populares, para alcançar seu objetivo na 

avaliação conceitual e procedimental. 

Na avaliação dos jogos ou brincadeiras populares no ponto de vista docente, o aluno 

deve buscar através do dialogo entre seus familiares, ou através da cultura e da sua localidade 

geográfica (sabendo que o aluno pode criar e modificar as formas que mesmo constrói sua 

história corporal), com a orientação do professor o aluno deverá montar suas brincadeiras com 

materiais reciclados desde que estes, não possam lhe oferecer riscos nenhum. Há em nosso 

conceito formas de avaliar, o aluno nas aulas de Educação Física Escolar tendo como aspectos 

para as avaliações as dimensões Conceituais e Procedimentais. É preciso haver 

uma conscientização por parte dos professores, para que esta mudança aconteça. É um novo 

conceito um novo conceito que abrange a observação, interpretação e de tomada de decisão. 

Para Pereira (1998), a avaliação não deve ter intenção de expor os alunos, deve-se 

tomar cuidado para que ela não afastar os alunos da prática das atividades propostas. 

 

 

6 Considerações Finais 

 

Com os avanços das Faculdades e Universidades de Educação Física 

Sobre metodologias diferenciadas para a formação de novos professores a 

responsabilidade aumenta no enfoque da avaliação, pois ela faz parte de um processo para que 

Seja repensada lacuna que possa haver para uma consolidação de um futuro promissor na 

caminhada da vida, por isso ela tem um papel relevante. É preciso haver avaliações corretas e 

justas a todos. 

Hoje na sociedade escolar atual, as escolas estão em avanços na educação física 

escolar. Os professores estão-se preparando e despertando para a realidade, de uma nova 

forma de avaliação renovadora e com coerência adequada na aprendizagem pedagógica. As 

faculdades e universidades estão investindo em métodos de aprendizagem diferenciados para 

aos novos professores de educação física escolar, com educadores e pensadores de 

metodologia de ensino avançada, onde, no futuro não haverá mais espaço aos professores 

chamados “almoxarifados”. Estamos no caminho de uma formação nova na área de educação 

física escolar. Há métodos de avaliação mais aprofundados nos quais serão aplicados 

acabando com as lacunas do passado, onde nas maiorias das vezes os alunos eram avaliados 

por: participação nas aulas; menos faltas; o ajudante mais prestativo e o que se destacava no 

esporte mai tradicional; como voleibol, futsal, basquetebol e handebol. Não há mais espaço 

para este pensamento retrógrado. Nosso intuito é que esta reflexão possa nos tirar da zona 

de conforto e nos levar a uma mudança nos paradigmas impregnados em uma Educação 

Física que não liberta e sim aprisiona o aluno desta forma terminamos, neste momento, nossa 

breve reflexão com o pensamento de LUCKESI que fala que a avaliação “é como um 

julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada 

de decisão”. 

Ou seja, ela implica um juízo de valor que ativa e expressa qualidade do objetivo, 

obrigando, conseqüentemente, a um posicionamento efetivo sobre o mesmo. 

 

 

 



39 
 

  

Referências 

 

AMARAL, E. M.Avaliação em educação física escolar. Trabalho de conclusão de curso 

de Pós Graduação “Lato Sensu”, em educação física escolar – FAESI – Faculdade de 

Ensino Superior de São Miguel do Iguaçu/PR. Defesa em dezembro de 2008. 

 

BATTISTUZZI, V. M.O esporte enquanto conteúdo conceitual, procedimental e 

atitudinal nas aulas de educação física escolar. Rio Claro, Estado de São Paulo-Brasil, 

dezembro/2005. 

 

BRATIFISCHE, S. A. Avaliação em física: um desafio. Revista da Educação Física/UME, 

Maringá, v. 14, n 2, p.21-31, 2 sem.2003. 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais 

Ensino Médio. Brasília: MEC, 1997. 

 

CARVALHO, M. H. C et al. Avaliar com os pés no chão: reconstruindo a prática 

pedagógica no ensino fundamental. Pernambuco: UFPE, 2000. 

 

COLL, C.; POZO, J. I.; SARABIA, B.; VALLS, E. (org.). Os conteúdos na reforma: ensino 

aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

DARIDO, S. C., et al. A Educação Física, a formação do cidadão e os parâmetros curriculares 

nacionais. Revista Paulista de Educação Física. São Paulo, v. 15 (1), p. 17-32, jan/jun, 

2001. 

 

DOGANIS, G.; THEODORAKIS, Y. The influence ofattitude on exercise participation. In: 

BIDDLE, S. (Org.). European Perspectives on Exerciseand Sports. 1995. 

 

FREIRE, J. B.; Educação de corpo inteiro: Teoria e Prática de Educação Física. 

Campinas, Scipione, 2003. 

 

KISHIMOTO, T. (org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 3 ed. São Paulo: 

Cortez, 2000. 

 

LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar. 4. ed. São Paulo: Cortez, 1996. 

 

MALDONADO, D. T.; BOCCHINI, D. Educação Física escolar e as três dimensões do 

conteúdo: Tematizando as danças na escola publica. Revista da Faculdade de Educação 

Física da Unicamp, Campinas,v.12, n. 1, p. 181-200, jan./mar. 2014. ISSN: 1983-903. 

 

PEREIRA, R. F. P. G.A avaliação da aprendizagem escolar: do instrumento de coerção às 

práticas avaliativas emancipatória. Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do 

Paraná, 1998. 

 

PEREIRA, F. M. Dialética da Cultura Física. São Paulo: Ícone, 1998. 

 

POZO, J.I. Teorias cognitivas da aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

 

SANTOS, R. R. F.; Kocian, R. As possibilidades das brincadeiras infantis e jogos populares 

nas aulas de educação física: um estudo de caso. Revista Digital, Buenos Aires, ano 11. n 99, 

Agosto de 2006. 



40 
 

  

 

VELASCO, C. G. Brincar, o despertar psicomotor. Editora Sprint, Rio de Janeiro, 1996. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

  
 


