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RESUMO

Este artigo vem tratar sobre um relato de experiência do conteúdo Jogo, a partir do Estágio
Supervisionado I na Creche Pontes de Miranda, tendo a ludicidade e aprendizagem motora como o
objeto de estudo. Na metodologia utilizamos a abordagem construtivista/interacionista nos remetendo
à formação das crianças. Nos resultados obtivemos êxitos satisfatórios no que diz respeito à
apropriação do conteúdo por parte dos alunos no que diz respeito ao conteúdo proposto, tendo assim,
uma transformação no desenvolvimento motor e cognitivo da criança.

Palavras-chave: Educação Física. Ludicidade. Jogo. Aprendizagem Motora.

ABSTRACT

This article deals with an experience report of the Game content, from the Supervised Internship I in
the Pontes de Miranda Nursery, with playfulness and motor learning as the object of study. In the
methodology we use the constructivist /interactionist approach referring to the formation of the
children. In the results we obtained satisfactory successes regarding the appropriation of the content
by the students with respect to the proposed content, thus having a transformation in the motor and
cognitive development of the child.

Keywords: Education Physical. Playfulness. Game. Motor Learning.

INTRODUÇÃO

Este trabalho buscou tratar a partir do conteúdo Jogo, o desenvolvimento da aprendizagem motora e
da ludicidade em crianças da Educação Infantil na Creche Pontes de Miranda, localizada na Rua Lino
Roberto, S/N, bairro Santa Edwiges, Arapiraca-AL, cujo CEP: 57313-315.

Para o andamento da pesquisa tivemos como base a Abordagem Pedagógica da Educação Física
Construtivista-Interacionista de João Batista Freire (1997/2003), que enfatiza a metodologia dos
Jogos e Brincadeiras e o Exercício Corporal como conteúdos a serem desenvolvidos nas aulas de
Educação Física. Desta forma, Freire (1997) abarca sua teoria nos seguintes aspectos: 1ª parte
(Pedagogia do movimento na escola de primeira infância; Pedagogia do movimento na escola de
segunda infância; a respeito do Jogo; aspectos da Legislação Brasileira sobre Educação Física; e
avaliação em Educação Física); Enquanto que Freire e Scaglia (2003) na 2ª parte (áreas de
conhecimento da Educação Física; a organização curricular; uma seleção de conteúdos; a aula de
Educação Física; e a respeito das rupturas).

De acordo com os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), podemos constatar que à educação:

[...] constitui-se em um conjunto de referências e orientações pedagógicas que
visam a contribuir com a implantação ou implementação de práticas
educativas de qualidade que possam promover e ampliar as condições
necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras (BRASIL,
1998, p.13).

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/o_jogo_enquanto_conteudo_pedagogico_da_educacao_fisica_na_abordag.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.2-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



No que compete ao desenvolvimento da identidade e à conquista da autonomia, o Referencial
Curricular Nacional para a Educação vem afirmar que:

A capacidade das crianças de terem confiança em si própria e o fato de
sentirem-se aceitas, ouvidas, cuidadas e amadas oferecem segurança para a
formação pessoal e social. A possibilidade de desde muito cedo efetuarem
escolhas e assumirem pequenas responsabilidades favorece o
desenvolvimento da autoestima, essencial para que as crianças se sintam
confiantes e felizes (BRASIL, 1998, p.11).

Assim, o trabalho foi embasado teoricamente em confronto com as nossas experiências vivenciadas a
partir das contribuições dos conhecimentos de Freire (1997), Freire e Scaglia (2003), Brasil (1998) e
de autores como Wadsworth (1996) ao citar Piaget no que diz respeito ao egocentrismo da criança, e
Vygotsky e Wallon, “que defendem que a criança é, desde seu nascimento, um ser social”
(RODRIGUES E FREITAS, 2008, p.12).

Através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), promulgada em dezembro de 1996
(Lei nº 9.394), a educação física passou a ser uma disciplina obrigatória enquanto componente
curricular, partindo da primeira etapa da Educação Básica no Brasil, incluindo crianças de 0 (zero) a 5
(cinco) anos de idade em Creches e Pré-Escolas (Oliveira, 2003), passando por todo o Ensino
Fundamental de 6 (seis) a 14 (catorze) anos, tendo sua conclusão no Ensino Médio, de 15 (quinze) a
17 (dezessete) anos.

Segundo Rosa (2001) a partir da publicação da LDB de 1996, pôde-se identificar uma intensificação
em torno das discussões sobre as relações da Educação Física e da Educação, a qual no processo
educacional, o ensino da arte e a Educação Física são componentes curriculares obrigatórios,
ajustando-se as faixas etárias e as condições das crianças.

Para isso, trouxemos o conteúdo do Jogo na perspectiva de Freire (1997, pp.13-14) ao trazer que
“corpo e mente devem ser entendidos como componentes que integram um único organismo. Ambos
devem ter assento na escola, não um (a mente) para aprender e o outro (o corpo) par transportar,
mas ambos para se emancipar [...]”.

Deste modo, o estudo parte da seguinte problemática: Quais os benefícios que o ato do jogar e do
brincar podem incrementar no desenvolvimento cognitivo e motor da criança Em relação aos
objetivos, temos o geral: Analisar os benefícios que o ato do jogar e do brincar podem
incrementar no desenvolvimento cognitivo e motor da criança. Quanto aos específicos:
Desenvolver na criança o espírito lúdico através do jogar e do brincar; Estimular a criatividade
na criança através dos jogos e brincadeiras; Proporcionar a cooperação entre as crianças.

No que abrange a metodologia nos valemos da Abordagem Pedagógica da Educação Física
Construtivista-Interacionista de Freire (1997), Freire e Scaglia (2003), Brasil (1998), a Epistemologia
Genética Piagetiana (WADSWORTH, 1996; MOSHMAN, 1982) e a Teoria Sócio-Histórica e Cultural
de Vygotsky (OLIVEIRA, 1997).

O JOGO NA PERSPECTIVA CONSTRUTIVISTA-INTERACIONISTA

Para entendermos o Jogo nesta concepção de Educação Física é necessário termos em mente como
se dá a atividade corporal e o brinquedo na infância da criança. Neste sentido, concordamos com
Freire (1997, p.19) ao destacar que:

O conhecimento do mundo da criança nesse período depende das relações
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que ela vai estabelecendo com os outros e com as coisas. Navega ainda em
águas rasas, pouco se distanciando da costa. O que acontece de si e das
coisas é insuficiente para estabelecer relações de grupo e, por isso, centra seu
brinquedo em sua própria atividade, em seus interesses.

Neste sentido, a autocentração é a marca característica da criança que entra na escola na primeira
infância. Isso requer um espaço tranquilo que permita a expressão gestual, que se transforma em
liberdade fazendo com que este indivíduo possa se relacionar, socializar e desenvolver seus aspectos
psíquicos. Na perspectiva Piagetiana, Piaget contribui para o ensino e alfabetização da pessoa
infantil, onde ele traz o desenvolvimento social e motor como essenciais para a aprendizagem.

Entre outros fatores, Freire (1997, p.21) afirma que “[...] a escola precisa perder a ilusão de que é ela
a única que está ensinando o que é necessário para se viver em sociedade”. O autor crê que a
Educação Física e o Jogo não sejam a única solução para os problemas pedagógicos encontrados no
âmbito escolar, mas, que o jogo como qualquer recurso pedagógico têm consequências importantes
em seu desenvolvimento.

Outro elemento importante da Educação Física no desenvolvimento infantil está enraizado na
motricidade, elemento que busca aprimorar características culturais e sociais por meio do movimento
humano. Neste contexto, detectamos que:

[...] a manifestação de esquemas motores, isto é, de organizações de
movimentos construídos pelos sujeitos, em cada situação, construções essas
que dependem, tanto dos recursos biológicos e psicológicos de cada pessoa,
quanto das condições do meio ambiente em que ela vive (FREIRE, 1997,
p.22).

Neste caráter de desenvolvimento do ato motor é de extrema importância a atuação do professor de
Educação Física no processo de ensino-aprendizagem, sendo que este procedimento ocorra por meio
de estímulos direcionados. Consoante Freire (1997, p.24):

[...] a Educação Física deve atuar como qualquer outra disciplina da escola, e
não desintegrada dela. As habilidades motoras precisam ser desenvolvidas,
sem dúvida, mas deve estar claro quais serão as consequências disso do
ponto de vista cognitivo, social e afetivo. Sem se tornar uma disciplina auxiliar
de outras, a atividade da Educação Física precisa garantir que, de fato, as
ações físicas e as noções lógico-matemáticas que a criança usará nas
atividades escolares e fora da escola possam se estruturar adequadamente.

Isso nos leva a refletir que o ato de aprender deve está interligado com o brincar, pois o
desenvolvimento das habilidades motoras pode atuar sem precisar impor às crianças uma linguagem
de difícil compreensão. Esse fazer pedagógico está voltado para a Educação Física, que busca
investir na formação dos movimentos sem levar em conta o desejo de compreender o mundo, ou seja,
o ser humano tem o direito de fazer e compreender, cuja tarefa é fundamentar a partir da escola uma
promoção voltada para o fazer relacionado com o compreender.

Partindo do Jogo, vemos que é de suma importância destacarmos que o brincar desenvolve o aspecto
motor, a criatividade e as atividades lúdicas. Neste aspecto, enaltecemos Freire (1997, p.35) ao dizer
que:

A criança constrói mecanismos motores sólidos e sofisticados que lhe
permitem entrar em contato com muitas das coisas que existem para se
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conhecer. Isso, porém, não a satisfaz. Como sua curiosidade não para, a
criança quer ir mais longe, quer penetrar mais fundo.

É notório salientar que a escola deve buscar não é que a criança aprenda esta ou determinada
habilidade para saltar, correr ou escrever, mas que através dela, ela possa se desenvolver
plenamente.

Nas aulas de Educação Física, o movimento corporal deve e pode ser considerado um recurso
pedagógico valioso no Ensino Fundamental I, tendo como base às ações físicas e mentais associadas
atuando no desenvolvimento e aprendizagem da criança. Assim sendo, o autor faz uma crítica que é
existente na Educação Básica, onde as aulas são ministradas por outro docente sem formação
específica, por isso, destacamos que:

[...] De um lado, por questões corporativistas, um setor da Educação Física
brasileira defende, na organização dos currículos escolares a inclusão de um
especialista na área, isto é, de uma pessoa que, à parte o trabalho feito em
sala de aula por um outro professor, seria a responsável pelas aulas de
Educação Física. De outro lado, há os que defendem a permanência da atual
estrutura, alegando ser melhor para criança o contato com um único professor.
Nessa segunda hipótese, segundo seus adeptos, haveria menor risco de
fragmentação do conhecimento (FREIRE, 1997, p.78).

Nota-se a importância do docente em Educação Física no seio escolar para que o mesmo possa
promover o conhecimento específico da disciplina, e atue como elemento mediador do conhecimento.
Neste caso, o Jogo não pode ser confundido com o esporte, ou seja, para Freire (1997, p.116):

[...] brincadeira, brinquedo e jogo significam a mesma coisa, exceto jogo
implica a existência de regras e de perdedores e ganhadores quando de sua
prática. [...] esporte e jogo representam quase a mesma coisa, apesar de
esporte ter mais a ver com uma prática sistematizada.

Se tratando de Jogo, Freire (1997) elenca conforme Piaget três tipos: de exercício, símbolo e regra. O
Jogo de exercício tem como característica o funcionamento, determinado pela ação lúdica estando
circunscrito ao ato corporal; o Jogo simbólico, por sua vez, é diferente do primeiro, não têm limites
funcionais, isto é, além de oferecer papel semelhante ao jogo anterior, acrescenta um espaço onde
podem resolver conflitos e realizar desejos que não foram possíveis em situações não lúdicas (o jogo
imaginário); enquanto que o Jogo de regra ocorre de maneira estruturada, tendo como base as
normas impostas pela sociedade.

A ideia de Jogo deve ter como princípio a relação entre duas ou mais pessoas, sendo que é
necessário superar o estado atual, em que o indivíduo é autocentrado, para assim, alcançarmos o
estado de descentralização, no qual se vive cooperativamente, de modo que o sujeito jamais seja
superior ao coletivo.

Essa superação só será possível, se os problemas forem encarados e efetivados a partir da ação
coletiva voltada para a fundamentação e desenvolvimento do indivíduo enquanto ser social. Neste
sentido, destacamos que:

[...] para aprender, a criança deve ser tratada como tal, e isso significa
reconhecer seu direito ao espaço necessário para se movimentar. Não é
possível levar adiante uma proposta emancipadora se houver alunos isolados
em suas carteiras, restritos a espaços e aproximadamente meio metro
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quadrado, em média (FREIRE E SCAGLIA, 2003, p.30).

É preciso valorizar a tarefa coletiva, tendo como elementos básicos o desenvolvimento cultural e
social, sendo o objetivo principal independentemente de qualquer divisão que se tente fazer de seu
conteúdo em áreas de conhecimento.

METODOLOGIA

O método partiu da Abordagem Pedagógica da Educação Física Construtivista-Interacionista de
Freire (1997); Freire e Scaglia (2003), tendo como o objeto de estudo o Jogo e o Exercício Corporal.

Com relação às categorias, Freire e Scaglia (2003) apontam seis: motores, sociais, afetivos,
intelectuais, perceptivos e simbólicos. Nesta etapa frisamos que algumas categorias são cruciais:

Intelectual: [...] desenvolver certas noções lógico-matemática, como seriação,
classificação, conservação, transitividade, comparação, reciprocidade,
reversibilidade e quantidade. O professor, por meio de situações lúdicas,
deverá sugerir problemas que, resolvidos pelas crianças, promovam esse
desenvolvimento. [...]

Social: Umas das principais funções dos Jogos de Construção é ajudar na
transição para relações coletivas. [...] só podem ser realizados em grupo e
com a colaboração mútua dos participantes. [...]

Afetivo: O trabalho com cores, formas, e pesos, as distinções cada vez mais
sutis dessas características e suas diversas combinações mobilizam a
sensibilidade. As situações imaginárias, inevitavelmente, envolvem
sentimentos de medo, coragem, frustração, realização, etc.. Jogar é realizar
ações fortemente movidas por emoções.

Motor: Todas as situações de jogo criadas na oficina de materiais são
solicitadas de uma enorme diversidade de coordenações motoras, das mais
gerais às mais finas. As crianças lidam tanto com o deslocamento geral do
próprio corpo quanto com a manipulação de objetos grandes, pesados ou
extremamente dedicados (FREIRE E SCAGLIA, 2003, pp.65-66).

Para incrementar este método, abordamos o conhecimento do próprio corpo, conhecimento do meio
ambiente e cultura da Educação Física que para Freire e Scaglia (2003) são de fundamental
importância para o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo da pessoa infantil. Quanto à estrutura
das aulas, dividimos em três momentos: “Primeira parte: Roda de conversa sobre o que será feito na
aula. Segunda parte: Práticas (atividade com tema (ou subtemas) da aula anterior; atividade com
novo tema (ou subtemas)). Terceira parte: Roda de conversa sobre o que foi feito na aula” (FREIRE E
SCAGLIA, 2003, pp.100-101).

ANÁLISE E DISCUSSÃO

Os temas propostos durante a pesquisa foram trabalhados de acordo com a Abordagem Pedagógica
Construtivista-Interacionista de Freire (1997), Freire e Scaglia (2003), Brasil (1998), a Epistemologia
Genética Piagetiana (WADSWORTH, 1996; MOSHMAN, 1982) e a Teoria Sócio-Histórica e Cultural
de Vygotsky (OLIVEIRA, 1997).
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Assim, para enfatizarmos a teoria de Piaget no campo Epistemológico Construtivista e Pedagógico
Relacional, vemos que Sujeito e Objeto se constituem mutuamente, na interação, como também, o
conhecimento não nasce com o indivíduo nem é dado pelo meio social; mas sim, o sujeito constrói
seu conhecimento através da interação com o meio (físico e social). Segundo Moshman (1982) o
construtivismo é subdividido em 3 (três) categorias: endógeno, exógeno e dialético.

O Construtivismo Endógeno postula que o novo conhecimento é abstraído do conhecimento velho,
ou seja, o conhecimento se desenvolve à medida que as estruturas cognitivas antigas vão se
transformando. A teoria de estágio de desenvolvimento de Piaget é um exemplo de construtivismo
endógeno. O Construtivismo Exógeno aborda que o conhecimento é formado pela reconstrução da
realidade do meio em que as pessoas vivem. No construtivismo exógeno, aprender é construir
estruturas mentais que reflitam a forma como as coisas realmente são no mundo. O Construtivismo
Dialético afirma que o conhecimento cresce a partir de fatores internos (endógeno), cognição, e de
fatores externos (exógeno), social e ambiental.

A visão construtivista piagetiana é a de que a prática educacional e o desenvolvimento não precisam
e nem devem estar em desacordo. O construtivista entende que quando há compatibilidade, a
aprendizagem de habilidades e de conteúdo, ocorrendo em consonância com o desenvolvimento
natural da criança, é enriquecida, sendo assim, a compatibilidade entre os objetivos escolares de
desenvolvimento e de aprendizagem de habilidades e de conteúdo só pode ser assegurada se a
escola, e os seus professores, a assegurarem.

Piaget, Wallon e Vygotsky consideram a atividade motora como meio de adaptação, de transformação
e de relacionamento com o mundo. Por mais que se queira separar o ato humano do contexto de sua
existência, para efeitos didáticos, não será por nosso esforço pedagógico apenas que se definirão os
padrões de movimento, mas sim pelo esforço de adaptação da espécie humana ao mundo e pela
incessante construção de uma cultura.

Assim, para Piaget, a partir do momento em que as funções nervosas permitem à criança libertar-se
dos automatismos, aquilo que era reflexo começa a dar lugar ao aprendido. Ou seja, aparece no
indivíduo o comportamento inteligente, os esquemas motores correspondendo, no plano da
inteligência corporal, às representações mentais ou pensamentos no plano da inteligência conceitual.

No entanto, Piaget conclui que todos os seres humanos herdam duas tendências básicas:
organização e adaptação. A organização parte da combinação, ordenação, recombinação,
reordenação de comportamentos e pensamentos em sistemas coerentes; já a adaptação detém que
as pessoas herdam a tendência de se adaptarem ao seu meio ambiente, isto é, a adaptação engloba
dois processos básicos: assimilação e acomodação.

Para Wadsworth (1996, p.19) “assimilação é o processo cognitivo pelo qual uma pessoa integra um
novo dado perceptual, motor ou conceitual nos esquemas ou padrões de comportamento já
existentes”. Já acomodação “é a criação de novos esquemas ou a modificação de velhos esquemas.
Ambas as ações resultam em uma mudança na estrutura cognitiva (esquemas) ou no seu
desenvolvimento” (WADSWORTH, 1996, p.20). Desta forma, Piaget afirma que organizar, assimilar e
acomodar pode ser vistos como um ato complexo de estabilização, no qual as mudanças efetivas no
pensamento ocorrem devido a um processo de equilibração.

De acordo com PCNs “a Instituição Educacional deve tornar acessível a todas as crianças que a
frequentem, indiscriminadamente, elementos da cultura que enriquecem o seu desenvolvimento e
inserção social” (BRASIL, 1998, p.23). Diz ainda que, nesta Instituição, “pode-se oferecer às crianças
condições para as aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e aquelas advindas de situações
pedagógicas intencionais ou aprendizagens orientadas pelos adultos” (idem).

Outra ideia trazida pelos PCNs é que:
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Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e
aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o
desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e
estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança,
e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade
social e cultural (BRASIL, 1998, p.23).

Neste processo, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades de apropriação e
conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva
de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis.

Por meio de observações, podemos fazer um breve diagnóstico da turma, analisando o
comportamento dos alunos e as estratégias adotadas pelo professor durante as aulas. Isso foi
primordial na elaboração das atividades no decorrer das aulas, adequando os Jogos e Brincadeiras às
necessidades das crianças no que compete à faixa etária, sociabilização, afetividade, cognição e
desenvolvimento motor.

Durante a coleta de dados utilizamos a Abordagem Pedagógica Construtivista-Interacionista da
Educação Física de Freire (1997), e Freire e Scaglia (2003) que trabalham com os conteúdos
baseados nos Jogos e Brincadeiras e Exercício Corporal. Com isso, Freire e Scaglia (2003, p.146)
afirma que:

[...] tradicionalmente, os conteúdos básicos da educação física são as
atividades lúdicas e o exercício corporal. Em nossa opinião, incorremos em
erro quando definimos os conteúdos lúdicos de nossa área, pois costumamos
considerar que os conteúdos básicos dessa disciplina são o jogo, o esporte, a
luta, a dança e a ginástica.

A partir destes elementos, as aulas foram elaboradas com o objetivo de desenvolver o espírito lúdico;
as habilidades motoras, cognitivas, afetivas na recreação; a sociabilidade a partir do brincar; e o
desenvolvimento dos Jogos cooperativos. Piaget também se manifesta a respeito do Jogo da seguinte
forma:

O jogo é um caso típico das condutas negligenciadas pela escola tradicional,
dado o fato de parecerem destituídas de significado funcional. Para a
pedagogia corrente, é apenas um descanso ou desgaste de um excedente de
energia. Mas esta visão simplista não explica nem a importância que as
crianças atribuem aos seus jogos e muito menos a forma constante de que se
revestem os jogos infantis, simbolismo ou ficção [...] (PIAGET apud FREIRE,
1997, p.115).

A principal característica do exercício corporal é sua familiaridade com o trabalho, com o atendimento
de uma necessidade localizada temporalmente, o que o distingue do Jogo. Em educação física, ele
prepara para uma finalidade específica. Freire e Scaglia (2003, p.147) cita como exemplo:

[...] um exercício de musculação não é uma atividade que se basta; ela tem
um objetivo externo, ou seja, é praticada para atender a uma necessidade
revelada pelo passado ou projetada no futuro. Uma pessoa pratica
musculação porque se sente fisicamente fraca ou porque pretende tornar-se
mais forte; o alongamento, em geral, é feito porque a pessoa se sente pouco
flexível. Ou seja, a motivação do exercício está em alguma coisa que ocorreu
no passado ou que deverá ocorrer no futuro.
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A escola deve definir os temas, em seu currículo, levando em consideração o desenvolvimento dos
alunos em cada período de sua vida, na escola e fora dela, além da cultura humana – inicialmente os
aspectos dela mais próximos do aluno e, em seguida, os mais distantes. Os temas e subtemas da
disciplina de Educação Física devem estar permanentemente conectados com temas transversais
socialmente relevantes. Sendo assim, os autores propõem os seguintes temas que podem ser
trabalhados na Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental:

[...] desenhar o próprio corpo; cabra-cega; desenhar o contorno dos colegas
deitados no chão; descobrir os pontos do corpo nos quais se podem sentir os
batimentos cardíacos; rolamentos para a frente, para trás e para os lados;
imaginar que o corpo está sendo coberto de chocolate; jogar voleibol com bola
imaginária; jogo dos contrários; e imitação de animais (FREIRE E SCAGLIA,
2003, p.43).

A proposta metodológica de Freire e Scaglia (2003) para as aulas de Educação Física está
estruturada em 3 (três) partes: na 1ª, roda de conversa sobre o que será feito na aula; na 2ª, práticas;
e na 3ª, roda de conversa sobre o que foi feito na aula (avaliação), sendo que esta pesquisa foi
concretizada em quatro aulas.

No campo de pesquisa desenvolvemos as aulas levando em consideração sua estrutura mencionadas
acima, em que usamos a seguinte metodologia para cada atividade proposta: na 1ª intervenção,
destacamos: 1) escravo de Jó; 2) amarelinha; 3) batata-quente; e 4) imitação. Ao propormos estas
atividades, podemos constatar que as crianças já conheciam as brincadeiras, porém, em alguns
momentos se negavam a participar quando consideravam as atividades pouco interessantes. Desta
forma, nos valemos de estratégias, como por exemplo, na brincadeira 3 (três), as crianças
começaram a repetir o colega para colocar o objeto que representava a batata-quente. Daí, paramos
a atividade e depois de conversamos, ficou acordado entre nós que uma vez posto o objeto atrás de
determinada criança, esta não poderia receber mais a batata-quente, até que todos participassem da
brincadeira.

Na 2ª intervenção, trabalhamos: 1) dança das cadeiras; 2) pega-bandeira; 3) pega-pega; e 4)
morto-vivo. As crianças ficaram bastante empolgadas com estas atividades, participando ativamente
durante todo o tempo. Ao término, pediram que repetíssemos, principalmente, a brincadeira da dança
das cadeiras. Atendendo ao pedido das mesmas, gastamos os minutos que restavam da aula para
realizar a vontade delas.

Na 3ª intervenção abordamos como atividades: 1) boca-de-forno; 2) passarás; 3) esconde o sapo;
e 4) concentração. Encontramos dificuldades no desenvolvimento das brincadeiras passarás e
esconde o sapo, pois nesta cada criança queria ser a primeira a esconder o sapo. Quando
determinada criança não era escolhida, freneticamente se recusava a participar da atividade proposta,
gerando um clima egocêntrico, individualista entre os participantes da brincadeira. Para contornar o
problema, sugerimos que o pesquisador escondesse o sapo, e todas as crianças iam procurá-lo.
Assim, acabava com aquele clima desconfortável que fora gerado.

Na 4ª e última intervenção, propusemos: 1) eco-nome; 2) aura; 3) pipoca melada; e 4) cobra
gigante. Nesta etapa, já havia certa familiaridade e entrosamento entre a turma e o professor
pesquisador, o que contribuiu para que estas atividades fossem desenvolvidas de forma satisfatória
atingindo todos os objetivos solicitados no plano de aula.

Esta experiência como pesquisador alcançou os resultados esperados, pois a partir da avaliação
constatamos que os alunos foram participativos no que competem as atividades desenvolvidas
através dos Jogos e Brincadeiras. Isso mostra o quão é importante a relação entre professor e aluno,
para que ocorra de maneira sistêmica a apreensão pelo saber.
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Para Oliveira (1997, p.67) “o brinquedo cria uma Zona de Desenvolvimento Proximal na criança”,
lembrando que o mesmo afirma que a aquisição do conhecimento se dá através das zonas de
desenvolvimento: a real e a proximal. A zona de desenvolvimento real é a do conhecimento já
adquirido, é o que a pessoa traz consigo, já a proximal, só é atingida, de início, com o auxílio de
outras pessoas mais “capazes”, que já tenham adquirido esse conhecimento.

No tocante à avaliação, Freire (1997) traz alguns requisitos que são de extrema significância, onde
boa parte dos problemas que preocupam os professores na rede de ensino está ligada a forma de
avaliar. Neste sentido, o autor cita à avaliação qualitativa: “[...] Para cada conteúdo ou conjunto de
conteúdos, aplicam-se provas atribuindo-se uma nota. Se o resultado final coincidir com o resultado
esperado pelo professor, o aluno é pontuado, caso contrário, não. [...]” (FREIRE, 1997, p.196).

Esses fatores mostram que não bastam medir para avaliar, pois isso não leva em conta os meios que
o aluno utiliza para chegar aos resultados, meios esses que são os elementos mais indicativos do
progresso de seu conhecimento. Deste modo, Freire (1997, p.196) aponta alguns questionamentos:

[...] Como avaliar a aprendizagem do movimento quando sabemos a infinidade
de fatores nele envolvidos, tais como força muscular, resistência, agilidade,
equilíbrio, ritmo, sentimento, cognição, afetividade etc. [...]

[...] Se a Educação Física, de sua parte, deixasse de lado os demais aspectos
da dimensão humana, fazendo de lado os demais aspectos da dimensão
humana, fazendo como tradicionalmente se faz na escola, reduzindo sua
atenção ao aspecto mais óbvio de sua área, isto é, ao aspecto motor, o que
seria da formação das crianças

Portanto, para Freire (1997) a avaliação implica julgamento, estimativa, classificação e interpretação,
tão fundamentais ao progresso educacional total, em que na programação educacional a avaliação é
um processo contínuo, lidando com objetivos globais de educação, ela é um termo mais abrangente
do que mediação. Sendo que a mediação influencia a educação em sua essência, tendo uma maior
fidelidade e confiança na investigação que é a dada pela avaliação em sua plenitude.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, os resultados atingidos no tocante à avaliação do processo de intervenção foram
satisfatórios, levando em conta que a metodologia aplicada durante o período de estágio proporcionou
aos alunos uma aproximação de forma sistemática dos conhecimentos dos Jogos e Brincadeiras e o
Exercício Corporal como conteúdos da Educação Física na Abordagem Construtivista-Interacionista
de Freire (1997); Freire e Scaglia (2003). Como bem expõe o Referencial Curricular Nacional para a
Educação que:

É, portanto, função do professor considerar, como ponto de partida para sua
ação educativa, os conhecimentos que as crianças possuem, advindos das
mais variadas experiências sociais, afetivas e cognitivas a que estão expostas.
Detectar os conhecimentos prévios das crianças não é uma tarefa fácil.
Implica que o professor estabeleça estratégias didáticas para fazê-lo (BRASIL,
1998, p.33).

Entretanto, a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), conforme a discrição de Vygotsky busca
levar um relação de proximidade entre professor, aluno e conteúdo, visto que:
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É importante não homogeneizar a classe. As crianças são diferentes no início
e serão diferentes no final do processo educativo. Não adianta querer
transformá-las em iguais segundo padrões estabelecidos. Quem é igual não
tem o que trocar; por isso, é necessário conservar-se diferente. As relações,
os direitos, as oportunidades, é que têm de ser iguais não os gestos, os
comportamentos, os pensamentos, as opiniões (FREIRE, 1997, p.206).

Por isso, cada criança deve ser tratada de maneira específica e única, onde a presença do docente
como ser mediador influencia na ação pedagógica como uma ação vinculada à necessidade de
encontrar soluções para os problemas do mundo e do ensino-aprendizagem na formação integral da
pessoa infantil.
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