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Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos 
inferioriza; e temos o direito de ser diferentes quando a nossa 
igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma 
igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que 
não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. 

 
(SANTOS, 2006, p. 259)  
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RESUMO  
 
 

Este estudo tem por objetivo descrever e analisar a experiência de intervenção de um 
professor de Educação Física com crianças da Educação Infantil em situação de risco 
social em ambiente não escolar. Trata-se de estudo descritivo, na forma de um relato 
de experiência sobre a prática educativa de um professor/estagiário de Educação 
Física, atuando em ambiente não escolar, com 20 crianças de 4 a 6 anos, de ambos os 
sexos, em situação de risco social, no espaço Brincarte (núcleo Maria Ortiz), no projeto 
de Jornada Ampliada da rede municipal de ensino de Vitória/ES (na Educação Infantil). 
Como resultado trago reflexões sobre os conflitos da disciplina de Educação Física o 
jogo, a brincadeira e o método de ensino para crianças em situação de vulnerabilidade. 
A medida que a situações nas aulas vão acontecendo, uma troca de saberes orienta 
para uma apropriação de conceitos que fomentam aulas com princípio na criatividade e 
liberdade, abolindo aulas reprodutivistas e criando um ambiente voltado para a 
ludicidade, a infância e o faz-de-conta. Trata-se de um esforço reflexivo que faz da 
prática um eixo articulador entre a teoria e a ação na formação do aluno e do professor, 
tem foco principal em apresentar soluções que vão ao encontro com os interesses dos 
educandos, em uma perspectiva de educação ampliada no contexto da ecologia dos 
saberes, atingindo o sujeito em suas dimensões sócio afetivo, cognitiva e psicomotora. 

 
 

Palavras-chave: Educação Física. Prática Pedagógica. Crianças em Risco Social. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
This study aims to describe and analyze the experience of intervention by a physical 
education teacher with children from kindergarten on social risk in non-school 
environment. This is a descriptive study, as an experience report on the educational 
practice of a teacher / intern Physical Education, acting under room school with 20 
children 4-6 years old, of both sexes, in a situation of social risk in space Brincarte (core 
Maria Ortiz), the design of Extended School Day of the municipal education Vitória / ES 
(in kindergarten). As a result bring reflections on conflicts of Physical Education play, 
play and teaching method for children in vulnerable situations. As the situations are 
happening in the classroom, an exchange of knowledge guides for an appropriation of 
concepts with lessons that encourage creativity and freedom in principle, abolishing 
school reproductivist and creating a friendly environment for playfulness, childhood and 
make-believe . It is an effort that is reflective practice a coordinating between theory and 
action in the formation of the student and teacher, has a primary focus on providing 
solutions that meet the interests of students, in a perspective of education expanded in 
context of the ecology of knowledge, reaching the subject in its socio affective, cognitive 
and psychomotor. 
 
Keywords: Physical Education. Teaching Practice. Children at Risk Social.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

A opção em estudar o tema sobre a prática pedagógica nas aulas de Educação 

Física decorre da necessidade de pesquisar outras formas de ensinar crianças da 

Educação Infantil, que frequentam projetos sociais voltados para famílias que vivem em 

situação de risco social. Particularmente, estamos nos referindo ao PROJETO 

BRINCARTE1, promovido pela Prefeitura Municipal de Vitória, sediado no Centro de 

Atendimento e Orientação da Criança e Adolescente – CAOCA, localizado no bairro 

Maria Ortiz.  

 Em uma frase de Aristóteles2 (acesso em 10 maio 2013), encontramos a 

seguinte argumentação: ―A educação tem raízes amargas, mas seus frutos são doces‖. 

Dessa forma é correto compreender  que, ensinar é uma busca de valores veiculados à 

sociedade, a compreensão do meio e a interação de relações pessoais entre quem 

ensina e quem aprende, tendo como produto o conhecimento.  

Assim o professor precisa pensar na linguagem a ser empregada no ato de 

ensinar, uma vez que, precisamos conhecer com quem estamos nos relacionando, 

seus medos, anseios e o nível de compreensão de cada indivíduo. Muitas vezes, 

utilizar a própria família como referência não favorece para este tipo de público em 

atendimento porque muitos não têm essa convivência no seu dia a dia.  

 Segundo Gil (1994, p. 20): ―O ser humano, valendo-se de suas capacidades, procura 

conhecer o mundo que o rodeia. Ao longo dos séculos, vem desenvolvendo sistemas mais ou 

menos elaborados que lhe permitem conhecer a natureza das coisas e o comportamento das 

pessoas.‖ 

Minha primeira lição como professor foi conhecer a realidade local, a instituição, 

as crianças atendidas, o espaço para intervenção, o material disponível a ser 

trabalhado, as histórias de cada criança e depois construir um espaço destinado as 

aulas de Educação Física, com base no jogo lúdico, em uma sala com 60m2.  

Nesse sentido, precisamos entender conforme nos ensina Gil (1994, p. 24) que:  

                                                 
1O BRINCARTE é um projeto de Educação em Tempo Integral da Educação Infantil que se constituí em 
um programa da Educação Integral do Ensino Fundamental. Atualmente são sete núcleos de 
atendimento nas regiões periféricas do município de Vitória, sendo gerenciados por Organizações Não- 
Governamentais (SANTOS, 2006, p. 4).   
2 Estudos filosóficos: Filosofia, Sociedade e Educação – Pensamento Educacional de Platão e 
Aristóteles. Disponível em: < http://uegsamatinfo02.blogspot.com.br/2012_04_01_archive.html>.  

Acesso em: 10 maio 2013.  
  

 

 

http://uegsamatinfo02.blogspot.com.br/2012_04_01_archive.html
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[...] os fatos sociais dificilmente podem ser tratados como coisas, pois são 
produzidos por seres que sentem, pensam, agem e reagem, sendo capazes, 
portanto, de orientar a situação de diferentes maneiras. Da mesma forma o 
pesquisador, pois ele é também um ator que sente, age e exerce sua influência 
sobre o que pesquisa. 

 

As aulas de Educação Física foram organizadas para serem desenvolvidas em 

ambiente não escolar, no atendimento de 20 crianças de 4 a 6 anos de idade, com 

ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade, no espaço BRINCARTE (núcleo 

Maria Ortiz), no projeto de Jornada Ampliada da rede municipal de ensino de Vitória/ES 

(na Educação Infantil). Trabalhamos com o tema da cultura corporal ―Jogos e 

brincadeiras populares‖ (SOARES et al., 1992). No decorrer das aulas o diálogo entre o 

professor e os alunos foi sendo problematizado por várias intercorrências, e a cada 

situação de transtorno era necessária a organização de novas estratégias para interagir 

com as crianças, tendo o lúdico como pano de fundo. Tudo isso de modo articulado 

com as aspirações do público em atendimento, os projetos de atuação docente e as 

relações existentes entre o professor, o local e o aluno.  

Para o desenvolvimento deste estudo coube responder a seguinte questão: 

como realizar um projeto de intervenção na área de Educação Física, em espaço não 

escolar, para crianças em situação de risco social? O sentido do trabalho é ampliar o 

leque de possibilidades sócio – psicomotoras dessas crianças, identificando os 

atenuantes e, na medida do possível, realizar intervenções voltadas para o universo 

infantil.   

Para tanto, organizamos como objetivo deste estudo: descrever e analisar a 

experiência de intervenção de um professor de Educação Física com crianças da 

Educação Infantil em situação de risco social em ambiente não escolar.  

 

2. A CRIANÇA E O UNIVERSO LÚDICO 

  

No que tange à criança de quatro a seis anos, essa educação deve ser 

primordialmente uma atividade lúdica, pois a brincadeira é essencial à infância e 

permite um trabalho pedagógico que consolida a construção do conhecimento, uma 

vez que a utilização de brincadeiras e jogos no processo educativo leva as crianças a 

enfrentarem com mais segurança os desafios ao longo de sua existência (KISHIMOTO, 

2001).  

Dialogando com autores como Chicon (2004), Soares et al. (1992), Venâncio e 

Costa (2005) e Kishimoto (2001), as leituras apontam que o ato de jogar favorece o 
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desenvolvimento da criança, pois as vivências corporais estimulam o crescimento de 

um individuo autônomo e livre de estereótipos. O ato de brincar busca uma formação 

que pressupõe o desenvolvimento humano em todos os domínios: da percepção 

motora (desenvolvimento da noção de tempo, espaço e lateralidade), da percepção 

cognitiva (desenvolvimento da atenção, memória, raciocínio e criatividade), relações 

afetivo-sociais (melhor interação entre as relações humanas). 

Sendo assim, em Soares et al. (1992, p. 45) encontramos ―o jogo satisfaz as 

necessidades das crianças, especialmente as necessidade de ação.‖ Para a criança a 

brincadeira é algo sério e o brinquedo torna-se um elemento físico deste processo de 

socialização que promove interação do ato de brincar com o meio e as ações.  

Para entender o avanço da criança no seu desenvolvimento, o professor deve 

conhecer quais as motivações, tendências e incentivos que a colocam em ação. Pois, 

―O jogo [...] é uma invenção do homem, um ato em que sua intencionalidade e 

curiosidade resultam num processo criativo para modificar, imaginariamente, a 

realidade e o presente‖ (SOARES et al., 1992, 45).  

A Educação que prega uma cultura lúdica, na sua essência deve possuir um 

caráter criador, isto é, todo o processo educacional deve provocar uma mudança de 

conduta, uma nova atitude diante dos acontecimentos ou situações.  

A Educação começa modificando condutas individuais e pode chegar a modificar 

contextos e criar novas ordens sociais. Sendo assim, é necessário que os educadores 

ampliem seus conhecimentos no campo teórico e prático, estejam atentos a buscar 

novos procedimentos metodológicos que permitam desenvolver o potencial criativo, 

mediando a aprendizagem para instigar indivíduos que tenha curiosidade permanente 

de aprender. 

Portanto, para Venâncio e Costa (2005, p. 3) ―Uma aula, porquanto eficaz, não 

se basta e não se esgota no momento de sua realização, de forma que a realização de 

cada disciplina é mais que ensinar conteúdos específicos, é ensinar a viver‖. 

Assim, somos adeptos a uma educação da infância centrada nas atividades 

lúdicas, por meio das quais as crianças são instigadas desde cedo a posicionarem 

seus pensamentos para coisas positivas. Assim, entendemos que educar ludicamente 

é auxiliar a criança a viver bem o presente e preparar-se para o futuro. 

Nesse aspecto pensei em algo que levasse as crianças para um universo 

paralelo, onde a imaginação não tenha limites, o jogo do faz de conta mostraria um 

mundo melhor, com histórias e momentos que pareciam com aqueles que se vêm 

apenas na televisão. 
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O planejamento das aulas tem foco no corpo e a relação do mesmo com a 

linguagem, a cultura e o espaço. Construindo momentos lúdicos com dança, mágica, 

jogos e brincadeiras – tendo eixos transversais – utilizando como reflexão nas 

brincadeiras problemas que sempre acabaram causando polêmica na sala de aula.  

Discutindo com Soares et al. (1992) o jogo lúdico como conteúdo nas aulas de 

Educação Física é possível aproximar – se do mundo da criança, fazendo com que a 

prática pedagógica seja contextualizada, pois a criança estará em um ambiente 

propício para modificar imaginariamente sua realidade e seu presente.  

Por meio do jogo, pode-se trazer para as aulas todo o imaginário da criança, 

envolvendo-a em um universo de alegria e prazer. Segundo Venâncio e Costa (2005) 

quando a criança brinca, ela não apenas vivencia, mas tem a possibilidade de criar, 

construindo na zona da fantasia algo melhor para sua realidade. A zona da fantasia 

que é a primeira zona de relação da criança com o mundo, pertence simultaneamente 

ao mundo interno e o mundo externo, o fenômeno do brincar leva ao paradoxo nem 

exclusivamente externo e nem exclusivamente interno, mas situado na zona das 

relações do sujeito com o mundo, mas tensões vivenciais do eu e do não eu. 

 

Para a criança, o brincar é um modo de controlar o seu espaço o mundo 
externo, assim, a criança não pode controlar a ausência da mãe, mas pode 
controlar o pedaço de pano que, simbolicamente, enquanto objeto transicional, 
representa a mãe no espaço da fantasia. O brincar coloca a criança em contato 
com seu próprio corpo, bem como a relações de espaço e tempo: Brincar é 
fazer (VENÂNCIO; COSTA, 2005, p. 33). 
 

Assim, no ato de brincar a criança se relaciona com o mundo, com outras 

crianças e com um universo cheio de novas conquistas.  

Para entender o âmbito de conquistas individuais precisamos esclarecer os 

objetivos do projeto, questionar a política de atendimento a educação integral e 

apresentar os sujeitos que vivem em situação de risco social.  

Em Santos (2006, p. 2) ―o atendimento na educação integral em Vitória não o faz 

de forma universal‖, mas determina que o preenchimento das vagas ocorra 

prioritariamente pelas famílias em situação de vulnerabilidade social, elaborando 

critérios para a matrícula das crianças nos núcleos.   

Lescher et al., (2004, p. 21), vem trazer as diferentes características para 

apresentar os critérios de situação de risco. ―Em definição a palavra situação de risco 

está diretamente relacionada à privação em ordens diversas e às necessidades 

básicas não atendidas.‖ Essas condições estão presentes na pobreza, na falta de 
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saneamento básico, no desemprego, na exclusão social, na exploração do trabalho 

infantil, na exploração sexual, na violência física doméstica. 

Moura e Costa (1997, p. 1) fala de ―crianças e adolescentes que sofrem maus 

tratos, abandono, abuso psicológico, influência de todo tipo de delinquente, até a morte 

por grupos de extermínio,‖ estes elementos estando presentes na vida das crianças, 

caracterizam a situação de vulnerabilidade, pois faltam as necessidades básicas para o 

seu desenvolvimento como ser humano. Estes fatores contribuem para o surgimento 

de bolsões de pobreza sustenta as desigualdades. O local de moradia também serve 

como análise, uma vez que a mesma apresentando condições precárias, ambientes 

insalubres, viver em favelas, cortiços, viadutos ou não ter uma moradia fixa caracteriza 

uma situação de risco. A exclusão social ainda tem como referência a falta de escola, 

alimentação inadequada ou insuficiente, falta de lazer, cultura, vestuário, assistência 

médica, medicamentosa e segurança física.  

Abordar a problemática do papel social a escola vem contribuir com a discursão 

da complexidade da formação sócio-política-econômica e cultural do nosso país, que 

confinam guetos, morros e favelas a grande massa da população do nosso país. A má 

distribuição da renda é o carro chefe para a promoção das desigualdades econômicas 

e sociais, a ausência de uma educação e saúde de qualidade somados ao desemprego 

estrutural e a ineficiência das políticas públicas contribui para produção de crianças e 

adolescentes sem referências ao afeto, amor, ética, moral, autoestima, sendo, muitas 

vezes, escolarizadas nas ruas.  

Para Moura e Costa (1997, p. 1), ao fazermos ―uma retrospectiva da Lei do 

Ventre Livre aos dias atuais, os programas de atendimento a essa população fica 

pautado a política do assistencialismo, sendo ineficaz enquanto objetivo de 

ressocialização,‖ uma vez que as práticas estavam no âmbito laboral para produção de 

uma habilidade para o mundo do trabalho.  

Santos (2006) configura a década de 1970 como um marco histórico no 

aparecimento de crianças e adolescentes de famílias pobres, realizando inúmeras 

ações lícitas e ilícitas nas ruas para a própria sobrevivência.   

[...] Pressionados pelos movimentos sociais as autoridades governamentais 
criam a Lei complementar nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), sendo considerado um dispositivo legal para 
o avanço do tocante mundo da criança e do adolescente. (MOURA; 
COSTA,1997, p.2) 

Hoje temos vários frutos desse processo e o BRINCARTE acaba sendo um eixo de 

articulação política de atendimento às famílias, sob a ótica do acesso a educação em 

tempo integral. 
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3. O CONTEXTO DO ESTUDO 

O estudo foi realizado no Espaço BRINCARTE – localizado na Rua Doralice de 

Oliveira neves, 261 – Maria Ortiz / Vitória - ES. Esse espaço é um local onde era 

realizado o projeto de Jornada Ampliada da Educação Infantil para crianças em risco 

social e faz parte dos programas de atendimento do Centro de Atendimento a Criança 

e Adolescente (CAOCA), com sede localizada na Rua Professor Mario Bodart, 364 – 

Maria Ortiz / Vitória - ES, onde estagiamos no período de fevereiro a dezembro do ano 

de 2008. 

 

3.1 - O BAIRRO MARIA ORTIZ 

O bairro Maria Ortiz tem sua origem a partir dos anos de 1970, 3 

 

 [...] era uma faixa de terra desocupada à beira do mangue. Caracterizado 
como Bairro dos Migrantes, teve sua origem no lançamento de lixo promovido 
pela Prefeitura Municipal de Vitória. A área era conhecida como "lixão de 
Goiabeiras", pois a população era composta, basicamente, de "catadores de 
lixo" que retiravam sua subsistência da comercialização dele. Persistia o grave 
problema das famílias que viviam em palafitas, sob os fios de alta tensão da 
Escelsa, já nos limites do manguezal. Alertados através da imprensa dos riscos 
de vida que corriam essas famílias, o governo municipal decidiu na década de 
80 implementar uma política de desocupação da área. Foram construídas em 
outra área aterrada de mangue, 294 casas populares para as quais 
transferiram estas famílias. (Fonte: Diagonal Urbana, Projeto Terra, SEDEC / 
DIT / GEO – acesso em: 12 maio 2013). 
 

Atualmente, esta área é conhecida como Residencial Maria Ortiz, com a 

especulação comercial casas foram vendidas para serem transformadas em comércio 

lojista e com isso foi se formando novas sub-moradias a beira do mangue, transferindo 

os bolsões de pobreza para outro local do bairro, acentuando a vulnerabilidade social 

deste bairro. 

 

3.2 - ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS DO PÚBLICO ALVO 

 Desde a sua fundação o Centro de Atendimento e Orientação à Criança e 

Adolescente (CAOCA), a entidade não governamental era responsável legal pelo 

BRINCARTE, possui constante preocupação em desenvolver um trabalho junto à 

                                                 
3 Relatório Gerencial – Vitória: Levantamentos de dados Secundários. Disponível em: 
<http://201.2.114.147/bds/bds.nsf/80C40791CFB4EEA48325750F0060FCE9/$File/PAINEL%20MUNICIP
AL%20DADOS%20SECUND%C3%81RIOS%20VIT%C3%93RIA.pdf>. Acesso em: 12 maio 2013. 
 
  

 

 

http://201.2.114.147/bds/bds.nsf/80C40791CFB4EEA48325750F0060FCE9/$File/PAINEL%20MUNICIPAL%20DADOS%20SECUND%C3%81RIOS%20VIT%C3%93RIA.pdf
http://201.2.114.147/bds/bds.nsf/80C40791CFB4EEA48325750F0060FCE9/$File/PAINEL%20MUNICIPAL%20DADOS%20SECUND%C3%81RIOS%20VIT%C3%93RIA.pdf
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comunidade carente dos Bairros Maria Ortiz, Jabour, Parque Residencial Maria Ortiz, 

Goiabeiras Velha, Antônio Honório, Morro da Boa Vista, Bairro República, Segurança 

do Lar e Solon Borges. Tudo iniciou no ano de 1995, através da iniciativa das Irmãs 

Herondina e Elba que idealizaram o projeto com o apoio da ―Congregação Filhas do 

Coração de Maria‖. Em missão de enfrentamento à pobreza, elas construíram uma 

casa - escola para a comunidade, local onde seriam desenvolvidas atividades 

envolvendo as crianças e os adolescentes na tentativa de oferecer um trabalho social, 

com o objetivo de amenizar os problemas sociais da região.  

 A população alvo do atendimento são crianças, adolescentes na faixa etária de 3 

a 16 anos, de ambos os sexos, divididos por grupos distintos, determinados pelas 

atividades específicas. O atendimento às crianças de 3 a 6 acontece no Espaço 

BRINCARTE e de 7 a 16 anos no espaço sede CAOCA.  

Segundo Santos (2006, p. 1), ―os governos em nível estadual e municipal 

começam a assumir diferentes contextos em relação à educação em tempo integral e o 

horário integral;‖ sinaliza uma explosão de projetos que demarca uma medida para 

cumprir as exigências da legislação, seja na ampliação das escolas, no projeto de 

tempo integral, na ampliação do tempo nas escolas de educação básica. Para 

favorecer o atendimento em horário integral do público de 4 a 6 anos, a Prefeitura de 

Vitória inicia uma parceria com o poder público com o setor privado por meio de 

convênios com ONGs, na modalidade da educação Infantil, criando o PROJETO 

BRINCARTE, sendo coordenado pelas instituições privadas, esta por sua vez, 

administra os recursos públicos e realizam a gestão do núcleo, com acompanhamento 

da Prefeitura.  

 

[...] É importante mencionar que as ONGs responsáveis pelos Núcleos 
Brincartes, espalhados pela cidade de Vitória/ES estão ligadas às instituições 
religiosas, que desenvolvem projetos sociais com perfil de filantropia. [...] as 
modernas ONGs denominadas de empresas – Cidadãs são organizadas ao 
redor de temas sociais e voltadas para o mercado com justiça social [...] 
(GOHN, 1999, apud SANTOS, 2006, p. 2).  
 

Os núcleos BRINCARTES foram inseridos em regiões que retratavam um 

histórico de violência e negação dos direitos sociais. Sposat (1998) citado por Santos 

(2006, p. 3) afirma que, ―atender crianças carentes volta a ser um ato moral, ético, isto 

é, humanitário, destituído, porém, da dimensão econômica e política pela qual a 

sociedade se organiza,‖ vemos que a educação em tempo integral surge de forma 

alternativa da equidade e proteção dos grupos desfavorecidos da população infanto-

juvenil. Ao todo são sete núcleos de atendimento nas regiões periféricas da cidade, 
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sendo gerenciados por ONGs. Por este programa Santos (2006, p. 4) ―são atendidas 

2.000 crianças‖, a clientela atendida pelo projeto era de origem sócio-econômica 

desfavorecida, cujas famílias têm baixa renda, em sua maioria desempregadas, 

subempregadas ou assalariadas, sem qualificação profissional. Entre os sete núcleos 

do município, o em estudo é o da população do Bairro de Goiabeiras e Maria Ortiz que 

é constituído por uma população residente nas imediações do manguezal, que 

apresentam alto índice de analfabetismo e vem sofrendo em maior escala problemas 

de ordem econômica e social, decorrentes da falta de oportunidades por melhores 

empregos, melhores salários e melhores condições habitacionais. 

 

3.3 - OBJETIVOS E ESTRUTURA DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO 
A CRIANÇA E ADOLESCENTE (CAOCA) 
 

Segundo Santos (2006, p. 9)  

[...] a parceria da gestão pública com o setor privado é definida pelo princípio 
norteador da instituição, quando se fala em filantropia, permeia pelos valores 
da caridade cristã e suas relações com o estado, tem origem nos três primeiros 
séculos no Brasil e pertence ao terceiro setor.  

 

A CAOCA trabalha com o princípio da socialização, resgatando os valores da 

pessoa humana, a individualidade e o patriotismo, sem desviar seu foco central que é o 

ensino aprendizagem para a cidadania, orientando a sociedade para o mundo com 

ênfase na superação das desigualdades sociais.  

[...] O termo de convênio, firmado entre o poder público representado pelo 
município e as ONGs, estabelece algumas prerrogativas que determinam 
mútua cooperação entre os dois lados, público e privado... se pauta na 
concepção de que as crianças, enquanto sujeitos de direitos, têm direito ao 
acesso às múltiplas linguagens, podendo se constituir de forma integral e 
significativa (SANTOS, 2006, p. 2). 

 

São objetivos do CAOCA: 

 Colaborar na elevação do patamar cultural, educacional e social da população 

carente. 

 Ampliar a formação básica para sua inserção na vida social como cidadão.  

 Desenvolver habilidades artísticas e técnicas de produção de objetos artesanais e 

úteis, de uso pessoal e escolar, para auxiliar na complementação do orçamento 

doméstico.  

 Proporcionar atividades de reforço e complementação escolar para crianças e 

adolescentes carentes, com dificuldade de aprendizagem.  
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 Atender crianças em idade pré-escolar oferecendo atividades para o 

desenvolvimento psicomotor, social, afetivo, intelectual e artístico. 

 Realizar junto a Prefeitura Municipal de Vitória o Projeto Espaço BRINCARTE, 

oferecendo gerenciamento, infraestrutura e cadastro do público em atendimento.  

 

Quanto à infra-estrutura, do Espaço BRINCARTE assim se encontrava: 

Sala de Jogos; 

Brinquedoteca; 

Sala do Aconchego e Vídeo; 

Sala de Música; 

Sala de Artes; 

Sala de Dança e Educação Física com 60m2; 

Pátio Externo; 

Sala de Atendimento Psicosocial; 

Sala Pedagógica; 

Refeitório; 

Cozinha; 

Bebedouro; 

Banheiros Masculinos e Femininos. 

 

Os recursos materiais disponíveis para a disciplina de Educação Física 

constavam de: 

15 bolas; 

4 cordas; 

1 aparelho de som; 

25 bambolês; 

02 cordas de 15 metros; 

15 colchonetes; 

02 Equipamento de basquete; 

18 Máscaras de vários personagens da literatura infantil; 

12 fantoches; 

08 animais peçonhentos de brinquedo; 

01 Kit de mágica profissional; 

01 Túnel de lona; 

35 roupas para o jogo teatral. 
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Professores que atuavam no Espaço BRINCARTE: 

01 Estagiário fixo de Educação Física; 

01 Estagiário fixo de Música; 

05 Professores Recreadores fixos. 

 

O BRINCARTE contava com a participação de 125 alunos, no turno vespertino, 

organizados em 5 turmas, que eram atendidas em 3 aulas semanais, no seguinte 

esquema: 1º horário — duração de 1h30min; 2º horário — duração de 1h; 3º horário — 

duração de 1h30min. Os planejamentos eram realizados todas as sextas-feiras, das 

17h30min às 18h, com os estagiários e a pedagoga.  

 

3.4 - OS SUJEITOS DO ESTUDO 

 

Eram crianças que viviam em torno ou abaixo da linha de pobreza, suas famílias 

eram todas de baixa renda, apresentavam histórias de violência doméstica em todos os 

sentidos corporais, processuais e psicológicos. 

 

3.5 - INSTRUMENTOS E METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Trata-se de um estudo qualitativo e descritivo, especificamente, de um relato de 

experiência de um professor/estagiário do curso de Educação Física, desenvolvido no 

período de fevereiro a dezembro do ano de 2008, com a turma B, no turno vespertino, 

envolvendo a participação de 20 alunos, de ambos os sexos, sendo 8 meninos e 12 

meninas, com idades de 4 a 6 anos, todas em risco social, oriundas de diferentes 

escolas da região da Grande Goiabeiras. Havia seis salas disponíveis e o atendimento 

de cada turma (havia 4 turmas) ocorria durante quatro horas. O período de aula era 

composto por quatro atividades diferentes e cada turma revezava a sala, no período de 

50 minutos. Durante a semana, cada turma passava duas vezes na mesma sala. Os 

alunos do turno vespertino vinham do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) 

para o BRINCARTE, onde recebiam o almoço, o lanche da tarde e o jantar, só depois 

eram recolhidos pelas famílias.  
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4. O PROCESSO DE INTERVENÇÃO DESENVOLVIDO COM AS CRIANÇAS: 
RELATANDO A TRAJETÓRIA 
 

4.1 PRIMEIRO MOMENTO DA INTERVENÇÃO: CONHECENDO O ESPAÇO E AS 
CRIANÇAS 
  

O BRINCARTE - MARIA ORTIZ, sendo administrado pelo CAOCA, em sua 

estruturação ele apresenta uma estrutura mediana entre os outros sete do município de 

Vitória, tendo sido instalado e atualmente funcionando em uma residência de três 

andares, com 340 m2, no bairro de Maria Ortiz. O gerenciamento da ONG – CAOCA. 

Em relação aos demais núcleos, este apresenta outros convênios que possibilitam as 

crianças sair do projeto e entrar de imediato no CAOCA, tendo o atendimento da 

criança e da família garantidos – atendimento psico-social, jornada ampliada, reforço 

escolar, curso de informática, curso de inglês, aula de capoeira, treinamento esportivo 

e vários cursos de capacitação para os pais.  

Em Santos (2006, p. 5) traz  

 

[...] a ecologia dos saberes, sendo um aspecto central para confrontar com a 
monocultura do saber científico, essas ecologias só poderão desenvolver-se 
através da sociologia das ausências que torne presentes e credíveis os 
saberes suprimidos, marginalizados e desacreditados. 

 

Sobre minha participação devemos levar em consideração as diferentes 

experiências exigindo procedimentos de investigação qualitativa. Para contextualizar a 

discussão dos procedimentos, esclareço que o período de intervenção foi de fevereiro 

a dezembro, o ambiente natural para análise dos fatos e intercorrências são as aulas, o 

planejamento das atividades, o elemento mediador e a aula propriamente dita o 

instrumento da ação, ambos direcionam para a interpretação dos resultados dia a dia 

de meu estágio, as atividades vinham apresentando um ponto de ligação entre o que 

se pretendia ensinar e o que os alunos realmente queriam aprender e aceitar de forma 

natural as atividades na aula de Educação Física. Pretendendo descrever os encontros 

de forma geral que permeiam o cotidiano, enfatizando ações, atores do contexto, 

reconstituindo linguagens, formas de comunicação e os significados que são criados 

nos fazeres e nas práticas.  

O início do processo de intervenção no BRINCARTE foi realizado na sala de 

atividades corporais (Sala de Educação Física). Tinha como materiais didáticos a 

princípio: bolas, cones, bambolês, cordas, dois postes de PVC com cestas para a 

prática do basquete, colchonetes, uma televisão, um aparelho de DVD, depois com a 
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mudança dos encaminhamentos das aulas comprei variadas máscaras de silicone e 

uma maleta de Mágica Stand Up. Utilizava a prática da brincadeira historiada e os 

materiais eram produzidos pelos alunos, em uma aula específica para confecção e 

decoração de elementos cênicos. Fazendo com que a proposta de uma ecologia dos 

saberes contextualizasse os mesmos com o meio e a ação. Para melhor analisar 

outras formas dinâmicas de ensino, é necessário:  

 

[...] promover diálogos permanentes entre diferentes tipos de saberes (sendo a 
ciência um deles), identificando fontes alternativas de saber, fazendo 
experiências com critérios alternativos de rigor e relevância à luz de objetivos 
partilhados de transformação social emancipatória (SANTOS, 2006, p. 155).  

 

No princípio do período de intervenção eram utilizados determinado tempo da 

aula para confecção de materiais e durante dois meses foram confeccionados: espadas 

de jornal; pipas de papel; máscaras com EVA: animais, super-heróis, gnomos e fadas; 

fantasias carnavalescas e de Halloween; fantoches e até mesmo alguns truques de 

mágica para as crianças treinarem em casa.  

Dialogando com Soares et al. (1992), Santos (2006) e Chicon (2004), o modelo 

de aula participativa tinha o intuito de mobilizar os alunos a produzirem seus próprios 

brinquedos e acompanhar o nível e envolvimento deles nas atividades e com isso 

promover uma reflexão sobre as práticas que funcionam e as que necessitam serem 

revistas e aprimoradas.  

Essa forma de ensino vem ao encontro dos princípios da inclusão quando 

propomos realizar atividades em grupo, pois com os alunos produzindo facilitamos a 

interação entre quem realiza – o educador, o companheiro de sala e o ambiente. 

Assim, estimulamos além do potencial criativo infantil, momentos de interação social e 

concentração. Em Santos (2006), a ecologia dos saberes apela para saberes 

contextualizados, situados úteis a práticas transformadoras. Como afirma Santos 

(2006, p. 155): ―Por seguinte, só podem florescer em ambientes tão próximo quanto 

possível dessas práticas e de um modo tal que os protagonistas da ação social sejam 

reconhecidos como protagonistas da criação do saber‖ . 

Na medida em que os alunos foram se apropriando das atividades, fomos 

refletindo sobre a intervenção, como poderíamos melhorá-la, analisar os erros e 

acertos e construir uma nova perspectiva para as aulas de Educação Física, com 

ênfase no brincar e aprender fazendo.  
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Quando faço referência às aulas, estou me referindo a minha visão crítica dos 

acontecimentos no momento da ação educadora, a postura dos alunos, a forma de 

aceitação e repressão das práticas corporais vivenciadas e até mesmo como minha 

presença física, no espaço, era interpretada pelos alunos.  

Reflexões, segundo Soares et al. (1992), Chicon (2004), Kishimoto (2001) e 

Venâncio e Freire (2005), leva a observar que nas atitudes os alunos, durante e depois 

das atividades existia uma linguagem não formal, estou falando de uma linguagem 

muda, contudo cheia de sons, imagens, cores, odores, sensações, percepções, 

valores, conhecimentos, sentidos e significados, que a cada intervenção ajudava a 

direcionar minhas atividades para mudar uma proposta e ou continuar.  

Gostaria de enfatizar um momento específico. Uma aluna com cinco anos, negra 

e um tremendo pavor da minha pessoa. Contudo essas atitudes mudaram minha vida. 

Tinha dias que ela chegava atordoada, gritava, não parava quieta, brigava com todos 

os colegas, falava palavras de baixo calão. Nos primeiros dias precisei deixá-la com a 

dinamizadora para conseguir realizar os encaminhamentos das atividades. Após 45 

dias de trabalho no projeto com a turma dessa criança, ela mudou seu comportamento 

e ficava calada, algumas vezes falava comigo e participava das atividades, outros dias 

não. Chegava a posicionar-se no canto oposto ao meu na sala, ficava olhando, 

resmungando, quando me aproximava ela apresentava um ar de pavor, às vezes corria 

como se eu fosse atacá-la. Via MEDO em seu olhar e isso me instigava. Sentei com a 

psicóloga do projeto e expliquei a situação, contudo ninguém me ouviu. Achavam que 

era um comportamento normal da criança e a mesma era mais problemática na escola. 

 Esse tipo de pensamento justifica:   

 

[...] as ações humanas chamadas sociais quando possuem ao mesmo tempo, 
significado e referencia. Neste enfoque, significado é a pressuposição, antes de 
se efetivar como comportamento na consciência, de uma intenção a se realizar 
desta ou daquela maneira, com tal qual propósito. E referencia por sua vez, 
ocorre quando os indivíduos desenvolvem ações com relação aos outros 
indivíduos (DELLA TORRE, 1994 apud OLIVEIRA 1989, p. 230). 

 

 Existia um bom relacionamento da criança com os demais educadores, contudo 

tinha um motivo que passava despercebido que era de suma importância, os outros 

educadores do BRINCARTE eram, em sua totalidade, do sexo feminino.  

Na estrutura do projeto tinha uma professora/estagiária de música, cinco 

dinamizadoras, duas professoras de artes, um professor/estagiário de Educação Física,  

o pessoal da limpeza e refeitório e a equipe pedagógica composta por psicóloga, 
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pedagoga e assistente social eram todas mulheres, com elas o relacionamento da 

menina era adequado, mas comigo não.  

Segundo a pedagoga da instituição “Nem todo mundo um dia vai gostar de fazer 

Educação Física, lá na escola ela nem passa perto do professor, aqui ela fala no seu 

nome e diz que gosta de você, mas não quer participar das aulas!”  

Contudo minha percepção da situação indicava o contrário. No meu entender 

era difícil uma criança não gostar de fazer algo divertido e brincar, principalmente, nas 

aulas de Educação Física com atividades lúdicas que estavam sendo desenvolvidas, 

parecia que algo estava errado.  

Por ser o único professor do sexo masculino do projeto, as outras professoras 

não percebiam, mas eu sim, e isso era intrigante. Infelizmente no final do mês de 

agosto a aluna foi hospitalizada, com uma grande hemorragia, causada pelo abuso 

sexual realizado por seu padrasto.  

Depois desse acontecimento e associado a outro incidente no banheiro feminino 

entre duas alunas que foram encontradas peladas e quando a psicóloga foi perguntar o 

que estavam fazendo, elas falaram que o pai de uma delas, colocava filmes e pedia 

para elas repetissem o que estavam assistindo para ele ver, tivemos uma reunião com 

o setor pedagógico e foi decidido que os banhos das crianças que chegavam em 

condições precárias fosse suspenso.  

No projeto era comum encontrar crianças sujas, pela falta de cuidado dos 

familiares. A decisão foi dura, mas, era preciso nos resguardar por causa de possíveis 

problemas futuros.  

No contexto relacional criança/família, era muito complexo, pois muitas não 

possuíam pai, mãe e, às vezes, ausência das duas figuras, sendo criadas por parentes, 

amigos ou até mesmo uma casa de passagem, outras possuíam um sexualidade muito 

aflorada, isso acontecia porque moravam em ―residências‖ improvisadas e pequenas, 

muitas tinham um cômodo para uma numerosa família e as crianças acabavam 

presenciando seus pais realizarem atos sexuais enquanto aparentemente dormiam, 

outras sofriam com problemas de abuso sexual, violência corporal e ou sendo 

correspondentes ou ―aviões‖ em atividades ilícitas.  

Era devastador ver tantos problemas refletidos naqueles rostos infantis, não 

eram vistos nem pelos professores como crianças, mas produtos de uma sociedade 
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que exclui e promove mais desigualdades. É posto em foco o materialismo histórico4 no 

que tange o aspecto dos processos sociais, onde pessoas que vivem em condições 

sub-humanas não possuem total dimensão do que vem a ser certo ou errado, existindo 

a inversão de valores imposto pela sociedade, onde o que é ilícito tornasse a verdade 

licita e o modelo de convivência corrompido é a única saída, levando para o mundo do 

crime.  

No projeto existiam dinamizadores que não viam os alunos como crianças, mas 

monstros, segundo a fala da própria educadora era falado nos corredores: “Não sabia 

pra quê juntar tanta peste em um só lugar, o IASES era a Universidade para 

adolescentes se diplomarem em bandidos profissionais e o BRINCARTE seria a 

Educação Infantil”.  

No meu amago doía ao ouvir, pois lhe foram negado tantas coisas, até mesmo o 

direito de serem vistas como crianças e usufruir da infância em sua plenitude e 

ludicidade. A partir das reflexões sobre os acontecimentos citados mudei minhas aulas, 

que vinham apenas no aspecto reprodutivista da ação, voltada para a prática da 

ginástica e iniciei uma nova proposta procurando outras coisas que fizessem as 

crianças felizes. Desejava que aquele momento fosse único.  

Após muita dificuldade e dialogando com autores como Soares et al. (1992), 

Chicon (2004) e Venâncio e Freire (2005) compreendi a existência de um dicionário 

que emana do corpo infantil, nos dando o caminho para realizar a comunicação do 

professor, o aluno, o espaço e o tempo da aula, uma narrativa própria e voltada para a 

construção de movimentos, gestos, posturas não verbais que podemos considerar 

intimamente uma comunicação entre quem ensina e quem aprende. 

Desse modo, para Santos (2006, p. 157),  

 
[...] no universo globalizado em que vivemos exige-se novas formas de 
resistência e novas concepções de emancipação social, ficando um hiato entre 
a teoria e a prática e para superar este obstáculo é preciso pensar a 
corporalidade enquanto educação, algo que proponha criticidade para superar 
os limites sociais, criatividade para ver a vida sob uma nova ótica e 
corporalmente todos os domínios e capacidades humanas sejam promovidos e 
ampliados, numa formação Omnilateral

5
. 

                                                 
4
 O materialismo histórico fundamenta-se no método dialético e suas bases foram definidas por Marx e 

Engels. Em a produção e o intercambio de seus produtos constituírem a base de toda ordem social. As 
causas ultimas de todas as modificações sociais e das subversões políticas devem ser procuradas não 
na cabeça dos homens, mas na transformação dos modos de produção e de seus intercâmbios (GIL, 
2008, p. 22). 
5 Pensamento Marxista contra a desigualdade social, a educação omnilateral, capaz de conduzir o 
indivíduo multifacetado à humanização tendo como corolário a totalidade física, corpórea, sensível e 
intelectual, objetivando a construção de uma sociedade nova. 
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 Da mesma maneira, para Soares et al. (1992, p. 38) é preciso: 
 
[…] desenvolver uma reflexão sobre o acervo de formas de representação do 
mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, exteriorizadas pela 
expressão corporal: jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, esporte, 
malabarismo, contorcionismo, mímica e outros, que podem ser identificados 
como formas de representação simbólica de realidades vividas pelo homem, 
historicamente criadas e culturalmente desenvolvidas. 
 

Seguindo este conceito de Educação em sua totalidade, a formação omnilateral, 

nos orienta para a criação e o desenvolvimento das capacidades humanas em si 

mesmas, ancoradas num compromisso político, direcionando o homem para enfrentar 

as mudanças, os conflitos, contradições e exigências que o mundo do trabalho impõe.  

Pressupõe uma formação humana em todos os domínios: moral, afetivo, 

corporal, cognitivo, ético, estético e político.  Nesse sentido foi necessário trabalhar 

com temas transversais que tinham objetivo central de promover atividades que 

fomentasse questões de sexualidade, ética, consciência corporal e saúde. No contexto 

sexualidade estavam inseridos os domínios da afetividade, da moral e da estética, e 

era problematizado na forma de perguntas ou ações com objetos ou ritmos nas aulas, 

apresentando situações problemas que tinham o intuito de confrontar como meninos e 

meninas podiam brincar juntos, se alguma brincadeira era específica para os meninos 

ou qual seria das meninas, era utilizado na aula o mesmo brinquedo ou dança na 

tentativa de suprimir ideias que sustentam a divisão de sexo e gênero, utilizava como 

elemento mediador bonecas, bolas e fantasias.  

Na questão política e ética mostrava a importância dos espaços do 

BRINCARTE, de que forma poderíamos contribuir na manutenção e preservação dos 

equipamentos da aula, trabalhávamos com conceitos de cooperação mútua, do bem 

público e privado, o respeito pelo professor e pelos companheiros da turma, o não 

agredir e os valores da boa convivência. Nas aulas ficava explícita a importância da 

participação de todos no início, no encaminhamento e na finalização. Falávamos que 

os equipamentos e os brinquedos eram para uso de todos e por isso existia a 

necessidade de preservar aos mesmos, pois as crianças acabavam jogando os 

materiais, quebrando ou não organizando os brinquedos no final da aula. Essa medida 

contemplava uma educação na dimensão da ética a partir de que os problemas 
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surgiam, as aulas eram interrompidas, levado a reflexão e depois era iniciada outra 

atividade, quando o problema era discutido e superado.  

Para o Soares et al. (1992) a expressão corporal é uma linguagem, um 

conhecimento universal, visto como um patrimônio da Humanidade e, como tal, precisa 

ser transmitido e assimilado pelos educandos, pois sua ausência impede que o homem 

e a realidade sejam compreendidos em sua totalidade. Para trabalhar com questões 

que envolvem a promoção da consciência e saúde corporal utilizei técnicas de 

relaxamento e de confiança mutua entre aluno x aluno e aluno x professor, essa 

temática foi pensada quando a falta de concentração, a desobediência, as atitudes 

desrespeitosas, o excesso de conversas paralelas e o medo em relação a algumas 

atividades diante o professor e o companheiro começaram a incomodar as 

intervenções. Iniciei com atividades de relaxamento e de volta à calma, para amenizar 

os problemas de indisciplina e falta de concentração. Para promover a autoconfiança 

nos alunos, a dinâmica com o nome de parada madeira foi bastante utilizada, sua ação 

era colocar o aluno na parede e pedir para ele ficar duro e cair quando o professor 

falasse: MADEIRA! Simultâneo a isso, o professor segura o aluno para ele não bater no 

chão, garantindo a confiança do aluno com o professor e ao mesmo tempo colocando 

em foco questões de consciência corporal, de concentração e autoestima no sentido de 

pensar um corpo que cai, mas a ajuda do outro é essencial para que integridade 

corporal seja garantida. 

Para finalizar a questão saúde corporal, realizava atividades com ações que 

imitava dormir, acordar, escovar os dentes, tomar banho, pentear os cabelos e 

alimentar-se adequadamente, enfatizava hábitos de higiene corporal e hábitos 

alimentares saudáveis para as crianças. Muitas não comiam verduras, não 

apresentavam higiene corporal adequada e ainda comiam tudo que achavam pelo chão 

ou até no lixo. Para mudar esse comportamento que poderia trazer uma série de 

doenças, pensei esses momentos que reproduziam o dia a dia fazendo ações que 

fortaleciam o alimentar-se bem, a boa higiene corporal e os alimentos saudáveis, 

mesmo sabendo que isso era uma realidade diferente para alguns que a única fonte de 

alimento eram as refeições do BRINCARTE.  

Pensei aulas de Educação Física voltadas a abordagem crítico superadora, em 

uma perspectiva do jogo lúdico como temas que envolvem o imaginário infantil pelo 

teatro, a mágica e o faz de conta, mas também trabalhando com os problemas da 

realidade do aluno e da aula, contextualizando os diversos elementos da formação em 

sua totalidade. Este trabalho foi inserido no espaço de intervenção e, portanto tratado, 
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experimentado, problematizado, conhecido e transformado em diferentes momentos e 

situações no espaço de intervenção que poderia ser na sala de aula ou outro espaço. 

 

4.2 SEGUNDO MOMENTO DA INTERVENÇÃO: UM NOVO OLHAR  

 

Em Chicon (2004, p. 30) encontramos que: ―O jogo é antes de tudo uma 

confrontação com a cultura. Quando a criança joga, ela se relaciona com conteúdos 

culturais que reproduz e transforma se apropriando das significações‖. 

O jogo fica sendo a porta de entrada da criança para a cultura, mas com seu 

peso histórico. Quando me apoiei em ensinar atividades voltadas à ginástica estava em 

minha zona de conforto procurava realizar aulas legais – área do meu domínio – em  

questões aos objetivos de ensino procurava mesclar em movimentos simples e 

movimentos complexos que necessitam de certo grau de coordenação motora e 

concentração. Contudo alguns alunos ainda não possuíam maturidade suficiente e 

acabavam tumultuando o processo e certas aulas, eu acabava frustrado.  

As crianças ficavam dispersas e a posição de fila indiana não favorecia para o 

perfeito andamento da aula. Alguns alunos mais habilidosos ficavam sempre burlando 

sua posição na fila e os outros saindo pela tangente. No final acabava reproduzindo 

uma aula excludente, indo de contra posição a minha proposta que eram atividades 

para todos participarem, confrontava com os ideais que pensava como docente.  

  

[...] mas o sistema educacional e sua estrutura estão desgastados pela 
transitoriedade do momento histórico, tendo permanecido nesse decorrer em 
estado de inercia total. [...] os papeis estão claros e definidos o professor 
ensina e o aluno apenas reproduz (OLIVEIRA, 1989, p. 231). 
 

 

Oliveira (1989) fala do ensino que tem a preocupação mais em preparar mão de 

obra especializada, a serviço da ordem dominadora, do que o voltado aos interesses e 

necessidades sociais do homem em geral. Pensava no fazer estético, uma aula onde 

todos estariam em fila, realizando as atividades e tudo seria perfeito, mas na realidade 

era outra – uma corria para um lado, outro beliscava, uma gritava, outro chorava, 

vinham gritando e correndo pra fazer minha aula, e saíam mais desesperados ainda.  

Ao fim da intervenção ficava pensando o que fiz de errado hoje, tinha dias que 

as aulas eram maravilhosas, mas outros não. Precisava ver onde estaria o meio termo 

e daí trabalhar a atividades voltadas a participação de todos.  
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Como elemento mediador tinha o afeto e o carinho de todas as crianças e a 

disponibilidade delas para realizar as atividades com certo grau de dificuldade, e, por 

elas fui atrás de outras coisas que poderiam funcionar. 

Segundo Leontiev (1981, apud SOARES et al., 1992, p. 41), ―[...] as 

significações não são eleitas pelo homem, elas penetram as relações com as pessoas 

que formam sua esfera de comunicações reais‖. Isso quer dizer que o aluno atribui um 

sentido próprio às atividades que o professor lhe propõe. Mas essas atividades têm 

uma significação dada socialmente, e nem sempre coincide com a expectativa do 

aluno. Por isso precisava de algo que interagisse com os alunos sem excluir, mas 

colocando a todos na mesma atividade, mesmo com alguns apresentando suas 

limitações. 

Como minha proposta de ensino era trabalhar na perspectiva de uma pedagogia 

crítica-superadora, Soares et al. (1992, p. 43) defende que:  

 

[...] devemos fazer uma seleção dos conteúdos da Educação Física. Essa 
seleção e organização de conteúdos exige coerência com o objetivo de 
promover a leitura da realidade. Para que isso ocorra, devemos analisar a 
origem do conteúdo e conhecer o que determinou a necessidade de seu 
ensino.  

 
Outro aspecto a considerar na seleção de conteúdos é a realidade material da 

instituição, uma vez que a apropriação do conhecimento da Educação Física supõe a 

adequação de instrumentos teóricos e práticos, sendo que algumas habilidades 

corporais exigem, ainda, materiais específicos. 

Para tentar acalmá-los comecei utilizando técnicas de relaxamento com música, 

e usei um estilo musical instrumental associado à manipulação de objetos que 

estimulava as percepções corporais nos braços e pés. O objetivo era deixá-los calmos 

e relaxados, essa atividade era realizada no início e no final das aulas, tinha uma frase 

que era muito legal ―Pé na parede e cabeça no chão, quem ficar por último vai lamber 

sabão‖; e ninguém queria, todos corriam e ficavam deitados com as pernas para cima, 

daí realizava as técnicas de relaxamento com a música e os objetos.  

Para deixar as aulas menos reprodutivistas e com aspecto mais lúdico, voltado 

para a brincadeira, iniciei atividades em torno das brincadeiras infantis de morto, vivo, 

pique pega, polícia e ladrão, coelhinho sai da toca, mas com outra forma e 

configuração, fazendo todo um ambiente imaginário em torno da atividade. 
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Em Chicon (2004, p. 23-24),  

 

A brincadeira é uma ação que a criança desempenha ao concretizar as regras do 
jogo, ao mergulhar na ação lúdica. E o jogo produz reações intelectuais e facilita 
a inserção do individuo no meio social, uma vez que a criança, por meio do jogo, 
pode se familiarizar com esquemas do comportamento social na atividade e 
depois utilizá-los no plano real, no cotidiano.   
 

 

Realizei uma atividade interessante que funcionava muito bem com os alunos e 

eles adoravam. A brincadeira era uma frase: ―Arroz, feijão, batata e macarrão. Quem se 

mexer vai parar na prisão‖. Uma pequena frase que poderia brincar a manhã toda, ao 

terminar a fala todos ficavam congelados e quem não conseguisse, sentava e esperava 

alguém salvá-lo. Eles adoravam e realizavam as mais variadas posições.  

Com o tempo tive a ideia de incrementar essa brincadeira e comecei a colocar 

personagens mascarados que iam próximo da criança na tentativa de fazer a criança 

mexer e levar para prisão. Como estratégia foi aquisição de máscaras de silicone no 

Armarinho Sete, uma loja de fantasias localizada na Rua Sete de Setembro, centro de 

Vitória, neste dia usei todo o dinheiro do estágio comprando máscaras, para na 

próxima aula, começar a fazer um show. Mudei a forma de interagir com as crianças.  

Segundo Soares et al. (1992, p. 41): ―O homem se apropria da cultura corporal 

dispondo sua intencionalidade para o lúdico, o artístico, o agonístico, o estético ou 

outros, que são representações, ideias, conceitos produzidos pela consciência social e 

que chamaremos de ‗significações objetivas‘‖.  

Em face delas, ele desenvolve um "sentido pessoal" que exprime sua 

subjetividade e relaciona as significações objetivas com a realidade da sua própria 

vida, do seu mundo e das suas motivações. Minha maior motivação estava veiculada a 

consciência social, oferecer um universo lúdico para crianças que foram negadas a 

própria infância. As aulas deixaram de ser um problema e começaram a ficar divertidas 

e tanto eu, como as crianças fazíamos daquele momento especial.  

Em acordo com o ideal da educação em sua totalidade e a realização de 

intervenções que promovessem participação mútua, as aulas estavam ganhado novas 

significações e as próprias crianças respondiam desde a chegada na sala de aula, ao 

fim da atividade e o encontro comigo na rua. Para destacar esses momentos de grande 

importância trago situações que exemplificam a mudança de comportamento. 
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Quando as crianças subiam para minha sala, elas já vinham correndo, alegres, 

gritando e com a maior felicidade, falavam para todos que era o dia de ter aula com o 

Tio Alex, e assim as atividades eram aceitas e realizadas e que tudo que fazia 

começava e acabava dando certo. Os encaminhamentos eram os mesmos mas 

colocava um elemento surpresa no meio da ação, agora estava inserido no meio das 

atividades, ria, chorava, imitava, pintava o rosto, me escondia, criei vários personagens 

e a cada aula tinha uma história e uma visita inesperada com um pirata, lobo mal, o 

velho do saco, o leão, o galo carijó, Sr. Lebre e o mais famoso era o Mister A (um 

mágico que fazia coisas incríveis). Isso deixava as crianças satisfeitas e elas acabaram 

me adorando, pois quando iniciei minhas aulas, chegava no BRINCARTE elas falavam 

de longe olha o tio Alex, e algumas olhavam para trás e pronto. Depois de certo tempo 

quando eu descia do ônibus para trabalhar todos ficavam gritando meu nome, o tempo 

todo, em todas as salas, era um coro que às vezes ficava envergonhado. Hoje vejo 

como uma forma de agradecer tudo o que eu estava fazendo por eles.  

Um dia deixei um bilhete e quando chegaram para a aula, a sala estava vazia e 

eles perguntaram para a dinamizadora: ―Cadê o tio Alex?‖ Só tinha um bilhete no chão, 

a dinamizadora, pegou e leu a seguinte frase: ―Meus queridos alunos, estou precisando 

de socorro, fui sequestrado pelo Bicho Papão malvado e para vocês acharem onde 

estou terão que seguir as pistas! Me ajudem pelo amor de Deus!‖.  Essa atividade vem 

encontro no conceito de cooperação e ajuda mútua, para essa atividade ser realizada 

era preciso a mobilização de todos, procurando pistas, desvendando e correndo atrás 

para descobrir onde foi parar o professor. E assim se instalou uma confusão no 

BRINCARTE, tinha criança chorando achando que era verdade, outra ficou parada 

congelada e a Dinamizadora falou ―Gente vamos procurar o Tio Alex‖, essa brincadeira 

começou procurando o professor e depois fiz várias vezes com o nome de Caça ao 

tesouro. A proposta da atividade era esconder pistas e me esconder também, todo 

amarrado. Uma pista levava a outro lugar que tinha outra pista e assim eles corriam no 

BRINCARTE desesperados, depois foram para a CAOCA, e no fim acharam o 

professor preso na quadra de areia, para soltar o professor tinham que pegar a chave 

que estava embaixo do bicho papão malvado.  

A brincadeira de Caça ao tesouro virou a sensação e resolvemos fazer um 

projeto de piquenique ao ar livre fomos parar na UFES, juntamos as crianças do 

BRINCARTE e CAOCA e foi uma grande festa.  

Mudei de uma visão de intervenção voltada apenas para a sala do BRINCARTE 

e explorei outros espaços ociosos, como o quintal da casa, o pátio da CAOCA, a 
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quadra da comunidade, o campo de areia e na sala comecei a trabalhar as brincadeiras 

historiadas, e colocava um monte de fantasias no chão, cada um escolhia a sua, 

começávamos a interpretar a história e no fim tinha o lobo mal, monstro, bicho papão, 

leão e no fim era a mesma coisa levava para a prisão aquele aluno não ficasse 

congelado e assim foram sendo criadas e reinventadas histórias dos contos de fadas e 

filmes de desenho aminados que assistiam. Cada aula era diferente e cada momento 

único, a forma que encaminhava as aulas possuía uma unidade que era a abordagem 

inicial e os encaminhamentos. Primeiro conversava com os alunos, orientando as 

normas e procedimentos da aula, fazia da aula anterior um espaço para refletir os erros 

e acertos e também questionar a conduta dos alunos, depois realizava a atividade, 

seguindo com uma visita de alguém especial e os alunos teriam que vestir 

adequadamente, contava a história que era o elemento norteador da aula e sempre 

sumia como num passe de mágica, depois batia na porta e eles iam atender, eles 

atendiam, era o visitante e lá esta eu fantasiado e levava as aulas na maior brincadeira.   

Assim no que se refere às questões metodológicas, tendo como base trabalhos 

de Chicon (2004) e Venâncio e Freire (2005), foram propostas aulas que se libertava 

das práticas tradicionais do ensino reprodutivo, que permite apenas aprender ou 

dominar um conteúdo específico através da repetição, sem refletir, e estabeleci uma 

prática voltada para o ensino produtivo, viabilizando o desenvolvimento da criatividade 

transformando a realidade em seu contexto de atuação. 

 

4.3 TERCEIRO MOMENTO DA INTERVENÇÃO: NOVAS DESCOBERTAS 

Percebo que esse é o mais rico e mais complexo momento no processo de 

intervenção, quando inicio o trabalho com os alunos, tendo como referência a 

abordagem crítico-superadora (SOARES et al., 1992).  

Contudo a proposta da aula fica a critério do professor direcionar as atividades e 

determinados princípios deverão ser levados em consideração e exposição. 

 

[...] Uma nova compreensão da Educação Física implica considerar certos 
critérios pelos quais os conteúdos serão organizados, sistematizados e 
distribuídos dentro de tempo pedagogicamente necessário para a sua 
assimilação. A título de exemplo, vejamos como um mesmo conteúdo pode ser 
tratado em todos os níveis escolares numa evolução espiralada (SOARES et 
al., 1992, p. 43). 
 
[...] Na organização do conhecimento, deve-se levar em consideração que as 
formas de expressão corporal dos alunos refletem os condicionantes impostos 
pelas relações de poder com as classes dominantes no âmbito de sua vida 
particular, de seu trabalho e de seu lazer (SOARES et al., 1992, p. 44). 
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Trabalhar com jogo lúdico é buscar caracterizar a ação normal do crescimento 

individual e fundamentar o processo de desenvolvimento da criança na escola no 

contexto fisiológico, motor, cognitivo, afetivo e social na aprendizagem psicomotora. O 

movimento é o principal meio de ação para a prática da Educação Física, contudo seu 

foco não está em desenvolver capacidades de ―[...] alfabetização ou pensamento 

lógico-matemático, embora isso ocorra, o subproduto é a prática motora‖ (DARIDO, 

2005, p. 65).  

No nível de plano de ensino este projeto se dá pela influência sociocultural, 

propiciando situações de cuidado, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma 

integrada do professor com a turma; estimulando a aceitação, o respeito e a confiança 

dos alunos com o professor; mediando a troca de conhecimentos entre as diferentes 

idades, nas aulas de Educação Física, interagindo com a realidade social, realidade 

cultural, desenvolvimento das capacidades de apropriação de conhecimento, as 

potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de 

contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis.  

As aulas foram direcionadas para o ano letivo com base no jogo e as 

adaptações aos problemas do cotidiano, envolvendo principalmente os problemas 

motores, como estamos falando de uma população excluída, os conteúdos foram 

desenvolvidos a partir do tema da cultura corporal — a prática esportiva, o jogo, a 

dança, a ginástica, a mágica, o lúdico e o imaginário. 

Quando me refiro à mágica, trago o mais famoso personagem das aulas o Mister 

A (mágico e ilusionista). Um personagem criado para estimular o mundo da fantasia 

das crianças e promover a atenção e a reflexão dos acontecimentos.  

Segundo Procópio (acesso em: 20 jul. 2013), a mágica e o ilusionismo é uma 

arte milenar, é a arte de tornar o irreal em real diante do espectador. E o 

mágico/ilusionista usa de sua habilidade e rapidez com as mãos para transformar e 

encantar. Ou seja, é uma arte para entreter as pessoas criando ilusões, geralmente por 

darem a impressão de que algo impossível aconteceu, como se o mágico tivesse 

poderes sobrenaturais. No entanto, essa ilusão da magia é criada totalmente por meios 

naturais, truques, equipamentos e outros objetos.  

A mágica pode ser uma ótima atividade a ser promovida dentro das escolas. 

Segundo o mágico e fundador do site www.universidadedamagica.com.br, Campos 

(acesso em: 20 jul. 2013), cada vez mais professores usam a mágica como método de 

aprendizagem, pois ela pode desenvolver várias habilidades nas crianças, como a 
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participação em grupo, coordenação motora, matemática, raciocínio lógico, a 

compreensão de cores, presença de palco, desinibição, enfim, cria infinitas 

possibilidades, além de ser uma atividade agradável e divertida.  

Apoiado com o Banin (2013) apud Procópio (acesso em: 20 jul. 2013) aquilo que 

o aluno não consegue enxergar, nem imaginar, abstrair, é ilusão, manipulação. O que 

ele vê, acredita, entende, é mágica, magia, encantamento. E esse é o papel do 

professor, não apenas ensinar, mas encantar.  

 

Para mim existe dois tipos de educador, os mágicos e ilusionistas. Os mágicos 
são aqueles que sabem encantar, tornar algo complexo em uma coisa simples 
e ainda conseguem tirar coelhos da cartola. Já os ilusionistas são aqueles que 
somem, desaparecem, se escondem, primeiro enganam a si mesmo e depois 
aos alunos‖ (ROING, 2008 apud PROCÓPIO, acesso em: 20 jul. 2013). 

 

 

Realizei aulas com a presença do mágico Mister A e uma maleta de artefatos 

para realização de truques de mágica, fazia aparecer coisas, amarrava alunos e 

serrava no meio e depois passava a corda pelo corpo deles, desaparecia e aparecia, 

comprei mais de 60 truques para realizar em sala de aula e sempre era uma festa, 

queriam que repetisse para descobrir se estava enganando, queriam participar sendo 

ajudante de palco, passavam até a mão na maleta e depois passavam no rosto 

achando que tinha algo sobrenatural na minha maleta mágica.  

Vi que atrás destas atividades estaria trazendo uma nova forma de ver e 

enxergar o universo infantil e as aulas de Educação Física. Na imaginação da criança 

encontramos um mundo de encantamento e mistério. Brincar, contar histórias e fazer 

mágica ganha novos significados que ultrapassam a ideia de deixar os pequenos 

intrigados e calmos, por um bom período de tempo, mas desempenham um papel 

fundamental no desenvolvimento lógico, perceptivo e cognitivo das crianças.  

Dialogando com Soares et al.(1992), Chicon (2004), Venâncio e Freire (2005), 

entendi que a construção da função simbólica que se faz através da representação e 

permite destacar o pensamento da ação. O contato com o faz de conta, neste caso, 

ultrapassa a ideia de diversão e entretenimento, revela sua importância no 

desenvolvimento do pensar. Mas um pensar sem negligenciar a importância do jogo 

simbólico no universo da criança, sem condicionar as aulas apenas às brincadeiras ou 

truques, mas favorecer a transição do pensamento concreto ao abstrato, 

movimentando e descobrindo novas relações entre imaginação e consciência, a partir 

de suas intenções e implicações sociais. 
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A avaliação foi realizada por meio da participação individual e da realização das 

atividades na aula, verificando o nível de aprendizagem e compreensão dos conteúdos. 

Socializar com os alunos visando diminuir a indisciplina e a agressão entre eles era um 

fator primordial nas aulas de Educação Física.  

 

Qualidade não é ‗algo dado‘, não existe ‗em si‘, remetendo a questão 
axiológica, ou seja, dos valores de quem produz a análise de qualidade. A 
emergência de critérios de avaliação não se dá de modo dissociado das 
posições, crenças, visão de mundo e práticas sociais de quem os concebe. É 
um conceito que nasce da perspectiva filosófica, social, política de quem faz o 
julgamento e dela é expressão. Portanto, os enfoques e critérios assumidos em 
um processo avaliativo revelam as opções axiológicas dos que dele participam 
(SOUSA, 1997, p. 267). 
 

 

É com esse pressuposto que iniciei a avaliar como os alunos respondiam as 

atividades de forma qualitativa, captando avanços, resistências e dificuldades, 

possibilitando novas tomadas de decisões.  

No momento inicial da aula, os alunos eram organizados em roda para relembrar 

os acontecimentos das aulas anteriores e, no momento final da aula, os alunos eram 

novamente organizados em roda para avaliar o realizado.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao desenvolver aulas de Educação Física comprometidas com uma formação 

crítica é necessário atentar para a sistematização e transmissão das práticas corporais 

que vão ao encontro dos interesses e possibilidades dos participantes, comprometido 

com um projeto de educação ampliada omnilateral, ou seja, que atinja o sujeito em 

todas as suas dimensões — sócioafetiva, cognitiva e psicomotora.  

A educação necessita de indivíduos que tenham curiosidade permanente em 

aprender, investigar e aguçar o pensamento crítico e criativo. Existe, portanto, uma 

mudança nos paradigmas da educação, por meio de uma pratica lúdica e criativa. 

 

 O aluno, melhor do que ninguém, sabe distinguir os mágicos dos ilusionistas. 
O mágico faz da tecnologia uma mera ferramenta de apoio e com ela faz 
magias; já para o ilusionista, o Datashow, internet, som e a bola são bengalas 
essenciais, que sem elas não consegue se apoiar... Para refletir... 
(PROCÓPIO, acesso em: 20 jul. 2013). 
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O bom mágico educacional é aquele que ao desvendar o segredo de sua 

disciplina, de complexa tornando-a simples, promove o encanto e a magia do aprender 

no aluno.  

Em nossa trajetória de formação escolar, apareceram grandes mágicos e 

pequenos ilusionistas, mas sorte que os mágicos foram e são a maioria, do contrário, 

muitas das escolas nem funcionariam.  

Ao participar das brincadeiras, a criança estabelecia decisões, resolvia seus 

conflitos, vencia os desafios, encontrava alternativas e criava novas possibilidades e 

invenções. Quando era proposto um trabalho coletivo, acontecia a cooperação e a 

socialização, era oferecido aos alunos a oportunidade de experimentar diferentes 

atividades e modos de expressão.  

Em suma, a proposta de ensino da Educação Física tem como interesse central 

realizar intervenções em espaços/instituições não escolares, bem como desenvolver 

argumentos e conceitos que configurem a presença da mesma no universo 

educacional do ensino dessa Instituição.  

 

Nós professores não conhecemos jamais todos os resultados de nosso 
trabalho, uma vez que não está ao nosso alcance acompanhar a vida inteira 
dos alunos, o professor é aquele que nunca saberá o que realmente ensinou. 
Há coisas que não repercutem de imediato, mas somente após anos de vida. 
Os alunos nunca saberão exatamente o que é que lhes definiu a vida, tantas 
são as coisas que se misturarão na imensa complexidade educacional 
(VENÂNCIO; COSTA, 2005, p. 6). 
 

Dessa forma, este estudo tem legitimidade no aspecto de produzir outros/novos 

saberes/fazeres para entender o processo de formação profissional no que tange os 

conhecimentos acerca do jogo, do lúdico, do brincar e do processo de desenvolvimento 

da criança.  

É certo que o mundo globalizado em que vivemos necessita de indivíduos que 

tenham curiosidade permanente em aprender, investigar e aguçar o pensamento crítico 

e criativo, não basta apenas ensinar, mas também preparar e instigar o aluno a 

questionar, refletir, mudar e criar.  E nem todos os professores terão a oportunidade de 

trabalhar com uma equipe multidisciplinar como eu, que envolvia pedagoga, psicóloga 

e assistente social, ao entrar contato com suas ideias fez que pensasse diferente como 

profissional, pois cada criança apresenta limitações e potencialidades, e quantos 

problemas existiam naquele espaço... Como se não bastasse o próprio hiato da 

educação estávamos diante um universo cheio de desencontros, e entre tantos 

desencontros acabei encontrando a mim como professor, saí da minha zona de 
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conforto e me entreguei de corpo e alma as atividades e as fantasias, era como voltar a 

ser criança novamente, com o passar dos anos começamos a esquecer quem somos 

um dia.  

A minha própria trajetória na UFES foi difícil e apenas diante do abismo que 

acabamos encontrando e como vi vários abismos pelo caminho, falta de espaço, o 

tempo, o trabalho, a quantidade demasiada de aulas por turma, a indisciplina dos 

alunos, mas a vontade de oferecer algo além das aulas era maior, o desejo de fazer 

daquele momento especial era minha obrigação, pensar as aulas como algo além do 

conteúdo e entrar no contexto da apropriação da ecologia dos saberes era mais forte 

que tudo, organizar aulas não mais voltadas ao esporte ou ginástica, mas ao brincar 

com toda sua dimensão social e lúdica, isso fez algo que mudou não apenas minha 

vida, mas a vida de muitas crianças no ano de 2008.  

Trabalhar com crianças excluídas tem pontos positivos fortes, pois no fim 

acabamos não apenas ensinando, mas amando o que fazemos, as coisas ruins que 

apareceram acabamos deixando de lado e se tivermos o ideal de sermos um professor 

mágico e não um ilusionista, não iludimos os alunos achando que estamos ensinando 

aquilo que é certo, mas  tiramos não apenas coelhos da cartola, mas vários momentos 

eternos. Fecho a última página deste trabalho com intuito de realizar com prazer aquilo 

que durante muitos anos venho dedicando minha vida: a arte de ensinar. 
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ANEXO 01 

CRONOGRAMA DE AULAS  / PROJETO BRINCARTE 2008 

JANEIRO 

Férias  

 

FEVEREIRO 

Planejamento das atividades; 

 

MARÇO / ABRIL 

Início das atividades e dinâmicas de apresentação; 

A prática da ginástica geral na coordenação motora fina; 

Atividades ligadas ao equilíbrio e a descoberta do movimento; 

A prática da ginástica geral e dos princípios de ginástica olímpica e saltos. 

Descoberta da lateralidade. 

Tema transversal 6 e 7 

 

MAIO / JUNHO 

Oficina de danças folclóricas e brincadeiras infantis – o lobo; 

Caça ao tesouro; 

A prática de atividades em circuito fechado; 

A prática dos esportes ao ar livre; 

Mediação das atividades com mágicas e histórias lúdicas; 

Tema transversal 1 e 2. 

 

JULHO / AGOSTO 

A prática do atletismo e saltos – correr, saltar, trepar, pular; 

A prática dos jogos – boliche, coelhinho sai da toca, encaixe a forma no lugar certo, 

acerte o alvo; 

A importância da participação do outro nas atividades lúdicas; 

Histórias encantadas e encenadas. 

Tema transversal 3, 4 e 5. 
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SETEMBRO / OUTUBRO 

A prática das atividades do basquete – o quicar, o movimentar e o arremesso; 

A vivência do jogo, 

A necessidade de dividir a bola, 

Olimpíadas mirins do BRINCARTE 

A mágica e os processos de imitação. 

Tema transversal 6, 7 e 8. 

 

NOVEMBRO / DEZEMBRO 

Mediação pedagógica através da mágica 

Jogos teatrais 

Contos encantados 

Músicas folclóricas 

Folias de reis 

Experimentação de brincadeiras com variados objetos e tamanhos estimulando 

outros sentidos – olfato, tato, gustação, visão. 

Apresentação do auto de natal 

 

TEMAS TRANSVERSAIS  

1 – Sexualidade – Meninos e meninas devem brincar juntos. 

2 – Sexualidade – A importância de cada elemento da sala. 

3 – Consciência Corporal – O corpo em ação. 

4 – Saúde: corpo e mente - Dinâmicas de relaxamento e alongamento. 

5 – Saúde: Alimentação saudável. 

6 – Ética – respeito justiça, solidariedade fazem parte das atividades físicas. 

7 – Ética – O respeito deve ser realizado a partir da interação com o adversário. 

8 – Ética - Valores para boa convivência. Regras, acordos e negociação. 


