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Prefácio

Vivemos um período de mudanças significativas na educação física brasileira, es-
pecialmente no que se refere à formação inicial e continuada de professores, com 
competências e saberes necessários à profissão docente em diferentes etapas e mo-
dalidades da educação básica. São inúmeros os fatores que contribuem para que es-
tas mudanças ocorram, entre os quais destacamos: 

- as exigências decorre ntes da legislação;

- a implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC);

- o conhecimento das diferentes tendências pedagógicas surgidas na educação 
física nas últimas décadas, que apontam novos caminhos para esta disciplina no cur-
rículo escolar;

- os problemas enfrentados pela educação escolar diante das profundas transfor-
mações da sociedade contemporânea;

- os avanços dos conhecimentos sobre formação docente.

Neste contexto, impõem-se demandas novas e desafiadoras à escola, aos profes-
sores, aos gestores e, principalmente, à Universidade, que tem a responsabilidade 
social de formar e qualificar professores para o exercício da profissão docente. Sabe-
mos que esta não é uma tarefa fácil, uma vez que as mudanças necessárias para for-
mação e qualificação de professores, de forma a enfrentar as exigências e os desafios 
da escola contemporânea, não acontecem por decretos, mas exigem a mobilização e 
o compromisso ético e social de todos os envolvidos.

A publicação deste livro se insere neste cenário e é fruto do trabalho  coletivo 
assumido pelo grupo de professores formadores que atuam no Curso de Licencia-
tura em Educação Física da UCS e compartilham o compromisso com a formação de 
professores capazes de contribuir, por meio da educação física, para a concretização 
de projetos de humanização e emancipação dos seres humanos para viverem em 
sociedade. Este compromisso se traduz, nesta obra, na medida que os autores dire-
cionam seus olhares para o cotidiano da escola, espaço no qual se concretiza a prática 
docente, e apresentam práticas educativas voltadas ao ensino da educação física na 
educação básica.

O conjunto de textos aqui reunidos trazem estudos, experiências e práticas peda-
gógicas articuladas e integradas em torno da tríade educação física/escola/ educação
e compartilham um objetivo comum: valorizar e consolidar a educação física como 
uma área de conhecimento que, integrada ao currículo da escola, assume, em conjun-
to com os demais componentes curriculares, a responsabilidade de garantir a concre-
tização dos princípios instituídos no projeto pedagógico da escola. Assim, a educação 
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física, ao mesmo tempo em que assume características que lhe conferem sentido e 
significado próprios, garantindo sua especificidade perante os demais componentes 
curriculares, integra-se a estes para alcançar os objetivos da educação escolar. 

Por essa razão, assumem especial destaque as práticas pedagógicas relatadas ao 
longo desta obra, visto que abordam temáticas relacionadas às diferentes manifes-
tações da cultura corporal, representando assim os conhecimentos e saberes que 
legitimam e justificam a presença da educação física no currículo escolar. Dessa ma-
neira, as práticas corporais que fazem parte do patrimônio cultural produzidos histo-
ricamente pelo homem, aqui representadas por meio das danças, ginásticas, futsal, 
basquete, badminton, rúgbi, jogos e brincadeiras, entre outras, constituem o conhe-
cimento a ser construído por meio dos princípios pedagógicos que orientam a prática 
educativa da educação física na escola.

É neste cenário e tendo presente que a escola é o espaço social responsável pela 
apropriação e reconstrução dos conhecimentos relacionados à diferentes práticas 
culturais que a educação física consolida seu status de componente curricular, ga-
rantindo aos educandos experiências pedagógicas que oportunizem tanto a prática 
de diferentes manifestações corporais como a análise e interpretação dos determi-
nantes históricos e sociais que as originaram. Sendo assim, a educação física não se 
limita a uma mera atividade prática (fazer pelo fazer), destituída de reflexão teórica; 
ao contrário, ela se propõe a desenvolver a postura crítica dos educandos em relação 
à cultura corporal no sentido da aquisição da autonomia para a construção de conhe-
cimentos, habilidades e atitudes necessárias ao exercício da cidadania.

É importante destacar ainda que as propostas pedagógicas que compõe o livro 
constituem uma valiosa contribuição para todos os envolvidos com a educação física 
escolar, especialmente os professores que atuam no cotidiano da escola e buscam 
novas ideias e referenciais para orientar o planejamento de sua ação educativa.

Para concluir, ao agradecer o convite para prefaciar este livro, parabenizo os auto-
res e organizadores pela qualidade do trabalho apresentado e por aceitarem o desafio 
de socializar suas produções acadêmicas e, consequentemente, na condição de pro-
fessores/formadores, contribuírem para concretizar o compromisso da Universidade 
como instituição responsável pela produção e sistematização dos conhecimentos.

Tendo como referência minha experiência profissional e pessoal de mais de qua-
renta anos atuando na formação de professores, finalizo este prefácio reiterando 
minha profunda convicção na importância do papel do professor para realizar as mu-
danças que a educação escolar e a educação física, nela inserida, exigem em prol de 
uma sociedade mais justa e humana para todos. 

Jussara Marchioro Stumpf
Professora/Curso de Licenciatura da UCS

Dezembro de 2018
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Apresentação

Este livro é destinado àqueles professores e estudantes universitários que acre-
ditam que a Educação Física escolar pode fazer a diferença na vida dos alunos. Foi 
escrito por um coletivo de autores, com experiência na educação básica e/ou no 
ensino superior.

A obra inicia com dois capítulos falando das abordagens metodológicas que os 
autores apresentam preferencia: desenvolvimentista, construtivista, saúde renova-
da e psicomotricidade.

No capítulo 3, são apresentados jogos e brincadeiras desenvolvimentistas para 
a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental. Os capítulos se-
guintes tratam do ensino dos esportes coletivos na escola (handebol, basquete, 
futsal, voleibol e tag rugby). 

Os capítulos 9 e 10 tratam respectivamente do ensino do atletismo e badminton 
na escola (esportes individuais). Na sequência, os capítulos 11, 12 e 13, ginástica, 
dança e práticas corporais de aventura.

Os 3 últimos capítulos, 14, 15 e 16 tratam da Educação Física adaptada, dos con-
teúdos teóricos para aulas de Educação Física e medidas e avaliação em Educação 
Física.

Como pode ser observado, até o capítulo 13, foram contempladas 5 unidades 
temáticas da Base Nacional Comum Curricular, homologada em dezembro de 2017: 
jogos e brincadeiras, esportes, ginástica, dança e práticas corporais de aventura. 
Esperamos que desta forma, o livro possa contribuir com os professores no plane-
jamento e na criação de novas atividades a partir das propostas apresentadas. 

Os organizadores
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Retornando um pouco ao passado, durante o século XX, segundo Castellani 
Filho (2001), a Educação Física caracterizou-se como sendo uma educação higie-
nista do tipo eugenista, cuja concepção de homem compreendia um ser biológico 
perfeito, que enfatizava os conhecimentos anatomo-fisiológicos do corpo, os quais 
influenciaram na prática pedagógica com o intuito do desenvolvimento físico sau-
dável e de formar corpos disciplinados. A partir de então, a Educação Física sofreu 
influências do esporte, e a prática pedagógica priorizava os aspectos tecnicistas, 
enfatizava a competição, o rendimento, a eficácia e a técnica do ensino de esportes 
no ambiente escolar. Segundo Corrêa e Moro (2004, p. 101), com o crescimento do 
esporte, que adquiriu um caráter de hegemonia na cultura do movimento humano, 
a Educação Física escolar assumiu os códigos da instituição esportiva, os quais in-
fluenciariam a mesma por vários anos.

Na década de 80, surgem críticas ao modelo de Educação Física vigente. Em vista 
disso, especialistas da área almejavam construir, com estudos e pesquisas, novas 
teorias para reorientar a prática desse componente curricular. Assim, a Educação 
Física passou a ter referências teóricas de várias áreas do conhecimento, principal-
mente das Ciências Humanas o que possibilitou uma Educação Física escolar pro-
dutora de cultura.

Embora a Educação Física, no âmbito escolar, já estivesse constituída legalmente, 
professores especialistas e técnicos educacionais continuavam preocupados com sua 
identidade, pois com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), em 20 de dezembro de 1996 - Lei 9.394/1996, a identidade que a Educação Físi-
ca havia assumido, nos últimos anos, foi transformada. Essa modificação ocorreu por 

CAPÍTULO

1

Abordagens
Metodológicas em

Educação Física Escolar

Eliete Maria Scopel
Ricardo Rodrigo Rech
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☞

CAPÍTULO 1                                                                           Abordagens Metodológicas em Educação Física Escolar

meio do artigo 26, § 3º da citada lei: “A educação física, integrada à proposta peda-
gógica da escola, é componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas 
etárias e às condições da população escolar, sendo facultativo nos cursos noturnos.”

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), de 1998, também contribuíram 
para dar nova identidade à Educação Física, que definiram como sendo uma 

disciplina que introduz e íntegra o aluno na cultura corporal de 
movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, reprodu-
zi-la e transformá-la, instrumentalizando-o para usufruir dos 
jogos, dos esportes, das danças, das lutas e das ginásticas em 
benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da qua-
lidade de vida. (BRASIL, 1998, p. 29).

Nesse sentido, as discussões pedagógicas, a elaboração de projetos educativos e 
as práticas docentes levaram os educandos a crescer e a ter consciência de seu pa-
pel na sociedade como cidadãos críticos, reflexivos e autônomos para a construção 
de uma sociedade humanizadora e justa.

A partir desse documento, o componente curricular de Educação Física buscou 
nova concepção e deixou de ser apenas biológica e esportivista, para ser uma práti-
ca que incorpora as dimensões afetivas, cognitivas, motoras e socioculturais. Dessa 
forma, é possível incluir todos os alunos na prática da cultura corporal do movimen-
to, contribuindo para o desenvolvimento integral, a vida em sociedade e a aquisição 
de hábitos de vida saudáveis.

Entre os anos de 2015 e 2017, o Ministério da Educação discute com a sociedade 
brasileira a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), um documento de caráter nor-
mativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais 
a todos os alunos ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. (BRASIL, 
2017, p. 7). De acordo com as áreas do conhecimento, o componente curricular de 
Educação Física faz parte da área de Linguagens, bem como os componentes curri-
culares de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Arte. 

Destaca-se que a área de Linguagens tem por objetivo possibilitar aos estudan-
tes participar de práticas diversificadas de línguas, o que lhes permite ampliar a 
capacidade expressiva em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como 
também seus conhecimentos sobre essas linguagens. (BRASIL, 2017).

A BNCC assim define Educação Física: 
Componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas 
diversas formas de codificação e significação social, entendidas 
como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, 
produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. Nes-
sa concepção, o movimento humano está sempre inserido no âmbi-
to da cultura e não se limita a um deslocamento espaço-temporal de 
um segmento corporal ou de um corpo todo. (BRASIL, 2017, p. 209).
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É importante destacar que a Educação Física exerce papel fundamental na 
ampliação do repertório motor do indivíduo. As experiências são enriquecidas 
por meio de diferentes manifestações na cultura corporal, expressas através 
de brincadeiras, jogos, esportes, danças, lutas, ginástica e práticas corporais 
de aventura. Porém, para ocorrer uma aprendizagem significativa, é necessá-
rio que o docente busque abordagens e graus de complexidade variados con-
siderando as características e os conhecimentos prévios dos seus educandos. 

Entretanto, percebe-se que os objetivos e as propostas para a Educação Física, 
no seu percurso histórico, de alguma forma, foram sendo remodelados, interferin-
do na formação do profissional e na prática pedagógica. Considera-se, neste con-
texto, que não existe uma única maneira de pensar e implementar o componen-
te curricular de Educação Física na escola, pois apresenta dependência de fatores 
epistemológicos, metodológicos e sociológicos de cada período histórico.

Dessa maneira, sem descartar outras abordagens, para os autores deste livro, as 
abordagens Desenvolvimentista, Construtivista, Saúde Renovada e Educação Psico-
motora (Psicomotricidade) são as preferenciais a serem utilizadas, visto que todas 
elas têm, em comum, a tentativa de romper com o modelo mecanicista, fruto de 
uma etapa recente da Educação Física. 

No nosso entendimento, dificilmente o professor utilizará apenas uma aborda-
gem no decorrer de um período letivo. Cabe a cada professor se apoderar das vanta-
gens de determinada abordagem, minimizando suas possíveis desvantagens e, desse 
modo, proporcionar a melhor experiência de aprendizagem possível a seus alunos.

Na sequência, serão descritos alguns elementos de cada uma das abordagens 
citadas, exceto da Educação Psicomotora, abordagem que será apresentada no 
próximo capítulo.

 Abordagem Desenvolvimentista
A abordagem desenvolvimentista enfatiza a aquisição de habilidades motoras, 

porém não é possível compreender o indivíduo compartimentalizado (nos aspectos 
cognitivos, motores e afetivos); pelo contrário, é necessário considerar o estudante 
como um ser integrado.

A fundamentação teórica da abordagem desenvolvimentista visa a contribuir 
para o melhor desenvolvimento motor do sujeito e é definido como sendo

uma mudança progressiva no comportamento motor de uma 
pessoa, desencadeado pela interação da tarefa de movimento 
(atividade) com a biologia do indivíduo (fatores hereditários) e 
as condições do ambiente de aprendizado (encorajamento, lúdi-
co). (GALLAHUE E DONNELLY, 2008, p. 14 )



20

CAPÍTULO 1                                                                           Abordagens Metodológicas em Educação Física Escolar

Consequentemente, o indivíduo tem seu próprio tempo e padrão de crescimen-
to. Portanto, as decisões tomadas pelo professor - o que ensinar, quando ensinar e 
como ensinar - se baseiam, inicialmente, na apropriação da atividade do indivíduo 
e, posteriormente, na apropriação da atividade do indivíduo pela faixa etária.

Os especialistas Gallahue e Donnelly (2008) e Go Tani (2002) defendem que o 

principal objetivo da Educação Física desenvolvimentista é planejar ativi-
dades que incentivem e desenvolvam o aprendizado do movimento e a 
aprendizagem através do movimento.

O aprender a mover-se em Educação Física é baseado na aquisição crescente 
de habilidades de movimento e no aumento da saúde física através de atividades 
físicas. A criança aprende a mover-se e se torna hábil, perceptiva e expressiva em 
uma variedade de tarefas cotidianas. O aprender por meio do mover-se “está ba-
seado no fato de que a Educação Física pode influenciar positivamente no apren-
dizado das crianças tanto cognitivo quanto afetivo”. (GALLAHUE; DONNELLY, 2008, 
p. 10). Por conseguinte, a aprendizagem do movimento auxilia a criança a se tornar 
um aprendiz autônomo. Nesse cenário, ao eleger a abordagem desenvolvimentista 
para ancorar a prática pedagógica, o professor de Educação Física precisa compre-
ender que cada indivíduo é único, com amplo conhecimento prévio. 

A criança, ao aprender o movimento, desenvolve suas habilidades motoras que 
se referem ao desenvolvimento do controle motor, da precisão e da exatidão na 
execução de movimentos fundamentais e especializados. As habilidades motoras 
são desenvolvidas e refinadas (básicas e especializadas) até o ponto em que as 
crianças são capazes de utilizá-las com facilidade e eficiência (GALLAHUE e DON-
NELY, 2008, p. 15). Nesse viés, a Educação Física desenvolvimentista proporciona 
aos estudantes condições para aprimorarem suas habilidades motoras por meio da 
vivência, a partir dos movimentos reflexos (de 1 mês a 1 ano), rudimentares (de 1 a 
2 anos), fundamentais (de 3 a 6 anos), até os fundamentais combinados (de 7 a 10 
anos) e os especializados (de 11 anos em diante).

Na abordagem desenvolvimentista, os conteúdos a serem ensinados, de acordo 
com Darido e Rangel (2008, p. 9), devem ser desenvolvidos segundo uma ordem 
de habilidades básicas e específicas. As básicas são classificadas em habilidades 
locomotoras, manipulativas e estabilizadoras, e as específicas estão relacionadas à 
prática de esporte, de jogo, de dança.

No capítulo 3, falaremos mais a respeito da abordagem desenvolvimentista, 
com exemplos das habilidades motoras fundamentais, do aprendizado perceptivo 
motor, aprendizado de conceitos e o crescimento afetivo.

☞

☞
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 Abordagem Construtivista
A abordagem construtivista está fundamentada nos pressupostos do pensa-

mento de Piaget (1990). Na Educação Física, autores como Freire (2009), Freire e 
Scaglia (2003), Mattos e Neira (2008) se apropriam dos pensamentos piagetiano e 
vigotskiano para propor uma metodologia que supere o modelo mecanicista, es-
portivista, tecnicista, pois esse prioriza o desempenho eficaz de padrões de movi-
mento, selecionando indivíduos habilidosos e desconsiderando experiências viven-
ciadas ao longo da vida.

A construção do conhecimento, segundo Piaget (1990), ocorre quando ações fí-
sicas ou mentais sobre objetos provocam um desequilíbrio nas estruturas mentais, 
ou seja, a partir da interação do indivíduo com estímulos recebidos do meio am-
biente. Esses estímulos geram um processo de assimilação e acomodação que cria 
um esquema e uma estrutura intelectual para resolver problemas. A assimilação é a 
integração de elementos exteriores às estruturas prévias, garantindo sua continui-
dade; e a acomodação consiste numa diferenciação, cada vez mais aprimorada, de 
esquemas de ação para melhor adaptá-los aos caracteres dos objetos. É por meio 
das transformações e de um equilíbrio progressivo do mecanismo mental, que a 
criança constrói suas aprendizagens acerca do mundo. 

Nesse contexto, considera-se que o construtivismo é uma das correntes teóri-
cas preocupadas em explicar como a inteligência humana se desenvolve, partindo 
do princípio de que o desenvolvimento da inteligência é determinado pelas ações 
mútuas entre o indivíduo e o meio. Consequentemente, o indivíduo não é um mero 
produto do ambiente em que vive, nem um simples resultado de suas disposições 
interiores, mas uma construção própria, que vai sendo erguida dia a dia, como re-
sultado da interação desses dois fatores. 

O construtivismo, na área da Educação Física, prioriza o conhecimento prévio do 
aluno. Logo, busca envolver sua cultura no processo de ensino e aprendizagem por 
meio dos jogos com regras, brincadeiras de rua, rodas cantadas e outras ativida-
des da cultura corporal do movimento. As autoras destacam que o jogo tem papel 
privilegiado nesta proposta, e o consideram como sendo seu conteúdo principal, 
porque, enquanto joga ou brinca, a criança aprende em um ambiente lúdico e pra-
zeroso. (DARIDO e RANGEL, 2008, p. 11).

Uma aula construtivista é uma prática pedagógica organizada com base 
em alguns pressupostos epistemológicos, tais como: i) uso do conheci-
mento prévio dos alunos; ii) proposição de atividades interdisciplinares 
relacionadas ao cotidiano; iii) atividades propostas em forma de proble-
ma; e iv) o uso intensivo de diálogo e reflexão. Na sequência, são analisa-
dos os atributos a partir do nível de conhecimento prévio dos estudantes.

☞
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Considera-se que todo indivíduo apresenta algum conhecimento sobre assun-
tos, temas ou habilidades motoras que deverá aprender. Tomar como ponto de 
partida o conhecimento prévio é um princípio fundamental à construção de novos 
conhecimentos que se dão por meio do diálogo entre os atores do processo de en-
sino e aprendizagem, ou seja, aluno-aluno e aluno-professor. Nesse giro, o diálogo 
possibilita ao professor identificar os conhecimentos prévios dos estudantes, e isso 
servirá como ponto de partida para planejar suas atividades didáticas, o acompa-
nhamento e a avaliação da aprendizagem dos estudantes ao longo do processo.

Considera-se que o processo de aprender resulta na superação do conhecimen-
to prévio ou na reformulação da ação, reflexão e compreensão. Uma forma de de-
sencadear a reflexão, na aula construtivista, é por meio da problematização. O pro-
fessor propõe aos estudantes situações-problemas a partir do seu cotidiano, e eles, 
com o conhecimento prévio, formulam hipóteses que os instiga a buscar soluções 
ao desafio proposto e, com isso, desenvolvem atitudes investigativas. 

Assim, o estudante envolve-se em um contínuo questionamento não só acerca 
dos conhecimentos que levam à realidade escolar, mas também dos conhecimen-
tos que vão sendo construídos, oportunizando-lhes o exercício de sua autonomia 
e a capacidade de decidir sobre o que investigar e como investigar. Essas decisões 
podem ser individuais ou coletivas, pois, numa aula construtivista, os trabalhos são 
organizados em grupo, porque, desse modo, possibilitam o desenvolvimento da 
cooperação, a valorização do outro, a superação do individualismo e a competição.

O professor, em uma aula construtivista, assume o papel de mediador da apren-
dizagem. Em um contexto de descobertas e desafios, ele se torna o agente provoca-
dor de reflexão, contribuindo para que o estudante, sozinho ou em grupo, encontre 
uma solução autônoma para os problemas que possam surgir durante a realização 
de projetos. Nesse contexto, o professor não conhece o caminho a ser trilhado pelo 
aprendiz, ou seja, precisa planejar, propor experiências criativas e estimuladoras, 
auxiliando-o na construção de novos conhecimentos durante o processo de ensino 
e aprendizagem.

Adotar uma prática pedagógica construtivista significa entender que a forma 
como o conhecimento é adquirido não pode ser explicada apenas pelas condições 
do ambiente, nem somente pelos atributos do sujeito que aprende. É entender que 
o conhecimento precisa ser construído pelo sujeito por meio de sua interação com 
o ambiente. 

Entende-se que muito do que se apresentou já faz parte das ações docentes de 
grande número de professores de Educação Física, entretanto, é necessário lançar 
desafios para que se reflita sobre a prática pedagógica no ambiente escolar como 
condição para tornar os indivíduos cada vez mais autônomos, críticos e reflexivos. 

☞
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☞

Cabe também aqui, uma reflexão no sentido de que, em uma aula construtivista, 
não basta apenas a interação do indivíduo com o meio. É imprescindível que a inte-
ração seja somada ao papel do professor como mediador de situações.

 Abordagem Saúde Renovada
A abordagem “Saúde Renovada” na Educação Física busca conscientizar a popu-

lação escolar sobre os benefícios da atividade física. Nahas (2017) apresenta os con-
ceitos básicos da relação entre atividade física, aptidão física e saúde, na tentativa de 
minimizar a incidência de distúrbios orgânicos, o sedentarismo, a baixa aptidão física, a 
obesidade e comorbidades geralmente associadas à ausência de atividade física diária.

Essa metodologia tem por objetivo informar, mudar atitudes e promo-
ver a prática sistemática de atividades físicas dentro e fora das aulas de 
Educação Física. 

Darido e Rangel (2008, p. 16) destacam que os estudantes devem desenvolver a 
autonomia no gerenciamento da aptidão física. Inferem, também, que, nesse con-
texto, não devem ser privilegiadas somente as modalidades esportivas e jogos, mas 
que inserir a cultura corporal nas aulas fará com que o aluno assuma uma postura 
autônoma para otimização da saúde. Nesse sentido, a Educação Física, na perspec-
tiva da Saúde Renovada, aponta à elaboração de conhecimentos sobre a atividade 
física como condição para o bem-estar e a saúde e, com isso, proporcionar a es-
colha de programas de atividades físicas para praticar além das que são realizadas 
durante os anos escolares, visto que praticar atividades físicas representa um im-
portante fator de qualidade de vida e/ou saúde para todas as pessoas. 

Em consequência, nesta abordagem, o professor assume novo papel em face da 
estrutura educacional, procurando, em suas aulas, criar situações que conduzam o 
estudante a optar por um estilo de vida ativo quando adulto. Para isso precisa uti-
lizar estratégias de ensino de investigação, apresentando resultados de pesquisas, 
de experiências já concretizadas e relacionadas à saúde.

Segundo Nahas (2017), a fim de que os alunos possam incluir o hábito de praticar 
atividades físicas em sua vida, é importante que os mesmos conheçam os conceitos 
básicos relacionados à saúde e à aptidão física. É necessário, também, que os alunos 
sintam prazer na prática dessas atividades e desenvolvam diferentes graus de habili-
dade motora (para percepção de competência e motivação). De acordo com o mesmo 
autor, essa é uma função relevante e de responsabilidade da Educação Física escolar. 

Acreditamos que, nesta abordagem, fica claro o quanto o papel do professor é 
fundamental: formar alunos autônomos para a prática de atividades físicas fora do 
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ambiente escolar. Se, durante as etapas de formação básica, o professor conseguir 
fazer com que os estudantes gostem de praticar algum tipo de jogo, brincadeira, 
esporte, ou outro componente da cultura corporal do movimento, e levem esse 
gosto para a vida adulta, estará contribuindo, e muito, para que toda a população 
viva um futuro mais ativo e saudável.

Numa palavra: os professores de Educação Física, em conjunto com a comu-
nidade escolar (Secretarias de Educação, escola e pais) precisam colaborar com a 
formação dos estudantes, procurando subsidiar suas práticas pedagógicas com fi-
nalidades educacionais. Desse modo, os objetivos devem estar voltados ao desen-
volvimento de competências e à adoção de um estilo de vida saudável, desfrutando 
e apreciando as diferentes manifestações da cultura corporal do movimento.
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A educação psicomotora é uma alternativa pedagógica para ser desenvolvida 
nas aulas de educação física escolar, com o propósito de utilizar o movimento como 
uma das bases fundamentais da educação global dos alunos dos anos iniciais. Mas 
isso só foi possível a partir de 1980, como veremos a seguir.

A finalidade deste capítulo é propor a educação psicomotora nas aulas de educa-
ção física dos anos iniciais do ensino fundamental. Para dar início a este capítulo le-
var-se-á a conhecer, numa breve linha do tempo, o surgimento da psicomotricidade 
e seus principais autores. A psicocinética e os jogos tradicionais como ferramentas 
pedagógicas para promover a educação global da criança através do movimento. 
Na sequência será revelada a concepção de aprendizagem e desenvolvimento que 
sustenta esta praxe pedagógica. A seguir, serão vistos os fundamentos psicomoto-
res e as atividades práticas para promovê-los através do repertório lúdico dos jogos 
tradicionais, e das atividades práticas da psicocinética na idade escolar. Logo após, 
vamos sugerir um modelo de plano de aula. E por fim, será recomendada uma ficha 
de avaliação para acompanhar o desenvolvimento psicomotor dos alunos.

  
Psicomotricidade: Os caminhos 
percorridos que compõem sua história.

O termo “psicomotricidade” surge no início do século XX. O corpo passa a ser 
estudado inicialmente pela neurologia para nomear as zonas do córtex cerebral 
situadas mais além das regiões motoras; e depois por psiquiatras para a classifica-

CAPÍTULO
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e da Psicocinética na Promoção do 

Desenvolvimento Psicomotor
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ção de problemas patológicos. Os estudos neurológicos demonstraram que havia 
diferentes disfunções graves sem que o cérebro estivesse lesionado ou sem que a 
lesão fosse claramente localizada.

Em seguida são descobertos na psiquiatria distúrbios da atividade gestual e da 
atividade práxica, no entanto, o esquema anátomo-clínico que determinava para 
cada sintoma sua correspondente lesão focal, já não podia explicar alguns fenôme-
nos patológicos. 

Os estudos no campo patológico do neuropsiquiatra Henry Dupré, no início do 
século XX (1907-1909), foram relevantes para o âmbito psicomotor, já que é ele 
quem afirma a independência da debilidade motora de um possível correlato neu-
rológico. Henry Wallon (1925) médico e psicólogo, diz ser o movimento humano 
essencial como instrumento na construção do psiquismo e relaciona o movimento 
ao afeto, à emoção, ao meio ambiente e aos hábitos do indivíduo. Guilmain (1935) 
neurologista desenvolve um exame psicomotor para fins de diagnóstico, de indica-
ção da terapêutica e de prognóstico. 

Este autor é o criador da reeducação psicomotora e utiliza exercícios para ree-
ducar atividade tônica, atividade de relação e atividade motora, no trabalho com 
crianças que apresentem debilidade mental/ motora. Julian de Ajuriaguerra, psi-
quiatra (1947), redefine o conceito de debilidade motora, considerando-a como 
uma síndrome com suas próprias particularidades. É ele quem delimita com clareza 
os transtornos psicomotores que oscilam entre o neurológico e o psiquiátrico. 

A partir destas novas contribuições a psicomotricidade diferencia-se de outras 
disciplinas, adquirindo sua própria especificidade e autonomia. Na década de 1970, 
diferentes autores definem a psicomotricidade como uma motricidade de relação. 
Começa então, a ser delimitada uma diferença entre uma postura reeducativa e 
uma terapêutica. O profissional na sua prática afasta-se da técnica instrumentalista 
e aproxima-se do corpo de um sujeito e dá, progressivamente, maior importância à 
relação, à afetividade e ao emocional. 

A Psicomotricidade no Brasil

A psicomotricidade no Brasil foi difundida a partir de 1968 com cursos em uni-
versidades de diversos estados brasileiros. A Educação Especial na Europa e no Bra-
sil incentivou o surgimento da psicomotricidade, através de diferentes formações, 
com o propósito de dar conta das múltiplas necessidades educativas especiais das 
crianças. Em 1980 foi fundada a Sociedade Brasileira de Terapia Psicomotora e in-
cluída à Sociedade Internacional de Psicomotricidade, sediada em Paris/França. Em 
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1982, surgem as primeiras publicações na área da psicomotricidade, através da So-
ciedade Brasileira de Terapia Psicomotora/SBTP. O Rio de janeiro sediou o 1º curso 
de Pós-Graduação (1983) e de Graduação em Psicomotricidade (1989), além de ser 
o 1º estado brasileiro a reconhecer a profissão de psicomotricista (2018). 

Em síntese, ao longo da história da psicomotricidade a abordagem do corpo 
sofreu mudanças fundamentais. Avança do aspecto puramente MOTOR para um 
CORPO EM MOVIMENTO, até chegar à concepção de UM HOMEM COM UM CORPO 
EM MOVIMENTO. Esta visão fornece ao corpo um carácter indivisível e de certa 
forma justifica a sequência do surgimento das três vertentes de atuação utilizadas 
até momento atual: em clínicas na reeducação e terapia; e na escola na educação 
psicomotora.

 As Áreas de Atuação da Psicomotricidade:
Reeducação, Terapia e Educação

A Reeducação Psicomotora

A reeducação psicomotora utiliza técnicas específicas a partir de exercícios psi-
comotores e jogos de acordo com o sintoma observado no exame psicomotor. A 
atuação do psicomotricista normalmente é diretiva, mas também pode ser não 
diretiva.

Terapia Psicomotora

Terapia psicomotora não aborda diretamente o sintoma dos conflitos e dificulda-
des na relação do eu/outro/objeto a serem resolvidos ou abreviados. Revive situa-
ções afetivas passadas através de jogos com mediação corporal, expressiva e lúdica, 
a fim de harmonizar e maximizar o potencial motor, cognitivo e afetivo-relacional. 
Faz uso do relaxamento como prática terapêutica e de atividades livres e lúdicas.

A Educação Psicomotora

A educação psicomotora desenvolve as capacidades básicas, sensoriais, percep-
tivas e motoras da pré-escola e Anos iniciais do ensino fundamental da escola re-
gular. Embora também possa estender-se aos demais anos escolares, uma vez que 
serve ao desenvolvimento da pessoa, na integração deste sujeito consigo, com o 
mundo dos objetos e com outros. Pode utilizar práticas diretivas e não diretivas.
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As duas linhas de ação da psicomotricidade: 
funcional e relacional

A linha Funcional é a primeira linha da psicomotricidade, sua prática teve início 
na França na década de 1960. É desenvolvida nos atendimentos de reeducação em 
clínicas, assim como na educação psicomotora nas escolas. Essa forma de atuar so-
bre o corpo caracteriza-se por ser dirigida, a partir das dificuldades demonstradas 
na avaliação psicomotora. As intervenções eram tecnicistas e o julgamento do re-
sultado era um critério a ser seguido pelo psicomotricista. Atualmente na escola, e 
também nas clínicas, a abordagem construtivista tem se somado às suas propostas 
pedagógicas oferecidas às crianças.

A linha Relacional surge a seguir nos anos 80 na França. Contrapõe-se a atuação 
diretiva, na época utilizada pela linha funcional, por entender que sua prática não 
dava conta das necessidades das crianças no que diz respeito ao desenvolvimento 
dos aspectos motor, afetivo, cognitivo e social. Nesse momento abandonam-se as 
atividades dirigidas (famílias de exercícios motores), e o jogo, no sentido de brincar, 
passa a ser o protagonista desta proposta. Como criadores desse inovador método, 
sobressaem-se os franceses André Lapierre e Bernard Aucouturrier. No momento 
atual, é oferecida especialmente às crianças da educação infantil na rede privada e 
pública de ensino. 

Neste capítulo propomos estudar a linha funcional da psicomotricidade, seus re-
ferenciais teóricos mediante o conhecimento dos seus fundamentos, como também 
práticos a partir da proposta de duas práticas pedagógicas. Nesta sequência vere-
mos as duas ferramentas pedagógicas sugeridas, o referencial teórico e prático dos 
jogos tradicionais, a partir do repertório lúdico do Rio Grande do Sul (GARCIA; MAR-
QUES, 1991-92), e a teoria e prática da psicocinética (LE BOULCH, 1987). Esta obra 
compõe o acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola disponível aos profes-
sores. E após, estudaremos os referenciais teóricos dos fundamentos psicomotores.

A intenção em sugerir os jogos tradicionais deu-se a partir da experiência, tanto 
como pedagoga e psicomotricista na escola regular, quanto como professora de 
cursos de pós-graduação e extensão que compõe a formação permanente dos pro-
fessores. Percebeu-se muitas vezes a ansiedade por parte dos professores na busca 
de atividades práticas para promover o desenvolvimento psicomotor dos alunos, 
como se fosse algo muito distante a ser conquistado, com atividades específicas e 
dissociadas do repertório da cultura corporal infantil. Acreditamos que isto se dê 
pela falta de uma formação nos cursos de licenciatura, tanto em educação física 
quanto em pedagogia que dê conta dos referenciais teóricos e práticos da psico-
motricidade. Uma vez que serão estes os professores especialistas do currículo dos 
Anos iniciais do ensino fundamental. 
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Nestes anos de escolaridade os alunos estão no auge do desenvolvimento psi-
comotor. Em contrapartida, observa-se o destaque do desenvolvimento psicomo-
tor na bibliografia voltada para o desenvolvimento infantil, inclusive presente em 
todos os projetos pedagógicos das escolas da educação infantil aos Anos iniciais do 
ensino fundamental. O professor, embora esteja ciente do valor da promoção do 
desenvolvimento psicomotor para as crianças onde as aprendizagens escolares tem 
um papel de destaque, como já dissemos, na maioria das vezes ainda não possui 
uma base teórica e prática que sustente sua ação pedagógica para ajudar o aluno 
a evoluir.

Mesmo assim, segue sua práxis e busca de alguma forma promovê-lo, e pode 
optar em colocar em prática inúmeras atividades com esse fim (disponíveis na in-
ternet). Mas ao mesmo tempo, não se sente seguro sobre quais fundamentos está 
desenvolvendo, e o que isto pode influenciar no desenvolvimento da criança. Para 
tal, vamos usar uma metáfora: é como se o professor levasse o aluno para navegar 
de um ponto a outro num mar aberto. Caso as condições do mar estejam favoráveis 
o aluno chegará ao seu destino, sem dificuldade. Do contrário, se o mar não estiver 
propício, o professor não saberá como intervir para ajudá-lo, e isto acarretará gran-
des prejuízos à viagem. 

É possível observar ainda outro comportamento do professor com a intenção 
de favorecer o desenvolvimento psicomotor. Agora, a fim de garantir-lhe proteção 
e segurança com a melhor das intenções, irá limitar-se a ofertar apenas algumas 
atividades que compõe seu acervo. Essas atividades costumam esgotar-se logo e 
parecem não ter sentido na sua realização, tanto para o professor quanto para os 
alunos. Além disso, tornam-se mecânicas, estereotipadas e carregadas de julga-
mentos quanto à sua prática. Ao contrário do que pensa, essa conduta pedagógica 
irá abreviar o repertório psicomotor dos seus alunos, o que acarretará prejuízo 
no desenvolvimento neuropsicomotor, pela escassez na construção de caminhos 
neurais. 

Em seguida iremos desencadear razões por sugerir o jogo tradicional como fer-
ramenta pedagógica na promoção do desenvolvimento psicomotor.

  
Os jogos tradicionais

Tomaremos como referência o jogo como fenômeno cultural o qual possui argu-
mentos históricos, etimológicos e etnográficos de sociedades distintas no tempo e 
culturalmente.Pensaremos no jogo como tradicional, pedagógico, terapêutico, coo-
perativo, competitivo, uma atividade lúdica desenvolvida por adultos (facilitador) e 
crianças, em diferentes espaços, onde o fim é a vivência em si do prazer em realizar, 
daqueles que se envolvem nesta atividade. 
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O jogo é uma atividade ou ocupação voluntaria, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e espaço, segue regras livremente combinadas e 
absolutamente obrigatórias, é dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de 
um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida 
cotidiana. O jogo é algo inato ao homem e aos animais, pois ultrapassa a esfera da 
vida humana e não se baseia em elementos racionais, é uma categoria primária da 
vida, anterior à cultura, servindo-se esta do jogo para evoluir (HUIZINGA,2007). 

O jogo apresenta algumas características essenciais, como sendo uma atividade 
livre, aceita como não séria e exterior à vida habitual, onde o jogador poderá sen-
tir-se profundamente absorvido. 

 “Esta atividade está desvinculada de qualquer interesse material, com a qual 
não se deve pretender ter qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais e 
temporais próprios, segundo certa ordem e certas regras. Ademais, o jogo em si, 
em sua natureza é instrumento sócio cultural” (HUIZINGA, 2007, p. 16).

Os Jogos Tradicionais impulsionam diferentes estudos em várias áreas de conhe-
cimento como a história, psicologia, pedagogia, sociologia, etnografia, linguística 
entre outras. Neste contexto a psicomotricidade aqui se insere com a intenção de 
oferecer os jogos tradicionais como ferramenta pedagógica e promover o desenvol-
vimento psicomotor. As brincadeiras são os modos básicos pelas quais as crianças 
tomam consciência de seu corpo e de suas capacidades motoras. Brincar também 
serve como um importante facilitador do crescimento cognitivo e afetivo da crian-
ça. (GALLAHUE, 2005.p.204).

Os jogos tradicionais são praticados há séculos em diferentes espaços e tem-
pos, são transmitidos oralmente de geração para geração e adaptam-se às suas 
diferentes maneiras de ser e viver, e são utilizados desde as sociedades agrícolas 
como forma de lazer para ocupar as horas livres. Esse tipo de jogo varia de região 
para região o que justifica suas variantes, isto é, as diferentes maneiras de jogar um 
mesmo jogo, p. ex: a amarelinha, sendo muitas vezes motivo de discórdia entre as 
crianças para fazer valer sua forma de jogar. 

As raízes folclóricas são responsáveis pela origem e significado dos jogos tradicio-
nais no Brasil, isto é, a mistura ou a incorporação das três raças, a vermelha, a negra 
e a branca na figura dos primeiros colonizadores portugueses. Em razão da miscige-
nação é difícil precisar a colaboração específica de cada um deles quanto à transmis-
são lúdica. No entanto, pesquisas em contextos de etnias específicas podem revelar 
a contribuição de cada um deles no nosso folclore brasileiro (KISHIMOTO, 2003).

Investigações sobre o jogo tradicional revelam o enfraquecimento do espirito 
lúdico a partir do realismo e da revolução industrial. Além disto, a valorização do 
esporte e da profissionalização foram outras causas que favoreceram a ausência da 
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espontaneidade presente no jogo como fenômeno cultural. (HUIZINGA, 2007). Per-
cebe-se desde então, várias mudanças na oferta e realização dos jogos tradicionais, 
influenciados principalmente pela presença da família no mercado de trabalho, 
pela insegurança causada pela violência urbana, pela falta de espaços públicos de 
lazer, pelo incremento da indústria dos brinquedos, com objetos muito atraentes 
modificando as interações sociais, e a influência da mídia no aumento do consumo 
dos brinquedos industrializados (FRIEDMANN, A, 2002). 

Diante do exposto as escolas estão sendo chamadas para atrair o interesse das 
crianças pelas práticas corporais da cultura infantil, sendo um dos poucos espaços 
disponíveis para a criança brincar com segurança. Neste contexto quando a edu-
cação psicomotora utiliza como ferramenta pedagógica os jogos tradicionais, ao 
mesmo tempo em que promove a construção do repertório das práticas corporais 
da cultura infantil, favorece o desenvolvimento global dos alunos. Além disto, con-
tribui para que as crianças não sejam preferencialmente estimuladas a nível visual 
perceptivo, através dos jogos disponíveis nas mídias, onde o movimento e as inte-
rações sociais são excluídos.

Para concluir, estamos cientes do valor do jogo como manifestação do homem 
de sua presença no mundo, do seu valor enquanto formador da cultura. Os seja, os 
jogos tradicionais são criados pelos seus praticantes a partir do repertório das ge-
rações passadas e adaptados às características do tempo e local que será realizado. 
Geralmente está associado ao Folclore, o teatro, as lendas, as adivinhas, os cos-
tumes e como festa, quando é usado como atividade de pausa do trabalho. Com 
essa proposta de prática através do jogo tradicional, busca-se aproximar o conheci-
mento do vasto vocabulário de brincadeiras que compõem as atividades lúdicas da 
cultura infantil, em especial as brincadeiras do Rio Grande do Sul, e utilizá-las como 
recurso pedagógico na educação psicomotora. Pois quanto mais diversificadas, pra-
zerosas e criativas forem essas atividades, mais elementos reunirão para auxiliar 
seu complexo processo de desenvolvimento psicomotor. 

A outra ferramenta pedagógica disponível neste capítulo é a psicocinética, conhe-
cida como uma teoria geral do movimento humano que considera os aspectos hu-
manos, além dos biológicos para o seu desenvolvimento, a qual trataremos a seguir. 

  
A teoria da psicocinética de Le Boulch

A teoria da psicocinética proposta por Le Boulch nos de 1970 a 1980, “é uma 
educação psicomotora de base que tem sequência no plano das aquisições instru-
mentais e das atividades de expressão visando desenvolver e manter a disponibili-
dade corporal e mental” (LE BOULCH 1987, P.47). Neste sentido, a educação psico-
motora entra na escola, a fim de subsidiar os professores para auxiliar os alunos em 
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suas dificuldades escolares de origem cognitivas como a atenção na leitura e escri-
ta; na matemática; e afetiva mediante seus relacionamentos (eu/objeto/e o outro). 
A intenção é proporcionar um olhar voltado para além dos aspectos motores da 
aprendizagem, até então trabalhados na educação física tradicional. A psicocinética 
vincula à educação do corpo a outras áreas do desenvolvimento como o afetivo, o 
emocional, o cognitivo e o social traz uma nova perspectiva ao desenvolvimento 
motor, quando não o associa somente aos aspectos neurológicos. 

Esta alternativa pedagógica para ser desenvolvida nas aulas de educação físi-
ca compreende a criança como um ser dinâmico que interage com a realidade, 
operando ativamente com objetos e pessoas. Em relação ao movimento corporal, 
entende que, à medida que forma um vocabulário motor diversificado, torna-se au-
tônoma para fazer suas escolhas, pois seu corpo responderá a inúmeras intenções 
e interações sobre o que fazer com ele.

Le Boulch (1987) descreve os três tipos de apoios à disposição do professor dos 
Anos iniciais, tendo em vista a psicocinética; 

1 -  Os jogos de imaginação ou jogos simbólicos os quais possuem um valor de 
expressão.

2 -  Os jogos funcionais e os jogos com regras, os jogos funcionais aplicam-se à ne-
cessidade de movimento da criança, desde os exploratórios ou de exercícios 
até os de conquista, ao confrontar-se com tarefas reais a serem resolvidas; 
e os jogos com regras desempenham um papel importante na socialização, 
pois favorece para que suas relações no jogo elevem-se do nível emocional 
ao nível racional, (desde lúdicos tradicionais aos esportivos) e serve de apoio 
ao pensamento indutivo.

3 -  As sessões metódicas são desenvolvidas com atividades específicas, a fim de 
organizar uma praxia motora. 

A prática da psicocinética está fundamentada sobre as leis do desenvolvimento 
psíquico e motor. Recomenda- se para ser trabalhada desde a mais tenra idade, 
uma vez que poderá prevenir inadaptações difíceis de corrigir quando já estrutu-
radas. Esta alternativa pedagógica condiciona todos os aprendizados pré-escola-
res e escolares; leva a criança a tomar consciência de seu corpo, da lateralidade, a 
situar-se no espaço, a dominar o tempo, a adquirir a coordenação de seus gestos 
e movimentos, ao mesmo tempo em que desenvolve a inteligência. (LE BOULCH, 
1984). Após o referencial teórico de cada fundamento psicomotor iremos sugerir 
atividades baseadas nessa teoria.

A seguir conversaremos sobre a vertente teórica sócio construtivista ou sócio 
histórica, a qual sustentará nossa ação pedagógica, e sua concepção sobre a ativi-
dade de brincar na promoção do desenvolvimento da criança.
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Concepção de aprendizagem e desenvolvimento 
que sustenta esta praxe pedagógica

Acredita-se que a criança apresenta uma natureza interativa. Nessa lógica Vy-
gotsky (1988) a respeito da sua teoria histórico-social diz ser o psiquismo humano 
uma construção social, resultante da apropriação dos conhecimentos e das produ-
ções culturais da sociedade, por meio das relações que o sujeito estabelece com 
essa sociedade. O ser humano cria instrumentos de ordem física e simbólica os 
quais são utilizados para conhecer, criticar, comunicar suas experiências e construir 
novas formas de pensar, com o propósito de transformar o mundo que o cerca. A 
função simbólica é utilizada pela criança na passagem da inteligência ação para a 
inteligência pensamento. Nesse novo nível, a criança irá reconstruir tudo o que já 
adquiriu no plano das ações. Esquemas são reconstruídos em um campo novo e 
amplo. (LOBO; VEGA, 2010). Encontra-se aí o valor das diversas práticas corporais 
na vida das crianças. 

Na visão sócio construtivista ou sócio histórica, as diferentes maneiras de brin-
car acontecem num contexto cultural, onde é improvável dissociar afeto e cogni-
ção, forma e conteúdo, da ação humana. A criança envolvida numa atividade lúdica 
exercita habilidades específicas e adquire incontáveis oportunidades por fazer par-
te de um grupo, as interações sociais provocadas pela atividade de brincar somam 
de forma qualitativa às suas experiências de aprendizagens na infância.

Um conceito especialmente usado nas experiências educacionais inspiradas em 
Vygotsky é o da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que se apresenta por 
um espaço social de inúmeras trocas e de diferentes naturezas: cognitiva, afetiva 
e social. As atividades lúdicas dos jogos tradicionais e da psicocinética incentivam 
a criança a colocá-las em ação, quer dizer, impulsionam a criança de um estágio a 
outro do desenvolvimento. A esse conceito é incorporado outros dois referentes ao 
processo de desenvolvimento da criança. Um chamado Nível de Desenvolvimento 
Real que explica o conhecimento real da criança, o que ela já sabe fazer sozinha, e 
o outro é o Nível de Desenvolvimento Potencial que diz respeito ao que ela pode 
fazer mediante a intervenção de outras pessoas, como o relato a seguir:

Um bom exemplo de atuação na ZDP através da interação do professor é ensinar 
uma criança a executar uma rolagem de corpo. Aí o professor incentiva, corrige e 
propõe níveis de exigências cada vez maiores, mas sempre em função de sua per-
cepção do que a criança pode ou não fazer. A criança evolui porque está recebendo 
novas informações e desafios, que exigem que ela vá um pouco além do que já 
sabe. Aos poucos, o que acontecia na (NDP) passa a ser feito pelas crianças sozinhas 
(NDR), e o professor pode aumentar o nível de seus desafios e exigências (LOBO; 
VEJA, 2010, P.20).
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O exemplo evidencia o valor das intervenções nas aulas de educação física, a 
fim de ajudar os alunos a encontrar o movimento adequado, e colaborar para a 
formação de caminhos neurais corretos na construção do seu vocabulário motor. 
Por outro lado, o convívio social produz no indivíduo novas potencialidades, num 
processo dialético contínuo, pois quando a criança busca soluções para situações-
-problema nas orientações que recebeu de outras pessoas, sejam professores ou 
colegas, ativa esquemas processuais cognitivos e comportamentais. Cabe salientar 
que a conduta pedagógica será sugerir os jogos tradicionais e a psicocinética na ida-
de escolar a partir de um planejamento prévio a fim de alcançar os objetivos previs-
tos. O professor irá intervir quando necessário para ajudar o aluno a organizar sua 
ação motora, isto quando um colega não o fizer anteriormente, ou para ajudá-los a 
organizarem- se para seguir as regras dos jogos.

Na sequência conheceremos os fundamentos psicomotores e algumas suges-
tões de práticas para desenvolvê-los, a partir dos jogos tradicionais e da psicociné-
tica tratados anteriormente. 

  
Componentes do 
Desenvolvimento Psicomotor

1 Esquema Corporal
Resulta da maturação e das experiências provenientes do corpo e das sensações 

que experimentamos. Ao nascer a, criança traz consigo uma bagagem de sensações, 
inicialmente sem significado para ela, que diz respeito à recepção dos estímulos inter-
nos e externos onde o cérebro busca compreender o mundo; e percepções proprio-
ceptivas, que é a capacidade de perceber e regular as diferentes posições do corpo. 

Nos primeiros meses de vida, na fase da atividade reflexa a organização dessas 
informações ocorre a partir da mielinização das fibras nervosas, independentemen-
te das aprendizagens. Esquema corporal é a impressão que se tem de si mesmo, 
subjetivamente baseada em percepções internas, proprioceptivas e externas, ex-
teroceptivas.

O corpo é um referencial importante na construção da identidade. As respos-
tas motoras que o corpo oferece as solicitações do cotidiano da criança podem 
reforçar ou dificultar a relação que estabelece consigo mesmo. A construção da 
personalidade da criança está sustentada por seu corpo real, e a sua ação através 
de diferentes experimentações favorecerá a construção do esquema corporal.

O esquema corporal é o resultado das experiências que possuímos provenientes 
do corpo e das sensações que experimentamos não é um conceito aprendido, que 
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se possa ensinar, ele é um resumo e uma síntese de sua experiência corporal. “Com 
o passar dos anos e nas consequentes fases do ciclo vital, o esquema corporal, se 
consolida e se modifica naturalmente, através das características individuais (ge-
nótipo e fenótipo), do ambiente (experiências) e das tarefas executadas” (LOBO; 
VEGA, 2016, p.2).

O esquema corporal se organiza em linhas gerais pela experimentação do corpo 
desde o nascimento e prolonga-se por toda a existência numa evolução dialética 
inacabada. 

As leis que determinam o desenvolvimento postural humano baseiam-se nos 
princípios a seguir:

· Céfalo-caudal -  o desenvolvimento ocorre da cabeça para os pés. A estrutura-
ção começa na cabeça e chega às pernas.

· Próximo-distal -  o desenvolvimento acontece a partir do eixo central do cor-
po (tronco) para as extremidades.

Em meio às experimentações da criança com o seu corpo, o objeto e o outro, 
destacamos o estágio do espelho ou imagem especular como vivência fundamental 
no desenvolvimento do esquema corporal. A criança por volta dos seis meses de 
idade usa o espelho como fator de conhecimento de si, raciocina, descobre seu eu e 
o outro. Aos poucos, vai perceber que está onde se sente e não onde se vê. (LOBO; 
VEGA, 2010).

É a regulação da posição das diferentes partes do corpo quando solicitada num 
determinado movimento. Diz respeito a sentir e aperfeiçoar, é uma forma de aten-
ção centrada no corpo a partir das informações sensoriais e perceptivas que levará 
a função de interiorização, e a seguir a conscientização do esquema corporal. Esta 
noção não está relacionada apenas aos aspectos motores, mas também as relações 
entre os aspectos emocionais e as necessidades biológicas (SCHILDER, 1981). É um 
resumo e uma síntese da experiência corporal, faz a ligação com o mundo.

É localizar, reconhecer e mapear as diferentes partes do corpo e integrá-las na 
realização de um determinado movimento ou postura. É um conhecimento ime-
diato que temos de nosso corpo em posição estática ou em movimento, na relação 
das suas diferentes partes entre si e, especialmente nas relações com o espaço e os 
objetos que nos cercam (LE BOULCH,1984).

Ou ainda, nunca se sabe se o esquema corporal é um esquema funcional, uma 
noção que se aplica ao sentimento que possuímos do nosso corpo, ou se é o nome 
que se dá a função dos mecanismos fisiológicos que nos dão o sentimento corres-
pondente à estrutura real do corpo (AJURRIAGUERRA,1980). 

A seguir, tratar-se-ão das etapas do esquema corporal a partir dos estudos de 
Lê Boulch,1984.
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1ª Etapa: corpo vivido (até 3 anos de idade): 

Corresponde a fase de inteligência sensório motora de Piaget. O bebê sente o 
meio ambiente como fazendo parte dele mesmo. À medida que cresce amplia suas 
experiências a partir do amadurecimento do sistema nervoso e passa a diferenciar-
-se de meio ambiente. A necessidade de movimentação leva a criança nesse perí-
odo, a enriquecer a experiência subjetiva do seu corpo e a ampliar sua experiência 
motora. Suas atividades inicialmente são espontâneas, por iniciativa própria e pela 
exploração que se ajusta, descobre e compreende o meio. Esse ajuste significa que 
a criança, mesmo sem fazer reflexão sobre seus atos, vai adequando suas ações a 
situações novas, isto é, desenvolve a “função de ajustamento”. A eficácia dos ajus-
tamentos posteriores é resultado da memória e da imagem do corpo no final dessa 
etapa. Ex: a criança entra em uma caixa de papelão, após várias investidas, sem 
nenhum projeto anterior.

2ª Etapa: corpo percebido ou descoberto (3 a 7 anos):

Representa a organização do esquema corporal devido à maturação da função de 
interiorização que é definida como a possibilidade de deslocar sua atenção do meio 
ambiente para seu próprio corpo, a fim de levar à tomada de consciência. A função 
de interiorização permite a passagem do ajustamento espontâneo, a um ajustamen-
to controlado que, propicia um maior domínio do corpo. Faz com que a criança passe 
a aperfeiçoar e refinar seus movimentos, o que favorece uma maior coordenação 
dentro de um espaço e tempo determinado. Descobre sua dominância, e com ela seu 
eixo corporal, e o corpo passa a ser um ponto de referência para se situar e situar os 
objetos em seu espaço e tempo. No final dessa fase, a criança pode ser caracteriza-
da como pré-operatória, porque está submetida à percepção num espaço em parte 
representado, mas ainda centralizado sobre o próprio corpo. Ex: Brinca de caçador, 
desloca-se no espaço e tempo de forma a evitar o toque da bola em seu corpo.

3ª Etapa: corpo representado (7 a 12 anos): 

Nessa etapa observa-se a estruturação do esquema corporal. A representação 
mental do corpo consiste numa simples imagem reprodutora: é uma imagem de 
corpo estática. A criança só dispõe de uma imagem mental do corpo em movimen-
to a partir de 10/12 anos, significa que atingiu uma representação mental de uma 
sucessão motora, com a introdução do fator temporal. Sua imagem do corpo passa 
a ser antecipatória, e não mais somente reprodutora, o que revela a evolução das 
funções cognitivas correspondentes ao estágio descrito por Piaget de operações 
concretas. Os pontos de referência não estão mais somente centrados no corpo 
próprio, e podem ser exteriores ao sujeito, dessa maneira cria os pontos de refe-
rência que irão orientá-lo, a fim de programar e realizar mentalmente suas ações 
em pensamento. Ex: programar sua trajetória numa atividade de escalada.
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Perturbações do esquema corporal 
Afora os problemas motores e intelectuais, as perturbações de esquema corpo-

ral são de origem afetiva, e manifestam normalmente os comportamentos a seguir: 
(DE MEUR,1984)

a)  Dificuldade em localizar as partes de seu corpo e posicionar seus membros; 

b)  Lentidão nos gestos e falta de domínio na ação; 

c)  Dificuldade na orientação espaço-temporal, confundindo coordenadas de 
espaço (em cima, embaixo, vertical, horizontal), e sentido de direção, o que 
dificulta sua organização nas atividades realizadas com seu corpo e na sua 
organização no papel, na escrita.

d)  Pode interferir nas relações interpessoais e levar a um mau desenvolvimento 
da linguagem. 

Logo a seguir, iremos sinalizar algumas atividades práticas com a intenção de 
apontar um caminho que poderá ser percorrido pelo professor para promover a 
educação psicomotora. Como acreditamos ser a trajetória pessoal/profissional de-
finitivas nas escolhas do seu fazer pedagógico, decidimos oferecer duas alternativas 
de práticas pedagógicas. Uma vez que teremos aqueles que se identificam com 
um trabalho de cunho mais lúdico, proposto pelos estudos de mestrado dos jogos 
tradicionais do Rio Grande do Sul de Garcia; Marques (1991-92). Como também 
aqueles professores que se identificarão com as atividades práticas da psicocinéti-
ca proposta por Le Boulch (1987), com atenção à promoção do esquema corporal 
e percepção, mas sem perder o carácter lúdico-expressivo. E ainda, aqueles que 
farão a escolha por desenvolver as duas propostas pedagógicas aqui sugeridas- os 
jogos tradicionais e a psicocinética. Cabe explicar que após as atividades práticas 
sugeridas, tendo como referência os estudos de Garcia; Marques (1991-92), sempre 
haverá espaço para muitas outras brincadeiras que possam ser realizadas, uma vez 
que essas atividades são criadas pela cultura e podem ser acrescentadas a partir do 
repertório lúdico do grupo que estamos trabalhando. 

Atividades práticas:
Jogos Tradicionais

FUNDAMENTO PSICOMOTOR: ESQUEMA CORPORAL
Pimenta, pimentinha, pimentão, estátua, pose, entre outras.

Fonte: Garcia; Marques (1991, p. 84-6)
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Psicocinética do Movimento

PERCEPÇÃO, TOMADA DE CONSCIÊNCIA E CONHECIMENTO DE SEU CORPO PRÓPRIO.

a - Exercícios de conscientização segmentária dos membros superiores.
b - Tomada de consciência da mobilidade do eixo corporal no chão.
c - Tomada de consciência da mobilidade do eixo corporal em postura ereta.
d - Tomada de consciência da mobilidade da cintura escapular, independência braço-tronco.

Fonte: Le Boulch (1987, p.179 -91)

2 Coordenação global, fina e óculo-manual

Coordenação

Os movimentos coordenados ocorrem de forma harmoniosa, econômica e 
precisa. Ou seja, coordenação é o sincronismo a partir da combinação da ação de 
diversos grupos musculares envolvidos nos movimentos solicitados no dia-dia de 
uma pessoa, com o máximo de eficiência e economia, desde os mais simples aos 
mais complexos. 

Deve-se dar atenção especial à atividade motora integral. O passo seguinte será 
promover o desenvolvimento da função de ajustamento, que se traduz pelo empe-
nho em realizar diversos movimentos e descobertas numa trajetória motora, é a 
passagem da atividade espontânea à controlada sem prejudicar o caráter expressi-
vo do movimento, a fim de promover a disponibilidade corporal e mental (LÊ BOU-
LCH,1984). 

Por exemplo: lançar uma bola, com tamanho ou peso diferente do que habitual-
mente lançava, a fim de derrubar latas de alumínio dispostas em uma fileira. 

Fala-se até aqui de coordenação de forma geral; em seguida, será dividida para 
melhor estudá-la em global, fina e óculo- manual.

Coordenação global

Diz respeito às atividades dos grandes grupos musculares com predominância 
na utilização dos membros inferiores. A coordenação global depende em parte da 
capacidade de equilíbrio postural do indivíduo. Quanto maior o equilíbrio, mais 
econômica será a atividade do sujeito e mais coordenadas serão suas ações.
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Atividades práticas:
Jogos Tradicionais 

FUNDAMENTO PSICOMOTOR: COORDENAÇÃO GERAL
Caçador; pegador; jogo do elástico; tem pão; fita; eu sou pobre/eu sou rica; a calçada é minha 
não é do peru; entre outras.

Fonte: Garcia; Marques, (1991, p. 35-140)

Atividades Práticas da Educação pelo Movimento

COORDENAÇÃO GERAL 

A - Exercícios de arremesso
B - Saltos e transposições de obstáculos
C - Deslocamentos com quatro apoios e agilidade no chão.
D - Jogos funcionais

Fonte: Le Boulch (1987, p.150-164)

A coordenação fina e óculo-manual 

Constitui um aspecto particular da coordenação global e diz respeito à habili-
dade e destreza manual. Os movimentos são mais específicos e envolvem peque-
nos grupos musculares. Defende Brandão,1984 “(...) ser a mão um instrumento de 
ação, a serviço da inteligência”. Só possuir uma coordenação fina não é suficiente, 
é necessário que haja também, um controle ocular, onde a visão acompanha os 
gestos da mão. Chamamos isto de coordenação óculo-manual ou viso-motora. Esta 
coordenação é essencial para a escrita e leitura e de muitas atividades práticas da 
rotina.

A experimentação do corpo todo pelo trabalho em coordenação global favorece 
a independência do braço em relação ao ombro, e a independência da mão e dos 
dedos, fatores decisivos de precisão da coordenação viso motora. A escrita neces-
sita desta independência dos membros, para que ocorra de maneira econômica, 
sem cansaço e sem pressão sobre os dedos, com um tônus muscular adequado. “A 
escrita é, “A escrita é, antes de qualquer coisa, um aprendizado motor” (LÊ BOUL-
CH,1987). Sendo assim, o professor deve encorajar o controle postural das crianças 
no ato de sentar, levá-los a uma tomada de consciência de como posicionar seu 
corpo de forma confortável e relaxada no ato da escrita. O que favorece o controle 
da pressão gráfica sobre o papel e o lápis e o freio dos movimentos para responder 
às exigências de precisão, na forma das letras e rapidez de execução.
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Atividades práticas:
Jogos Tradicionais 

FUNDAMENTO PSICOMOTOR: COORDENAÇÃO MOTORA FINA E ÓCULO MANUAL 
Jogos de arremessar e apanhar; cinco Marias; entre outras. 

Fonte: Garcia; Marques (1991, p. 61-75)

Atividades Práticas da Educação pelo Movimento

COORDENAÇÃO MOTORA FINA PARA O APRENDIZADO DA ESCRITA 

A - Habilidade manual e melhoria das praxias finas da mão e dos dedos.
B - Exercícios gráficos visando traçados regulares e precisos.
C -  Exercícios que solicitam a função de interiorização.

Controle da respiração
Exercícios de consciência segmentária do membro superior
Educação da atitude sentada com interiorização
Controle da respiração

Fonte: Le Boulch (1987, p.67 - 88)

Atividades Práticas da Educação pelo Movimento

COORDENAÇÃO ÓCULO MANUAL
A-Exercícios globais de arremessar e apanhar e de destreza
B- exercícios de destreza

Fonte: Le Boulch (1987, p.129 - 133)

3 Lateralidade
É a propensão que o ser humano possui de utilizar, preferencialmente, mais um 

lado do corpo do que o outro em três níveis: mão, olho e pé. Esse lado dominan-
te apresenta maior força muscular, mais precisão e mais rapidez. É ele que inicia 
o movimento, o outro apenas auxilia. Estrutura-se a partir dos estímulos internos 
(proprioceptivos), isto é, sensações cinestésicas que nascem do próprio corpo (por 
exemplo: saber qual a mão que tem mais força para abrir sua garrafa de água). A 
leitura é feita a partir de uma sucessão de movimentos oculares, esta motricidade 
ocular e a dominância manual são bastante precoces aparecem nos primeiros refle-
xos de apreensão dos objetos (LE BOULCH,1984). 
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As perturbações da lateralização podem levar ao comprometimento na leitura e 
escrita; postura inadequada; aparecimento de sincinesias, como recortar e morder 
a língua, entre outras tantas que desenvolvemos na intenção de acompanhar, dar 
apoio a um gesto motor.

A seguir, o estudo das hipóteses sobre a preferência manual que possuem fun-
damento científico.

Hipóteses sobre a preferência manual
No que se refere à hereditariedade, estudos como os de Zazzo (DEFONTAINE J, 

1980), ao pesquisar gêmeos homozigotos, constatou não terem a mesma dominân-
cia. Mas não é possível descartá-la totalmente, uma vez que existem evidências de 
uma predisposição hereditária na incidência de canhotos. Por outro lado, outra te-
oria propõe a existência de um gene em particular para as pessoas destras. Sabe-se 
que 82% da população herda este gene, da mãe ou do pai. Aqueles que não herdam 
o gene podem em 50 % serem destros, caso contrário, será canhoto ou ambides-
tro. Quanto à dominância hemisférica estudos realizados por Broca apontam que 
existe uma dominância em um dos lados do cérebro, e que este funciona de forma 
cruzada. Mas não são isolados, comunicam- se através de uma estrutura chamada 
corpo caloso, este funciona como uma ponte, levando e trazendo informações dos 
dois hemisférios. Revela seus estudos que há no destro uma dominância do córtex 
cerebral esquerdo e no canhoto o hemisfério cerebral direito é quem controla e 
coordena as atividades do lado esquerdo (GUILLARME,1983).

Embora sejam significativas essas pesquisas, no momento atual existem mais 
dúvidas do que certezas sobre as reais capacidades do cérebro. Especialmente no 
que se refere a como estão distribuídas e localizadas suas diferentes funções men-
tais, e como ocorrem as ‘redes e conexões’ dos seus hemisférios direito e esquerdo 
(LOBO; VEGA,2016)

Outra hipótese sobre a definição da lateralidade diz respeito à influência do 
meio psico-sócio-afetivo e educacional, este sustenta ser a preferência por uma de-
terminada lateralidade influenciada pelo aprendizado. Aprendemos a cumprimen-
tar as pessoas com a mão direita em nosso meio, seja por imposição, por imitação, 
por questão afetiva, religiosa ou cultural. Neste sentido significa dizer que, sozinha, 
nenhuma destas teorias é suficiente para explicar o fenômeno da lateralidade, uma 
vez que é o somatório da associação de diversos fatores. A maturação do organis-
mo vai estabelecendo preferência, como também pode sofrer influências do meio 
na escolha de um dos lados do corpo (LOBO; VEGA, 2016). O fortalecimento da la-
teralidade é muito importante para a criança por constituir-se a base da orientação 
espacial e a coordenação geral. 
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Em resumo a lateralidade (FONSECA,2008) traduz a capacidade de integração 
sensório motora dos dois lados do corpo, transformando-se numa espécie de radar 
endopsíquico de relação e de orientação com o mundo exterior. É uma competên-
cia operacional, que precede a todas as formas de orientação do indivíduo. 

Afirmação da lateralidade

Há muita controvérsia sobre a idade em que ocorre a afirmação definitiva da la-
teralidade. O ambiente cultural parece ser muito importante, pode antecipar essas 
aquisições ou retardá-las, ou até mesmo ocorrer definições contrárias à predomi-
nância biológica. Muitos autores aceitam que a definição da lateralidade evolui até 
seu auge, por volta dos 10 a 11 anos, principalmente no que se refere à dominância 
ocular. 

A recomendação que se faz aos pais e educadores em geral consiste em possi-
bilitar às crianças atividades manuais, pedais (dos pés) e oculares, que determinem 
o uso desses segmentos, da forma como escolherem. Ou seja, observar as ações 
das crianças com o objetivo de identificar e respeitar seu lado dominante. Isso não 
significa que não se deva também propor atividades com o lado não dominante. 
Deve-se, acima de tudo, favorecer que a criança descubra seu eixo, que divide seu 
corpo em dois lados, e possibilitar a consciência da unidade do seu corpo, não su-
pervalorizando nenhum dos seus lados. . 

É sabido que contrapor-se à lateralidade tem influência sobre o controle psí-
quico do indivíduo, desencadeando uma alteração em sua conduta. Este é um dos 
aspectos, que demonstra a existência de uma correspondência muito estreita entre 
psiquismo e corporalidade.

Atividades práticas:

Jogos Tradicionais 

FUNDAMENTO PSICOMOTOR: LATERALIDADE
Botão; futebol de mesa; ioiô; peteca; piorra; bilboquê; sapata; entre outras.

Fonte: Garcia; Marques, (1991, p. 89-116)
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Atividades Práticas da Educação pelo Movimento

FUNDAMENTO PSICOMOTOR: LATERALIDADE 

Fortalecimento da lateralidade e orientação do esquema corporal
A - Exercícios da lateralidade.
B - Atitude adotada em relação às crianças com dificuldades.
C - Exercícios de orientação do esquema corporal.

Fonte: Le Boulch (1987, p.61-7)

4 A estruturação espacial
O espaço é um conceito que se desenvolve principalmente no cérebro, pois es-

truturamos nosso mundo espacial, mediante a interpretação e elaboração de con-
ceitos espaciais de grande número de dados sensoriais, como a visão, sensações 
cinestésicas de movimento, o tato e o olfato, os quais não possuem relação direta 
com o espaço (KEPHART,1986). 

É através do espaço e das relações espaciais, que nos situamos onde vivemos, 
estabelecemos relações entre as coisas, fazemos observações comparando-as, 
combinando-as, vendo as semelhanças e diferenças entre elas, capacidade essen-
cial para viver em sociedade. A organização espacial é definida como a consciência 
da situação de seu próprio corpo em um meio ambiente, do lugar que ocupa e da 
orientação que pode ter em relação às pessoas e coisas (MEUR; STAES,1989).

Inicialmente a criança percebe a posição de seu próprio corpo no espaço, a se-
guir a posição dos objetos em relação a si mesma, e por fim aprende a perceber as 
relações das posições dos objetos entre si. Em nossa vida cotidiana as especifica-
ções espaciais indicam as direções em relação ao nosso corpo e são definidas pela 
possibilidade de movimento e por nossa organização.

Desenvolvimento da organização espacial
A organização espacial, não nasce com o indivíduo. É uma elaboração e uma 

construção mental, que se opera através de seus movimentos, em relação aos ob-
jetos que estão em seu meio. O espaço bucal é o primeiro que a criança se defronta, 
por ser mais próximo dos braços, é o primeiro objeto de exploração, onde a sensa-
ção e movimento estão intimamente ligados.

As relações afetivas que a mãe desenvolve com seu filho, na fase inicial de sua 
vida, movimentos carregados de sensações de bem ou mal-estar, ocorre durante a 
maturação do sistema nervoso (BUCHER,1978). A partir deste processo maturacio-
nal onde movimento e afetos se entrelaçam, as crianças passam a ser capazes de 
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perceber e coordenar múltiplas sensações visuais, táteis, auditivas e sinestésicas. 
Sua imagem de corpo começa a se elaborar mais ou menos aos três meses, antes 
disso os mundos interno e externo são indistintos para o recém-nascido. Entre o 6º 
e 9º mês, se percebe uma primeira separação entre seu corpo e o meio, a explora-
ção do espaço pela criança ocorre a partir do momento em que esta fixa seu olhar 
a um determinado objeto e tenta agarrá-lo. Depois, a locomoção irá permitir-lhe a 
dirigir-se aos locais ou aos objetos que quer alcançar (LE BOULCH, 1984). 

Para que se perceba a posição dos objetos no espaço, é preciso ter uma boa 
imagem corporal, pois usamos o corpo como ponto de referência, é a partir de si 
mesmo que nos situamos em relação ao mundo circundante. Para assimilar os con-
ceitos espaciais é preciso ter uma lateralidade bem definida, o que se dá a partir 
dos seis anos, para diferenciar os dois lados do eixo corporal e verbalizar o conheci-
mento dos conceitos de direita e esquerda no seu próprio corpo. 

A verbalização é fundamental para vivenciar melhor o domínio das noções de 
orientação, além de promover a união entre movimento e pensamento. Aprende-
-se, ainda quando crianças, as noções de situações (dentro, fora, no alto, abaixo, 
perto, longe, frente, atrás); de tamanho (grosso, fino, grande, médio, pequeno, es-
treito, longo, côncavo, convexo, plano); de posição (em pé, deitado, sentado, ajo-
elhado, agachado, inclinado, cruzado); de movimento (levantar, abaixar, empurrar, 
puxar, dobrar, estender, girar, rolar, cair, subir, descer, andar, correr); de formas 
(círculo, quadrado, triângulo, retângulo); de qualidade (cheio, vazio, pouco, mui-
to, inteiro, metade); de superfícies e de volumes. Ao tomar conhecimento destes 
conceitos temos acesso a um espaço orientado, a partir do nosso próprio corpo, 
ampliando as possibilidades de ações eficazes (LE BOULCH, 1984).

Muitos jovens e adultos por não terem recebido uma educação psicomotora de 
base, ainda apresentam dificuldade na orientação espacial. Assim como as crianças 
necessitam de vivências com sentido para sua vida atual a fim de alcançarem essa 
aprendizagem. 

A seguir citaremos algumas dificuldades encontradas nas aprendizagens escola-
res decorrentes de uma má estruturação espacial (LOBO E VEGA, 2010).

a)  a criança é incapaz de associar termos abstratos, como direita e esquerda, 
ao que sente em termos proprioceptivos. Insuficiência ou déficit da função 
simbólica;

b)  as crianças demonstram dificuldades em perceber as diversas posições e, por 
essa razão, não discriminam a posição de letras e números: Ex: “m” e “u”, “on’ 
e “ou”, “b” e “p” , “6” e “9” “p” e “q”, “15” e “51”...;

c)  as crianças embora percebam o espaço que as circundam, não tem memória 
espacial. Algumas “esquecem”, ou confundem os significados dos símbolos 
das letras gráficas; 
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d)  as crianças, por falta de organização espacial, esbarram com frequência em 
objetos; mostram-se indecisos quando tem que desviar de um obstáculo. 
Além disso, apresentam dificuldades em ordenar e organizar seus objetos 
dentro de um armário ou de uma gaveta.

e)  as crianças com dificuldade em reversibilidade e transposição (a partir dos 8 
anos), apresentarão defasagens na compreensão das igualdades, tais como: 
8+5=3+10 3x7=21/ 7x3=21;

f)  as crianças com dificuldade para compreender relações espaciais, o que re-
quer um pensamento pré operatório. Faz parte da lógica matemática. Não 
percebem relações, como simetria, inversão, transposição, elementos adicio-
nados ou subtraídos. Não conseguem realizar progressões das mais simples.

Atividade práticas:
Jogos Tradicionais 

FUNDAMENTO PSICOMOTOR: ESTRUTURAÇÃO ESPACIAL
Mamãe quero doce; cada macaco no seu galho; salada de frutas; tem pão; esconder objetos; 
entre outras.

Fonte: Garcia; Marques, (1991, p. 37-42; 128)

Atividades Práticas da Educação pelo Movimento

FUNDAMENTO PSICOMOTOR: ESTRUTURAÇÃO ESPACIAL

Ajustamento ao espaço considerando a visão em dois planos: em nível do vivido e da análise 
perceptiva e da representação do espaço.
A - A ocupação do espaço
B - Adaptação do deslocamento à distância.
C - Ajustamento da corrida com diferentes obstáculos
D - Percurso de agilidade

Fonte: Le Boulch, (1987, p.121-7)

FUNDAMENTO PSICOMOTOR: ESTRUTURAÇÃO ESPACIAL 

As bases da construção do espaço
A - Exercícios de orientação.
B - Exercícios de ampliação do campo visual
C - Percepção da terceira dimensão apreciação das trajetórias

Fonte: Le Boulch, (1987, p.225-30)
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FUNDAMENTO PSICOMOTOR: ESTRUTURAÇÃO ESPACIAL 

A estruturação do espaço de ação da criança
A - A aquisição da noção de agrupamento
B - As evoluções
C - Os percursos de orientação.

Fonte: Le Boulch, (1987, p.233-43)

5 Orientação temporal
O corpo tende a agir de forma coordenada dentro de um espaço definido, num 

determinado tempo, em relação a um sistema de referência. Ou seja, a orientação 
espaço- temporal, sempre ocorre de forma integrada. O conceito de organização 
temporal não é inato. Por essa razão, deve ser construído e exige um esforço, uma 
capacidade mental ligada ao desenvolvimento cognitivo. 

O ritmo traduz uma organização dos fenômenos sucessivos, tanto para a mo-
tricidade quanto para a percepção dos sons emitidos no curso de sua linguagem. 
A palavra tempo é empregada para indicar os momentos de mudança. O homem 
se insere no tempo. Ele nasce, cresce e morre, e sua atividade é uma sequência de 
mudanças. O tempo não é evidente uma vez que percebemos somente os aconte-
cimentos, suas velocidades e seus resultados. Com as primeiras investidas no corpo 
ainda quando criança se busca alcançar harmonia entre os gestos e os movimentos. 
Como esse corpo não existe isolado, esses movimentos devem se ajustar ao tempo 
e ao espaço exterior disponível. Paralelo a isso, somará os conceitos de velocidade 
e duração presentes na sua rotina diária. 

A seguir, citaremos os principais conceitos que construímos, principalmente na 
infância através das experiências corporais, e ao longo da vida.

Simultaneidade: São movimentos que, para serem realizados, têm que aparecer 
juntos e sequenciados, um após o outro. Ex: caminhada nórdica, os movimentos 
dos braços e pernas devem ser simultâneos.

Ordem e sequência: As nossas atividades cotidianas requerem uma sucessão de 
movimentos. É preciso ter noção de antes e depois, da ordem em que seus gestos 
podem ser realizados. Ex: descreva sua rotina pela manhã, e fale oralmente uma 
receita que você faz normalmente.

Duração do tempo: Os fenômenos que ocorrem no tempo, apresentam certa 
duração tempo curto e tempo longo e envolvem as noções de hora, minuto e se-
gundo, isto é, o tempo decorrido. Vivemos dois tipos de tempo. O tempo subjetivo, 
que é aquele criado pela nossa própria impressão; varia conforme as pessoas e a 
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atividade do momento. E o tempo objetivo, que é o tempo matemático, sempre 
igual como os marcadores de tempo de um relógio. Orientar-se neste tempo obje-
tivo é fundamental na nossa vida cotidiana, pois a maioria de nossas atividades é 
controlada por ele. (MEUR; STAES,1989).

Renovação cíclica de certos períodos: É a percepção de que o tempo é determi-
nado por dias, semanas e estações e de que estes apresentam seus ciclos. Ex: o dia 
possui manhã, tarde e noite.

Ritmo: O movimento é meio de expressão do ritmo, e por isso o ritmo deve ser 
vivido corporalmente. Os fenômenos auditivos, táteis, visuais, biológicos e sinesté-
sicos estão constantemente interferindo em sua percepção de tempo. (DEFONTAI-
NE, 1980). O ritmo traduz uma igualdade de intervalos de tempo e apresenta-se de 
três formas, o motor, o auditivo e o visual. 

Principais dificuldades que podem advir de uma má orientação temporal:

a)  A falta de ritmo motor ocasiona dificuldade de coordenação na realização 
dos movimentos, essa dificuldade perpassa o padrão de ritmo visual ao ler, 
comprometendo sobremaneira a leitura. 

b)  Quando a criança apresenta déficit nas estruturas temporais, torna-se um “re-
petidor de palavras”, identifica as palavras, mas não consegue integrá-las no 
tempo, numa ordem e sequência lógica do que deseja comunicar, dificultando 
para si e para o outro o sentido e a compreensão do conteúdo da sua fala. 

c)  Uma previsão desajustada por parte da criança do tempo que necessita para 
realizar uma determinada atividade faz muito rápido ou muito lento. Além dis-
so, pode apresentar dificuldade em utilizar corretamente os tempos presente, 
passado e futuro. 

A percepção temporal 
Uma estrutura rítmica e harmoniosa está implícita em todo o movimento coor-

denado. A percepção do tempo passa de uma experiência espontânea e organizada 
sensório motora, apoiada na função de ajustamento motor rítmico, para uma aná-
lise consciente da percepção do tempo, a partir de uma forma de atenção seletiva. 
A organização espacial utiliza a visão, já a percepção temporal solicita o ouvido e o 
sentido cinestésico. A utilização desses sentidos na percepção temporal dá sentido 
ao valor da sincronização sensório-motora, ou seja, a justaposição de um ritmo 
cadenciado a uma resposta motora equivalente (LE BOULCH,1987). 

A possibilidade de representação mental das estruturas rítmicas com comple-
xidade cada vez maiores é um modo de ajustamento, e serve de suporte para as 
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futuras aprendizagens motoras com representação mental. Ocorre em torno dos 
nove anos e faz parte do pensamento operatório concreto, mas para tal é necessá-
rio que tenha recebido uma educação psicomotora como base para essa aquisição.

No ajustamento global de um movimento a criança tem apenas em mente o ob-
jetivo a ser alcançado. Já o ajustamento com representação mental passa, ao mes-
mo tempo, pelo objetivo a ser alcançado, e vai além, na representação da forma 
gestual a ser atingida, onde a percepção de tempo é ao mesmo tempo uma noção 
de controle, organização motora e cognição.

Essas aquisições favorecerão a realização das associações e transposições ne-
cessárias aos ensinamentos escolares, principalmente em relação à leitura, à escri-
ta e à matemática.

Dificuldades encontradas de estruturação temporal
a)  A criança não prevê suas atividades. Demora muito em uma tarefa e não con-

segue terminar as outras por falta de tempo. Muitas vezes não tem noções de 
horas e minutos; uma organização espaço-temporal inadequada pode provo-
car também um fracasso em matemática, pois os alunos precisam ter noção 
de fileira e coluna para organizar os elementos de uma soma;

b)  não reconhece os intervalos de tempo, por isso não percebe os espaços entre 
as palavras, escreve muitas vezes as palavras de maneira ininterrupta, sem 
espaços entre elas;

c)  apresenta confusão na ordenação e sucessão dos elementos de uma sílaba, 
não se situa antes e depois, isto é, escreve inicialmente a segunda letra antes 
da primeira (obla); apresenta insegurança na direção esquerda- direita;

d)  apresenta dificuldade na representação mental e sonora; as crianças “esque-
cem” dos sons dos fonemas especialmente nos ditados.

Atividade práticas:
Jogos Tradicionais 

FUNDAMENTO PSICOMOTOR: ORIENTAÇÃO TEMPORAL

Jogos com ritmos de palmas; jogos de pular corda; entre outras.
Brincadeiras cantadas- repertório das rodas cantadas presentes na cultura infantil do Rio 
Grande do Sul

Fonte: Garcia; Marques, (1991, p. 97-110)
Fonte: Garcia; Marques. Brincadeiras cantadas (1992).
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Atividades Práticas da Educação pelo Movimento

FUNDAMENTO PSICOMOTOR: ORIENTAÇÃO TEMPORAL

Percepção temporal em sala de aula 
A - Trabalho sobre um tempo musical.
B - Percepção das estruturas rítmicas.

Fonte: Le Boulch, (1987, p.101-7)

FUNDAMENTO PSICOMOTOR: ORIENTAÇÃO TEMPORAL
Relação espaço tempo: apreciação das velocidades (p.231).

Fonte: Le Boulch, (1987, p.231)

FUNDAMENTO PSICOMOTOR: ORIENTAÇÃO TEMPORAL
Transposição de obstáculos sucessivos durante corrida 
Corrida numa pista plana.

Fonte: Le Boulch, (1987, p. 260-8)

6 Equilíbrio e o centro de gravidade
Gravidade significa a atração que a terra exerce sobre os corpos; o peso é a ação 

da gravidade sobre um corpo em repouso, sob o ponto de vista físico. Centro de 
gravidade é o ponto de aplicação do resultante das forças, que a gravidade exer-
ce sobre as diversas partes de um corpo. E o centro de gravidade do corpo como 
o ponto, no qual se pode considerar, concentrando seu próprio peso (KISNER, C, 
COLBY, 2005).

Aspectos anatomofuncionais
A manutenção do equilíbrio ocorre pela interação de estímulos do meio sobre 

a visão e o aparelho vestibular, enviados ao cérebro e ao cerebelo onde são deco-
dificados e analisados; a seguir esses estímulos são enviados ao aparelho executor, 
os músculos, por meio do tronco e da medula espinhal, para que sejam executadas 
as correções necessárias. O equilíbrio se baseia na proprioceptividade, na função 
vestibular e na visão, sendo o cerebelo o principal coordenador desta informação 
(NEGRINE, 1987). 

Essas informações proprioceptivas correspondem às sensações visuais do corpo 
no espaço, e nos indicam onde o pé pode ser colocado com segurança para obten-
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ção do equilíbrio; as sensações labirínticas relacionam-se ao labirinto e, a partir 
dele, originam-se diversos reflexos que influenciam parcialmente o tônus muscular 
e os reflexos posturais de todo o corpo, servem para orientar os movimentos da 
cabeça e registrar mudanças na direção e velocidade; as sensações cinestésicas, 
registram a posição relativa das partes do corpo e, portanto, ajudam a equilibrar 
todos os movimentos; e ainda as sensações plantares, relativas ao contato dos pés 
com o solo, influenciam a postura de pé a partir de determinados reflexos postu-
rais, como o tamanho da área de apoio, o número de pontos de apoio, a altura do 
centro de gravidade sobre a área de apoio. (HOLLE in NEGRINE, 1987).

A partir do exposto, percebe-se o valor das experiências corporais, o valor das 
diferentes informações recebidas e decodificadas pelo nosso cérebro, e suas con-
tribuições para o refinamento progressivo do equilíbrio corporal. O êxito nas vivên-
cias favorece a reflexão sobre si mesmo, e a coordenação das ações pelo controle 
postural. Do ponto de vista pedagógico, o equilíbrio é visto pela maioria dos au-
tores, como uma capacidade motora que se apresenta de três maneiras distintas: 
de forma estática, sem movimento; de forma dinâmica, com movimento; e de for-
ma recuperada, quando ocorre a recuperação do equilíbrio após ter estado no ar, 
numa situação de equilíbrio dinâmico. 

Ainda pode ocorrer em três situações: o equilíbrio do corpo, capacidade que o 
indivíduo evidencia para manter o equilíbrio corporal; equilíbrio de objetos sobre 
determinada parte do corpo, habilidade do indivíduo se equilibrar sobre determina-
dos segmentos corporais; e o equilíbrio do corpo sobre determinados objetos (mó-
vel ou imóvel) que se traduz pela valência de controlar o corpo, evitando quedas, 
sobre objetos parados ou em movimento. Para desenvolver o equilíbrio devem-se 
criar situações diversificadas e explorar ao máximo as modalidades sensoriais: ati-
vidades com os olhos abertos e com os olhos fechados; incentivar a expressão cor-
poral e criatividade dos alunos. 

As atividades devem ser apresentadas na forma de desafios aos alunos, como: 
quero ver quem é capaz de fazer isso? E assim motivá-los a realizar o proposto. Não 
se preocupe em corrigir a execução dos movimentos, deixe-os experimentar para 
ajustá-los com auxílio se necessário for. 

Atividades práticas:
Jogos Tradicionais 

FUNDAMENTO PSICOMOTOR: EQUILÍBRIO
Pega-pega aviãozinho; batatinha frita; entre outras, como: pé de lata; perna de pau; João bobo, 
Brincar de equilibrar diferentes objetos em diferentes partes do corpo...

Fonte: Garcia; Marques, (1991, p. 47; 123) 
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Atividades Práticas da Educação pelo Movimento 

FUNDAMENTO PSICOMOTOR: EQUILÍBRIO
Saltos gímnicos

Fonte: Le Boulch (1987, p.215-18)

Atividades Práticas da Educação pelo Movimento 

FUNDAMENTO PSICOMOTOR: EQUILÍBRIO
Saltos gímnicos

Fonte: Le Boulch (1987, p.268-273)

FUNDAMENTO PSICOMOTOR: EQUILÍBRIO

Arremessos atléticos
1 - Descrição dos exercícios básicos.
2 - Trabalho dos apoios sob forma global.
3 - Trabalho de equilíbrio com interiorização, em apoio bilateral.
4 - Conscientização da mobilidade da bacia e de seu equilíbrio em atitude em pé.
5 - Reforço da cintura escapular.

Fonte: Le Boulch (1987, p.273-80)

7 Relaxamento 
Antes de encerrar as informações sobre as funções psicomotoras, trataremos do 

relaxamento. Cabe salientar que o relaxamento não é considerado um fundamen-
to psicomotor, embora todos os estudiosos da psicomotricidade não o descartem, 
pelo contrário, o valorizam como uma capacidade que possui fundamentos neurop-
sicomotores para que o ser humano possa acessar a ele. 

A educação física além de trabalhar o movimento deve também direcionar sua 
ação para o não- movimento. “Vivemos numa sociedade que incita de tal forma 
o fazer que desconfio seriamente que o mais urgente no momento em educação 
física é ensinar também o não-fazer” (FREIRE 1997, p.84). Nesse sentido a educação 
psicomotora pode ser muito útil quando oportuniza através de sua ação pedagó-
gica que a criança transite entre o equilíbrio das atividades espontâneas globais 
e o exercício da função de controle, para que aprenda a controlar seus impulsos 
mentais e verbais. 
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Descartados os casos de patologia orgânica, raros, que levam a instabilidade psi-
comotora, nas escolas são inúmeros os casos de crianças instáveis com excesso de 
atividade motora e mental, seguidas da dificuldade de manter a função de atenção 
prolongada. Normalmente esse déficit de atenção e do controle já é observado na 
pré-escola e estende-se aos Anos iniciais do ensino fundamental com atraso sobre 
a aprendizagem, embora a criança não apresente anormalidade cognitiva. Mais tar-
de, a criança passa a sofrer de um processo auto mantido, ou seja: aumentam os 
problemas escolares, esses geram tensão e, essa por sua vez, gera mais desatenção.

A atenção perceptiva é resultado de uma vigilância específica do córtex cere-
bral comandada pela atuação da substância reticular. Esta vigilância é máxima para 
uma atividade média de substância reticular, já na criança instável, essa atividade 
encontra-se acima do limiar (está desiquilibrada) e provoca uma grande confusão 
das funções corticais (LE BOULCH, 1987). A questão fundamental para a criança de-
satenta é deparar-se com o desequilíbrio das suas reações impulsivas, provocadas 
por estímulos insignificantes, e suas possibilidades de inibição. 

O relaxamento permite a criança sentir-se mais à vontade com seu corpo, pela 
diminuição da tensão muscular, o que favorece a melhora do seu comportamen-
to tônico-emocional (AJURIAGUERRA,1980). Recomenda-se para tal, a vivência de 
algumas experiências de relaxamento ao professor, a fim de dimensionar o que 
podem sentir seus alunos, embora se saiba que o resultado dessa experiência seja 
muito pessoal, ligados às facilidades ou dificuldades de entrega na sua realização. 

Vem crescendo a cada dia os trabalhos das ciências naturalistas, que ressaltam o 
valor dessas práticas para a saúde integral do homem moderno em todas as idades. 
Inclusive a começar pelo início da vida escolar, os quais demonstram melhora da 
concentração, atenção e relacionamentos, além é claro da melhora do próprio de-
sempenho das atividades acadêmicas. (LOBO; VEGA, 2012). Depois das atividades 
práticas sugeridas pela psicocinética, iremos descrever uma técnica de meditação 
criada e aplicada diariamente pela autora.

Atividades práticas:
Atividades Práticas da Educação pelo Movimento 

RELAXAMENTO
Exercícios de tomada de consciência segmentária em posição deitada no chão, associada ao 
relaxamento e ao trabalho respiratório.

Exercícios de tomada de consciência segmentária dos membros em posição deitada no chão, 
associados ao relaxamento.

Conscientização da respiração

Fonte: Le Boulch (1987, p.191-201)
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A seguir iremos descrever a técnica de meditação utilizada pela autora nos Anos 
iniciais do ensino fundamental quando professora do currículo. Esta prática é fruto 
de nossa experiência realizada diariamente após o recreio, com a intenção de auxi-
liar os alunos a reencontrarem o controle motor e das emoções muitas vezes exa-
cerbados por conta da agitação do recreio. Além de recuperar a atenção e a con-
centração, necessárias para alcançar as aprendizagens decorrentes das atividades 
acadêmicas após o recreio. Faremos em seguida, uma narrativa de como acontecia 
diariamente na sala de aula.

Vamos à prática!

Sugeria que as crianças sentassem numa posição de lótus (utilizada na cultura 
oriental na prática da yoga e meditação) de maneira que fosse confortável para 
elas, também conhecida como posição de índio nas escolas ocidentais. Em seguida, 
recomendava que fechassem os olhos e, a partir da propriocepção, visualizassem 
a testa. Tão logo, imaginassem um lixo em um dos lados da testa, cada um ima-
ginava a seu jeito, com tampa, sem tampa e da cor que desejassem. A seguir que 
imaginassem uma vassoura mágica para com ela iniciar a varrer, a partir do lado 
oposto do lixo, até chegar a ele, todas as formas pensamento, emoções, experiên-
cias negativas vividas na hora do recreio como, discussões com os colegas ou qual-
quer outra vivência desagradável experimentada nesta hora. Poderiam também 
estender essa limpeza mental/ emocional a qualquer outra situação vivida naquele 
dia, em casa ou na escola, até aquele momento da sua prática de meditação. Feito 
isso, colocavam a vassoura magica também no lixo, fechavam-no, os que tinham 
tampa, e imaginavam logo a seguir, uma cor violeta que transformava todo lixo que 
ali colocaram numa energia limpa, branca que retornava para ser reutilizada no 
universo. Em seguida, voltavam sua atenção à testa, observavam-na agora limpa e 
clara, pensavam numa palavra para deixar ali escrita, que lhe fizesse bem. Abriam 
os olhos e retomavam as atividades de rotina com controle, concentração, e foco 
para dar continuidade às aprendizagens escolares. 

Recomenda-se no final da técnica solicitar que expressem sentimentos ou pen-
samentos através da fala ou de outras formas de expressão, como o desenho, a 
escrita ou através da arte, como, pinturas, modelagens... e mesmo assim, sempre 
que o professor julgar importante, sugerimos dar espaço às crianças para falarem, 
a fim de promover a troca de experiências, além exercitar saber ouvir e respeitar a 
fala do outro.

Plano de aula 
O espaço da aprendizagem e desenvolvimento psicomotor através dos jogos 

tradicionais e da psicocinética do movimento é um lugar de educação integrada, 
no qual não basta fazer, é necessário compreender, incorporar o pensamento e as 
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emoções à prática motora. Nesta perspectiva vamos sugerir um modelo de plano 
de aula, organizado em três momentos pedagógicos com a intenção de desenvolver 
as funções psicomotoras dessa concepção teórica. A ferramenta pedagógica utiliza-
da será a dos Jogos Tradicionais sugeridos por Garcia e Marques (1991). Cabe desta-
car mais uma vez, que a estes jogos tradicionais, outros podem ser acrescentados, 
com base na cultura lúdica dos alunos com quem o professor estiver trabalhando. 
Além disso, ressaltamos que se pode utilizar a mesma rotina aqui sugerida, com as 
atividades práticas da psicocinética de Le Boulch (1987).

Tema: lateralidade
Objetivo:  favorecer o desenvolvimento da lateralidade e a interação entre os 

colegas.
Tempo de duração: 60min
Material utilizado: peteca
Pautas de observação: lateralidade e interação com os colegas

Estratégias de Ensino aprendizagem:
Parte inicial: (10’): O professor organiza os alunos em uma roda, essa formação 

favorece para que todos sejam vistos no grupo. Conversa sobre as pautas da aula 
como: o que será feito nos seus diferentes momentos, e sobre o estabelecimento 
de algumas regras de convivência entre o grupo. Fará uma avaliação diagnóstica 
sobre o que as crianças já sabem a respeito do(s) jogo(s) que participarão, como 
também que poderão combinar algumas variações do mesmo neste momento, ou 
ainda que poderão fazê-lo na parte principal da aula. Lembrará que as pautas suge-
ridas pelo professor(a) devem ser cumpridas.

Parte principal: (35’): Primeira atividade: brincar livremente em dupla (uma pete-
ca para cada dupla) usar a criatividade a partir das pautas sugeridas pelo professor 
como: rebater a peteca com uma pequena distância do colega a sua frente e aumen-
tar a distância a cada comando dado pelo professor por palmas ou apito, até onde 
sejam capazes de continuar rebatendo a peteca ao colega. O caminho de volta deve 
ser feito até que se reaproximem. Depois rebatem a peteca ao mesmo tempo em 
que locomovem-se ora para um lado e ora para outro. Em seguida a pauta será para 
que rebatam ora com uma mão e ora com a outra mão ao colega. O professor repete 
as pautas e promove a troca de pares quantas vezes entender que seja válido para as 
crianças. E por fim, o professor poderá dividir o grupo de alunos conforme entender 
que seja produtivo e desafiá-los a criar uma brincadeira com as petecas. Deixe-os 
explorarem a seu jeito e só interfira se for necessário. Antes de finalizar esse mo-
mento da aula, sugere-se realizar alguma atividade de relaxamento proposta por Le 
Boulch(1987) ou ainda outra que conheça do seu repertório como professor.
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Parte final: (15’): Conversa final, quando cada um falará a respeito das ativi-
dades que realizaram, sobre facilidades e dificuldades encontradas, sentimentos e 
outras aprendizagens obtidas além do jogo. Reforça-se que cada um fale da sua ex-
periência e ouça com respeito os outros, não há julgamento por parte dos colegas 
nem do professor sobre a fala de cada um. Pode-se também usar outras formas de 
expressão como: modelagem, desenho, pintura. Para tal é necessário mais tempo 
neste momento.

  
Avaliação 

Sugere- se uma ficha de avaliação para descrever como foi o comportamento da 
criança observada a partir das pautas escolhidas. Nesta ficha, somente aparecem 
pautas funcionais, as quais podem somar-se a pautas voltadas ao aspecto relacional 
descritas no plano de aula, uma vez que estamos buscando um melhor entendi-
mento do desenvolvimento integral das crianças, a partir da via corporal. Com a 
intenção de organizar os registros das observações para acompanhar o processo 
de desenvolvimento psicomotor das crianças, pode ser útil ao professor, além da 
ficha sugerida, adotar um caderno ou um arquivo no computador com o nome da 
criança, a data da observação e as pautas observadas naquela aula.

Sugerimos como estratégia para escolha das crianças a serem observadas, a ob-
servação seletiva, ou seja, a cada aula são escolhidas duas ou três crianças para ob-
servar. Significa estar atento, tendo em vista as pautas e outros comportamentos 
destas crianças que mereçam registro. Isto sem deixar de atender às necessidades 
do grupo e de observar as outras crianças. Durante o processo todas as crianças 
devem ser observadas em todas as pautas, para tal, o professor deve estabelecer 
um critério para planejar suas observações. 

Sugestão de ficha de observação: 
Psicomotricidade funcional

Nome:
Funções psicomotoras

Data Esquema 
corporal Coordenação Lateralidade Estruturação 

espacial
Orientação 
temporal Equilíbrio Relaxamento

Legenda: RS-responde sempre; RQS-responde quase sempre; RR-responde raramente

☞
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 A Abordagem Desenvolvimentista
Antes de iniciarmos as considerações sobre as brincadeiras e jogos, cabem aqui 

algumas considerações a respeito da abordagem desenvolvimentista, a qual em-
basa prioritariamente este capítulo, apesar de acreditarmos que outros modelos 
pedagógicos também podem gerar boas contribuições na aplicação de brincadei-
ras e jogos. Nossa intenção aqui não é repetir o que já foi discutido no capítulo 1, 
mas sim, exemplificar alguns aspectos a respeito da Educação Física desenvolvi-
mentista.

A Educação Física desenvolvimentista é aquela cujos principais objetivos são 
aprender a mover-se (domínio motor) e aprender através do movimento (domínios 
cognitivo e afetivo). Já as metas são a aquisição de habilidades motoras, melhoria 
da atividade física e da aptidão física, a aprendizagem cognitiva e o crescimento 
afetivo. Nosso objetivo aqui não é apresentar a abordagem na íntegra, mas elen-
car alguns pontos para a melhor compreensão dos itens a serem apresentados na 
sequência do capítulo. Nossa referência principal para a Educação Física desenvol-
vimentista é embasada nos escritos de Gallahue e Donnelly (2008).

Em relação às habilidades motoras fundamentais, apresentam-se as estabiliza-
doras (ou de equilíbrio), as locomotoras e as manipulativas. As habilidades estabi-
lizadoras são aquelas em que o corpo permanece no lugar, mas se move ao redor 
do seu eixo horizontal ou vertical. Em outras palavras, poderíamos dizer que é a 
manutenção do equilíbrio em situações dinâmicas ou estáticas. 
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As habilidades de locomoção são aquelas nas quais o corpo é transportado em 
uma direção vertical ou horizontal, de um ponto para outro. Já as habilidades mani-
pulativas são aquelas em que necessitamos controlar objetos em variadas situações 
e com diferentes amplitudes. Elas podem ser divididas em habilidades manipula-
tivas amplas - nas quais o controle motor requer movimentos de grandes grupos 
musculares como controlar uma bola, lançar um bambolê, etc. - e em habilidades 
manipulativas finais - nas quais grau de precisão na execução do movimento é fun-
damental, como amarar o cadarço do tênis, por exemplo.

O Quadro 3.1, a seguir, exemplifica cada uma três categorias das habilidades.

Quadro 3.1 - Habilidades motoras fundamentais - Aprender a mover-se

Habilidades Motoras 
de Equilíbrio

Habilidades Motoras 
de Locomoção

Habilidades Motoras 
de Manipulação

Curvar-se e alongar-se Andar Lançar
Contorcer-se Correr Pegar
Virar Saltar Chutar
Balançar Pular num pé só Receber
Rolamento do corpo 
(cambalhotas)

Saltar com alternância 
do pé de apoio Rebater

Apoios invertidos Galopar Voleio com as mãos
Cair/parar Escorregar Voleio com os pés
Esquivar-se Impulsionar-se Driblar
Equilibrar-se Escalar Rolar a bola

Em relação ao domínio cognitivo, a Educação Física desenvolvimentista preza por 
dois itens: a aprendizagem de conceitos e o aprendizado perceptivo motor. O Qua-
dro 3.2 exemplifica quais itens devem ser trabalhados nesses dois aprendizados.

Quadro 3.2 -  Aprendizado perceptivo-motor e de conceitos: aprender através 
do movimento

Aprendizado Perceptivo-Motor Aprendizado de Conceitos

Orientação 
temporal

Sincronia, ritmo e 
sequência.

Conceitos de 
Habilidade

Como o corpo deve mover-se 
(movimentos fundamentais e 
especializados).

Estruturação 
Espacial

Localização subjetiva e 
objetiva, utilização de 
espaço (próprio, geral e 
restrito).

Conceitos 
Acadêmicos

Conhecimento reforçado 
através do movimento 
(linguagem, matemática, 
ciências).

Consciência 
de Direção

Lateralidade e 
direcionalidade.

Conceitos de 
Atividade

Onde o corpo deve mover-se 
(padrões, regras, estratégias).

Consciência 
Corporal

Conhecimento das partes 
do corpo, do que elas 
podem fazer e de como 
fazê-las se mover.

Conceitos de 
Movimento

Como o corpo pode mover-
se (consciência de esforço, 
espaço e relacionamento).

Conceitos de 
Condicionamento 
Físico

Como o corpo funciona 
(anatomia, fisiologia, 
treinamento, nutrição).

☞
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Já o domínio afetivo da Educação Física desenvolvimentista diz respeito ao cres-
cimento afetivo que geralmente é descrito como um desenvolvimento socioemo-
cional. Este desenvolvimento está relacionado à melhoria do autoconceito (percep-
ção do indivíduo, de sua competência em ambientes de atividade física, cognitiva e 
social) e a socialização positiva que ocorre na forma de jogo justo e comportamen-
to cooperativo. O Quadro 3.3, abaixo, relata os itens relacionados ao autoconceito 
positivo e a socialização positiva.

Quadro 3.3 - Crescimento Afetivo: aprender através do movimento

Autoconceito positivo Socialização Positiva

Pertencer Ser parte de um grupo 
(aceitação e valorização).

Afiliação ao 
grupo

Ser aceito e identificado 
como membro de um 
grupo.Merecimento

Sentir-se merecedor e valorizado 
em termos de pensamentos, 
ideias e contribuições.

Singularidade

Individualidade em termos 
de nível de habilidade, 
condicionamento, aparência e 
motivação

Formação 
de atitude e 
educação do 
caráter

O trabalho das boas 
atitudes que resultam em 
bons comportamentos. 
Em relação ao caráter, 
trabalhar o que julgamos 
ser importante, significativo 
e digno de valor.

Competência 
percebida

Autoavaliação de realizações 
(autoconfiança, sucesso).

Aceitação de 
si mesmo

Visão realista dos pontos fortes 
e fracos em termos de talentos, 
comportamentos, aparência.

Crescimento 
moral

Viver a própria vida dentro 
de um sistema de valores 
que distingue o que é certo 
do que é errado.Virtude

Código moral consistente 
envolvendo respeito, 
responsabilidade, afetuosidade, 
equidade, etc.

Embasados no aprender a mover-se e aprender através do movimento, 
apresentaremos jogos e brincadeiras para a educação infantil e anos ini-
ciais do ensino fundamental, entretanto, nada impede que estes jogos 
sejam também aplicados em outras etapas da educação básica.

Jogos e Brincadeiras
Neste capítulo focaremos em atividades para serem trabalhadas com alunos da 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Serão apresentadas brin-
cadeiras e jogos com seus objetivos e aspectos que são trabalhados de forma pro-
cedimental, atitudinal e conceitual. Ressalta-se que, para os autores deste livro, 

☞
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jogos e brincadeiras são definidos como as atividades lúdicas nas quais os estudan-
tes participam de maneira competitiva, cooperativa ou colaborativa. Inicialmente, 
apresentaremos a brincadeira original (na nossa ótica), após, algumas possíveis va-
riações. Contudo, cada professor poderá, através da brincadeira apresentada, criar 
suas próprias variações, levando em conta os seus objetivos, material disponível, 
tempo e nível de desenvolvimento de seus alunos.

Os jogos e brincadeiras são atividades importantes nessas etapas da vida esco-
lar, visto que os mesmos dão aos estudantes a oportunidade de utilizar combina-
ções de habilidades motoras, conceitos de movimento e atuam constantemente 
no desenvolvimento emocional e social. Além disto, quando utilizados adequada-
mente, podem ser uma importante ferramenta para aprimorar as habilidades de 
pensamento crítico dos alunos (GALLAHUE; DONNELLY, 2008).

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017), a unidade 
temática Brincadeiras e Jogos explora as atividades realizadas dentro de determi-
nados limites de tempo e espaço, caracterizadas pela criação e alteração de regras 
(regras flexíveis), pela observância de cada participante ao que foi combinado co-
letivamente, bem como pela apreciação do ato de brincar em si. De acordo com o 
documento, as brincadeiras e jogos têm valor em si e precisam ser organizados para 
serem estudados em aula. A BNCC coloca as brincadeiras e jogos como conteúdos 
obrigatórios de primeiro a quinto ano e conteúdos também presentes na educação 
infantil. Nos anos finais do Ensino Fundamental, aparecem apenas os jogos eletrô-
nicos no sexto ano, entretanto, para os autores deste capítulo, jogos e brincadeiras 
podem ser trabalhados em qualquer etapa da educação básica.

Precisamos ter em mente que ao utilizar um jogo ou brincadeira, estes devem 
ser aplicados conforme os objetivos da aula, e não apenas como componente recre-
ativo (a não ser que a recreação seja o objetivo daquela aula). Para que um jogo seja 
considerado como sendo de valor educacional, precisamos observar as questões 
pautadas abaixo (GALLAHUE; DONNELLY, 2008):

-  O jogo permite a participação ativa de todos? Este item está relacionado ao 
envolvimento ativo no jogo por parte dos estudantes.

-  Os estudantes são desafiados com sucesso? Aqui precisamos observar se os 
estudantes são capazes de executar os componentes do jogo (nem muito fácil, 
nem difícil demais).

-  O jogo promove comportamentos sociais positivos? 
-  O jogo flui? Neste item observamos se jogo é contínuo ou apresenta muitas 

paradas.
-  O jogo é seguro? Segurança física e emocional.
-  A aprendizagem está ocorrendo? Para responder este item, precisamos avaliar 

se os objetivos do jogo estão sendo alcançados.
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Além dos aspectos acima citados, jogos e brincadeiras devem ser adequados 
ao tempo, espaço e materiais disponíveis, não deixando de considerar também o 
tamanho da turma. Sempre que formos explicar jogos ou brincadeiras para os estu-
dantes, é importante que observemos questões como:

-  dar explicações breves, objetivas e simples, evitando correções a toda hora 
(para que jogo tenha uma sequência);

-  sempre que possível, demonstrar as partes do jogo;

-  realizar questionamentos com “e se” (“e se fizéssemos isto...”);

-  não jogar ou brincar demais para que o interesse continue. A aula deve termi-
nar com a sensação de “quero mais”. (GALLAHUE; DONNELLY, 2008)

Também podemos criar modificações ou variações nos jogos para adequá-los 
à faixa etária dos estudantes ou para gerar mais ou menos dificuldades, como por 
exemplo: adicionar habilidades na ação do jogo, alterar regras, modificar o equipa-
mento utilizado, alterar a duração, intensificar o ritmo em etapas, modificar o jogo, 
estimulando a criatividade e replanejar o jogo quando a participação ativa não esti-
ver de acordo. Existem outras possíveis variações e modificações para realizarmos 
nos jogos, cabendo ao professor utilizá-las sempre julgar necessário.

Na sequência apresentaremos 15 jogos e brincadeiras (mais algumas variações) 
para serem trabalhados tanto na educação infantil, quanto nos anos iniciais do en-
sino fundamental.

Atividade: Brincadeira de Pega-pega
A brincadeira de pega-pega é uma atividade muito útil para as aulas de Educa-

ção Física escolar. De maneira geral, os estudantes gostam muito da brincadeira, 
pois ela envolve dois elementos que eles gostam muito nesta fase escolar: correr e 
brincar. Tomando como base a brincadeira original de pega-pega, podemos pensar 
em muitas variações. Também cabe ressaltar que na maioria das variações, é uma 
brincadeira que requer pouco ou nenhum material.

De maneira geral, as brincadeiras de pega-pega trabalham muito a habilidade 
locomotora de correr. Dependendo da variação que utilizarmos, poderemos encon-
trar outras habilidades locomotoras sendo trabalhadas - como o saltar -, e também 
habilidades manipulativas e de estabilização. Consciência corporal, organização 
espacial e temporal além do tempo de reação estarão mais ou menos presentes 
dependo da variação utilizada. Em relação ao domínio afetivo (Educação Física de-
senvolvimentista) ou conteúdos atitudinais (Educação Física construtivista), a brin-
cadeira de pega-pega trabalha muito com a melhoria do autoconceito, visto que 
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não necessita ser excludente e pode contar com a participação de todos durante 
todo o tempo. Também trata-se de uma brincadeira divertida e com muitas possi-
bilidades para aprimorar a socialização positiva entre os alunos. Cabe ao professor 
utilizar a brincadeira e ajustar a mesma conforme os objetivos da sua aula.

A seguir apresentaremos algumas variações da brincadeira de pega-pega e da-
remos ênfase no domínio cognitivo no que diz respeito aos aprendizados percepti-
vo-motor e conceitual. 

Brincadeira original de pega-pega: destina-se um pegador e os demais são fugi-
tivos. Quem for pego vira pegador, e o antigo pegador vira fugitivo.

Variação 1 - Pega-pega de equipe: escolhem-se quatro ou cinco pegadores e 
estes devem estar identificados (coletes, faixas). Quem for pego deve ficar parado 
e com um dos braços levantados. Para ser salvo, alguém deve dar um abraço no 
colega e, desta forma, este pode retornar para a brincadeira. A cada 3 ou 4 minutos 
trocam-se os pegadores da equipe. Também é possível que a equipe de pegadores 
utilize algum objeto para sua identificação, como por exemplo um cabo de vassoura 
imitando um cavalo. Desta maneira estaríamos trabalhando o galope entre os pe-
gadores e outras habilidades motoras com os fugitivos.

Aqui, cabe a observação de que podemos variar esta mesma brincadeira apenas 
alterando o modo de salvar. Por exemplo: dando um elogio ao colega; dando um 
“jogo de corpo suave” no colega; passando por entre as pernas do colega pego; sal-
tando por cima do colega que fica abaixado; quem for pego, para retornar deve dar 
cinco saltitos em cada pé; menino salva menina e menina salva menino. Em cada 
uma das variações, teremos habilidades sendo trabalhadas com mais ou menos 
ênfase.

Nessa mesma variação de pega-pega de equipe, pode-se solicitar que todos os 
que forem pegos vão sentando, aguardando até restar apenas um aluno. Pode-se 
marcar o tempo que cada equipe demora para pegar todos os alunos ou decretar o 
último a ser pego como o vencedor da rodada.

Variação 2 - Pega-pega do ninja: escolhem-se quatro ou cinco pegadores, de 
acordo com o tamanho da turma, e estes devem estar com um macarrão de pisci-
na (que será a “espada do ninja”). O objetivo é pegar os colegas dando uma “ma-
carronada” em determinadas partes do corpo dos colegas que são fugitivos. Por 
exemplo, se a “macarronada” for da cintura para baixo, o aluno pego deve sentar 
e aguardar alguém saltar por cima do mesmo para retornar a fugir. Já se for acima 
da cintura, o aluno pego deve afastar as pernas, abrir os braços e aguardar alguém 
passar por entre suas pernas para voltar a fugir. Na brincadeira com este formato 
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(além do correr e esquivar-se), trabalha-se muito a consciência corporal dos estu-
dantes, além dos conceitos de “por cima de” e “por baixo de”. Da mesma forma, 
estimula-se a noção espacial e temporal e tempo de reação (acertar o macarrão na 
hora certa e esquivar-se do macarrão no momento certo).

Variação 3 - Pega-pega das linhas: definem-se três ou quatro pegadores. A brin-
cadeira é semelhante ao pega-pega de equipe, com a diferença que todos só po-
dem correr sobre as linhas da quadra. O professor pode também definir algumas 
linhas nas quais os alunos podem correr, alternando as mesmas a cada rodada de 
pegadores (quadra de futsal, quadra de basquete, etc.). Esta brincadeira enfatiza a 
organização espacial com os estudantes.

Variação 4 - Pega-pega do rei: define-se um pegador e os demais são fugitivos. 
Quem for pego pelo pegador senta no local onde foi pego e vira um pegador que 
só pode pegar os fugitivos na posição sentada (não pode tirar as nádegas do chão, 
apenas mover os braços). A brincadeira finaliza (e recomeça novamente) quando 
todos forem pegos.

Variação 5 - Pega-pega das figuras geométricas: definem-se um ou dois pega-
dores e várias figuras geométricas são desenhadas pela quadra (quadrados, retân-
gulos, triângulos, círculos, etc.). Explica-se aos alunos o nome dessas figuras. Deve 
haver uma figura para cada aluno fugitivo. Ao sinal do professor, os fugitivos devem 
trocar de figura geométrica, podendo ser pegos pelo pegador durante esta tro-
ca. É obrigatório trocar a figura que estava por uma figura diferente. Vira pegador 
quem foi pego, ou quem não conseguiu uma figura diferente. Esta variação traba-
lha constantemente a organização temporal e organização espacial. Também estão 
presentes os conceitos de “dentro” e “fora”, além do conhecimento (ou reforço do 
conhecimento) em relação às figuras geométricas.

Variação 6 - Pega-pega dos bambolês: define-se um pegador. Distribuem-se 
vários bambolês pelo espaço onde ocorrerá a brincadeira. Tanto os fugitivos, como 
o pegador só podem correr pisando dentro dos bambolês. Quem for pego vira pe-
gador (ou define-se uma estratégia para salvamento). Esta variação trabalha com 
organização espacial.

Variação 7 - Pega-pega com obstáculos: definem-se dois ou três pegadores e 
espalham-se pela quadra vários objetos (pneus, cones, colchões, barreiras, etc.) 
que não podem ser tocados por ninguém. O objetivo é realizar a brincadeira des-
viando dos objetos. Quem for pego vira pegador, ou define-se uma estratégia para 
salvamento e revezam-se os pegadores a cada três ou quatro minutos. A organiza-
ção espacial é bastante trabalhada nesta atividade, além de diferentes formas de 
locomoção, como correr e saltar.
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Variação 8 - Pega-pega do caranguejo: definem-se três ou quatro pegadores 
e o espaço onde a brincadeira irá ocorrer. A brincadeira tem este nome devido à 
posição como os participantes se deslocam: em quatro apoios com a parte ante-
rior do tronco voltada para cima, imitando um caranguejo. Quem for pego, ou vira 
pegador, ou definem-se estratégias para o salvamento. É uma variação que exige 
boa consciência corporal (devido ao trabalho de força que é realizado, principal-
mente nos membros superiores, e pela posição de quatro apoios com o ventre 
para cima).

Variação 9 - Pega-pega corrente: Define-se um pegador e o espaço onde a brin-
cadeira irá ocorrer. Cada fugitivo pego vai dando a mão para o pegador (formando 
uma corrente) até que todos sejam pegos. Só é possível pegar alguém se todos da 
corrente estiverem de mãos dadas. É uma variação que exige bastante a consciên-
cia corporal, organização espacial e organização temporal. Além disto, estimula-se 
o trabalho de equipe e as estratégias adotadas para cumprir a tarefa.

Atividade: Jogo do Transporte

O jogo do transporte é um jogo com várias possibilidades para as aulas de Edu-
cação Física escolar. Trata-se de um jogo que envolve muito os movimentos loco-
motores e aspectos cognitivos dependendo da variação (ou combinação) utilizada. 
É um jogo que requer pouco material e é de fácil organização e explicação para os 
alunos. 

Jogo do transporte original: a versão original do jogo do transporte consiste 
em separar os alunos em dois ou três grupos e ir realizando o rodízio dos mesmos. 
O rodízio justifica-se pelo fato de a atividade ser bastante intensa em sua duração. 
Sugere-se que sejam feitas duas ou três rodadas seguidas com cada grupo e, após, 
realizar o rodízio. A Figura 3.1, abaixo, mostra a organização inicial do jogo. Posi-
ciona-se um bambolê para cada aluno e um bambolê central. Todos os bambolês 
devem ficar na mesma distância em relação ao bambolê central (que fica com os 
objetos a serem transportados dentro dele) e todos os bambolês dos participantes 
devem ficar com a mesma distância entre si. Os estudantes podem transportar 
objetos do bambolê central para o seu bambolê ou pegar os objetos já transporta-
dos pelos colegas (nos bambolês dos colegas). Vence quem completar primeiro a 
tarefa. Por exemplo, vence a brincadeira quem transportar três bolinhas de tênis, 
ou quatro pedras, etc. Demais regras podem ser combinadas com os alunos con-
forme a faixa etária, materiais, etc. Na sequência sugerimos três variações para o 
jogo original, entretanto, cada professor pode criar novas variações com diferen-
tes materiais.
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Figura 3.1 - Jogo do Transporte

Variação 1 - Jogo dos transportes com objetos coloridos: a diferença está nas 
equações de cores a serem solicitadas pelos alunos. Por exemplo, três ou quatro 
objetos de cores diferentes, quatro objetos sendo dois de uma cor e dois de outra 
cor. São várias possibilidades nesta variação e, como material colorido, pode-se 
utilizar peças de montar (estilo LEGO®) ou chinesinhos.

Variação 2 - Jogo dos transportes com letras e números gigantes: a diferença 
está em transportar determinadas letras isoladamente ou para formar palavras. 
Por exemplo, transportar as letras da palavra “casa”, ou transportar duas vogais 
e duas consoantes diferentes. Cabe ressaltar que para esta variação fluir bem, os 
estudantes precisam estar familiarizados com as letras e números. Uma conversa 
com a professora regente da turma, para saber em que nível de leitura e escrita os 
alunos se encontram, costuma resolver essa questão. Além da prática corporal em 
si, esta variação auxilia também em questões relacionadas à alfabetização.

Variação 3 - Jogo dos transportes com bandeiras de países: a diferença está em 
transportar bandeiras de países impressas ou transportar as cores de determinada 
bandeira. Para a segunda opção, é necessário apresentar as cores da bandeira em 
questão aos alunos. É uma atividade interessante para conhecimentos gerais ou 
ainda para ser trabalhada em anos de Copa do Mundo ou Olimpíadas.
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Atividade: Jogo da Pescaria

O jogo da pescaria é uma atividade bastante divertida e que desperta muito inte-
resse dos alunos pela quantidade de material envolvido na tarefa. É uma atividade 
que requer vários materiais e que, portanto, necessita de tempo para organização 
e de tempo para a desmontagem e devolução do material. Não enxergamos isto 
como uma desvantagem do jogo, mas é necessário que o professor sempre otimize 
o seu tempo de aula ativa. No jogo da pescaria temos as habilidades locomotoras, 
manipulativas e estabilizadoras sendo trabalhadas intensamente. Organização es-
pacial e temporal também são estimuladas nesta atividade. 

Jogo da Pescaria original: inicialmente divide-se a turma em seis ou sete grupos 
(dependendo do número de alunos e de material) e os grupos competem entre si. 
O objetivo é pescar a maior quantidade de peixes possível por um determinado 
tempo, ou até acabarem os peixes. O jogo inicia com os alunos caminhando e se 
equilibrando em uma passarela. Após, eles sobem em uma plataforma de pesca e 
desta, pescam os peixes. Cada estudante pode pescar um peixe em cada rodada. 
Após pescar o peixe, ele retira o mesmo da vara, coloca a vara no local indicado e 
retorna com o peixe pelo mesmo caminho (descendo da plataforma e caminhando 
na passarela) até voltar para o grupo. Neste momento, o próximo colega do grupo 
dá sequência à pesca. A figura 3.2 mostra a organização inicial do jogo. Abaixo apre-
sentamos alguns materiais para serem utilizados na pescaria, mas como frisamos 
nas brincadeiras anteriores, cada professor pode transformar e adaptar suas brin-
cadeiras com os materiais que tem à disposição.

- para a vara: cabos de vassoura;

-  para a plataforma de pesca: cadeiras, mesas escolares, pneus, camas elásticas, 
colchões, tijolos de encaixe;

-  para a passarela: bancos, cordas, tijolos de encaixe, objetos que gerem dese-
quilíbrio;

-  para os peixes: chinesinhos, carretéis de linha, peças grandes de encaixe, pali-
tos de picolé de plástico (aqueles que encaixam);

-  para delimitar a lagoa dos peixes: cordas.
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Figura 3.2 - Jogo da Pescaria

A seguir apresentaremos algumas variações do jogo da pescaria. 

Variação 1 - Jogo da pescaria com barquinhos: nesta variação, antes da passa-
rela, posicionamos os alunos aproximadamente a cinco metros da mesma com um 
colchão. Em cada rodada de pesca, um aluno sobe no barco (colchão) e os demais 
empurram e puxam o barco até a passarela. Em seguida, o jogo continua da mesma 
maneira anteriormente explicada. Ao chegarem na passarela, após o tripulante do 
barco descer, os alunos que puxaram e empurraram o barco levam o mesmo de 
volta para o local de origem (ou podem esperar para transportar o colega de volta).

Variação 2 - Jogo da pescaria com peixes, caranguejos e águas-vivas: neste 
jogo, utilizamos outros materiais para serem os “pescados”. Por exemplo, chinesi-
nhos são os peixes e outras peças possíveis são caranguejos e águas-vivas. Dá-se 
uma pontuação para cada tipo de pescado e ao final da pescaria, somam-se os 
pontos de cada equipe. 

Variação 3 - Pega-pega da pescaria: esta é uma mistura da brincadeira de pega-
-pega com o jogo da pescaria. Consiste em delimitar um espaço de atuação dos pe-
gadores (pode ser a quadra de voleibol) onde ficam espalhados os peixes. Os pega-
dores só podem pegar os pescadores dentro deste espaço delimitado. Formam-se, 
então, equipes de pescadores (se possível colocar coletes coloridos para diferenciar 
as equipes) que saem juntos para a pesca. Eles devem pescar os peixes apenas mo-
vimentando a vara, sem a ajuda da outra mão. Ao pescarem, devem retornar para o 
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local do seu grupo, largar o peixe e retornar para a pescaria. Cada pescador só pode 
pescar e levar para o grupo um peixe de cada vez. Se os pescadores forem tocados 
pelos pegadores (se pegaram ou não um peixe), estes ficam estáticos com a vara de 
pesca levantada. Para poderem retornar à brincadeira, devem receber um abraço 
de outro pescador da sua equipe. A Figura 3.3 ilustra esta variação.

Figura 3.3 - Pega-pega da pescaria

Atividade: Jogo de Estafeta Cognitivo
Jogo de estafeta cognitivo original: Este jogo consiste em realizar duas ou três 

tarefas motoras e, em seguida, resolver uma tarefa cognitiva, como equação de ob-
jetos coloridos ou objetos diferentes. No exemplo da Figura 3.4 temos como tarefas 
motoras uma cambalhota no colchonete e após o estudante realiza uma atividade 
de coordenação óculo-manual com a bola (exemplo: jogar a bola para cima, bater 
duas palmas e pegar a bola sem que ela caia no chão). Após as tarefas motoras, o 
estudante precisa alinhar os objetos da mesma cor no sentido vertical. Vale ressal-
tar que cada estudante pode mover apenas duas peças de cada vez (trocar elas de 
lugar) e após ele retorna para o grupo, dando vez para o próximo jogador. Vence o 
jogo a equipe que alinhar todas as cores primeiro.

É um jogo que possibilita muitas variações, principalmente no que diz respeito às 
tarefas motoras, que podem ser ajustadas conforme o objetivo da aula. A tarefa cog-
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nitiva (equação colorida) pode ser mais fácil ou mais difícil, conforme o nível da tur-
ma, além de trabalharmos os conceitos de horizontal e vertical. Quanto mais objetos 
tivermos para alinhar, mais difícil e demorado fica o jogo. Podem também serem 
utilizadas letras de EVA no lugar de objetos coloridos, para a formação de palavras.

Figura 3.4 - Jogo de Estafeta Cognitivo

Atividade: Jogo Conheço Meu Corpo
O jogo Conheço Meu Corpo é uma brincadeira que trabalha com a consciência 

corporal, conhecimentos sobre o corpo e tempo de reação. É uma atividade que 
requer pouco material e é de fácil organização. 

Jogo Conheço Meu Corpo original: divide-se a turma em duplas e os alunos 
podem ficar sentados ou em pé, um de frente para o outro. O professor falará par-
tes do corpo e os alunos deverão colocar as duas mãos sobre a parte do seu corpo 
falada. São ditas três ou quatro partes e após o professor dá o sinal para pegar um 
objeto. O aluno que pegar o objeto primeiro, vence a rodada.

Como variações, o professor pode deixar dois objetos no centro dos alunos para 
que eles peguem apenas o objeto chamado. Pode-se também trabalhar com objetos 
iguais, mas de cores diferentes, assim como letras e números de EVA ou outro material.
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Dependendo do nível de conhecimento dos alunos a respeito das partes do cor-
po, pode-se avançar na brincadeira, como chamar as articulações, alguns músculos, 
ossos ou órgãos.

Atividade: Jogo Quem Quica Melhor?
Este jogo trabalha o movimento manipulativo do drible além do lançamento da 

bola no bambolê e o tempo de reação. Em relação ao aprendizado perceptivo mo-
tor, os mundos espacial e temporal são bastante estimulados.

Jogo Quem Quica Melhor original: divide-se a turma em duplas e para cada 
dupla distribui-se uma bola e um bambolê. O jogo consiste em lançar a bola dentro 
do bambolê, fazendo-a quicar e impossibilitar que o colega pegue a bola antes dela 
tocar no solo novamente. O objetivo do colega sem bola é pegar ela após o quique 
dentro do bambolê sem que ela toque no solo novamente, e depois reiniciar o jogo 
(Figura 3.5).

Variação 1 - Como variações deste jogo o professor pode trocar os tipos de bola a 
serem utilizadas, incluindo bolas de borracha, de handebol, de voleibol, de basque-
te, de tênis, etc. Pode também realizar um circuito de bolas, em que cada grupo de 
quatro duplas utiliza uma bola e a cada cinco minutos de jogo, troca o tipo de bola.

Variação 2 - podemos transformar em um jogo cooperativo fazendo com que os 
alunos utilizem o movimento de drible, driblando uma jogada cada um, sem deixar 
a bola sair do bambolê.

Figura 3.5 - Jogo do Quem Quica Melhor?
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Atividade: Jogo do Chapéu e Funil
Este jogo trabalha bastante o deslocamento (locomoção) e a atenção dos estu-

dantes para a tarefa a ser realizada. Além desses aspectos, manipula-se objetos o 
tempo todo, fortalecendo o trabalho em equipe.

Jogo do chapéu e funil original: inicialmente divide-se a turma em três ou quatro equi-
pes, conforme o tamanho da turma. Participam de cada jogada duas equipes. Sugere-se 
que as equipes sejam uniformizadas (com coletes ou faixas), para facilitar a observação 
e o feedback do professor. Mas pode-se trabalhar sem a uniformização. Previamente à 
divisão das equipes, o professor já deve ter organizado o local do jogo. Sugere-se a quadra 
de voleibol ou um espaço similar. Na organização, o professor espalha aproximadamente 
20 cones grandes pela quadra e em cima destes, o professor coloca 20 cones pequenos 
(10 virados com a base para baixo e 10 virados com a base para cima). Quando a base está 
virada para baixo, chama-se de chapéu, quando está virada para cima, chama-se de funil. 

Uma das equipes será o chapéu e a outra o funil. O objetivo de cada equipe é 
deixar o cone pequeno em formato de chapéu ou de funil, conforme o nome da sua 
equipe. Vence a equipe que ao final de um (1) minuto tiver mais objetos com seu 
nome. A cada disputa entre as equipes o professor troca o nome da equipe, uma 
vez que encaixar o cone menor no maior na posição de funil exige mais precisão do 
que da posição funil para chapéu.

Variação 1 - Ao invés de utilizar cones grandes e pequenos, utilizar chinesinhos 
no chão. 

Variação 2 - Colocar um chinesinho e um objeto que seja possível de se colocar 
uma bolinha de tênis ou de borracha. Uma equipe coloca a bolinha de tênis em 
cima do chinesinho (equipe chinês) e a outra coloca na outra peça (equipe outra 
peça). A Figura 3.6, abaixo, mostra a organização inicial do jogo. 

Figura 3.6 - Jogo do chapéu ou funil
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Atividade: Jogo da Memória em Movimento
Este jogo trabalha bastante o deslocamento (locomoção), a atenção e a memó-

ria dos estudantes para a tarefa a ser realizada. Além destes aspectos, estimula-se 
a manipulação de objetos o tempo todo.

Jogo da memória em movimento original: inicialmente divide-se a turma em 
duas partes. Uma parte da turma realiza duas jogadas, enquanto a outra descan-
sa. O jogo consiste em deslocar-se do seu ponto inicial, ir até o local do “desenho 
original” (chinesinhos ou outro tipo de peças de cores diferentes), memorizar a or-
dem dos objetos (e/ou cores), pegar peças para jogar (uma por vez), levar até o seu 
colchonete (ou bambolê) e montar na mesma ordem do “desenho original”. Quatro 
peças no desenho original demandam no mínimo quatro jogadas (deslocamentos). 
Quanto mais peças, mais demorada a jogada. Quando o estudante finaliza o dese-
nho original, ele deverá ficar parado ao lado do seu colchonete e erguer o braço. 
O professor apita e pede para os demais congelarem no local onde estão. Faz-se a 
conferência da ordem dos objetos (ou cores). Se estiver correto, inicia-se uma nova 
jogada; se estiver incorreto, o professor dá a ordem para o jogo seguir. 

Entre o desenho original e as peças para jogar deve haver algum objeto grande 
que impeça a visão do desenho original de longe.

Materiais: sugere-se a utilização de chinesinhos de cores diferentes para a mon-
tagem do desenho original e peças de montagem do tipo LEGO® para jogar. En-
tretanto, conforme frisamos anteriormente, qualquer objeto pode ser utilizado e 
adaptado para este jogo.

Figura 3.7 - Jogo da Memória em Movimento
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Atividade: Brincadeira do Drible
A brincadeira do drible trabalha bastante com a manipulação (drible) e locomo-

ção (deslocamentos). No aspecto perceptivo, a organização espacial se faz muito 
presente também. Também trabalhamos muito com a exploração dos diferentes 
tipos de bola, principalmente no aspecto do tempo de cada bola ao quicar e na 
consciência de esforço a ser realizado com cada bola.

Brincadeira do drible original: cada aluno da turma recebe uma bola. Sugere-se 
que tenhamos um mesmo número dos diferentes tipos de bolas (por exemplo: em 
uma turma de 30 alunos - seis bolas de basquete, seis de handebol, seis de volei-
bol, seis de borracha e seis de tênis). O jogo inicia com os alunos driblando as bolas 
livremente pela quadra. Ao final de dois ou três minutos, o professor apita e todos 
devem trocar a sua bola por outra. Ao final de sete ou oito rodadas, todos devem 
ter experimentado todos os tipos de bola utilizados na brincadeira.

É importante estimular os alunos para que driblem com apenas uma das mãos 
de cada vez e que peguem a bola com as duas mãos o mínimo possível (Figura 3.8).

Variação 1 - Deixam-se sete ou oito alunos sem bola e estes devem roubar a 
bola daqueles que estão driblando. Quem tem a posse da bola deve driblá-la e pro-
tegê-la, e quem está sem bola deve roubar dos demais. Pode-se estipular a regra de 
que “não pode roubar a bola de quem me roubou”.

Figura 3.8 - Brincadeira do Drible
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Atividade: Surf nos Colegas
A brincadeira do surf gera bastante diversão e expectativa por parte das crian-

ças. É uma atividade que envolve prioritariamente o equilíbrio (estabilização). De-
pendendo da variação, também conta com a socialização positiva no que diz respei-
to ao trabalho em equipe.

Brincadeira do surf original: as ondas são montadas com colchões no chão e 
colegas rolando, conforme ilustrado na Figura 3.9. O colchonete deve ter uma es-
pessura adequada para que o mesmo deslize sobre os colegas rolando e o surfista 
consiga se equilibrar. Nesta brincadeira, o professor auxilia puxando o colchonete 
pelas pontas.

Variação 1 - Bodyboard nos colegas: igual ao surf nos colegas, porém, nesta 
variação, o aluno da prancha vai deitado em decúbito ventral.

Figura 3.9 - Surf nos Colegas

Atividade: Pac Man
O jogo do Pac Man, assim como relatamos no jogo da pescaria, é uma atividade 

bastante divertida e que desperta muito interesse dos alunos pela quantidade de 
material envolvido na tarefa. Também é uma atividade que requer vários materiais 
e que necessita, desta forma, tempo para organização e tempo para a desmonta-
gem e devolução do material. Neste jogo teremos habilidades locomotoras, ma-
nipulativas e estabilizadoras sendo trabalhadas intensamente, com ênfase nas de 
locomoção. Organização espacial e temporal também são bastante trabalhadas na 
atividade, assim como a tomada de decisão.
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Jogo do Pac Man original: O jogo é uma adaptação do jogo de videogame Pac 
Man lançado nos anos 80, no qual o objetivo era que o Pac Man comesse as pasti-
lhas ao mesmo tempo que fugia dos fantasmas. Na versão “ativa” que utilizamos, 
a diferença é que temos um ou dois fantasmas e duas equipes de Pac Man. Com 
a labirinto montado (ver Figuras 3.10 e 3.11), o professor divide a turma em duas 
equipes (ou três, dependendo do tamanho da turma, e neste caso uma fica aguar-
dando) e escolhe um ou dois alunos para serem os fantasmas (que têm a função de 
pegador). O objetivo dos Pac Men é recolher o máximo de pastilhas, enquanto o ob-
jetivo dos fantasmas é imobilizar os Pac Men. Cada jogador pode recolher apenas 
uma pastilha de cada vez e levá-la até o seu quartel general (QG). Quando um Pac 
Man é pego, ele deve levantar os dois braços e retornar até o seu QG para depois 
voltar a brincar. Neste item, pode-se variar, solicitando que os Pac Men realizem ati-
vidades no QG antes de retornar para o jogo (como por exemplo fazer polichinelos, 
cambalhotas ou outra tarefa motora). Quando todas as pastilhas forem recolhidas, 
encerra-se a rodada e conta-se quantas pastilhas cada equipe recolheu. Pode-se 
também variar a atividade utilizando pastilhas de materiais diferentes e atribuindo 
pontuação diferente para cada tipo de material. Abaixo sugerimos alguns materiais 
para a montagem da brincadeira:

- para a montagem do labirinto: cordas, cones, cadeiras, bancos;

-  para as pastilhas: chinesinhos, cones pequenos, peças de montar tipo LEGO®, 
letras de EVA. 

Figura 3.10 - Jogo do Pac Man
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Figura 3.11 - Labirinto para Pac Man com classes, 
cadeiras, cordas, cones e colchões

 Atividade: Pedra, Papel e Tesoura (PPT) 
em Movimento

Jogo pedra, papel e tesoura em movimento original: este jogo deriva-se da 
brincadeira PPT com o incremento de uma tarefa motora para quem perde a dis-
puta. Inicialmente, delimita-se um espaço para a brincadeira (a quadra de voleibol 
apresenta boas dimensões para isto) onde os alunos ficam espalhados. Ao sinal do 
professor, os alunos desafiam-se no PPT e o aluno que perder o desafio desloca-se 
(correndo, saltando, galopando, etc.) até um ponto pré-determinado (podem ser 
as goleiras da quadra) para realizar uma tarefa motora (polichinelos, estrelinhas, 
agachamentos, imitar um animal, etc.), conforme o objetivo da aula. Já o aluno que 
venceu o desafio continua desafiando outros colegas. 

Sugere-se que a cada 60 ou 70 segundos de disputa seja alterada a tarefa motora 
a ser realizada. Também sugerimos, que após os alunos terem compreendido bem a 
lógica do jogo, que eles sugiram qual tarefa motora seja realizada por quem perde 
a disputa. São muitas possibilidades para esta brincadeira e o que será trabalhado 
dependerá das tarefas motoras a serem sugeridas pelo professor ou pelos alunos. 

Uma vantagem deste jogo é que não precisamos necessariamente de material 
algum, a menos que as tarefas motoras exijam isto, como executar um rolamento, 
um arremesso na cesta de basquete ou andar sobre uma trave de equilíbrio.
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Atividade: Jogo da Casa de Bambolês

Jogo da casa de bambolês original: O jogo da casa de bambolês tem como ob-
jetivo estimular as habilidades manipulativas de arremessar e receber, além de de-
senvolver situações de controle espacial e temporal e também o tempo de reação. 
É um jogo de não invasão, onde cada equipe deverá arremessar a bola para tentar 
derrubar a casa da equipe adversária. 

Divide-se a turma em duas equipes. Cada uma delas fica em uma metade da 
quadra. Cada equipe será formada por jogadores com três funções. Uma função 
será de engenheiros que montam as casas, a outra a função de defensores e, por 
fim, a função de arremessadores. A casa é montada com seis bambolês, ficando um 
no chão como base de encaixe, quatro bambolês de pé formando as quatro paredes 
da casa e um último bambolê encaixado sobre as quatro paredes formando o telha-
do, dando, assim, sustentação para que a casa não caia (ver Figura 3.12).

Na frente da casa de bambolês será demarcada uma área onde os defensores 
não podem entrar. Como já salientamos, o jogo consiste em arremessar a bola (po-
dendo ser jogado com duas ou mais bolas de acordo com a quantidade de alunos e 
casas de bambolês) e tentar derrubar a cada de bambolê. Quando a casa é derruba-
da, entram em ação os engenheiros (dois a três por equipe) que montarão a casa. 
Também é possível jogar três contra três, ou quatro contra quatro, em que todos 
executam juntos as três funções (defesa, ataque e montagem da casa de bambolês).

Figura 3.12 - Montagem da casa de bambolês
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Figura 3.13 - Estrutura do Jogo da Casa de Bambolês (4x4)

Atividade: Circuitos e Percursos
Atividades em formato de circuito ou de percursos são bastante úteis devido 

ao fato do professor poder trabalhar diferentes habilidades motoras e capacidades 
físicas em uma mesma aula, com uma logística de trabalho facilitada. Esta seleção 
de habilidades deve levar em conta os objetivos da aula, o planejamento do profes-
sor para aquele período, o tempo da aula, o tamanho da turma e a quantidade de 
materiais à disposição.

Estas estratégias permitem ao professor um feedback imediato a um grupo pe-
queno de alunos que estão realizando determinada atividade. Outra vantagem é 
que estaremos trabalhando com a turma toda (de forma ativa) durante todo o tem-
po da aula (tanto no circuito, quanto no percurso).

Ressalta-se que, neste capítulo, os autores denominam circuito aquelas ativida-
des montadas em estações, onde cada grupo pequeno de alunos executa determi-
nada tarefa por um determinado período de tempo e depois passa para a estação 
seguinte (Figura 3.14). 

Já o percurso é aquela atividade onde a turma toda está envolvida na mesma ta-
refa. O percurso é relativamente demorado para ser finalizado e os alunos passam 
por ele diversas vezes (Figura 3.15). Para que ao final do percurso os alunos não en-
frentem uma fila grande e fiquem esperando por muito tempo parados, ele precisa 
ser adequado ao tamanho da turma e ao espaço disponível, cabendo ao professor 
analisar estes itens.

Tanto no percurso, quanto no circuito, o professor deve estimular a imagina-
ção das crianças, criando percursos imaginários ou estações de circuito com nomes 
atrativos que desafiem a sua imaginação (MACEDO; PETTY; PASSOS, 2005).
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Figura 3.14 - Exemplo de circuito com quatro estações

Figura 3.15 - Exemplo de percurso com objetivos de locomoção e estabilização
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Avaliação
A avaliação deve ser parte integrante do processo educativo em Educação Físi-

ca escolar, em qualquer etapa da educação básica. Seu papel principal é oferecer 
embasamento para a tomada de decisões quanto ao direcionamento das ações do 
professor e dos estudantes. Diante disto, na disciplina de Educação Física escolar, 
deve-se buscar uma avaliação processual, formativa e contínua, que possa indicar 
a prática de acompanhar a aprendizagem ao longo das atividades realizadas. Desta 
forma, deve-se visualizar o processo avaliativo como uma reflexão crítica sobre a 
prática, obtendo-se a partir dela novos caminhos para o planejamento, como um 
processo contínuo de busca de novas estratégias para o ensino e aprendizagem. 

É importante utilizarmos instrumentos objetivos para a avaliação dos com-
ponentes da cultura corporal, habilidades motoras, domínio cognitivo e domínio 
afetivo dos nossos estudantes. A seguir apresentamos algumas possibilidades de 
instrumentos para avaliação da Educação Física escolar nos anos iniciais do ensino 
fundamental.

A planilha de avaliação 1 serve para observarmos as habilidades motoras fun-
damentais trabalhadas em cada trimestre, bem como a evolução das mesmas. Nos 
espaços em branco, o professor assinalará as letras correspondentes aos estágios 
de desenvolvimento que os estudantes se encontram em relação a cada habilidade.

Outras questões também podem ser observadas e adicionadas nesta planilha, 
como itens de domínio cognitivo (aprendizado de conceitos ou aprendizado per-
ceptivo motor) e de domínio afetivo (socialização positiva e autoconceito), capaci-
dades coordenativas, etc. Cabe salientar que a planilha apresentada é apenas um 
exemplo e cada professor pode organizar (e formular) sua planilha conforme os 
conteúdos e objetivos trabalhados no trimestre.

Já a planilha de avaliação 2 é organizada na sistemática das escolas que traba-
lham por menções, na qual cada item a ser avaliado corresponde a um dos objeti-
vos almejados pelo professor no início do trimestre. Neste caso, o professor assina-
lará a menção correspondente (atingiu, atingiu parcialmente, atingiu minimamente, 
não atingiu) para cada item avaliado. Aqui também cabe ao professor organizar os 
itens conforme seus conteúdos e objetivos para cada trimestre.
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Planilha de Avaliação 1 - Relatório de progresso na disciplina de Educação Física

Nome da Escola - Relatório de progresso na disciplina de Educação Física

 Nome do Estudante: ______________________  Turma: ____  Data: ________

Senhores Pais ou Responsáveis:
esta é a avaliação trimestral do 
Estudante nas aulas de Educação 
Física em relação as habilidades 
motoras fundamentais.

Legendas dos Estágios de Desenvolvimento

I = Estágio Inicial             E = Estágio Elementar
M = Estágio Maduro      HA = Estágio de Habilidade Esportiva

1o

Trimestre
2o

Trimestre
3o

Trimestre

HABILIDADES DE ESTABILIDADE: MANTER O EQUILÍBRIO
EM SITUAÇÕES ESTÁTICAS E DINÂMICAS Observações

Equilibrar-se em superfície
plana e estreita

Rolamento (cambalhota)

HABILIDADES LOCOMOTORAS: DESLOCAR O CORPO ATRAVÉS DO ESPAÇO Observações

Correr

Galopar

HABILIDADES MANIPULATIVAS: DESLOCAR E RECEBER FORÇA DE OBJETOS Observações

Arremessar/Lançar bolas
com a mão preferencial

Receber/recepcionar bolas

Driblar (quicar) bolas

Breves explicações sobre os estágios de desenvolvimento das habilidades:

Estágio Inicial:  Os estudantes fazem as primeiras tentativas com a finalidade de executar uma 
tarefa. Caracteriza-se pela apresentação de movimentos crus e desordenados.

Estágio Elementar:  Os estudantes apresentam maior controle sobre os movimentos, porém os 
mesmos parecem um pouco inábeis e sem fluidez.

Estágio Maduro:  Integração de todas as partes que compõe um padrão de movimento dentro de 
um ato bem coordenado, mecanicamente correto e eficiente.

Estágio de Habilidade Esportiva:  Os estudantes estão com as habilidades fundamentais desen-
volvidas adequadamente e já apresentam aptidão para o de-
senvolvimento de habilidades esportivas.

Fonte: os autores
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Planilha de Avaliação 2 - Menções relativas a objetivos do trimestre.

Nome:
Trimestre: Atingiu Atingiu 

Parcialmente
Atingiu 

Minimamente
Não 

Atingiu

Participa ativamente das aulas.

Executa as habilidades motoras 
fundamentais com controle dos 
movimentos.

Expressa suas ideias de forma 
crítica e reflexiva.

Apresenta domínio nos conceitos de 
movimento trabalhados no trimestre.

Apresenta bom autoconceito.

Apresenta boa socialização positiva.

Fonte: os autores

Cada professor pode criar e organizar as suas planilhas de avaliação da 
maneira que julgar mais produtivo. O mais importante aqui é realizar a 
avaliação (e quanto mais objetiva melhor) e dar o feedback para estudan-
tes e pais em relação à participação e efetividade dos alunos nas aulas 
de Educação Física. A avaliação também deve servir para o professor re-
pensar suas práticas pedagógicas, estando atento sempre ao processo 
contínuo de ação / avaliação / reflexão / nova ação.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 2017. Disponível em: http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base. Acesso em: 12 nov. 2018.

GALLAHUE, David; DONNELLY, Frances Cleland. Educação física desenvolvimentista para todas as 
crianças. 4. ed. São Paulo: Phorte, 2008.

MACEDO, Lino de; PETTY, Ana Lúcia Sícoli; PASSOS, Norimar Christe. Os jogos e o lúdico na 
aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artmed, 2005.

☞



83

O Basquetebol é constituído por uma soma de fundamentos básicos. Tais 
fundamentos evoluem para situações específicas do jogo e, consequentemente, 
quando necessitam maior organização, derivam para os aspectos táticos, tanto 
ofensivos quanto defensivos. Esta estrutura do jogo fundamenta-se no perfeito 
desenvolvimento das capacidades motoras condicionantes e coordenativas. No 
basquetebol, é possível encontrar as formas básicas de movimento do ser huma-
no: corridas, saltos e lançamentos. Elas estão presentes na execução dos diferen-
tes fundamentos do jogo ou na sua combinação, como, por exemplo: deslocamen-
tos em várias direções, saltar para um rebote ou executar um arremesso, passar 
uma bola ou arremessar à cesta. Outra característica importante do basquetebol 
é a variabilidade de ritmo e intensidade na execução das ações (DE ROSE JUNIOR; 
TRICOLI, 2005).

A respeito da pouca presença do basquetebol como conteúdo das aulas de 
Educação Física e o pequeno número de professores de Educação Física com um 
histórico esportivo associado a essa modalidade, observa-se que a sua relevância 
deve ser vista na condição de prática pedagógica e, em se tratando do ambiente 
escolar, ela deve ser trabalhada de forma abrangente para que possibilite aos dis-
centes o contato com todas as oportunidades vinculadas ao seu desenvolvimento 
(RODRIGUES; DARIDO, 2008). 

CAPÍTULO

4

Ensino do 
Basquetebol na Escola

Cesare Augusto Marramarco
Giuliano Tavares Marramarco

Tiago José Frank
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No que tange aos professores de Educação Física, mesmo que não tenham tido 
experiências anteriores com o basquetebol, é imprescindível a aquisição de conhe-
cimentos que possibilitem a aplicação dos conteúdos em suas aulas. A vivência es-
portiva é uma aliada importante para uma boa atuação profissional, mas não pode 
ser vista como condição sine qua non para a aplicação de determinados conteúdos 
nas aulas. A maior necessidade do estudante no processo de aprendizagem é a de-
monstração correta dos fundamentos, para nela se espelhar.

Tradicionalmente, o objetivo central da iniciação esportiva era o gesto técnico 
específico. A preocupação do professor era ensinar fundamentos como o controle 
do corpo, o manejo de bola, os passes, o drible, os arremessos e o rebote. Estes 
eram ensinados por meio de sequências pedagógicas com a finalidade única de que 
os estudantes aprendessem os fundamentos da modalidade, porém muitas vezes 
descontextualizados do jogo em si.

Este capítulo tem como objetivo auxiliar a quem trabalha com a modalidade 
do basquetebol no contexto escolar. Apresentamos os princípios e as habilidades 
necessárias para se iniciar o processo de ensino e aprendizagem de basquetebol. As 
modalidades de cooperação-invasão demonstram diversos aspectos semelhantes 
dentro de muitas tipologias. Temos o intuito de propor abordagens metodológicas 
e recomendações práticas em que se enfatizem o desenvolvimento de conteúdos 
e maneiras de trabalhá-los que sejam adequadas às diferentes faixas etárias e aos 
estágios de desenvolvimento (motor, físico, cognitivo) nos quais se enquadram os 
estudantes de acordo com a ano escolar. Para isso, é importante iniciarmos com a 
conceituação das as habilidades:

- Habilidade motora
É entendida como a realização mais controlada e precisa do padrão de movi-

mento fundamental. Nela, a exatidão é enfatizada, mas a precisão é limitada e não 
chega a ser considerada como o objetivo principal.

- Habilidade esportiva
A habilidade esportiva é a combinação de padrões motores fundamentais ou 

de habilidades motoras para executar movimentos específicos de uma determina-
da modalidade esportiva. O seu desempenho necessita que se façam alterações 
precisas nos padrões básicos de movimento com o intuito de se alcançar níveis 
superiores de habilidades.

A seguir apresentamos as capacidades coordenativas, relacionadas com as de 
jogo e a idade em que sugerimos sua iniciação:
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Quadro 4.1 - Capacidades Coordenativas e de jogo de acordo com a faixa etária

FAIXA 
ETÁRIA

CAPACIDADES 
COORDENATIVAS CAPACIDADE DE JOGO

6 aos 8 anos 1 elemento + 1 colega
2 elementos

Jogos dirigidos, Jogos de perseguição, 
Jogos de estafeta, Circuito motor, 
brincadeiras e jogos lúdicos

8 aos 10 anos 2 elementos + 1 e 2 colegas
3 elementos + 1 a 3 colegas

Grandes jogos em grupos e equipes
Jogos senso-perceptivos
Jogos esportivos só 1x1, 2x2 até 
3x3 de forma livre

10 aos 12 anos 3 elementos + 1 a 4 colegas
3 elementos + 3 a 4 colegas

Iniciação Esportiva
Jogo 1x1+1; 2x2+1 até 3x3
Iniciação Tática
Generalização dos Conceitos Táticos 
comuns de ataque defesa aos jogos 
esportivos coletivos

12 aos 14 anos
3 elementos + 3 a 4 colegas, 
participando de atividades para o 
desenvolvimento do gesto técnico

Iniciação técnico-tática
Treinamento Global-Funcional e 
Posicional

14 a 16 anos

Trabalho Específico sobre as 
capacidades coordenativas que 
apresentam deficiências
Aprimoramento da Técnica
Fase de Aquisição e Aplicação

Aperfeiçoamento técnico tático
Iniciação ao treinamento de tomada de 
decisão nas diferentes posições, porém 
sem especialização

16 a 18 anos

Trabalho Específico sobre as 
capacidades coordenativas que 
apresentam deficiência
Fase de concentração do 
treinamento técnico

Treinamento técnico-tático situacional 
Início da especialização universal das 
posições

Fonte: Greco e Benda (1998)

Conforme essa síntese das capacidades coordenativas e de jogos conforme as 
faixas etárias, voltamo-nos às recomendações práticas em que se enfatiza o de-
senvolvimento de conteúdos e maneiras de trabalhá-los que sejam adequadas aos 
estágios de desenvolvimento (motor, físico, cognitivo) 

1º e 2º ANO

A utilização de atividades lúdicas com um caráter recreativo se torna uma exce-
lente alternativa. Jogos de estafeta, circuitos motores, jogos e brincadeiras lúdicas 
com a utilização de habilidades do basquetebol como o driblar e passar ajudam o 
estudante no seu desenvolvimento motor e cognitivo. As habilidades devem ser 
trabalhadas de maneira geral, sem especificar o movimento (técnica). 



86

CAPÍTULO 4                                                                                                                 Ensino do Basquetebol na Escola

3º e 4º ANO 

Aqui, recomendamos que as habilidades relacionadas ao basquetebol também 
sejam desenvolvidas de maneira mais geral por meio, especialmente, da consolida-
ção de habilidades motoras fundamentais, sendo elas as locomotoras, manipulati-
vas e de estabilização. A utilização dos jogos pré-desportivos, grandes jogos, jogos 
sensório-perceptivos também podem ser utilizados para desenvolver as habilida-
des necessárias para se chegar solidamente às modalidades esportivas coletivas. 
Os jogos esportivos devem ser trabalhados em estruturas simplificadas, como o 
1x1, 2x2 e 3x3. Enfatizar o desenvolvimento da relação dos aprendizes com a bola 
(manejo de bola).

5º ANO

As habilidades técnicas esportivas de maneira mais concretas já podem ser de-
senvolvidas. A utilização dos jogos pré-desportivos mais direcionados, estruturas 
funcionais de jogo como 1x1, 2x2 e 3x3, e trabalho com superioridade numérica 
ofensiva, 2x1 e 3x2. Generalização de conceitos táticos no ataque - give and go, 
infiltração, cruzamento - e na defesa - defesa do homem com a bola, defesa do 
homem sem a bola. 

Sobre os conceitos de ataque mencionados:

Give and go: também conhecido como “dá e segue”, consiste em passar a bola 
para um colega de equipe e deslocar-se na direção da cesta, criando com isso uma 
opção de passe. Estimular a utilização de fintas para realização do movimento

Infiltração: consiste no ato de infiltrar-se na defesa adversária, com bola, em 
direção à cesta.

Cruzamento: movimento tático de grupo realizado entre colegas de equipe com 
a intenção de abrir espaços na defesa. Jogadores movimentam-se cruzando entre 
si em uma ação ofensiva

6º ANO 

Sugerimos o aperfeiçoamento e a aplicação (colocar em situações mais contex-
tualizadas de jogo) das habilidades técnicas esportivas. Utilizar jogos pré-desporti-
vos direcionados, aperfeiçoar o trabalho com estruturas funcionais de jogo como 
1x1, 2x2, 3x3, e o trabalho de superioridade numérica de 2x1 e 3x2. Aperfeiçoar 
os conceitos táticos de ataque - give and go, cruzamento - e na defesa - defesa no 
homem da bola, seja ele driblando, arremessando; defesa do homem sem a bola, 
quando está perto e longe dela.
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7º ANO 

Nesta etapa, é importante a aplicação das habilidades técnico-esportivas. A uti-
lização de estruturas funcionais mais simples torna-se fundamental para a progres-
são pedagógica desta aplicação. Recomendamos as estruturas funcionais de 4x3 e 
4x4. A partir destas estruturas funcionais inseridas podemos enfatizar a defesa ho-
mem perto da bola e longe da bola e a relação destes jogadores em relação à cesta 
(defesa pela frente ou 3/4) e a ajuda defensiva com ou sem flutuação. Aperfeiçoar 
os movimentos de give and go, infiltração e cruzamento, pois são necessários para 
realizar ajustes na rotação ofensiva, visto o acréscimo de mais um jogador, o que 
torna o jogo mais complexo.

8º ANO 

Persiste na aplicação das habilidades técnico-esportivas. O acréscimo das estru-
turas funcionais de 5x4 e 5x5, a divisão de jogo exterior e jogo interior, a inserção 
do bloqueio indireto (bloqueio no homem sem a bola) e a defesa deste bloqueio, 
tanto nas trocas quanto nas ajudas. No plano ofensivo, a iniciação de maneira fluida 
do jogo de passing game - passar a bola de um lado e realizar o bloqueio do lado 
contrário. No plano defensivo, a ajuda ao bloqueio no passing game, por meio da 
troca de marcação, finta de ajuda (flash) ou empurrar o bloqueador afastando-o do 
colega de equipe (push) e a saída do bloqueio (por trás, pela frente).

9º ANO

Persiste na aplicação e no aperfeiçoamento das habilidades técnico-esportivas. 
Enfatiza-se a aplicação das estruturas funcionais trabalhadas, salientando-se o tra-
balho de 5x5, a sofisticação do jogo de passing game e da defesa deste jogo, a ini-
ciação do jogo de pick and roll (bloqueio no jogador da bola seguido de giro como 
opção de passe) e suas possibilidades de defesa (troca, sair por trás e dobra).

Para o desenvolvimento do jogo, desde as suas estruturas funcionais mais sim-
ples, algumas competências mínimas são necessárias para otimização da apren-
dizagem.

 Características do Basquetebol:
Para poder jogar basquetebol, qualquer estudante tem de possuir um conjun-

to de competências mínimas. Essas competências foram claramente definidas por 
Hermínio Barreto (1984) e são:
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1.  Recepção: receber a bola com duas mãos de braços estendidos e sem mostrar 
receio na recepção.

2.  Passe: executar o passe com duas mãos com alguma precisão na direção e 
com uma trajetória sensivelmente paralela ao solo.

3.  Drible: executar o drible conseguindo momentaneamente levantar a cabeça 
para se situar no campo.

4.  Lançamento: lançar a bola de uma distância de 2 a 3 metros do cesto de for-
ma que a bola descreva um arco de uma parábola.

Hernandez Moreno (1998) define os princípios de ataque e defesa que estão 
presentes nas modalidades esportivas coletivas:

Ataque:
·  Conservação da posse da bola: as equipes procuram organizar seu jogo atra-

vés de situações que lhe deem a possibilidade de reter a posse de bola, de 
acordo com as regras específicas de cada esporte.

·  Desequilíbrio da defesa: as equipes procuram através de movimentações or-
ganizadas (ou não) criar espaços na defesa para proporcionar uma melhor 
condição de finalização.

·  Finalização: forma de atingir a meta adversária e converter os pontos neces-
sários.

Defesa:
·  Recuperação da posse de bola: esta é a primeira tentativa das equipes para 

obter a possibilidade de atacar. Para isto são utilizados movimentos indivi-
duais e/ou coletivos. A recuperação também ocorre após uma tentativa não 
convertida do ataque.

·  Contenção do ataque: decorrente da primeira situação, a defesa tenta limitar 
a ação do ataque, utilizando recursos permitidos pelas regras ou mesmo co-
metendo faltas.

· Proteção da meta: definição de sistemas de defesa que dificultem a finali-
zação.

Princípios Ofensivos e Defensivos:
Segundo Ferreira, Galatti, Paes (2005), Ferreira e De Rose Jr. (2010), esse proces-

so sugere o domínio de alguns princípios.
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Os princípios ofensivos são:

· Constante organização do ataque e das oportunidades de finalização;

· Criação de desequilíbrio defensivo;

· Criação de linhas de passe;

· Permanentes situações de marcar-se e desmarcar-se;

· Conservação da posse da bola;

· Progressão do alvo adversário objetivando tentativas de arremesso.

Na defesa esses princípios são:

· Defender entre o atacante e a cesta;

· Dificultar a troca de passes e de arremessos;

· Atrasar a progressão do adversário;

· Recuperar a posse de bola.

 Pré-requisitos para iniciação de conceitos de 
jogo ofensivos e defensivo.

Conceitos ofensivos
· Jogando com a proposta de pontuar;

· Jogar no 1x1;

· Espaço de 3 a 4 metros;

· Dá e segue;

· Corta e recolocação;

· Ler a defesa para atacar e pontuar.

Conceitos defensivos
·  Estratégias em relação à bola - permanecer posicionado entre o jogador mar-

cado e a cesta;

·  Estratégias fora da bola - permanecer próximo ao jogador que está defenden-
do, porém, sempre vendo a bola;

· No final deste estágio introduzir o triângulo defensivo (bola-você-atacante);

· Correr de costas para a defesa.
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Onde se quer chegar com os conceitos de jogo ofensivo e defensivo:

Conceitos Ofensivos
· Lendo e reagindo à defesa;

· Jogar no 1x1;

·  Princípios de infiltração - usando o drible e passando de maneira inteligente, 
movimentando-se sem a bola;

· Espaço de 3 a 4 metros;

· Cortando: cortes com a bola, cortes sem a bola ocupando os espaços vazios;

· Introduzir e desenvolver os bloqueios na bola e sem a bola;

· Enfatizar o movimento da bola e movimento dos jogadores sem a bola;

· Rebote; 

· Comunicação com os colegas de equipe

Transição Ofensiva
· Atacar pelo meio da quadra;

·  Passes de escape, receber e passar a bola para a pessoa à frente que tem 
vantagem;

· Correndo rápido e aberto;

· Comunicar-se com companheiros de equipe.

Conceitos Defensivos
·  Estratégias na bola: postura defensiva, ficando sempre entre a pessoa a ser 

marcada e a cesta, mantendo a pressão na bola, defendendo bloqueio na bola;

·  Estratégias fora da bola: estando perto do jogador a ser marcado mas sempre 
enxergando a bola, usando o triângulo defensivo, defendendo bloqueio fora 
da bola;

· Conceito de marcação (perímetro e poste);

· Todos os jogadores têm responsabilidades na defesa coletiva;

· Contestar todas as finalizações;

· Rebotear

Transição Defensiva
· Defendendo a cesta, defendendo a bola e defendendo o jogador;

· Comunicando-se com os colegas de equipe.

☞
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Princípios Pedagógicos dos Exercícios:
·  Os exercícios devem sempre partir do mais simples para o mais complexo, do 

mais fácil para o mais difícil. 

·  Para facilitar a progressão e correção, o ensino deve partir de situações sem 
oposição para situações com oposição.

· Na correção, corrigir uma situação de cada vez, de forma sucinta e objetiva.

Organização Pedagógica dos Exercícios (ARAÚJO, 2008)

Os exercícios devem ser:

· Construídos gradualmente à semelhança dos problemas colocados;

· Garantir um número elevado de oportunidade de resposta;

· Devem ser, na medida do possível, competitivos;

·  Conter objetivos claramente definidos e que incluam comportamentos que a 
criança deve adquirir.

 Alguns aspectos são essenciais para que uma boa relação de ensino-apren-
dizagem seja estabelecida. Na realização de objetivos é muito importante:

· Compreender a maneira como cada criança avalia o sucesso e o fracasso;

· Ajudar as crianças a avaliarem a si mesmas em função do seu desempenho;

· Restabelecer metas individuais e elogiar cada criança quando as alcança;

· Estabelecer metas adequadas e ajustadas às capacidades de cada criança;

· Premiar o esforço, mesmo quando não é bem sucedido;

· Ajudar as crianças a distinguir capacidades e esforço;

· Ser realista quanto às expectativas de cada criança;

· Dar a todos a oportunidade para criticar e jogar.

Modelo TARGET (ARAÚJO, 2008) para uma orientação adequada para as crianças:

Tarefa - Fundamentos: recepção, passe, drible, lançamento, paradas, rotações.

Autoridade - Treinador domina as técnicas e os exercícios ajustados aos níveis e 
capacidades das crianças.

Reconhecimento - Recompensar o esforço e os progressos obtidos nas ações 
técnicas.

Grupo - Exercícios de grupos homogêneos: exercícios combinados.

☞
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Avaliação - Autoavaliação dos progressos alcançados.

Tempo - Controlado pelo progresso individual, tendo em consideração que os 
jogadores mais aptos evoluem mais depressa.

 Fundamentos do Jogo
Passe e recepção
Passar é a maneira mais rápida para mover a bola em qualquer esporte de co-

operação invasão. Um passe eficiente é aquele que é recebido pelo companheiro 
no lugar certo e no tempo certo, e ele vai depender de um bom timing. Há vários 
exercícios que dão a oportunidade de desenvolver a habilidade de passar e receber. 
Passes básicos podem ser diretos (de peito), baixos (quicados) e altos (por cima da 
cabeça) (WABC, 2016).

· É importante desenvolver precisão com o passe.

·  Passe rápido é essencial para bater seus oponentes, desta forma eles não 
têm tempo para se mover e interceptar a bola. Evitar passes com trajetória 
parabólica.

·  Recebedores têm de se movimentar para ficar livres para a bola e precisam 
sinalizar com suas mãos onde a bola é requisitada.

Drible
Quicar a bola é usado para se mover com a bola sob controle de um ponto a ou-

tro. Pelas regras do jogo, a ação contínua de quicar usando ambas as mãos, o drible 
termina quando a bola é carregada em uma ou em ambas as mãos. (WABC, 2016)

Enquanto quica-se a bola:

-  alternar as mãos, a habilidade de se utilizar ambas as mãos é essencial no bas-
quetebol;

- mudar a velocidade;

- mudar a direção;

- mudar a altura do drible (ritmo), drible baixo para melhor controle;

-  contra oponente que está tentando roubar a bola - quicar a bola de modo que 
o corpo do driblador esteja entre o oponente e a bola - olhar o oponente e não 
a bola;
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- onde a bola pode ser quicada - entre as pernas e por trás do corpo;

- driblar o oponente passando-o e indo em direção à cesta.

Arremesso
No arremesso à cesta, a bola é guiada ao invés de jogada. Iniciantes podem pra-

ticar o arremesso em um alvo na parede ou tentando acertar o arremesso acima da 
cabeça do colega. O arremesso pode ser feito através de arremesso do chão, o arre-
messo de jump ou arremesso na passada (bandeja). O arremesso é uma habilidade 
coordenativa que deve ser feita envolvendo uma série de movimentos, os quais 
podem ser praticados isoladamente para desenvolver os padrões de movimento. 
(WABC, 2016)

Ensinando e técnica de arremesso primeiramente, trabalhando com um alvo 
maior. Quando jogadores arremessam para a cesta têm o começo de perto e vão se 
afastando da cesta, conforme vão ganhando mais confiança. Uma vez que a mecâ-
nica básica de arremesso tenha sido dominada, jogadores precisam praticar o arre-
messo em velocidade e com pressão para simular situações de jogo. (WABC, 2016)

O básico da mecânica de arremesso é que tenha um “ritmo ”, um movimento 
contínuo e fluido, que comece nos pés e termine nos últimos dedos que encostam 
na bola. É necessário sincronizar a extensão das pernas, as costas, os ombros e o 
cotovelo do braço de arremesso com a flexão de punho e dos dedos .

Em razão do alto grau de complexidade e da especificidade desse movimento, 
abaixo citamos o posicionamento corporal adequado para efetuar um bom arre-
messo:

·  Posicionamento dos pés: separados aproximadamente a uma distância equi-
valente a largura dos ombros, com as pontas viradas para frente. O pé que 
corresponde à mão de arremesso (mão direita, pé direito) estará um pouco 
adiantado (1/2 pé aproximadamente, a ponta do pé de trás na altura da me-
tade do pé à frente)

·  Posicionamento das pernas: os joelhos estarão flexionados para proporcionar 
equilíbrio, estabilidade e potência no arremesso. A ponta do pé tem de estar 
alinhada verticalmente com o joelho.

· Posicionamento do tronco: reto, mas ligeiramente inclinado à frente

·  Posicionamento da bola: a bola deve colocar-se um pouco mais acima da têm-
pora. O braço que lança estará dobrado no cotove lo formando um ângulo 
menor de 90º, e o antebraço e a munheca estarão paralelos ao solo. Cotovelo, 
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joelho e pé estarão na mesma linha vertical e mirando o aro. A bola repousa 
na mão lançadora, na falange dos dedos e parte calosa da mão, sem que a 
palma da mão toque a bola. Os dedos estarão abertos, o polegar e o indicador 
formarão um ângulo de quase 90º.

·  Posicionamento do braço contrário: está também dobrado e fixa a bola no 
meio e ao lado desta, com o cotovelo ligeiramente aberto fixaremos a bola, 
mas sem tensão. O prolongamento dos dedos polegares formam um T entre 
eles. O prolongamento do dedo polegar que arremessa corta o polegar da 
mão que ajuda.

·  Posicionamento da cabeça: o pescoço está reto e relaxado, a cabeça erguida e 
com os olhos mirando o aro. Deve mirar-se por entre os braços e por debaixo 
da bola.

Até o momento temos visto a posição do corpo no momento do início da ação 
do arremesso. Partindo da posição inicial, o jogador deverá realizar um movimento 
contínuo sem arremessar. Deve-se coordenar o movimento de extensão de pernas 
e braços para lançar a bola ao aro por meio de uma flexão de punho no momento 
final da extensão total.

A trajetória da bola será parabólica. Esta trajetória será a resultante de duas for-
ças: das pernas e braços que impulsionam a bola para cima e do punho que dirige 
sua força para o aro. A bola girará sobre seu próprio eixo para trás graças ao golpe 
de munheca.

·  Ação final dos braços no ato do arremesso:

1.  O braço que lança se dirige para cima e ligeiramente para frente (por como-
didade).

2.  Ao final, a munheca impulsiona a bola com os cinco dedos estendidos, sendo 
os dedos indicador e médio, os últimos a tocarem a bola.

3.  Os dedos ficam voltados para o aro e soltos.

4.  A mão que apoia deve separar-se de maneira suave, deixará a bola quando 
não chega a ela, mas não fará nenhum movimento estranho nem a baixará.

Utilizar a estratégia BEEF para o arremesso: balance (equilíbrio), elbow straight
(cotovelo reto), eyes on the target (olhos no alvo), follow through (finalizar o movi-
mento) (WABC, 2016).
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Figura 4.1 - Arremesso

 Atividades Práticas
Exercícios de passe:
1.  Passe e recepção individual contra a parede: os pés levemente afastados e 

um a frente do outro, movimentado o pé de trás para frente para dar força ao 
passe. Fazer todos os passes como ação forte do pulso.

2.  Passes em duplas: duas linhas frente a frente tendo distância de 3 a 4 metros 
uma da outra. Passando bola entre os pares, utilizando a movimentação dos 
pés usando passes de peito, quicado e por cima da cabeça. Concentrando-se 
na rotação da bola e finalização do gesto.

3.  Passar e movimentar-se: em duplas, passar para parceiro e mover-se com 
braço aberto sinalizando para recepção do passe de volta. Um passo largo ou 
salto de parada para prevenir a caminhada. O aluno que dá o passe é o que se 
movimenta enquanto o outro fica parado.

4.  Passe em movimento: em duplas, correndo ao longo da quadra em movimen-
to, passando a bola sem caminhar. Ambos se movimentam.

5.  Passe em trios: em trios posicionados em colunas na linha de fundo, correndo 
e passando três a três, saindo de uma linha de fundo à outra da quadra.

6.  Passe em trios realizando “oito” ou “trança”: em trios na linha de fundo, a bola 
com o jogador do meio que passará e seguirá a bola, correndo e passando por 
trás do recebedor. Após o passe, correr e antecipar-se para receber a bola.
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Exercícios de drible:
1.  Drible randomizado: permitir que as crianças trabalhem sozinhas, tentando 

trocas de mãos, mudanças de direção, velocidade e altura do drible.

2.  Drible estático: parado em um lugar, quicar a bola rapidamente muito perto 
do chão, joelhos flexionados, usando ambas as  mãos, cabeça alta. Tentar fa-
zer a figura do oito, passando a bola ao redor das pernas.

3.  Siga o líder: uma linha de jogadores, cada um com uma bola, seguindo e imi-
tando um jogador que está à frente e vai tentando vários truques com a bola.

4.  Siga o sinal: todos com uma bola cada driblam e olham para o professor, que 
indica a direção em que os alunos devem seguir.

5.  Duplas de mãos dadas: em duplas de mãos dadas, cada um com uma bola, 
driblando com a mão livre.

6.  Driblar e seguir: em duplas, uma bola para ambos, um atrás do outro, um dribla 
à frente, para, realiza o giro com pé de pivô e passa para parceiro que repete.

7.  Drible de zigue-zague: Zigue-zague do lado para o centro da quadra (trabalhar 
pela largura inteira ou metade da largura da quadra). O princípio importante é 
de usar a mão direita quando se move para a direita e a mão esquerda quando 
se move para esquerda. Mudar de mãos cada vez que muda a direção.

8.  Controle e velocidade: driblar entre os obstáculos (cones ou cadeiras) em um 
lado da quadra, indo reto em diagonal ao outro lado e retornar o mais rápido 
possível. Quando passar o obstáculo, proteger a bola com o corpo e driblando 
com a mão o mais longe possível do obstáculo. No drible em velocidade, dri-
blar a bola alto, empurrando-a para a frente do corpo.

Exercícios de arremesso:
1.  Progressão de ensino da bandeja: os alunos permanecem ao lado da parede, pés 

juntos. Primeiramente, praticar a decolagem do pé. Dá um passo com o pé es-
querdo (caso for bandeja pela direita), saltando e trazendo o joelho direito para 
cima. Arremessar em um alvo imaginário usando a mesma posição da mão de ar-
remesso. Posteriormente, esperar como antes, executando dois passos, dar dois 
passos, primeiro passo com o direito e depois saltar com o esquerdo. Num tercei-
ro momento, acrescenta-se o drible, um quique quando pisar com o pé esquerdo, 
pegar a bola subindo, passo direito, passo esquerdo e arremessar. O trabalho de 
mãos e pés é o contrário quando feito pelo lado esquerdo. Uma vez que os apren-
dizes estão confiantes com a sua coordenação, praticar as bandejas na cesta.

2.  Duas colunas, arremesso e rebote: uma coluna arremessa e outra pega o re-
bote. A coluna de arremesso que tem as bolas dribla a bola em direção à cesta 
e realiza a bandeja. O arremessador vai para a coluna do rebote e o aluno que 
pegou o rebote vai para a coluna de arremesso.
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3.  Rotação da bola: colocados de frente com a parede, deixar a bola sobre os 
dedos da mão de arremesso, com o cotovelo flexionado e a bola em frente e 
acima da cabeça. Estendendo o cotovelo como se estivesse arremessando a 
cesta, concentrando o movimento de saída da bola na ponta dos dedos para 
a bola ganhar bastante rotação na sua soltura. Observar o quão rápido a bola 
pode girar. Este exercício pode ser realizado no chão, deitado, sentado, etc. 

4.  Passar e cortar: o arremessador passa a bola para seu colega em outra coluna 
e corta em direção à cesta para receber a bola novamente. Realiza a bandeja 
com ou sem o drible.

5.  Arremesso e rebote: de 3 a 5 linhas ao redor da cesta, arremessar e seguir seu 
arremesso para pegar o seu próprio rebote. Passar para a próxima coluna e 
seguir para o fim desta, realizando a troca das filas e sequência do exercício 
em sentido horário.

Atividades com as formas reduzidas de jogo e jogo formal: 
1.  Exercício de 1x1: 1x1 saindo do meio da quadra, um grupo em cada tabela. 

Inicialmente, o marcador deve posicionar-se com os dois braços para trás, 
marcando somente com movimentação de pernas. Gradativamente, ir au-
mentando as possibilidades do marcador, podendo usar um braço, trocar de 
braço, até chegar à marcação normal com os dois braços.

2.  1x1 em diversos espaços: dividir a quadra em faixas, trabalhando dos dois la-
dos da quadra. A cada faixa na quadra fica um marcador, sendo que este deve 
marcar somente com as pernas, um braço e perna, etc. Variar cada faixa com 
um tipo diferente de marcação. Se o atacante perder a bola, ele fica marcan-
do e o marcador passa a atacar na faixa seguinte.

3.  2x1 saindo do meio: quatro colunas no meio da quadra, duas voltadas para 
cada tabela e um marcador em cada garrafão. Um aluno de cada coluna sai 
para atacar 2x1 contra o marcador que está no garrafão. Quem arremessa ou 
quem perde a bola fica marcando e os outros dois voltam para as colunas. Ir 
modificando as pressões para os atacantes: limitar número de passes, deter-
minar quantos segundos têm para atacar, definir tipo de finalização ou local 
para definir. Este mesmo exercício pode ser feito jogando 2x2, 3x2 e 3x3. As 
pressões são importantes para motiva r tanto a defesa quanto o ataque.

4.  2x1 quadra inteira: dois alunos com uma bola no meio da quadra e um marca-
dor em cada tabela. O restante da turma é dividida em duas colunas na lateral 
da quadra, no prolongamento da linha de lance-livre. Jogam 2x1 e ao momento 
que o defensor recuperar a bola ou sofrer a cesta, o primeiro da coluna da 
lateral entra e junto com este marcador vai atacar contra o defensor que está 
na outra tabela. Após esta dupla atacar, quem estava na coluna lateral fica mar-
cando e o outro volta para sua coluna. A sequência de entrada sempre fica ata-
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car, marca, atacar e volta para a coluna. Variação: este mesmo exercício pode 
ser feito com três atacantes no meio e dois defensores em cada tabela, conti-
nuando a entrar um atacante da coluna lateral. Neste caso, é preciso definir 
com clareza quais os dois que ficam marcando e quem vai para coluna lateral.

5.  Do 1x0 ao 5x5: duas colunas no fundo da quadra, uma atrás de cada tabela. 
Iniciar com um aluno sem marcação fazendo a bandeja na tabela contrária. 
No momento em que ele arremessa, entram dois alunos da outra equipe em 
velocidade e jogam 2x1 do outro lado; quando definir ou perder a bola, en-
tram dois alunos e jogam 3x2 e assim sucessivamente. Quando estiver 5x4, 
entra somente um para jogar 5x5 até alguma equipe fazer a cesta. Recomeça 
com a bola na equipe contrária para todas poderem jogar em superioridade 
numérica. Quem sai vai para o final da fila para descansar. Variação: pode ser 
feito entrando somente um aluno de cada vez, porém, desta forma, sempre 
haverá uma equipe atacando em superioridade numérica. Se tiverem coletes 
para diferenciar as equipes fica mais fácil para identificar.

6.  3x3x3: formar trios (se tiverem coletes facilita a identificação). Colocar um 
trio no meio da quadra com uma bola e um trio marcando em cada tabela. Os 
trios restantes são colocados fora da quadra e definir a ordem de entrada. O 
trio do meio da quadra joga 3x3 contra os marcadores de uma das tabelas. Se 
converter a cesta ou a defesa recuperar a bola, este trio deve atacar na outra 
tabela. O primeiro trio definido para entrar se coloca nesta tabela como mar-
cador. O trio que sai entra no final da ordem de entrada. Todo trio que entra 
marca inicialmente, depois ataca e sai fora.

7.  Variações nos jogos 5x5: normalmente, utilizamos variações no jogo formal para 
atingirmos algum objetivo. Muitas vezes escolhemos alunos que têm menos habili-
dade ou que têm menos contato com a bola para serem aqueles que arremessam 
à cesta, porém temos que ter cuidado, pois, às vezes, isso faz com que estes sejam 
mais expostos e seu erros sejam mais cobrados. Por exemplo, se a regra for passar 
a bola por todos antes de finalizar, muitas vezes a defesa marca somente um ata-
cante para dificultar que a bola chegue neste. Desta forma, precisamos modificar 
novamente e forçar que cada atacante seja marcado por um defensor. Uma das va-
riações bastante utilizada é jogar limitando o drible, seja no número ou no espaço 
da quadra. Por exemplo, só pode driblar na defesa e quando estiver no ataque o 
drible só pode ser feito para finalizar, ou somente um drible. Outra variação bas-
tante interessante e eficiente é jogar com uma bola murcha, o que impossibilita 
o drible e faz com que os alunos se movimentem muito mais para desmarcar-se.

Avaliação
A aquisição das habilidades do basquetebol é um processo gradual, a longo prazo 

e que ocorre pelo treino. Este, por sua vez, leva a modificações no comportamento 



99

Cesare Augusto Marramarco / Giuliano Tavares Marramarco / Tiago José Frank

motor do indivíduo praticante que passam de temporárias e com a prática e conti-
nuidade tornam-se definitivas. Ou seja, o desempenho das habilidades motoras es-
pecíficas do esporte. Desta maneira, avaliar o desempenho das habilidades do bas-
quetebol é um aspecto fundamental dentro do processo de ensino e aprendizagem.

É importante destacar que a avaliação não tem apenas o propósito de medir o nível 
de desempenho ou aprendizagem do estudante. Com a obtenção de informações sobre 
o desenvolvimento das habilidades motoras específicas do basquetebol, a avaliação sub-
sidiará o professor na organização das atividades a serem realizadas para uma otimização 
do processo de ensino-aprendizagem (MARRAMARCO; MARRAMARCO; GAYA, 2014).

Quanto ao desempenho de habilidades motoras esportivas, Tritschler (2003) sa-
lienta que há pelo menos três formas de avaliar a proficiência dos indivíduos. 

Observação simples: 
A primeira delas é por meio da observação do desempenho. Esta forma é a mais 

utilizada no âmbito esportivo. Observa-se a prática e baseando-se nos conheci-
mentos prévios e ideológicos do avaliador, estabelece-se um grau de desempenho. 
Esta forma de avaliação não está apoiada em nenhuma base científica.

Pautas de Observação: 
Apresenta-se como a forma mais adequada de avaliação por meio da observa-

ção, pois organiza, sistema e direciona o avaliador. As Pautas de Observação estão 
apoiadas no uso de indicadores de desempenho e escalas de frequência (baseado 
na escala de Likert). Elas são mais utilizadas para avaliar a qualidade do movimento, 
ou seja, a realização correta da habilidade. A Pauta de Observação pode ser utili-
zada em ambientes escolares e deve conter comportamentos técnicos e táticos (se 
for o caso) importantes para um adequado desempenho do basquetebol

Teste de Habilidades Esportivas: 
Neste caso, a avaliação acontece com a verificação do desempenho da habi-

lidade técnica específica do basquetebol por meio de um teste de desempenho, 
chamado de Teste de Habilidade Esportiva. Este Teste procura avaliar o resultado 
da execução da habilidade, o que podemos traduzir pela precisão e também pelo 
controle na realização da habilidade num determinado contexto. 

Como exemplo podemos citar a verificação da precisão do ato do arremesso 
ou do passe. Em relação ao controle podemos destacar o drible do basquetebol. O 
Teste de Habilidades Motoras enfoca na maioria das vezes uma habilidade única, ou 
seja, o arremesso, o drible, o passe. O desempenho final será pontuado dentro de 
um escore determinado previamente pelo teste.
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Exemplo de Pauta de Observação
Contexto da execução: efetuar arremessos de pontos da quadra previamente 

determinados (teste de habilidade técnica)

Quadro 4.2 - Pauta de observação

ARREMESSO
Indicadores e Frequência Sim Às Vezes Não

POSICIONAMENTO INICIAL DO CORPO PARA REALIZAÇÃO DO ARREMESSO

Posiciona os pés na largura dos ombros, com as pontas 
viradas para frente e com pé que corresponde à mão de 
arremesso um pouco adiantado

Flexiona os joelhos proporcionando equilíbrio, estabilidade 
e potência no arremesso

Mantém o tronco reto, mas ligeiramente inclinado à frente 
no momento de preparação do ato de arremesso

Olha para o alvo com a cabeça erguida, mirando por entre 
os braços e por debaixo da bola antes do ato do arremesso

Coloca a bola um pouco mais acima da têmpora, com o 
cotovelo do braço que arremessa formando um ângulo 
menor de 90º

Repousa a bola na mão arremessadora, na falange dos 
dedos e parte calosa da mão, sem que a palma da mão 
toque a bola

Posiciona os dedos polegares em forma de “T” entre eles

POSICIONAMENTO DO CORPO APÓS AÇÃO DO ARREMESSO

Arremessa e o braço se dirige para cima e ligeiramente 
para frente (por comodidade), com extensão total do 
segmento

Impulsiona a bola com o punho e com os cinco dedos 
estendidos, sendo os dedos indicador e médio, os últimos 
a tocar a bola

Direciona os dedos para a cesta

Separa suavemente a mão contrária ao do arremesso, 
deixando a bola quando não chega a ela, mas não fará 
nenhum movimento estranho nem a baixará, ou seja, 
acompanhará a trajetória da bola

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Exemplos de Teste de Habilidades Esportivas
Os testes de habilidades técnicas ofensivas do basquetebol foram desenvolvidos 

por Marramarco, Marramarco e Gaya (2014) e são relativos aos seguintes funda-
mentos: passe, arremesso e drible. 

Para uma melhor compreensão das figuras apresentadas na descrição dos tes-
tes, uma legenda será colocada a seguir.

Figura 4.2 - Legenda dos testes

Fonte: Marramarco, Marramarco e Gaya (2014)

Teste de Arremesso:
Material: bola de basquetebol; tabela de basquetebol a uma altura próxima de 

2,65m; cronômetro, cinco cones ou fita ou giz para marcar o chão.

Orientação:
Serão determinados cinco pontos de arremesso; duas marcas na zona morta, 

ou seja, mais próximas da linha de fundo, onde é muito difícil o uso da tabela para 
fazer a cesta, sendo uma de cada lado do aro, posicionadas a 3m da cesta; e as ou-
tras três colocadas mais frontalmente em relação à tabela, distando também 3m 
do aro, sendo uma delas bem frontalmente ao aro e as outras duas posicionadas 
uma de cada lado dessa do centro. As cinco marcas juntas formam um semicírcu-
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lo e, entre cada uma delas, formam um ângulo de 45°. O aluno tem liberdade de 
percorrer a sequência de locais que desejar, no entanto, não poderá arremessar 
duas vezes consecutivas de um mesmo lugar, tendo que arremessar pelo menos 
três vezes da zona morta e não mais que três vezes de um mesmo ponto de ar-
remesso. Ele terá 60 segundos para a realização do teste. Deverá lançar a bola, 
pegar o próprio rebote e arremessar do próximo local desejado. Poderá efetuar 
um máximo de dez arremessos. Será atribuída uma pontuação a cada arremesso 
efetuado. Quando o arremesso não tocar no aro, a pontuação é 0 (ZERO): quando 
tocar no aro, a pontuação é 1 (um); quando a cesta é convertida, a pontuação é 2 
(dois). Portanto, a pontuação máxima do teste pode chegar a 20 se todas as cestas 
forem convertidas.

Figura 4.3 - Teste do arremesso

Fonte: Marramarco, Marramarco e Gaya (2014).

Teste de Passe:
Material:  bola de basquetebol, cronômetro, dois cones ou fitas para marcação 

ou giz.

Orientação:
São demarcadas as distâncias no chão: um dos pontos é onde o estudante 

deve retornar depois de cada passe, correndo, e, posteriormente, deve voltar ao 
ponto de passe. O ponto de passe e recepção estará posicionado entre o avalia-
dor e o avaliado, distando 4m do avaliador; o ponto de retorno estará situado 
atrás do ponto de passe e recepção, distando 4m deste ponto e 8m do avaliador. 
O teste será executado da seguinte forma: será iniciado no ponto de passe e re-
cepção, com o aluno recebendo primeiramente o passe e retornando o passe ao 
avaliador; indo até o ponto de passagem e se dirigindo até o ponto de passe e re-
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cepção novamente, recebendo o passe e passando a bola novamente ao avaliador 
e fazendo o trajeto anterior, e assim sucessivamente, até ele efetuar o máximo de 
passes em um minuto. O avaliado deve ser instruído a efetuar o passe com as duas 
mãos e um dos pés à frente e que o ponto de recepção do avaliador seja entre 
os quadris e os ombros. Assim, a recepção do avaliado também deve ser com um 
dos pés à frente, mãos à frente e mais afastadas do corpo, pegando-a numa altura 
que seja entre os ombros e os quadris. Se o passe for efetuado na mesma linha do 
ombro ou dos quadris, é considerado certo. A unidade de medida será o número 
de passes efetuado corretamente, durante um minuto, segundo os critérios esta-
belecidos acima.

Figura 4.4 - Teste do passe

Fonte: Marramarco, Marramarco e Gaya (2014).

Teste de Drible:
Material:  bola de basquetebol, cronômetro, cones ou fitas para marcação ou giz.

Orientação:
Serão demarcadas as distâncias no chão perfazendo um quadrado de 4m de 

lado; os alunos terão de percorrer, driblando a bola, e passando por trás dos cones 
de cada cor, sendo que o trajeto do teste será em forma de X. Vê-se que o ponto 
de partida é o ângulo de baixo e do lado esquerdo, saindo em direção a um segun-
do cone que é no ângulo superior direito, partindo para o terceiro cone que é o 
superior esquerdo, indo para o quarto cone que é o do canto inferior esquerdo do 
quadrado; por fim, cruza a linha de chegada posicionada ao lado do cone do ponto 
de partida. O cronômetro é acionado quando o avaliado pisa dentro do quadrado e 
é parado quando pisa no outro lado da linha de chegada. O tempo do teste é marca-
do por segundos e duas casas decimais depois da vírgula (centésimos). Se, durante 
a execução acontecer violações (dobras, caminhadas), o executante é instruído a 
repetir o teste.
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Figura 4.5 - Teste do drible

Fonte: Marramarco, Marramarco e Gaya (2014).

Aconselhamos a realização dos testes duas vezes na primeira avaliação, sendo 
avaliados simultaneamente, e que o desempenho seja registrado, dentro do pos-
sível, por dois diferentes avaliadores. A melhor medida, entre os dois avaliadores, 
será considerada como resultado final. A frequência das avaliações poderá variar 
de acordo com o planejamento trimestral do professor.
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O Voleibol é um esporte muito praticado e querido em nosso país. As con-
quistas da Seleção Brasileira Masculina e Feminina de quadra, aliadas às do Vôlei 
de Praia, trouxeram grande visibilidade e o interesse cada vez maior de pessoas em 
praticá-lo. Neste contexto, surgiram ídolos, heróis do esporte e a mídia acompanha 
a modalidade de perto, fatores que tornam o Brasil uma referência mundial.

Porém, o voleibol difere de outros esportes coletivos em vários aspectos, pois 
suas características são únicas, necessitando da adaptação do praticante às condi-
ções e regras do jogo. A adoção de posturas corporais antinaturais, o fato de a bola 
não poder tocar o solo, não poder ser segura ou retida - com exceção do saque -, 
os deslocamentos incomuns (laterais, galopes, para trás, entre outros), fazem com 
que o voleibol seja fascinante, tanto do ponto de vista plástico, pela beleza de seus 
movimentos e no ballet proporcionado pelas movimentações coletivas.

O interesse em sua prática inicia-se também muito cedo. Estudantes do ensi-
no fundamental já pedem aos seus professores para jogar Voleibol e almejam o 
aprendizado rápido e eficiente. Porém, jogar este esporte não é uma tarefa sim-
ples, em função das características apresentadas anteriormente. O domínio de seus 
seis fundamentos (saque, recepção, levantamento, ataque, bloqueio e defesa) não 
ocorre do dia para a noite e exige grande dedicação e esforço. É necessário tempo 
e amadurecimento, elementos nem sempre disponíveis no ambiente escolar, além 
de períodos de aulas de Educação Física restritos, com muitos alunos, poucos ma-
teriais e condições estruturais nem sempre adequadas.

Com base nessa realidade, desmistificar o voleibol que é apresentado na TV, 
torna-se uma importante tarefa, pois ele pode sim ser ensinado e desenvolvido em 
condições diferentes daquelas apresentadas na mídia. É perfeitamente possível ini-
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ciar os estudantes na prática do voleibol, proporcionando-lhes SUCESSO IMEDIATO 
e PRAZER, fazendo com que tenham gosto pela prática esportiva e conduzindo-os 
para a ocupação saudável do tempo livre, talvez, até mesmo, fazendo com que o 
estudante acabe levando as estratégias aprendidas em aula para outros ambientes, 
praticando em suas comunidades, nas ruas dos bairros, nos parques e condomínios, 
entre outros.

Portanto, a ideia central é a de apresentar um conjunto de atividades lúdicas que 
propiciarão o prazer já no primeiro contato com o esporte e, que visam à aproxima-
ção aos gestos básicos do jogo, porém não apresentadas sob a forma de exercícios 
analíticos, aonde o principal objetivo é o domínio da técnica dos fundamentos, mas 
sim, traçando como meta a felicidade no jogar, no divertir-se sem perceber que 
está aprendendo e, já no formato de jogos educativos, capazes de proporcionar 
aprendizado e prazer ao mesmo tempo.

Basicamente, o voleibol é um jogo coletivo, pautado por ações individuais de 
recepção, levantamento e  ataque. Estes três elementos serão a base das atividades 
que iremos apresentar como sugestão para o ensino do voleibol no ambiente es-
colar, de forma divertida e eficiente, variando entre a cooperação e a competição, 
mas sempre primando pela participação e inclusão de todos os estudantes.

Para tal, o princípio da adaptabilidade do jogo será fundamental: adaptar as 
regras, os materiais e os espaços torna-se item fundamental para a obtenção de 
sucesso na estratégia pedagógica adotada. Conforme Bizzochi (2000),

Uma das vantagens do voleibol é a variedade das formas lúdicas 
de jogo podendo ser adaptado a diversos locais e sofrer altera-
ções de regras, tamanhos de quadra ou materiais utilizados nor-
malmente. Essas improvisações devem ser estimuladas, princi-
palmente em comunidades carentes ou escolas sem recursos, 
por professores ou entusiastas do esporte. A criatividade e a 
improvisação irão oferecer oportunidades para que o voleibol 
seja praticado, onde se pensava não haver condições para tal.

Devido às características do voleibol já apresentadas anteriormente e que aca-
bam por dificultar a sua prática, adaptar o jogo permitindo que se consiga praticá-
-lo, mesmo sem refinamento técnico/tático, passa a ser tarefa fundamental.

Vamos iniciar a apresentação de algumas atividades lúdicas, já de certa forma 
conhecidas, mas propondo algumas modificações, a fim de torná-las ainda mais 
atrativas:

1)  Vôlei Cego: basicamente o Vôlei Cego consiste em colocar um tecido ou uma 
lona plástica sob a rede de voleibol, impedindo que uma equipe consiga en-
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xergar a outra. Normalmente esta proposta de adaptação é realizada com a 
aplicação das regras normais do voleibol. Porém, como falamos anteriormen-
te, caso os participantes não dominem os fundamentos, a colocação da lona 
apenas acarretará em mais uma dificuldade, mais uma limitação à prática do 
jogo e, ao invés de estimular acabará por afastar os participantes.

Uma boa sugestão é substituir a bola oficial por um balão gigante (aqueles uti-
lizados em festas). Este possui um peso um pouco maior do que balões comuns e 
menores, portanto sendo mais fácil de ser encaminhado e direcionado para a outra 
quadra. Mesmo assim, utilizar a quadra inteira poderá desmotivar os participantes, 
pois a tendência é que somente os mais próximos à rede toquem na bola. Por isso, 
passaremos a apresentar as estratégias em pequenas quadras (seguindo os prin-
cípios do Mini Voleibol, que será apresentado posteriormente), o que permitirá o 
aumento do número de participantes, a diminuição da velocidade da bola, o tocar 
na bola por mais vezes e uma ampliação na interação com o jogo, causando maior 
prazer ao jogar. Sendo assim, propomos dividir a quadra de voleibol em duas pe-
quenas quadras, realizando alguma marcação no solo, com giz, chinesinhos, cones, 
cordas e com uma das antenas deslocada para o centro da rede, delimitando as 
quadras no seu espação aéreo. Se não tiver antenas, um cano de PVC ou mesmo 
um cabo de vassoura poderão solucionar o problema. Caso não seja possível, uma 
corda também pode ser colocada sob a rede, dividindo as quadras. A partir desta 
divisão, já é possível jogar com quatro jogadores em cada equipe, totalizando 16 
praticantes ao mesmo tempo. Se a turma for ainda maior, pode-se formar mais 
equipes que jogarão posteriormente, colocando os sets em disputas curtas, até 
cinco pontos, por exemplo.

Outra estratégia, agora já com a bola de voleibol, é permitir que a primeira bola 
que chegar a quadra, seja segura pela outra equipe, utilizando estratégias pare-
cidas ao Minobol ou ao Newcon. Isto facilitará a sequência do jogo, reduzindo as 
constantes interrupções da partida, que é uma das causas do desestímulo ao jogar.

Também é possível jogar com a câmera de uma bola velha de basquetebol. Ela 
é grande, leve e macia. Uma boa costureira colocará adequadamente um feltro ao 
seu redor, permitindo que ela fique bastante confortável ao toque nos braços.

No Vôlei Cego, caso os participantes já saibam atacar, é fundamental orientá-los 
com relação à força do ataque, devido ao risco de machucar os colegas da outra equi-
pe, sugerindo ataques leves e direcionados, ou mesmo permitindo apenas largadas.

2)  Volençol: Também é uma atividade bastante conhecida, onde os jogadores se-
guram nas extremidades de um lençol ou de uma toalha de banho. Quanto 
maior o lençol, maior o número de pessoas segurando o mesmo. Pode-se ter 
apenas uma equipe em cada quadra com um lençol cada, ou dividir cada equipe 
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em pequenos grupos com mais lençóis ou toalhas de banho. A atividade con-
siste em receber a bola do adversário, com a mesma sendo amortecida pelo 
lençol e devolver para o outro lado, forçando um trabalho sincronizado e em 
equipe. A atividade também funciona bem com toalhas de banho, mas também 
pode ser realizada com colchonetes. Neste caso, uma dupla por colchonete.

Figura 5.1 - Volençol

Variação 1: a bola não pode ser passada diretamente para o outro lado. Os três 
toques/passes são obrigatórios.

Variação 2: cada equipe terá um tempo máximo para devolver a bola para a 
quadra adversária. Dez segundos, por exemplo, ainda sendo obrigatório o uso dos 
três toques. Os dez segundos começam a ser contados a partir do momento em 
que a bola fica totalmente controlada pelo grupo que recepciona a bola. O profes-
sor deverá contar em voz alta.

Variação 3: indo para uma vertente mais cooperativa, o grupo que lançar a bola 
para a quadra adversária deverá trocar de lado imediatamente, passando a fazer 
parte da equipe que lançou a bola.

3)  Stop Adaptado: mais indicado para crianças, entre o 4º e 5º ano do ensino 
fundamental. Partindo do mesmo princípio do jogo Stop, porém o professor 
fica com o carrinho de bolas de um lado da rede, próximo à linha de ataque 
e somente ele fará o lançamento inicial. As crianças ficarão sob a linha de 
fundo, na outra quadra. O professor lançará uma bola bem para o alto, em 
direção à quadra em que estão as crianças. Estas irão deixar a bola quicar e 
uma delas irá agarrá-la. Esta, então, se juntará ao professor e aí serão lan-
çadas duas bolas, uma pelo professor e outra pelo aluno que agarrou a bola 
anteriormente e assim, sucessivamente. Se não há tantas bolas de voleibol, 
podem ser utilizadas bolas de borracha e até mesmo de basquete ou futebol.
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Figura 5.2 - Stop Adaptado

4)  Estafetas com os fundamentos do jogo de voleibol:

Variação 1: forma-se as equipes com números pares. As mesmas estarão po-
sicionadas no fundo da quadra. Dois alunos de cada equipe deverão se deslocar 
frente a frente e ir dando toques até chegar à rede. Ao chegar devem lançar a bola 
contra a rede, segurá-la e voltar correndo para sua equipe, entregando a bola 
para a segunda dupla e assim sucessivamente, até que todos tenham realizado a 
tarefa.

Figura 5.3 - Estafetas 1

Variação 2: agora individualmente, cada participante deverá rolar a bola de vo-
leibol pelo chão, levando-a até a rede. Ao chegar próximo a ela, lançar por cima 
para o outro lado, buscar e voltar correndo para sua equipe, entregando a bola para 
o próximo participante, até que todos tenham realizado a tarefa. Pode-se rolar a 
bola por entre as pernas, também.

Variação 3: dois a dois novamente, frente a frente, executando toques até a 
rede. Ao chegar, um passa para o outro lado da quadra e deverão dar uma sequên-
cia de quatro toques por sobre a rede. Retornar correndo de mãos dadas e entregar 
para a próxima dupla, até que todos realizem a tarefa.
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Figura 5.4 - Estafetas 2

Figura 5.5 - Estafetas 3

5) Vôlei de Cesta

Você pode improvisar cestas com bambolês e sacos de lixo. Coloque os bam-
bolês dentro do saco de lixo, de forma a fechar o espaço do aro. Desta forma, ele 
ficará como uma peneira. Não o deixe esticado demais e nem frouxo demais, pois o 
princípio é o mesmo do Volençol, onde cada participante terá um bambolê. Nova-
mente sugerimos dividir a quadra oficial em pequenas quadras, a fim de permitir a 
participação efetiva de mais pessoas.

Figura 5.6 - Vôlei de cesta
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Agora, vamos expor algumas atividades mais relacionadas com o jogo de volei-
bol em si.

A forma mais convencional de ensinar os fundamentos do jogo é através do mé-
todo analítico, onde se executa vários exercícios educativos relacionados a um de-
terminado fundamento, de forma isolada, para posterior inserção no jogo. Apesar 
da validade desta forma de aprendizagem, a mesma necessita transpor a fronteira 
entre realizar a atividade de forma isolada e a sua real aplicação no jogo. Ocorre 
que o ambiente de uma partida é bastante variável: força, velocidade, trajetória, 
modificações de último momento, como um toque no bloqueio, por exemplo, ne-
cessidade de utilização de outros recursos que não as formas convencionais, são 
muito frequentes, mas o mesmo não acontece nos exercícios realizados na parede, 
por exemplo.

Sendo assim, propomos algumas atividades já em situações de jogo, proporcio-
nando uma percepção mais global do jogo em si, trazendo aspectos cognitivos e de 
tomada de decisão em conjunto com a aprendizagem motora.

Além disso, propomos que primeiramente se trabalhe com o toque, a manche-
te e o saque por baixo, como primeiros elementos com bola. A junção destes três 
componentes já permite que o participante jogue voleibol livremente, participando 
ativamente do jogo. O toque e a manchete permitem realizar quatro dos seis fun-
damentos do jogo (recepção, levantamento, ataque, defesa), sendo outro motivo 
importante para que sejam apresentados primeiramente.

Vamos às atividades:

1)  Novamente dividindo a quadra em pequenas quadras, neste caso, em quatro. 
Os participantes estarão posicionados em duplas e ficando um de cada lado 
da rede. Iniciaremos pelo toque, porém já colocando a rede como obstáculo 
a ser superado, porém o intuito é o de colaborar com o colega, facilitando 
sua ação. A ideia é manter a bola em jogo o maior tempo possível. A bola 
será lançada por um dos integrantes da dupla, de toque, para o outro lado da 
quadra. O receptor irá segurar a bola, lançar para si mesmo e então realizar o 
toque de volta para o seu companheiro. Este, novamente irá segurar a bola e 
devolver de toque e assim sucessivamente. É importante salientar que, tanto 
para lançar a bola para a outra quadra, como para segurá-la em sua quadra, o 
participante deverá realizar toda a movimentação do toque e, principalmen-
te, posicionar-se embaixo da bola. É fundamental que se insista na execução 
da posição básica. A fim de “forçar” a entrada embaixo da bola, pode-se su-
gerir que o estudante que está aguardando a bola, toque no chão com ambas 
as mãos antes de segurá-la.

2)  Ainda dois a dois, frente a frente, um em cada lado da rede. Agora, ao invés de 
segurar a bola, o participante irá realizar um toque para si mesmo, para contro-
le da bola e, imediatamente, devolvê-la para o outro lado, também de toque.
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3)  Agora em quartetos, cada dupla de um lado da rede. Novamente utilizando 
apenas o toque. No primeiro toque, o participante poderá segurar a bola an-
tes de tocá-la ao companheiro. Este devolverá de toque, sem segurá-la ao 
primeiro que passará para o outro lado, que executará da mesma forma.

4)  Ainda em quartetos e somente utilizando o toque, porém, agora os partici-
pantes poderão tocar duas vezes de forma consecutiva na bola, em todos 
os toques. Depois, somente no primeiro movimento poderá realizar toques 
consecutivos.

5)  Nos mesmos quartetos, agora sem nenhuma forma de toques consecutivos 
para controle da bola, porém há a obrigatoriedade dos três toques por equipe.

6)  As mesmas atividades podem variar, incluindo-se a manchete nos movimen-
tos e depois deixando que joguem e optem, por livre escolha, se executarão 
o toque ou a manchete, conforme as situações se apresentarem. Neste mo-
mento, a tomada de decisão passa a ser elemento fundamental para o desen-
volvimento das atividades.

Até este momento as atividades foram realizadas de forma cooperativa, em que 
o objetivo era manter a bola o maior tempo possível em jogo. Como um dos princi-
pais objetivos do voleibol é colocar a bola no chão da quadra adversária, podemos 
realizar as mesmas atividades, porém agora com o intuito de dificultar as ações do 
adversário, procurando pontuar. Isto fará com que o participante passe a praticar 
as atividades em situação real de jogo, sofrendo as oscilações que normalmente 
ocorrem no jogo, porém em um espaço reduzido, com maior possibilidade de con-
trole da bola e participando ativamente do jogo, diferentemente do jogo 6x6 em 
uma quadra de dimensões normais.

Agora vamos expor algumas possibilidades para aqueles locais onde as condi-
ções materiais não são tão apropriadas, como falta de rede ou postes, espaço redu-
zido e não convencional, a inexistência ou indisponibilidade da quadra de esportes, 
o número excessivo de alunos, entre outros.

Nestes casos, outros materiais bastante comuns podem auxiliar na prática diver-
tida do voleibol. Imagine que a atividade acontecerá em um pátio da escola e não 
na quadra. Partindo do princípio da redução de espaço, da formação de pequenos 
grupos, que acarretarão no tocar na bola um maior número de vezes e, por con-
sequência, proporcionará maior satisfação e adaptação motora, utilizar cordas ou 
cabos de vassoura como rede, pode ser bastante útil.

- Cordas, cabos de vassoura e elásticos:
a)  Dividir a turma em grupos de seis. Quatro serão os jogadores, que formarão 

duas duplas. Os outros dois serão os “postes”, pois ficarão segurando a corda, 
o cabo de vassoura ou o elástico, em cima de cadeiras ou bancos, a fim de pro-
porcionar mais altura. Pode-se realizar o jogo formal, com contagem rápida (até 
cinco pontos), para que os que estão segurando a corda participem logo, rea-
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lizando um revezamento entre as duplas. Posteriormente, modificar os grupos 
de seis, provocando a interação entre toda a turma, também é recomendável. 
As atividades apresentadas anteriormente podem ser realizadas neste formato.

b)  Outra sugestão, caso estejamos com muitos alunos, é prender um elástico ou 
uma grande corda, entre as goleiras de futsal (se em uma quadra) ou pren-
dendo em qualquer estrutura (grades, janelas, cercas, etc.). Se utilizar corda 
ou corda elástica, verifique se as goleiras de futsal estão bem presas, a fim de 
evitar a queda das mesmas. Se houver alguma outra estrutura atrás das mes-
mas, sugerimos que, com outras cordas menores, prenda as goleiras nesta 
estrutura existente. Após fixar o elástico (grosso, acima de 5 cm de largura) ou 
a corda, faça a divisão em mini quadras, marcando o chão com giz, cones, chi-
nesinhos ou qualquer outro material. Você conseguirá montar várias quadras, 
permitindo a participação de vários alunos ao mesmo tempo.

Existe a possibilidade de não haver bolas de voleibol no mesmo número das 
quadras e não de forma incomum, você ter a sua disposição bolas de várias marcas 
e condições diferentes. Para resolver a questão de quantidade, você pode usar a câ-
mera de bolas de outras modalidades (lembra que falamos anteriormente de uma 
boa costureira e do feltro?). Nestes casos, realizar rodízios entre os participantes, 
fazendo-os trocar de quadra é importante, porém a bola ficará fixa em cada uma 
das quadrinhas. Você pode organizar equipes de três ou quatro jogadores. Se você 
disponibilizar seis quadras e seis bolas, conseguirá manter 36 pessoas jogando ao 
mesmo tempo. Coloque coletes ou pedaços de panos presos ao elástico, separando 
as quadras e deixando esta separação visível aos jogadores.

 Mini Voleibol e Aquecimentos Lúdicos
Uma das formas mais prazerosas de se ensinar esta modalidade é através do 

Mini Voleibol.

O Mini voleibol consiste em um jogo normal de voleibol, com algumas regras 
adaptadas e menos complexas, onde a quadra possui dimensões reduzidas (4,5 x 
12m), a altura da rede é de 2,05m, tanto para o masculino, quanto para o feminino, 
e as equipes são compostas por três jogadores. Não é permitido sacar por cima e os 
jogos são de 30 pontos. Quando uma das equipes atingir 15 pontos ocorrerá à troca 
de lado. O Mini Voleibol é praticado oficialmente no formato 3x3, porém podemos 
realizar atividades de 1x1, 2x2 e até 4x4, como já demonstramos anteriormente. 
Basicamente, são estas as modificações, que acabam proporcionando um aprendi-
zado muito eficaz aos praticantes, pois:

a) A bola perde velocidade, devido à redução do tamanho da quadra;

b) Os jogadores tocam muitas vezes na bola;
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c)  Os jogadores executam todos os fundamentos do jogo em várias situações, 
inclusive o levantamento;

d)  Por tocar muitas vezes na bola, o prazer em jogar é ampliado e, em consequ-
ência, a vontade de realizar mais e melhor;

e)  Amplia-se o domínio da bola e do posicionamento do próprio corpo em rela-
ção a ela;

f)  A exigência de materiais e estrutura é pequena, pois tanto o espaço quanto os 
implementos, podem ser improvisados;

g) Estimula a socialização e a democratização do jogo.

Neste cenário, o mais importante é fazer com que a criança se familiarize com o 
esporte, sinta prazer em praticá-lo e consiga obter sucesso nas ações do jogo. Este 
sucesso fará com que ela tenha a vontade de repetir aquilo que lhe trouxe felici-
dade, fazendo-a retornar para novas experiências. Portanto, atividades básicas de 
lançar, correr, saltar, saltitar, rolar, são fundamentais para ampliação do repertório 
motor do aluno.

Atividades de lançar e segurar a bola para si mesma, depois para o colega, por 
exemplo, devem ser estimuladas, sem que, necessariamente, a criança esteja jo-
gando voleibol. Atividades lúdicas gerais, conforme às apresentas em outros ca-
pítulos deste livro, contribuem muito para o posterior domínio dos elementos do 
jogo em si.

Propor brincadeiras que incluam as posições básicas do voleibol ou seus movi-
mentos específicos podem ser de grande auxílio. Incluí-las no aquecimento, sem 
necessariamente informar as crianças do propósito a que se está realizando tal ati-
vidade, pode ser uma boa estratégia.

1)  Pega-pega caranguejo: a famosa brincadeira do pega-pega, porém com os 
deslocamentos realizados somente lateralmente: esta atividade forçará o 
deslocamento lateral dos participantes e para que adquiram maior velocida-
de, obrigatoriamente, trarão o centro de gravidade para uma postura média 
ou baixa, desejáveis no jogo de voleibol.

2)  Pega-pega sobre as linhas da quadra: utilizando uma quadra poliesportiva, o 
pegador estará com uma bola de voleibol nas mãos. Todos, pegador e fugitivos, 
deverão se deslocar somente sobre as linhas da quadra (devem-se utilizar as 
marcações de outras modalidades esportivas também). Não é permitido ultra-
passar os colegas e, para a troca de linhas, o participante deve ir até o cruzamen-
to das mesmas, não sendo permitido saltar de uma para outra. O pegador deve 
encostar a bola nas costas de um dos fugitivos, que por sua vez passa a ser o pe-
gador. Não é permitido ao pegador arremessar a bola. Ele deve chegar próximo 
dos fugitivos e encostar a bola em suas costas, reduzindo o risco de machucar os 
colegas. Podem-se acrescentar mais pegadores, ao longo da brincadeira, a fim 
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de torná-la mais dinâmica e atrativa. Esta atividade irá trabalhar fundamental-
mente o equilíbrio dinâmico e recuperado, além da tomada de decisão.

3)  Cola-cola americano: já conhecido, este jogo consiste em fugir do pegador. 
Ao ser pego, o participante deve ficar imóvel e de pernas abertas. Para retor-
nar ao jogo, algum outro colega deverá passar por entre suas pernas, a fim 
de liberá-lo. O pegador deve ser substituído a cada pouco tempo, evitando o 
desgaste e o abandono da brincadeira, por parte do mesmo. Aqui se trabalha 
de forma evidente a velocidade de reação, o equilíbrio dinâmico e recuperado, 
mas também as posições básicas do toque e da manchete. Uma variação inte-
ressante desta atividade é incluir uma terceira função na brincadeira: os salva-
dores. Estes estarão com bolas de voleibol nas mãos e não podem ser pegos 
pelos pegadores. Sua função é salvar os colegas que forem pegos, lançando a 
bola para que o colega dê um toque ou uma manchete. Ao salvar alguém, os 
envolvidos trocam de função: fugitivo vira salvador e salvador vira fugitivo.

4)  Boliche humano: a fim de aproximar os alunos do gesto técnico do saque por 
baixo, podemos propor que parte da turma se posicione dentro da quadra 
com as pernas abertas e de costas para o fundo da quadra. Estes alunos serão 
os “pinos”. Os demais serão os jogadores que lançarão a bola rente ao chão. 
O objetivo é acertar a bola por entre as pernas dos colegas. Ao acertar, as 
tarefas são invertidas, onde pinos viram lançadores e lançadores viram pinos.

5)  Tiro ao alvo: ainda na intenção de trabalhar com o saque por baixo, alguns 
estudantes ficarão próximos à rede de voleibol segurando bambolês com o 
braço estendido, ao lado do corpo. Os demais, em colunas, estarão na zona de 
saque, mas na frente de cada bambolê. Lançando a bola de baixo para cima, 
a intenção deverá ser acertar dentro do bambolê. Quem acertar troca com 
o estudante que está segurando o bambolê. Pode-se fazer uma competição, 
vendo qual grupo acerta um determinado número de bolas, por exemplo.

6)  Caçador por debaixo da rede: deixe a rede de voleibol armada, porém deixe-a 
rente ao chão. Com a turma dividida em dois grupos de igual número. Obriga-
toriamente lançando a bola de forma rasteira, o objetivo é atingir as pernas 
dos participantes da equipe adversária com a bola. Ao ser acertado, o parti-
cipante não é eliminado, mas passa a fazer parte da outra equipe. No final de 
três minutos, por exemplo, vence a equipe que estiver com mais integrantes.

Estimular o voleibol de forma prazerosa, com a obtenção de sucesso e respei-
tando a evolução individual de cada estudante é tarefa fundamental do profes-
sor. Enfrentar as adversidades de estrutura física, da falta de materiais, do grande 
número de alunos por turma e, muitas vezes, da falta de interesse dos mesmos, 
faz parte de nossa profissão. Neste sentido, a escolha de estratégias cativantes e 
a utilização da criatividade são fundamentais para que consigamos cada vez mais 
aproximar nossos alunos da prática de atividades físicas, tornando-os ativos, parti-
cipativos e protagonistas de seus aprendizados.
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 Avaliação
Antes de falarmos sobre a avaliação dos temas apresentados, urge relembrar o 

objetivo principal desta proposta, que é o de aproximar as crianças ao Voleibol, de 
forma lúdica, prazerosa e que traga satisfação imediata.

Sendo assim, fica claro que a avaliação não priorizará a execução dos gestos 
técnicos da modalidade, mas sim, a relação e as interações que o estudante terá 
com o voleibol.

Neste cenário, se faz necessário avaliar tanto os aspectos físico-corporais, quanto 
os atitudinais, porém sem a priorização dos gestos técnicos específicos da modalidade.

A observação do envolvimento com as atividades propostas, a interação com os 
colegas, o respeito às regras estabelecidas e o interesse são fundamentais para a 
avaliação dos aspectos atitudinais.

Com relação aos aspectos físico-corporais, conforme a atividade, observar fun-
damentalmente as questões de movimentação de pernas, essenciais para o apren-
dizado do jogo de voleibol, tais como a flexão de joelhos, os deslocamentos laterais 
e para frente e para trás, a coordenação óculo-pedal e óculo-manual.

Para tal, sugere-se a adoção de uma Pauta de Observações. Apresentamos uma 
possibilidade, apenas como exemplo:

Nome: 

PAUTA DE OBSERVAÇÃO NÍVEL (1 A 5) E OBSERVAÇÕES
Desloca lateralmente com desenvoltura?
Desloca para frente e para trás com desenvoltura?
Flexiona os joelhos, postando-se sob a bola?
Coordena os movimentos de deslocamento com bola?
Consegue apreender a bola com facilidade?
Coordena as movimentações de perna e braços?
Interage com os colegas durante as atividades?
Repeita as regras das atividades?
É cordial e atencioso com seus colegas?
Aguarda sua vez para a execução das tarefas?
Demonstra interesse em participar das atividades?
Realiza as atividades com alegria e descontração?

REFERÊNCIAS
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Manole, 2004.
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 História do Handebol
O handebol se caracteriza como uma expressão cultural, na forma de uma mo-

dalidade esportiva. No Brasil, o handebol é muito praticado na escola, pois pode 
ser disputado utilizando-se a mesma estrutura física que o futsal. Como todo 
jogo esportivo coletivo, constitui um meio educacional por excelência (MESQUI-
TA, 2000), pois procura desenvolver, através da sua prática, cidadãos conscientes 
dos seus deveres e direitos, defendendo valores e respeitando a si e aos outros. 
O handebol pode ser praticado nos mais variados níveis de rendimento, voltado 
para a saúde, no esporte escolar, recreativo, em cadeira de rodas, na areia, na 
terceira idade, ou ainda no alto rendimento (GRECO et al., 2014).

O handebol é um esporte coletivo que foi criado pelo professor alemão Karl 
Schelenz, no ano de 1919. Após ter as regras publicadas pela Federação Alemã 
de Ginástica, o esporte começou a ser praticado de forma competitiva em países 
como, por exemplo, Áustria, Suíça e Alemanha. Nessa fase inicial, as partidas de 
handebol eram realizadas em campos gramados, parecidos com os de futebol. 
Assim como no futebol, cada equipe de handebol era composta por onze joga-
dores. A primeira partida internacional de handebol foi realizada no ano de 1925, 
entre as equipes da Alemanha e da Áustria.

A primeira vez que o handebol de campo foi disputado em Olimpíadas ocor-
reu em 1936, em Berlim, com a participação de seis países, sendo a Alemanha a 
campeã. No Brasil, o handebol como modalidade de campo foi introduzido em 
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São Paulo por imigrantes, principalmente da colônia alemã, no início da década 
de 30. Em 1971, o MEC incluiu o handebol entre as modalidades dos Jogos Estu-
dantis e Jogos Universitários Brasileiros (JEB’s e JUB’s). As atividades de Hande-
bol mundial são organizadas e coordenadas pela IHF (Federação Internacional de 
Handebol), com sede na cidade de Basileia (Suíça). No Brasil, o esporte é coorde-
nado pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), com sede na cidade de 
Aracaju (Sergipe).

 Handebol - Ofensivo e Defensivo
No handebol jogam sete atletas, seis na linha e um no gol. Os jogadores da linha 

no ataque são normalmente chamados de armador central, armadores ou meia 
direita e esquerda, ponta ou extrema direita e esquerda e pivô (quando jogando 
com um pivô), além do goleiro. A posição inicial dos jogadores de handebol se orde-
na através das posições específicas. Os jogadores se distribuem de forma racional 
e conveniente em um espaço de ação para tentar conseguir os objetivos do jogo 
através de ações coletivas. Antón (1993), define posição específica como o espaço 
concreto que ocupa cada jogador no campo de jogo em função do sistema de jogo 
que se aplica em um determinado momento da partida. Desta maneira, os postos 
específicos variam de acordo com o sistema de jogo.

Ofensivo
As posições no handebol se dividem em:

Figura 6.1 - posições ofensivas handebol
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✓  Armador central: ocupa a posição central da quadra, responsável por organi-
zar o ataque, as jogadas e movimentações em quadra. É importante que este 
jogador tenha uma boa tomada de decisão, e os fundamentos como passe, 
recepção, drible, desmarque e iniciativas de jogadas são pontos importantes 
a serem desenvolvidos pelo central. 

✓  Armadores direito e esquerdo (ou meias direito e esquerdo): são os joga-
dores posicionados entre os pontas e o armador central. Geralmente são jo-
gadores de maior estatura e com poder de arremesso de longa distância (9 
metros). Juntamente com o central, executam as jogadas coletivas de ataque. 
Os fundamentos de passe, arremesso e desmarque são pontos importantes 
para serem desenvolvidos pelos armadores. Observação: caso tenha algum 
jogador canhoto na equipe, este deverá como sugestão jogar na armação di-
reita, ponta direita, central ou pivô, pois assim facilita o ângulo de arremesso 
destes jogadores. 

✓  Pontas ou extremas direito e esquerdo: estão posicionados nas extremidades 
da quadra, bem próximo à linha lateral. Suas características são a velocidade, 
a agilidade e uma apurada técnica de arremesso em locais com pouco ângulo 
em direção ao goleiro. Também são responsáveis por iniciar o contra-ataque. 
Observação: caso tenha um ponta canhoto, este deverá jogar na ponta direi-
ta, pois assim facilita o ângulo de arremesso destes jogadores. 

✓  Pivô: é o atleta que se posiciona ofensivamente no meio da defesa adversá-
ria, entre a linha de 6 metros e a linha tracejada dos 9 metros. Possui como 
função abrir espaços na defesa adversária, auxiliando assim as infiltrações dos 
companheiros, bem como se posicionar de uma maneira a receber a bola e 
arrmessá-la ao gol. É um dos jogadores que mais recebe faltas ao receber a 
bola, pois o contato com os adversários é constante. 

✓  Goleiro: esta função é priomordial no jogo de handebol, por ser uma das 
posições mais atuantes do jogo. Sua missão é contrária à dos jogadores de 
linha, ou seja, evitar gols, sendo a última esperança da sua equipe quando a 
adversária já conseguiu superar os seus companheiros de linha. O goleiro é 
considerado o primeiro atacante e o último defensor, possui uma posição pri-
vilegiada, pois tem uma visão global do jogo. Tempo de reação, coordenação, 
flexibilidade, força explosiva, entre outras valências físicas, são importantes 
para um bom goleiro.
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Figura 6.2 - posicionamento do goleiro 
A) posição inicial; B) defesas altas; C) defesas baixas.

A)                                           B)                                                                    C)

Defensivo

Defensivamente convenciona-se, na região sul do país e em boa parte do Bra-
sil, nomear os marcadores como primeiro, segundo e terceiro marcadores do lado 
direito e primeiro, segundo e terceiro do lado esquerdo (quando jogado em defesa 
6x0).

A defesa no handebol, como conceito geral, deve responder às ações ofensivas 
do atacante a fim de limitar suas possibilidades de intervenção em busca do gol 
(GRECO; ROMERO, 2012). Para isso, na parte técnica individual, o aluno deve ter 
uma postura adequada para realizar uma intervenção oportuna e com máxima des-
treza, deve também ter o maior campo visual possível para fazer a leitura do jogo, 
antencipando-se nas ações do oponente. O ato de defender no handebol passa a 
ser fundamental para criar um espírito cooperativo e de equipe, assim auxiliando o 
colega ao lado em um eventual descuido de sua parte na defesa.

Defesa no Handebol

Posicionamento inicial individual da defesa: O posicionamento do corpo do 
defensor é fundamental para impedir o ataque, pois assim dificultará as ações de 
ofensivas do adversário.
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 Figura 6.3: Figura 6.4:
Posicionamento defesa Posicionamento defesa com atacante

As ações defensivas coletivas mais utilizadas são assim denominadas: 6x0, 5x1, 
4x2, 3x3, 3x2x1, 5+1, entre outras. A sequência pedagógica de aprendizagem das 
defesas no handebol podem ser da defesa mais aberta, como por exemplo, 3x3, 
3x2x1, 4x2, para as mais fechadas, 5x1 e 6x0. Essa sequência normalmente é de-
senvolvida na Espanha. Já a sequência pedagógica onde inicia-se o trabalho com as 
defesas mais fechadas (6x0 e 5x1) é mais desenvolvida nos países como Dinamarca, 
Suécia e Noruega. 

✓  Defesa 6x0: os seis jogadores são distribuídos em torno da linha dos seis me-
tros, sendo que cada defensor é responsável por uma determinada área na 
zona de defesa. 

✓  Defesa 5x1: cinco jogadores se posicionam na linha dos 6 metros e um jogador 
(bico ou avançado) se posiciona mais à frente que os outros. Nele, o objetivo 
é dificultar a troca de passes entre os armadores ou torná-la mais lenta, faci-
litando a organização da defesa. No entanto, deixa a primeira linha defensiva 
mais vulnerável, contribuindo para as infiltrações e os deslocamentos do pivô. 

✓  Defesa 4x2: é utilizada contra equipes com dois especialistas de arremessos 
de meia distância, cujos jogadores de seis metros são de pouca técnica. As-
sim, quatro jogadores ocupam a zona dos seis metros e dois colocam-se na 
zona dos nove metros.

✓  Defesa: 3x3: atua-se com três jogadores em cada linha defensiva, visando 
dificultar a troca de passes em lateralidade e os arremessos da segunda linha 
defensiva. No entanto, ficam prejudicadas as coberturas e, em caso de falhas 
individuais, proporciona uma grande vulnerabilidade à primeira linha defensi-
va e às infiltrações pelas pontas.
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✓  Defesa 3x2x1: baseia-se em três linhas defensivas, onde o defensor lateral 
direito, esquerdo e o central formam a primeira, junto à área dos seis metros, 
o defensor lateral direito e esquerdo formam a segunda, que se situa cerca de 
dois passos à frente, e o defensor avançado forma a terceira linha defensiva, 
nos nove metros.

✓  Defesa 5+1: semelhante à defesa 6x0, porém cinco jogadores ficam posicio-
nados sobre a linha da área e um jogador fica mais avançado, realizando uma 
marcação individual em algum jogador adversário.

✓  Marcação Individual: ela se fundamenta na marcação - específica - de um 
determinado jogador, sendo comum a sua utilização em situações extremas 
do jogo, a exemplo dos minutos finais, quando se perde por uma pequena 
diferença, na tentativa de se recuperar a bola.

Figura 6.5 - Posicionamentos defensivos - defesas 6x0, 5x1, 4x2, 3x3, 3x2x1, 5+1.

Modelos de ensino do handebol
O handebol está inserido nos jogos esportivos coletivos sendo um esporte de 

oposição, com características competivivas e dinâmicas em um ambiente de cons-
tante modificação. Existem diversas opções metodológicas para desenvolver a mo-
dalidade no contexto escolar e de acordo com as características dos alunos, con-
dições físicas, materiais e objetivo da aula. O professor tem o poder de escolha do 
melhor modelo metodológico a seguir.
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O método parcial se resume a uma repetição de fundamentos da modalidade 
esportiva por meio de exercícios para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da 
técnica. No método global, a aprendizagem da técnica ocorre no próprio jogo. O 
método de jogos condicionados tem como característica a possibilidade de des-
montagem do jogo em unidades funcionais, que podem ser reconstruídas ao longo 
do processo de ensino-aprendizagem, de modo que os princípios do jogo possam 
controlar essa aprendizagem (GARGANTA, 1995).

As atividades a seguir correspondem às propostas metodológicas do método 
parcial (através do circuito de habilidade, desenvolvimento da técnica, habilidades 
motoras), do método condicionado (através de atividades com elementos do jogo 
fracionado), e do método global (através dos próprios jogos: mini handebol, hande-
bol de rua ou street handball e o jogo convencional de handebol), com brincadeiras 
e situações de jogo que estimulam o desenvolvimento da tática e do trabalho cog-
nitivo (tomada de decisão) no jogo.

 Handebol - Atividades
Circuito de Habilidades Técnicas
O circuito de habilidades técnicas tem por objetivo o trabalho dos gestos téc-

nicos, ou fundamentos do handebol, individualmente ou em pequenos grupos. O 
circuito auxilia muito o handebol escolar em virtude do tempo disponibilizado para 
as aulas de educação física, que duram em média 40 a 50 minutos, e também pela 
quantidade de alunos, em torno de 30 por turma. Neste período de tempo, as ati-
vidades em circuito se tornam efetivas, sendo que os estudantes as executam em 
uma boa quantidade, qualidade e variedade.

Abaixo, seguem diversos exercícios que podem fazer parte deste circuito, de 
maneira com que todos os alunos possam participar efetivamente. 

Drible
É a ação de lançar a bola ao solo (quiques) com uma das mãos. Este fundamento 

no handebol serve para deslocamento com a bola dentro da quadra ou em uma situ-
ação de não ter para quem passar, a fim de ganhar tempo para algum desmarque e/
ou espera de um desmarque de um colega (BAYER, 1987). Os principais dribles são: 
o alto, utilizado para deslocamentos sem defensor próximo, e o médio, quando há 
algum defensor próximo. O primeiro é mais utilizado em contra-ataques, e o segun-
do como opção de desmarque. Para melhor rendimento, o aluno deve ter destreza 
com a mão dominante e a mão não dominante, a fim de melhor adaptação ao jogo.
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                   Figura 6.6 - Drible alto                    Figura 6.7 - Drible baixo

Exercícios de drible:
✓  O aluno desloca driblando a bola entre dois pontos, demarcados por cones 

ou chinesinhos, por exemplo, em uma distância de 15 metros. Variação com a 
mão dominante e a não dominante. A distância pode ir diminuindo ou aumen-
tando. Como sugestão, no início uma distância maior e menos velocidade, e 
no final menor distância e maior velocidade.

✓  O aluno desloca driblando a bola em zigue-zague, demarcado por vários co-
nes ou chinesinhos em uma distância de 15 metros. Variação com a mão do-
minante e não dominante. A distância pode ir diminuindo ou aumentando. 
Como sugestão, no início distância maior e menos velocidade, e no final me-
nor distância e maior velocidade. 

✓  O aluno deslocando em zigue-zague realiza dribles, porém ao invés de colocar 
cones demonstrando o trajeto, este será substituído pelos colegas, que, para-
dos no lugar (não podem tirar os pés do chão), servem como obstáculos, na 
tentativa de roubar a bola do aluno que está executando o drible.

✓  Dois alunos, sendo que um fica na frente e o outro atrás com uma bola. Assim 
que o jogador de trás joga a bola por cima do aluno, logo a frente, o jogador 
deve fazer a recepção da bola e seguir até o centro da quadra com uma sequ-
ência de dribles, realizando o mesmo até retornar ao colega. Posteriormente 
trocam de posições e de funções.

✓  Observação: a partir do momento em que o drible já é realizado com facilida-
de e destreza, procurar orientar os alunos a executá-lo sem olhar para a bola, 
trabalhando assim a visão periférica do aluno.

Passe e Recepção
O passe no handebol é realizado lançando a bola, com uma das mãos, nas mãos 

de um colega. É uma ação técnica muito importante, pois a partir de sua execução 
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correta acontecerão os demais fundamentos do jogo. Serve também como pro-
gressão em quadra. A recepção está vinculada ao passe, e é o ato de receber e 
controlar a bola (TENROLLER, 2006).

O passe é o fundamento mais importante do handebol, por isso deve ser bas-
tante trabalhado.

No handebol temos vários tipos de passes, aqui vamos abordar os principais, que 
são os passes frontal, lateral, em pronação e especiais, em suspenção e em apoio. 

 Figura 6.8 Figura 6.9 Figura 6.10
Passe frontal Passe em pronação Passe em suspensão

As recepções mais utilizadas são a alta frontal, média frontal, baixa frontal e as 
recepções especiais, que podem ser de lado, de costas, etc.

 Figura 6.11 Figura 6.12 Figura 6.13
Recepção alta Recepção média Recepção baixa
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Exercícios de passe e recepção:
✓  Os alunos executam passe frontal com as duas mãos acima da cabeça, dois 

a dois, em uma distância de aproximadamente 6 metros. Variações: tipo de 
passe, trajetória da bola, passe quicado, variação na distância do passe, em 
suspenção ou apoio. 

✓  Os alunos executam passe frontal com uma das mãos (dominante) respeitan-
do o gesto técnico correto (cotovelo um pouco acima da linha do ombro), dois 
a dois, em uma distância de aproximadamente 6 metros. Variações: Tipo de 
passe, trajetória da bola, passe quicado, variação da distância do passe, em 
suspenção ou não. 

✓  Os alunos executam passe frontal com uma das mãos (não dominante) respei-
tando o gesto técnico correto (cotovelo um pouco acima da linha do ombro), 
dois a dois, em uma distância de aproximadamente 6 metros. Variações: Tipo 
de passe, trajetória da bola, passe quicado, variação da distância do passe, em 
suspenção ou não.

✓  Observação: na execução do passe, orientar para que o mesmo seja executa-
do sempre com uma mão (dominante ou não dominante). Já a recepção pode-
rá ser com as duas mãos ou somente com uma. Somente executar a recepção 
com uma mão a partir do momento que o gesto técnico de recepção esteja 
sendo bem executado. O ato de receber a bola com uma mão é importante 
no sentido de dar velocidade ao próximo passo, que é o passe, e ainda assim 
poder acelerar o deslocamento com bola pela quadra.

Arremessos 
O arremesso no handebol é o ato de lançar a bola em direção ao gol. O objetivo 

do jogo é converter gol, e este objetivo só será atingido se houver um arremesso. 
Todos os demais fundamentos têm como resultado final a execução do arremesso 
no gol adversário (TENROLLER, 2008).

Os arremessos são fundamentais para a parte final do ataque, pois requerem 
precisão e maneiras de desviar da defesa. Os principais arremessos são: arremesso 
clássico na altura do ombro, na altura do quadril e baixo (BLANCO, 2004). Os arre-
messos na altura do ombro e do quadril ainda podem ser em apoio ou suspensão; o 
arremesso baixo apenas em apoio. No arremesso de apoio, o pé de apoio que fica à 
frente é o pé contrário à mão do arremesso. Exemplo, se for arremessar com a mão 
direita, o pé esquerdo fica à frente para o arremesso. No arremesso em suspensão 
o pé do salto também será o contrário da mão do arremesso.
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 Figura 6.14 - Arremesso na Figura 6.15
 altura do ombro em suspensão Arremesso na altura do quadril

                                   

Exercícios de arremessos:
✓  O aluno com uma bola na mão efetua um passo com o pé contrário da mão de 

arremesso, e executa o arremesso.

✓  O aluno com uma bola na mão efetua dois passos, respeitando no final o pé 
de apoio para o arremesso com o pé contrário da mão de arremesso, e exe-
cuta o arremesso.

✓  O aluno com uma bola na mão efetua três passos, respeitando no final o pé de 
apoio para o arremesso com o pé contrário da mão de arremesso, e executa 
o arremesso.

Os exercícios de arremesso, como sugestão, devem ser executdos contra um 
goleiro, para dar mais motivação à realização da tarefa.

Após o circuito de habilidades, sugere-se o trabalho combinando as habilidades 
técnicas básicas nos exercícios, em duplas, trios, pequenos grupos, pois estes serão 
mais dinâmicos, bem como ocuparão diferentes espaços na quadra.

Exercícios de passe, recepção, drible e arremesso:
✓  Passe lateral dois a dois em deslocamento frontal no comprimento da quadra, 

de uma área até a outra área. Variações: aumentando o número de alunos, por 
exemplo, três a três, quatro a quatro, até chegar no cinco a cinco (simulando 
as posições ofensivas do jogo) e no final efetuar um dos tipos de arremesso.
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✓  Passe dois a dois. A cada recepção, o aluno deve dar os três passos com a bola 
na mão e após efetuar o passe. Variações: Pode ir aumentando o número de 
alunos, três a três, e no final efetuar um dos tipos de arremesso.

✓  Passe dois a dois. A cada recepção, o aluno deve dar os três passos com a 
bola na mão, driblar uma vez e após efetuar o passe. Variações: pode ir au-
mentando o número de alunos, três a três, e no final efetuar um dos tipos de 
arremesso.

✓  Observação: Esta sequência de passes, recepção, dribles e ao final arremesso 
segue a lógica de tentar progredir com a bola utilizando a regra do jogo, ou 
seja, se é permitido dar três passos com a bola na mão, devemos trabalhar 
esta possibilidade nos exercícios, orientando o aluno da importância deste.

✓  Os alunos separados em quatro colunas distantes 6 metros uma da outra em 
formato de quadrado efetuam o passe para a coluna do seu lado direito, e 
após o passe vai para trás da sua coluna.

✓  Os alunos separados em quatro colunas distantes 6 metros uma da outra em 
formato de quadrado efetuam o passe para a coluna do seu lado direito, e 
após o passe vai para trás da coluna para a qual passou a bola.

✓  Os alunos separados em quatro colunas distantes 6 metros uma da outra em 
formato de quadrado efetuam o passe para a coluna do seu lado direito, e 
após o passe vai para trás da coluna contrária à sua.

✓  Esta atividade de passes e recepções em formato de quadrado também acaba 
sendo uma ferramenta importante para posteriormente executar o passe em 
deslocamento, e principalmente a recepção em deslocamento, situação fun-
damental no jogo de handebol.

 Figura 6.16 Figura 6.17
Colunas/quadrado passe e recepção Passe/recepção em deslocamento

     -
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Exercícios de defesa:
✓  Três alunos participam desta atividade. Dois alunos a uma distância de 4 me-

tros um do outro, e o terceiro aluno fica no meio, a fim de interceptar o passe 
entre eles. Se este aluno interceptar a bola, de forma legal e dentro das regras 
do handebol, o aluno que passou fica no meio no lugar dele para interceptar. 
Para realização desta atividade, limitar o espaço de deslocamento dos alunos 
que executam os passes, bem como quais passes devem ser realizados. 

Figura 6.18 - Exercício de passe com defesa

✓  Variação: círculo com até 5 alunos e dois ou três alunos para fazer a intercep-
tação. Quanto maior a quantidade de alunos passando a bola, poderá acres-
centar mais defensores e ainda acrescentar mais bolas no exercício, a fim de 
ficar mais dinâmico. 

✓  Um aluno por vez desloca-se lateralmente logo à frente da linha dos 6 metros 
da área de gol, de frente para a quadra de jogo, de um lado a outro na largura 
da quadra, e volta pela linha dos 9 metros (linha tracejada) para onde iniciou.

✓  O aluno deve deslocar da linha dos 6 metros até a linha dos 9 metros diago-
nalmente, indo de frente e retornando de costas. 

✓  O aluno deve deslocar da linha dos 6 metros até a linha dos 9 metros diagonal-
mente, indo de frente e retornando de costas. Cada vez que chegar na frente, 
um aluno estará em posição de arremesso parado. Depois de deslocar até a 
frente do aluno arremessador, posiciona-se em frente à bola, efetuando o 
movimento de defesa. 
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Atividades Globais para o Handebol

Proteja o rei:
Formam-se duas equipes (cada equipe identificada com uma cor de colete) de 5 

alunos na meia quadra de handebol. Cada uma defenderá seu rei (cone ou aluno), e 
para isso a equipe adversária poderá passar a bola entre si até sobrar algum espaço 
para poder passar ao colega que é identificado como rei ou ainda efetuar um arre-
messo até derrubar o cone posicionado no centro. As equipes vão se intercalando 
por 3 minutos entre ataque e defesa. Para isso poderá ser utilizado o círculo central 
da quadra.

Observação: Trabalhos com superioridade numérica ajudam bastante no han-
debol escolar, já que a possibilidade de alguém ficar livre faz com que os alunos 
busquem o objetivo com mais ênfase.

Figura 6.19 - Proteja o Rei

Esvaziando a quadra:
Um grupo de alunos tenta colocar diversas bolas dentro de um determinado es-

paço (área do goleiro, círculo central, por exemplo), e o outro grupo (menor) tenta 
tirar todas as bolas do espaço. O aluno, após buscar a bola, deverá conduzi-la com 
dribles para colocar a bola até o centro. Vence quem atingir o objetivo no tempo 
determinado pelo professor.
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Figura 6.20 - Esvaziando a quadra

Conduzindo bolas para o campo adversário:
Time A leva as bolas através de dribles da sua área de origem até a outra área 

(do time B) e vice-versa. Depois de um tempo determinado o jogo termina, e quem 
tiver menos bolas na sua área vence a disputa.

Variações: Esta condução de bola poderá ser através de dribles, através de pas-
ses ou ainda através de lançamentos para colegas da mesma equipe posicionados 
dentro da área adversária.

Figura 6.21 - Conduzindo bolas para o campo adversário

 Conduzindo bolas para o campo adversário
com defensores:
Um grupo tenta levar as bolas ao outro lado da quadra (dribles, passes ou lan-

çamentos). No centro da quadra estarão posicionados jogadores com o objetivo de 
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evitar o translado das bolas de uma área à outra. Na defesa, como sugestão, posicio-
nar de 3 a 5 defensores que deverão impedir este deslocamento utilizando as regras 
do handebol (sem infrações). Caso os defensores consigam interceptar uma bola, o 
jogador em deslocamento, precisará voltar até o início da quadra e tentar novamen-
te. O número de bolas que inicia a atividade é o mesmo de quando termina.

Figura 6.22 - Conduzindo bolas para o campo adversário com defensores

Pega-pega com dribles:
Todos os alunos com bola driblando-a pelo espaço determinado. Um (ou mais) 

alunos possui(em) uma bola especial (outra cor, ou utilizar coletes), utilizada para 
tentar pegar, encostando nos demais. Caso consiga, trocam-se as funções e as bolas.

Figura 6.23 - Pega-pega com dribles
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Acertando o alvo:
Um aluno fica no meio de um círculo. Os demais, posicionados fora deste círcu-

lo, tentam trocar passes para chegar no melhor momento de arremessar e acertar 
este aluno. Cuidado para utilizar uma bola leve. O aluno posicionado no centro terá 
como objetivo se esconder atrás de um bloco ou ainda tentar segurar a bola quando 
esta for lançada contra ele. Caso consiga, ele marcará ponto. Esta atividade pode 
ser realizada dividindo os alunos em dois grupos, para assim ficar mais dinâmico. 

Figura 6.24 - Acertando o alvo

Passando a bola pelas balizas:
A equipe A, realizando passes no espaço determinado, tem como objetivo pas-

sar a bola entre três balizas feitas com cones. A equipe B procura defender as bali-
zas e tenta interceptar os passes. Caso recupere a posse de bola, a equipe B passa 
a ser a atacante. Vence quem marcar mais pontos.

Figura 6.25 - Passando a bola pelas balizas
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Posicionando defesa e ataque:
Atividade de ataque contra defesa (equipe de defesa nos 6 metros) e ataque 

(linha dos 9 metros). Três atletas ficam no ataque, sendo que um fica na posição de 
pivô na linha dos seis metros e os outros dois nos 9 metros. A defesa com 2 atletas 
deverá marcar os três atacantes. 

Variações: aumentar o número de atletas sempre com um pivô no meio da defesa.

Figura 6.26 - Posicionando defesa e ataque

Realizando passes em velocidade:
Duas equipes tentam transportar as bolas (passes) de um lado da quadra para o 

outro, dentro de suas colunas, o mais rápido possível. Vence a equipe que realizar 
o objetivo em menos tempo.

Figura 6.27 - realizando passes em velocidade
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Deslocamento da defesa para o ataque:
Dois ou três atletas de ataque vão transpondo a quadra contra um ou dois defe-

sores. Em tendo êxito, o aluno que chegar perto da área (6 metros) arremessa a gol. 
Posteriormente trocam-se os marcadores. Variações: 3x2, 4x3, 5x4.

Figura 6.28 - Deslocamento da defesa para o ataque

 Mini Handebol
Voltado para o público infantil, o mini handebol é uma modalidade que possui 

adaptações do jogo de handebol “tradicional”, tornando a atividade mais simples 
e mais divertida para a criançada. Com variações nas regras, é possível trabalhar o 
desenvolvimento motor infantil e a sociabilidade, dois aspectos fundamentais para 
o desenvolvimento como um todo e a qualidade de vida do indivíduo.

O mini handebol já é praticado há anos em diversos países, mas no Brasil, o 
Mini Hand, assim carinhosamente chamado, foi criado pela CBHb (Confederação 
Brasileira de Handebol) no ano de 2000, com o objetivo de oportunizar a prática 
esportiva às crianças de 6 a 12 anos. Deve ser entendido como uma filosofia, que 
deve integrar as necessidades lúdicas das crianças e transmitir prazer, felicidade e 
experiências positivas, além de orientação dirigida para a metodologia e didática 
da Educação Física e do esporte (CALVO et al, 2013). Conta com perfil mais recre-
ativo do que competitivo, o que significa que a experiência motriz, a educação do 
movimento e a coordenação são tão importantes quanto o desenvolvimento dos 
comportamentos específicos do jogo e o espírito de equipe.

O jogo deve permanecer em um primeiro plano, enquanto que o resultado e a 
execução permanecem em um segundo plano (DE ABREU; BERGAMASCHI, 2015). 
Os árbitros apitam todas as irregularidades que se produzam no jogo e devem ex-
plicar às crianças sobre as irregularidades de uma maneira pedagógica.

No contexto escolar, o mini handebol serve como um jogo para a iniciação e 
aprendizagem dos elementos do handebol, onde pretende-se que as crianças se 
divirtam e ao mesmo tempo aprendam e aperfeiçoem pouco a pouco as destrezas, 
atividades motoras e a socialização. 
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A quadra, as traves e a bola: com medidas de 20m x 13m a quadra pode ser marcada 
em qualquer lugar e os jogadores podem mover-se por todo o campo, exceto dentro da 
área do goleiro. O objetivo do jogo é conseguir o maior número possível de gols, dentro 
do gol (baliza) adversário. A área de goleiro tem um raio de 5 m. O pênalti é marcado a 6 
m da linha de gol. A trave pode ser a mesma das categorias superiores, com a diferença 
de que o travessão superior esteja a uma altura mais baixa. Sugere-se uma trave com 
2,40m de largura por l,60m de altura. A bola deverá ser pequena, leve, de manejo fácil 
com uma só mão. É permitido passar, driblar, segurar, arremessar e conseguir o gol. 

Os jogadores: cada equipe deve ter no mínimo 7 (sete) e no máximo 10 jogado-
res inscritos. No campo somente poderão jogar por vez 1 goleiro e 4 jogadores de 
campo. Todas as crianças podem jogar como goleiro ou jogador de campo, porém 
devem trocar a camisa do goleiro (outra cor). É obrigatório que em cada período 
jogue um goleiro diferente. Todos os jogadores inscritos devem jogar obrigatoria-
mente 07 (sete) minutos em cada tempo de jogo. As equipes podem ser mistas.

Duração da partida: oficialmente o tempo de jogo será de 28 minutos. Cada tem-
po de jogo se divide em 02 (dois) períodos de 07 (sete) minutos. Todos os jogadores 
devem jogar, porém não todos de uma só vez. No primeiro e segundo períodos do 
jogo, o treinador deverá utilizar jogadores diferentes em cada período. No terceiro 
e no quarto período a equipe será formada a critério de escolha do treinador.

Ações permitidas:
a)  Dar 03 (três) passos sem driblar a bola. Após os 03 (três) passos deve-se passar 

a bola ao companheiro, driblar ou arremessar ao gol. Pode-se segurar a bola 
sem driblar, e dar 03 (três) passos por no máximo 03 (três) segundos. Pode-se 
passar a bola de uma para a outra mão, sem perder contato com a bola. 

b)  O goleiro deverá executar o tiro livre por invasão da sua área de gol, no local 
onde ocorreu a invasão da sua área, sem esperar autorização do árbitro.

c)  É permitido no tiro de lateral lançar a bola direto ao gol adversário para obter o gol. 
d)  Tocar a bola com qualquer parte do corpo, exceto com as pernas abaixo do 

joelho e com os pés. 
e) Tirar a bola do oponente, com a mão aberta e sem tocar o oponente. 
f)  Ficar à frente do oponente para impedir sua trajetória, porém sem usar os 

braços e pernas. 
g)  Somente ao goleiro é permitido tocar a bola com os pés, em uma ação de 

defesa de um arremesso.
O gol: qualquer jogador, inclusive o goleiro, pode marcar o gol. Para isso a bola 

deve ultrapassar totalmente a linha de gol. 
Cobrança de tiros:
-  Tiro de meta: é executado pelo goleiro quando a bola arremessada por um opo-

nente passar para fora pela linha de fundo ou por sobre o travessão superior 
sem ter sido tocada por nenhum jogador de defesa, exceção feita ao goleiro. 

☞



137

Gabriel Citton

-  Tiro de saída: após a escolha dos lados da quadra, o tiro de saída será executado 
pelo árbitro, lançando a bola ao ar. Este procedimento será realizado em todos 
os inícios de períodos do jogo. Quando um gol for marcado por uma das equi-
pes, o goleiro reiniciará o jogo pisando na linha de 03 (três) metros, passando 
a bola para um companheiro, sem ser necessário aguardar o apito do árbitro. 

-  Tiro de lateral: Ocorre quando a bola ultrapassar a linha lateral em um dos 
lados da quadra. É executado pela equipe contrária à do jogador que tenha 
tocado a bola por último. Ao executar o tiro de lateral o jogador tem que obri-
gatoriamente pisar na linha lateral um ou 2 (dois) pés, e todos os jogadores da 
equipe adversária devem estar no mínimo a 2 metros. Se não pisar na linha 
lateral o árbitro orienta o atleta a executar um novo tiro lateral, pisando na 
linha lateral com um ou dois pés.

Sistema de marcação: O sistema de marcação será preferencialmente INDIVIDU-
AL. Sugere-se para a faixa etária de 08 a 10 anos a marcação individual em toda a 
quadra ou em meia quadra. Já para a faixa etária de 11 a 12 anos, o sistema de jogo 
mais utilizado é o de marcação individual meia quadra.

Ações não permitidas: 

a)  Ao jogador de campo, penetrar na área do goleiro. Ao goleiro, sair da área de 
goleiro de posse da bola. Em ambos os casos o árbitro apita tiro livre contra 
o infrator. 

b)  Ao jogador de campo, passar a bola para o seu goleiro, que se encontra den-
tro da área de goleiro (tiro livre). 

c)  Não é permitido segurar, agarrar, empurrar, golpear ou dar rasteira no jogador 
adversário. Se a ação de um jogador for perigosa o árbitro pode excluí-lo por 
02 (dois) minutos e a equipe do jogador penalizado deverá substituí-lo perma-
necendo com 05 (cinco) jogadores em quadra. 

d) Não é permitido correr com a bola mais de 03 (três) passos sem driblar. 

e) Não é permitido lançar-se sobre a bola em disputa com o adversário. 

f) Molestar o adversário que está com a bola controlada. 

g)  Defender dentro da sua área (interferir ou fazer falta): pênalti (tiro de 6 metros). 

h)  O goleiro não pode sair de sua área de goleiro de posse da bola e não pode pe-
gar a bola parada ou rolando fora da sua área. Isso se penaliza com tiro livre. 

i)  Entrar em quadra usando objetos perigosos (correntes, pulseiras, relógios, 
anéis, unhas grandes). Chutar voluntariamente a bola com os pés. Driblar a 
bola com as duas mãos.

j) Não é permitido realizar defesas mistas (marcar um jogador individualmente). 

k)  O goleiro não poderá, em nenhum momento do jogo, sair da sua área de gol 
para atuar como jogador de campo.

☞
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Pênalti (tiro de 6 metros): é um arremesso direto ao gol. Os outros jogadores 
têm que estar fora da linha de tiro livre a 02 (dois) metros do jogador que executará 
o pênalti. Quem executa o pênalti é o jogador que sofreu a falta, e somente após 
autorização do árbitro.

Sanções (penalizações): As sanções no mini hand serão sempre educativas. 
Quando por qualquer infração às regras ou conduta antidesportiva o atleta for 
punido, o árbitro deverá esclarecer o motivo da sanção. Os atletas poderão ser 
penalizados com advertência ou exclusão. Em nenhum dos casos o árbitro deverá 
mostrar o Cartão Amarelo ou fazer o gesto da exclusão por dois minutos. Quando o 
atleta for excluído, o árbitro deverá solicitar ao treinador que o substitua, para que 
a equipe permaneça com 05 (cinco) jogadores em quadra. Em nenhuma hipótese o 
árbitro deverá desqualificar ou expulsar um atleta. 

 O Esporte para Todos
O esporte para todos nasce como uma reivindicação social para praticar uma 

atividade física que contribua para melhorar a qualidade de vida. Mantém em co-
mum com a Educação Física seus objetivos formativos e sua preocupação pela me-
lhora da saúde, possuindo um alto componente de recreação, e não se vincula aos 
treinamentos esportivos. O objetivo é agregar todas as pessoas, sem distinção de 
idade, sexo, nível social, o que o diferencia do esporte competitivo. Com este obje-
tivo nascem o Mini Handebol e o Street Handball ou Handebol de Rua. No contexto 
escolar, este jogo vem para colaborar com as escolas, pois pode ser jogado em pou-
co espaço e algumas escolas não possuem ginásio e quadra poliesportiva, mas com 
esta opção de mini jogo pode ser jogado em qualquer espaço e qualquer terreno da 
escola, com as variações possíveis.

Handebol de Rua ou Street Handball
O Handebol de Rua ou Street Handball foi apresentado à comunidade em um 

congresso no ano de 2006 na Alemanha. É um jogo que todos podem jogar (crian-
ças/jovens/idosos) e deverão jogar sob regras imparciais de jogo, podendo jogar as 
diferentes idades e sexos nas mesmas equipes.

Como jogar: o Handebol de Rua pode ser considerado um jogo justo, ou seja, 
sem contato físico (sem abordagens e apenas bloqueando os arremessos, a bola só 
poderá ser retida pelo oponente quando a mesma estiver “livre” no ar ou no solo). 
Como não há contato físico, evidencia-se a prática do jogo por crianças, jovens, 
adultos ou idosos, e de ambos os sexos e na mesma equipe.

A grande maioria das regras assemelha-se ao handebol convencional de quadra, 
porém só será permitido aos jogadores realizar no máximo 3 passos com a bola na 
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mão e sem drible, ou seja, o drible no Handebol de Rua é proibido, fortalecendo a 
importância da troca de passes e do jogo coletivo. Se as equipes optarem por per-
mitir um, dois ou três dribles na bola antes de um arremesso ou passe, esta adapta-
ção poderá ser aceita, tentando respeitar, no entanto, a quantidade de jogadores, 
ou seja, quanto mais jogadores, menos dribles na bola. 

Para jogar serão necessários no máximo 7 atletas de cada lado, podendo ainda 
ser praticado com disputas de, por exemplo, 1 contra 1, 2 contra 2 etc, dependendo 
do tamanho do campo ou quadra de jogo. 

Disputa: O jogo é disputado realizando-se trocas de passes com as mãos entre 
a equipe e evitando que a bola seja interceptada pelo adversário. Deverão ser rea-
lizados no máximo 3 passos com a bola na mão. Não será permitido entrar na área 
de gol, a mesma só pode ser ocupada por um goleiro. O objetivo do jogo é efetuar 
arremesso em direção à baliza, e a bola ultrapassar a linha de gol.

Existem duas formas de disputa. A primeira é realizada em uma quadra conten-
do duas equipes, duas balizas com um goleiro em cada gol. A segunda é disputada 
entre duas equipes com somente um goleiro, ou seja, o jogo é disputado somente 
em uma baliza, sendo que as disputas tornam-se ações de ataque x defesa.

Cada julgamento de alguma ação duvidosa será realizado através de um diálogo 
entre os jogadores (com ou sem um árbitro envolvido). Como não é permitido rea-
lizar faltas, as decisões de possíveis infrações serão sempre tomadas em consenso. 

Em caso de infrações, as mesmas terão como resultado cobranças de tiro livre 
(7 metros). 

Caso a bola ultrapasse a linha lateral, a mesma será reposta em jogo com co-
brança de lateral para a equipe que não tocou na bola antes da mesma sair da 
quadra. Quando ocorre defesa do goleiro e a bola sai na linha de fundo, a bola 
permanecerá com o goleiro. 

Quando o jogo for disputado com duas equipes e uma baliza com um goleiro 
(que servirá para ambas), cada equipe deverá efetuar 3 passes antes de arremessar 
em direção ao gol. Quando a bola for recuperada pela equipe, a mesma deverá 
retornar até uma marcação específica na quadra, ou ainda aguardar a defesa se 
reposicionar para reiniciar o ataque.

Quando o jogo for disputado com duas balizas, não existem posições permanen-
tes e ainda todos poderão ser goleiros. Neste caso o goleiro se junta aos ataques, 
criando situações de superioridade numérica. Quando a equipe perder a posse de 
bola, qualquer jogador poderá ser o goleiro, porém o excesso de jogadores dentro 
da área resultará em infração e posterior cobrança “7 metros”.

Quando ocorrer o gol, a bola é recolocada em jogo através de um passe do go-
leiro, posicionado dentro de sua área. Se o jogo for disputado em uma baliza, após 
converter o gol, a equipe adversária terá posse de bola, reposicionando-se em um 
local específico da quadra ou aguardando a defesa se reposicionar.
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O Street Handball é um jogo dinâmico, ou seja, possui como objetivo deixar o 
jogo “fluir”, evitando interrupções. 

Como não é permitido o drible, somente a realização de troca de passes, quais-
quer bolas e de diferentes tamanhos, pesos e diâmetro poderão ser utilizadas para 
a prática do jogo (bola de handebol, de pano, de borracha, de meia, entre outras).

A quadra: Caso o jogo seja realizado com duas balizas, o Handebol de Rua ou Street 
Handball é disputado em direção aos dois gols em linhas semicirculares ou consecutivas na 
área do gol de 4 ou 6 metros, de frente para cada gol (dependendo da idade dos jogadores, 
sejam crianças ou adultos). A marcação da quadra e da área de gol poderá ser realizada 
com fita, giz ou cones pequenos. O tamanho da quadra caberá a você decidir (exemplo: 
10m x 15m). Ela irá depender do tamanho do espaço que você terá para jogar, podendo 
ser a rua, praça da cidade, pátio escolar, estacionamento de carros, entre outros. Pode ser 
coberto ou sem cobertura, fechado ou quadra de rua disponível ou a sua própria quadra 
de handebol da escola. Assim, o Street Handball pode ser jogado em qualquer lugar.

Pontuação: O jogo pode ser disputado com objetivo de diversão ou ainda con-
quistando pontuação. Caso haja o sistema de pontuação, dependendo de como o 
gol é convertido, este será validado da seguinte forma:

✓ 1 ponto = gol padrão.
✓  2 pontos = a bola é arremessada em torno de suas costas ou entre as pernas, 

7 metros “pênalti”, gol marcado pelo goleiro (quando o jogo for disputado em 
duas balizas), ou ainda quando o gol for marcado com uma ação espetacular, 
por exemplo: durante o arremesso/pirueta (a critério dos árbitros).

Duração do jogo: dependendo do número de equipes, a duração do jogo poderá 
ser de 1 ou 2 tempos de 10 minutos.

Observação: Este jogo foi criado e adaptado pelo autor deste livro a partir do 
Street Handball Dinamarquês. Em: streethandball.com

Figura 6.29 - Quadra de Strett Handball - fonte: Street Handball International, Denmark. 
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Quadro 6.1 - Comparativo das principais regras do handebol

Regra Handebol 
Convencional Mini Handebol Handebol de Rua ou 

Strett Handball

Quadra Oficial 40m x 20m 20m x 13m Meia quadra 10m x 10m
ou espaço que tiver

Área do gol Raio 6m Raio 5m 4m ou proporcional
ao espaço que tiver

Baliza 3m x 2m
2,40m de largura x 

l,60m de altura ou largura 
3m x 1,60m altura

3m x 2m podendo 
ser menor, conforme 

disponibilidade
Pênalti Cobrança de 7m Cobrança de 6m Cobrança de 4m

Jogadores 
em quadra

7 para cada equipe 
(1 goleiro e mais 

6 de linha)

5 para cada equipe (1 
goleiro e 4 de linha - 
todos devem jogar)

Quantos indivíduos 
estiverem à disposição

Idade Livre Crianças de 6 a 12 anos Livre (crianças, adultos, 
idosos, misto)

Tempo de 
jogo

Adulto 
2 tempos de 
30 minutos

28 minutos - cada tempo 
de jogo se divide em dois 

períodos de 7 minutos

Conforme pré-estabelecido 
pelos participantes

Arbitragem Segue as 
regras oficiais

Arbitragem pedagógica, 
quando houver necessidade 

de punição à criança, 
ele será substituído

Com árbitros, ou os 
próprios jogadores em 

consenso conduzem o jogo

Bola Bola oficial H1L, 
H2L, H3L

Material macio ou 
bolas de borracha

Bola de handebol, bola 
de borracha, de meia...

Gol Gol convertido 
vale 1 Gol convertido vale 1

Gol “normal” vale 1, gol 
especial (com giro, por trás 

das costas... vale 2)

Dribles Infinitos Infinitos Não é permitido 
driblar a bola.

Contatos/
punições

Contato permitido
Punições: cartão 

amarelo, exclusão, 
desqualificação 

(cartão vermelho) 
e expulsão

Contato permitido, 
punições pedagógicas

Não pode haver contato 
intencional, infração à 

regra resulta em cobrança 
de 4m (penalti)

Passe Infinitos Infinitos
Necessário efetuar 

3 passes antes de realizar 
um arremesso ao gol

Manejo de 
bola

Segurar por no 
máximo 

3 segundos

Segurar por no máximo 
3 segundos

Segurar por no máximo 
3 segundos

Marcação 
Cada equipe 

escolhe o 
sistema defensivo

Individual quadra toda 
ou meia quadra Indiferente

 Avaliação
A tarefa de avaliar no handebol, dentro dos objetivos propostos, precisa respon-

der primeiramente a três perguntas: o que, como e quando avaliar (LAGO; LÓPEZ, 
2002). Devemos preconizar o ensino do handebol de forma integrativa, e ter como 
finalidade a formação comum para todos de forma que favoreça a igualdade de 
oportunidades, respeitando e realizando a equidade dos alunos (CAÑADA, 2007).
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O que avaliar?
✓  O aluno conhece as regras básicas do jogo? Conhece as habilidades básicas e 

quando elas são utilizadas no jogo? 
✓  O aluno consegue se adaptar à necessidade de coordenar a atividade individu-

al com a coletiva buscando um objetivo comum da equipe? 
✓  O aluno demonstra uma atitude de participar ativamente das aulas e busca 

evoluir em cada aula?
Como avaliar? 
✓  Mediante a observação.
✓  Através de perguntas teóricas ou orais sobre o handebol e sobre as atividades 

desenvolvidas durante as aulas.
✓  Prática e execução dos exercícios.
✓  Instrumentos para a avaliação: sugere-se elaborar uma pauta de avaliação 

conforme os objetivos e o conteúdo a ser desenvolvido na aula. 
Quando avaliar?
✓  O processo de avaliação deve ser contínuo, em todo o processo de aprendi-

zagem da modalidade (inicial, no circuito de habilidades básicas, nos jogos 
globais e no grande jogo de handebol). 
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O futsal, nos últimos anos, vem se tornando uma das modalidades esportivas 
mais praticadas pelos educandos no âmbito escolar. A modalidade iniciada cada 
vez mais cedo traz inúmeros benefícios motores, cognitivos, sociais, relacionais e 
psicossociais. 

Sustemos que o ensino da prática do futsal na escola, mesmo que ofertado de 
forma lúdica com ênfase no conhecimento denominado de cultura corporal, é im-
portante para que o educando possa estabelecer uma relação de troca e, acima de 
tudo, interação social com a sociedade no qual esteja inserido. 

Desenvolver a cultura corporal através da prática do futsal com conhecimento 
da área da Educação Física e com base na abordagem desenvolvimentista trará 
novas contribuições teórico-metodológicas sobre a construção contínua do conhe-
cimento em prol do indivíduo que perpassa pelo processo de humanização até a 
maturação, para que dessa forma possa ser transportada para o âmbito escolar e 
consequentemente, aos ambientes não escolares onde também se pratica de for-
ma efetiva o futsal.

Nesse sentido, tal pensamento traz um novo olhar sobre o ensino do futsal, com 
base na afirmação de Bracht (1997), que entende que é o modelo de ensino espor-
tivo no contexto escolar onde encontramos como base da aprendizagem as carac-
terísticas do esporte de rendimento, fazendo com que sejam incorporados pela es-
cola valores como rendimento, competição, recorde, racionalização e cientifização. 

Com base na afirmação acima, entendemos que os ambientes educacionais, 
como as escolas, e os ambientes não escolares, como os clubes, escolinhas e de-
mais centros de promoções esportivas, devem adotar novas posturas metodológi-
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cas com ênfase na abordagem desenvolvimentista, buscando reflexões no educan-
do acerca do conhecimento que está sendo compartilhado, buscando entendimen-
to em sua totalidade e possibilitando a realização de uma leitura diferenciada da 
realidade na qual esteja inserido.

O Futsal no Contexto Escolar
O Futsal, como modelo de ensino de acordo com os jogos, desempenha um papel 

muito importante em relação à possibilidade e desenvolvimento das crianças inte-
ragirem socialmente e, além disso, suas diversas formas de vivência podem possibi-
litar não apenas o desenvolvimento cultural, mas também desenvolver e ampliar o 
domínio corporal, como o cognitivo, o motor e o sociocultural (ALVES, 2006, p.48).

Nesse sentido, faz-se de suma importância redesenvolver ou mesmo remodelar 
a forma de ensinar o futsal nas escolas, visto que as famosas receitas de bolo têm 
prevalecido entre os facilitadores (as) da prática do futsal no âmbito escolar e nos 
espaços nãoescolares.

Os ensinamentos da prática do futsal compartilhados atualmente nas aulas de 
Educação Física não podem ter o intuito apenas de ensinar a técnica propriamente 
dita, mas deve ser inserida em todos os contextos a abordagem desenvolvimentis-
ta, pois a mesma traz benefícios significativos ao desenvolvimento pleno da criança.

Destinam-se as aulas de Educação Física principalmente às crianças de quatro 
a quatorze anos, defende que as aulas de promovam a aquisição de habilidades 
motoras, como andar, correr, saltar, arremessar, rolar, respeitando certos padrões 
apontados como ideais para cada faixa etária e que serão úteis ao longo da vida do 
aluno. (BROUCO, 2003).

Segundo o mesmo autor, que enfatiza sobre o desenvolvimento de habilidades 
motoras básicas, também se faz de suma importância o cuidado com o ensino do 
futsal, já que o mesmo desenvolve inúmeras valências físicas conjuntamente, e tais 
valências podem causar traumas, retardando o desenvolvimento, ou mesmo crian-
do crenças negativas com a prática da modalidade em questão.

A proposta da abordagem desenvolvimentista no ensino do futsal é de buscar so-
luções para os problemas sociais que o educando percebe ou esteja inserido no seu 
contexto social, privilegiando a aprendizagem em sua plenitude, embora estejam 
ocorrendo outras aprendizagens em decorrência da prática das habilidades moto-
ras (NETO; ASSUNÇÃO, 2005). Tendo como princípio a técnica da habilidade motora 
pela repetição dos gestos técnicos, temos a intenção do aprendizado dos alunos 
quanto à modalidade a ser tratada. A abordagem desenvolvimentista pretende ade-
quar as limitações do educando, bem como ordenar movimentos inconsistentes e 
desordenados e corrigir desvios na progressão de aquisição de habilidades motoras.
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A fundamentação da abordagem desenvolvimentista está calcada nos proces-
sos da aprendizagem motora, através da taxionomia desenvolvida por Gallahue e 
aperfeiçoada pelos autores da abordagem. (GO TANI, 1988). 

Nesse sentido, cabe ao professor proporcionar experiências motoras que favo-
reçam a aquisição de habilidades motoras diversas por parte dos alunos, partindo 
da proposta mais simples até a mais complexa, em graus cada vez mais elevados.

É de suma importância o respeito ao desenvolvimento motor dos alunos buscan-
do estratégias de ensino capazes de oportunizar aprendizados motores, cognitivos, 
sociais e relacionais com atividades que vão das mais simples as mais complexas.

Gallahue, Ozmun e Goodway (2005, p. 63) defendem que o desenvolvimento 
das habilidades motoras fundamentais é essencial para o desenvolvimento motor 
global da criança, sendo que estas habilidades servirão de alicerce para a aprendi-
zagem dos fundamentos técnicos do futsal.

De acordo com os mesmos autores, que defendem o desenvolvimento das ha-
bilidades fundamentais, podemos utilizar a prática do futsal dentro das escolas 
inserida como conteúdo nas aulas de Educação Física, podendo trazer benefícios 
relevantes na vida das crianças como uma forma de experiência motora no auxílio 
do desenvolvimento motor. Por outro lado, essa iniciação ao futsal deve ser feita 
de uma forma gradativa, respeitando o desenvolvimento de cada criança, assim 
ampliando o leque de suas possibilidades motoras. 

Um dos nossos objetivos é mostrar que através da abordagem desenvolvimen-
tista nas aulas de Educação Física, em especial com a prática do futsal, é possível 
aumentar o número de alunos participantes nas aulas, ou seja, estarmos alinhados 
com os objetivos da escola ofertando sempre o conhecimento de novos esportes. 

De acordo com Darido e Rangel (2005), na abordagem desenvolvimentista, a 
Educação Física deve proporcionar ao aluno condições para que o seu comporta-
mento motor seja desenvolvido, oferecendo experiências de movimento adequa-
das à faixa etária.

Corroborando com o mesmo autor, é essencial que o professor de Educação 
Física exerça um papel importante na vida dos alunos, devendo construir um bom 
ambiente, criando diversas maneiras para o estímulo do aprendizado pleno, e claro, 
aumentar o prazer dos alunos em participar das aulas. 

Segundo Canfield (2000), deve-se trabalhar o aspecto motor no decorrer da in-
fância do ser humano; e a escola, sendo um meio educacional, tem a função de 
proporcionar essa experiência, que é determinante para o processo de desenvolvi-
mento do aluno.

Com isso, as atividades preparatórias durante as aulas de Educação Física com 
ênfase na prática do ensino do futsal, são de extrema importância no sentido de 
não condicionar os educandos somente com as práticas esportivas com bola, ou 
mesmo causando desmotivação durante o dia a dia.
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Atividade Nº 01 - MINIPEGADOR

Material: uma bola e um colete a cada grupo de quatro alunos.

Organização Inicial: dividir a turma em grupos de quatro componentes, sendo 
uma bola e um colete para cada grupo.

Desenvolvimento: um aluno deverá vestir o colete e este deverá fugir, os outros 
três serão os pegadores. Para pegar, eles devem conduzir e passar a bola entre si, 
até que um deles com a posse de bola, pegue o colega que está fugindo, encos-
tando a mão no seu corpo. Sugere-se que a atividade seja realizada por tempo, de 
acordo com a faixa etária, computando o número de vezes que o fugitivo foi pego. 
Ao final deste tempo, troca-se o aluno que foge.

Variação: Atingir o fugitivo com a bola abaixo do joelho.

Atividade Nº 02 - FUT-BEISEBOL

Material: de uma a três bolas de futsal (ou bolas mais leves) e quatro cones 
médios

Organização Inicial: dividir a turma em dois grupos, sendo que um grupo ficará 
fora da área de jogo sugere-se a quadra de vôlei) e o outro grupo dentro da mesma. 
Colocar um cone em cada vértice da área de jogo para delimitar o espaço e orientar 
os alunos.

Desenvolvimento: os alunos do grupo que está fora da área de jogo (um de cada 
vez) joga a bola para o alto com o pé e corre tentando alcançar as bases 1, 2 e 3. A 
cada base alcançada é computado um ponto para seu grupo. O grupo que está den-
tro da área do jogo tentará impedi-lo de alcançar as bases, tentando acertar/“quei-
mar” o aluno em deslocamento; no momento que este é acertado/“queimado”, 
estará impedido de continuar pontuando. O grupo que está dentro da área do jogo 
poderá conduzir, passar e chutar. Quando todos os alunos do grupo de fora tiverem 
executado sua tarefa, os grupos trocam de função.

Observações: não valerão pontos de um jogador de um aluno quando ele jogar 
a bola para além da área do jogo ou correr por dentro da área do jogo. Os alunos de 
dentro da área do jogo só poderão acertar/“queimar” chutando de dentro da mes-
ma, e a bola deverá tocar da cintura para baixo. Se na tentativa de acertar o aluno 
que está correndo, a bola for para longe, o professor poderá alimentar o grupo de 
dentro com outras bolas entre as bases 2 e 3.
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Figura 7.1 - Futbeisebol

Atividade Nº 03 - PINOGOL GIGANTE
Material: uma bola de futsal e doze a quinze a coletes.

Organização Inicial: dividir a turma duas equipes, sendo uma com coletes. Sub-
dividir cada equipe em três pequenos grupos, sendo que que uma equipe terá en-
tão os grupos A, B e C e a outra os grupos D, E e F. O jogo será disputado numa 
quadra de futsal e cada equipe terá um goleiro.

Desenvolvimento: as equipes se dispersam pela quadra e o jogo inicia com o 
grupo A jogando contra o grupo D. Os demais componentes fazem o papel de pinos 
gigantes e não poderão interferir ativamente no jogo, devendo ficar parados com 
as pernas unidas. Ao final de um tempo determinado, passam a jogar as equipes B 
contra E, e posteriormente a C contra a F.

Variação: Delimitar um espaço pequeno, desenhando um círculo no chão, onde 
os alunos-pino poderão, sem sair do local, atuar mais ativamente fazendo passes a 
seus companheiros e interceptando os do adversário.

Observação: os alunos que estão fazendo papel de pino, só poderão trocar de 
lugar ao sinal do professor.

Figura 7.2 - Pinogol Gigante
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Atividade Nº 04 - EMBAIXADINHAS

Material: duas bolas de futsal e um cone médio ou grande.

Organização Inicial: dividir a turma em grupos, A e B. Os alunos da equipe A se 
colocam numa coluna atrás do cone (próximo de uma das laterais da quadra de 
futsal) e os da B se distribuem aleatoriamente pela quadra

Desenvolvimento: o primeiro aluno da equipe A apanha uma bola e chuta o 
mais longe possível. Em seguida apanha a outra bola e começa a fazer embaixa-
dinhas contando em voz alta quantas vezes consegue tocar na bola, sem perder o 
controle da bola. Se a bola cair no chão, sugere-se dar continuidade na contagem 
de onde a mesma havia sido interrompida. Ao mesmo tempo a equipe B busca a 
bola chutada e com passes e condução de bola, deve fazer com que a mesma toque 
no cone, interrompendo assim a contagem das embaixadinhas. No final somam-se 
todas as embaixadas da equipe. Quando todos os alunos da equipe A executarem a 
tarefa das embaixadinhas, as equipes trocam de função. Será vencedora a equipe 
que fizer o maior número de embaixadinhas.

Variação: obrigatoriedade de um número mínimo de passes entre os alunos an-
tes da bola tocar no cone, a fim de oportunizar mais alunos nessa tarefa.

Figura 7.3 - Embaixadinhas
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Atividade Nº 05 - FUT-HAND

Material: uma bola de futsal e doze a quinze a coletes.

Organização Inicial: dividir a turma duas equipes, sendo uma com coletes. Cada 
equipe terá um goleiro.

Desenvolvimento: os passes e a recepção serão feitos com as mãos, sendo que 
os participantes não poderão se deslocar quando estiverem com a posse da bola, 
devendo passar a bola e depois passar a bola, para depois fazer o deslocamento. 
A finalização é feita com apenas um toque, utilizando a cabeça ou os membros in-
feriores. O goleiro quando fora da área penal tem as mesmas sanções dos demais 
participantes. 

Variação: sugere-se colocar uma regra onde todos os participantes devem estar 
na quadra de ataque (exceto o goleiro) para que o gol seja válido, ao mesmo tempo 
que todos os defensores devem estar na sua quadra de defesa para que o gol não 
tenha valor em dobro, tornando assim o jogo mais dinâmico.

Observação: caso algum participante utilize os membros inferiores para tocar 
na bola, que não seja para chutar ou interceptar a bola que vai na direção do gol, 
deve-se prever uma sanção.

Figura 7.4 - Fut-hand
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Atividade Nº 06 - VIRA E DESVIRA

Material: seis a dez bolas de futsal, doze a quinze a coletes, doze a vinte cones 
médios e vinte pratos demarcatórios (chinesinhos).

Organização Inicial: dividir a turma duas equipes, sendo uma com coletes. Sub-
dividir cada equipe de acordo com a quantidade de bolas disponíveis. Os chinesi-
nhos serão encaixados na ponta mais fina dos cones médios, metade virada para 
cima e metade para baixo. Desenvolvimento: Ao sinal do professor, os alunos saem 
conduzindo uma bola cada um e devem colocar o chinesinho na posição determina-
da pelo professor, ao mesmo tempo que a outra equipe busca deixar o chinesinho 
na posição contrária. Ao final de um determinado tempo o professor dá o sinal 
e os alunos devem parar a atividade. Conta-se quantos chinesinhos tem em cada 
posição, atribuindo pontos à equipe com maior número de chinesinhos na posição 
determinada para sua equipe.

Variação: Iniciar com os chinesinhos na mão e após o sinal colocar os mesmos 
nos cones e depois continua da mesma forma

Observação: Atentar para o número de alunos participantes por vez, não ser 
igual ou maior do que a quantidade de cones. Não deve ser permitido que os alunos 
fiquem próximo do mesmo cone (guardar caixão).

Figura 7.5 - Vira e Desvira
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Atividade Nº 07 - BOLA AO ARO (BAMBOLÊ)

Material: duas bolas de futsal, doze a quinze aros (bambolês), papel e caneta 
ou giz.

Organização Inicial: dividir a turma em duas equipes, dispostas em colunas. Co-
locar os aros (bambolês) distantes aproximadamente 15 metros à frente das co-
lunas, dispostos organizadamente. Colocar um papel em cada aro (bambolê) com 
determinada pontuação ou escrever com giz.

Desenvolvimento: o primeiro aluno de cada coluna faz um passe em direção dos 
aros (bambolês), procurando alcançar a maior pontuação possível para sua equipe. 
Assim que a bola parar, o mesmo aluno que executou o passe, corre para buscar a 
bola e volta conduzindo a mesma para sua coluna, entregando para o segundo alu-
no dar continuidade na atividade e se coloca no final da coluna. Assim a atividade 
se desenvolve até que uma das equipes alcance uma pontuação determinada pelo 
professor, somando seus pontos. 

Variação: sugere-se colocar operações matemáticas em alguns aros (bambolês) 
a fim de que o executante tenha que operar com o pensamento, ex. perca 100 pon-
tos, dobre a pontuação, multiplique por 3, diminua o número da direita.

Observação: Sugere-se bola não muito cheias para facilitar a parada das mes-
mas nos aros (bambolês). Diminuir ou aumentar a distância dos aros (bambolês) em 
relação às colunas.

Figura 7.6 - Bola ao aro
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Atividade Nº 08 - FUT-STOP
Material: Uma bola de futsal;

Organização Inicial: O professor denominará um número ou fruta à cada aluno, 
os quais devem se aproximar do círculo central da quadra;

Desenvolvimento: O aluno escolhido para iniciar a atividade deve lançar a bola 
ao alto, gritando uma das denominações dadas à seus colegas (ex.: número ou fru-
ta). O aluno chamado pelo primeiro deve fazer o domínio da bola com o pé e gritar 
“stop”, ao ouvirem a palavra-chave da atividade, os demais devem param no local 
em que estiverem e o indivíduo que fez o domínio da bola terá que tentar acertar 
outro com a bola através de um chute abaixo do joelho;

Variação: A disposição dos alunos é feita na mesma distância descrita anterior-
mente ao redor do círculo central, mas dado o início da atividade, os jogadores de-
vem sentar rapidamente e se locomover em “posição de caranguejo” e parar ao ou-
virem o grito de “stop”. O restante da atividade segue como na primeira variação;

Atividade Nº 09 - SERPENTE QUE CONDUZ
Material: De duas a quatro bolas de futsal e de dois a quatro cones médios;

Organização Inicial: Dividir a turma em equipes (preferencialmente, de duas a 
quatro) e organizá-las em colunas. Cada grupo deve receber uma bola. Um cone 
deve ser colocado em frente de cada coluna (10 a 15 metros);

Desenvolvimento: Ao sinal do professor, o primeiro aluno de cada fila deve con-
duzir a bola, contornando o cone a sua frente, retornar ao seu lugar de origem e 
entregar a bola ao indivíduo seguinte. Após a entrega, o primeiro aluno deve posi-
cionar as mãos da cintura de seu colega, acompanhando-o e formando, assim, uma 
“serpente” enquanto o segundo aluno faz a mesma trajetória. A atividade segue até 
que todos os indivíduos façam parte da fila e conduzam a bola;

Variação: Ao invés de conduzir a bola, os participantes podem dar um passe 
rasteiro ou gancho quando retornam à sua coluna;

Atividade Nº 10 - FUTSAL DOS MORTOS-VIVOS
Material: Uma bola de futsal.

Organização Inicial: Os alunos são organizados em um círculo e algum deles 
inicia com a posse da bola;
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Desenvolvimento: O aluno de posse da bola deve fazer um passe para outro 
participante. Ao perceberem para quem a bola foi direcionada, os indivíduos ao 
lado (direita e esquerda) do receptor devem fazer, rapidamente, os movimentos 
de agachar e levantar. Caso os alunos falhem em executar os movimentos, serão 
eliminados da atividade, que seguirá até que restem apenas três participantes. No 
momento em que um desses três cometer algum erro, a vitória é automaticamente 
dos dois remanescentes; 

Observação: É aconselhada a divisão da turma em grupos para o andar mais 
rápido da atividade;

Figura 7.7 - Futsal dos mortos-vivos

Atividade Nº 11 - PROTEGENDO A TORRE NO FUTSAL
Material: Seis cones médios, uma bola de futsal e de doze a quinze coletes;

Organização Inicial: Desenha-se dois círculos na quadra, distantes um do outro 
no mínimo cinco metros, posicionando três cones (“torre”) no centro de cada um 
deles com a base pequena voltada para baixo;

Desenvolvimento: As equipes divididas, uma delas vestindo coletes, devem de-
fender sua torre. Quando atacada, a equipe, além de continuar defendendo, deve 
tentar recuperar a bola e contra-atacar. Os alunos que estão atacando não podem 
invadir o círculo adversário e os defensores não podem sair de seu círculo base en-
quanto estão sendo atacados. Cada cone derrubado é computado um ponto.
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Variação: As equipes podem jogar, entre si, fazer uma divisão dos membros em 
ataque e defesa, para fazer ambos com força total;

Observação: Orientar os alunos para executarem apenas passes rasteiros;

Figura 7.8 - Protegendo a torre no futsal

Atividade Nº 12 - ACERTAR O ALVO EM MOVIMENTO

Material: De seis a oito bolas de borracha;

Organização Inicial: Colocar uma coluna de alunos no fundo de um dos lados da 
quadra de vôlei. Posicionar três alunos em cada uma das laterais com a posse das 
bolas (uma para cada indivíduo);

Desenvolvimento: Ao sinal do professor, o primeiro aluno da fila se desloca cor-
rendo em direção ao lado oposto da quadra, enquanto os alunos que se encontram 
nas laterais tentam acertá-lo, chutando a bola. Caso seja atingido, o indivíduo se 
junta aos “caçadores” para tentar fazer o mesmo com os outros alunos. A atividade 
segue da mesma forma com todos os participantes, até que sobrem poucos alunos 
na função de deslocamento;

Variação: De um lado apenas da quadra, sendo que o aluno que foge pode utili-
zar colchão como escudo. 

Observação: De acordo com a idade das crianças, utilizar bolas de plástico, pa-
pel, para não machucar os colegas.
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Atividade Nº 13 - BOBINHO EM CÍRCULO
Material: Uma bola de futsal;

Organização Inicial: Os alunos formam um círculo e dão as mãos. Escolhe-se 
dois alunos para ficarem de mãos dadas no centro. A bola inicia com um aluno na 
circunferência;

Desenvolvimento: Ao sinal do professor, os alunos do círculo, sem soltar as 
mãos, tentam trocar passes, enquanto a dupla do centro tenta roubá-la. Se a bola 
for perdida ou roubada, o último aluno a tocar na bola e o colega a sua direita tro-
cam de função com a dupla central;

Variação: Com a mesma dinâmica acima explicada, com um número limite es-
tabelecido (no máximo de 10 a 15), conta-se os passes e, se o número for atingido 
sem o toque dos jogadores centrais, eles se mantêm na posição de bobinhos. Pas-
sar a bola pelo meio das pernas dos mesmos, pode ser outra forma de mantê-los 
no centro do círculo;

Observação: Delimitar o número de toques para os integrantes do círculo para 
facilitar, ao menos um pouco, o trabalho dos “bobinhos”;

Atividade Nº 14 - CONDUÇÃO COOPERATIVA
Material: Duas ou três bolas de futsal;

Organização Inicial: De um dos lados da quadra, se formam dois ou três círculos, 
cada um com uma bola. Os alunos de cada círculo devem se unir por meio de mãos 
dadas ou a união dos cotovelos;

Desenvolvimento: Ao sinal do professor, os alunos devem que levar a bola até o 
lado oposto da quadra, conduzindo ou trocando passes e impedindo que a bola saia 
do contorno do círculo. Vence a equipe que o fizer mais rapidamente;

Atividade Nº 15 - ÁRVORE, PEDRA OU PONTE
Material: Quatro a cinco bolas de futsal;

Organização Inicial: Escolhe-se alguns alunos (de dois a três) para serem os “pe-
gadores”, outros (de quatro a cinco) para serem os “salvadores” e o restante serão 
os “fugitivos”;
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Desenvolvimento: Ao sinal do professor, os “fugitivos” devem que se locomo-
ver pela quadra fugindo dos “pegadores”, quando esses encostam nos primeiros, 
devem falar “árvore” (de pé, com as pernas unidas e os braços estendidos sobre a 
cabeça), “pedra” (agachado, abraçando os joelhos) ou “ponte” (de pé, com as per-
nas afastadas e os braços estendidos na horizontal), a palavra escolhida a posição 
em que o “fugitivo” deve ficar. Os “salvadores”, que estão imunes aos “pegadores”. 
ficarão de posse da bola e para salvarem os “fugitivos” devem fazer passes para os 
mesmos. Ao final do passe, os dois participantes envolvidos invertem papéis.

Figura 7.9 - Árvore, pedra ou ponte

Atividade Nº 16 - ABAIXA, LEVANTA E PASSA A BOLA

Material: Duas bolas de futsal;

Organização Inicial: Dividir a turma em dois grupos e ao fazer isso, as equipes 
devem se posicionar em um dos lados da quadra, cada grupo em duas colunas;

Desenvolvimento: O aluno posicionado em primeiro lugar na coluna, ao sinal 
do professor, deve conduzir a bola por, aproximadamente, oito metros, fazer um 
passe para um colega da outra fila e deitar-se no chão. O indivíduo receptor do pas-
se deve conduzir a bola até o aluno deitado, apanhá-la com as duas mãos e saltar 
sobre o colega, após a ação, deve colocar a bola no solo e esperar o outro indivíduo 
se posicionar apoiando as mãos e os pés, deixando um espaço para que o integran-
te da segunda coluna passe a bola por baixo do seu corpo. O indivíduo que rolou 
a bola, depois de finalizar a ação, deve deitar-se ao lado de seu colega. O terceiro 
aluno deve repetir as ações em dose dupla, já que, nesse momento, serão dois alu-
nos no chão, com a pequena mudança de que, na última etapa, deve passar a bola 
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por baixo dos corpos de seus colegas para que um quarto participante a receba. A 
partir desse momento, a atividade segue igual, até que todos tenham participado. 
Vence a equipe que terminar primeiro

Variação: Os alunos, ao invés de conduzirem a bola até o primeiro aluno deita-
do, podem executar embaixadinhas;

Observação: Os alunos, ao deitarem no chão, devem deixar um espaço adequa-
do entre si e os colegas ao lado para que a atividade ocorra sem nenhum problema 
e acabe sem que alguém esteja ferido;

Atividade Nº 17 - NOITE E DIA NO FUTSAL

Material: Número de bolas igual a metade do número de alunos (sugere-se bo-
las de borracha);

Organização Inicial: As bolas devem ser posicionadas sobre a linha central da 
quadra. Um aluno de cada equipe deve sentar-se ao lado de cada bola;

Desenvolvimento: Ao sinal do comando “dia” ou “noite”, um aluno deve fugir e 
outro deve caçá-lo com a bola sendo conduzida e ou chutadas;

Variação: Pode-se, ao invés das palavras “noite” e “dia”, usar outros antônimos. 
Os alunos podem, também, iniciar a atividade de pé, mas com uma distância maior 
da bola;

Figura 7.10 - Noite e dia no futsal
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Atividade Nº 18 - JOGO DA VELHA PARA O FUTSAL
Material: Dez bolas de futsal e nove bambolês;

Organização Inicial: Organizar os bambolês no centro da quadra em fileiras com 
três unidades em cada. Dividir os alunos em dois grupos e posicionar cada um em 
uma das áreas penais da quadra, cada grupo com cinco bolas;

Desenvolvimento: Ao sinal do professor, os alunos devem conduzir as bolas e 
escolher um bambolê para colocá-las dentro. Quem conseguir completar uma se-
quência (vertical, horizontal ou diagonal), vence a rodada;

Variação1: Colocar as equipes na mesma área penal e, após o aluno conduzir a 
bola até um bambolê, colocar uma bola a dez metros de distância para que ele faça 
um chute a gol e volte, dando a largada para o colega seguinte;

Variacao2: Conduzir a bola e colocar chinesinho no objeto dentro do bambolê.

Observação: Colocar fitas em um dos grupos de bolas ou conseguir bolas de 
cores diferentes para diferenciá-las;

Atividade Nº 19 - QUERO MEU CONE 
Material: Uma bola de futsal (ou de borracha) para cada aluno participante e 

uma quantidade de chinesinhos, também, equivalente ao número de indivíduos; 

Organização Inicial: Dispor os alunos em círculo, no centro da quadra, cada um 
em posse de uma bola. Os chinesinhos devem ser organizados nas áreas penais com 
um número menor do que o número de participantes (ex.: dois a menos);

Desenvolvimento: Ao sinal do professor, os alunos devem começar a conduzir a 
bola por cima do círculo desenhado ao centro da quadra. Ao novo sinal, os alunos, 
conduzindo sua bola, devem apanhar um chinesinho por participante. Os alunos 
que ficarem sem a peça serão eliminados. A cada rodada, retiram-se duas peças 
(chinesinhos), até que restem apenas dois alunos;

Variação: Ao segundo sinal do professor os alunos podem executar um passe 
em direção a área penal oposta a em que as peças se encontram e correr para apa-
nhar os chinesinhos; Ou, os alunos podem passar a bola para um de seus compa-
nheiros antes de ir em direção a peça, (realizando a atividade em dupla). Se a opção 
escolhida for a última, a eliminação será da dupla;

Observação: Os alunos devem conduzir a bola e não chutá-la para longe e de-
pois irem atrás da mesma. Ao apanharem o chinesinho, deve, estar em posse da 
bola;
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Atividade Nº 20 - ESQUILO SAI DA TOCA
Material: duas ou três bolas de futsal e uma quantidade de bambolês equivalen-

te ao número de indivíduos (dois ou três a menos); 

Organização Inicial: Distribuir os bambolês aleatoriamente pela quadra de fut-
sal e em cada um deles deve entrar um aluno. No centro da quadra ficam dois ou 
três alunos de posse de uma bola cada um.

Desenvolvimento: Ao sinal do professor de - Esquilo sai da toca, os alunos de-
vem abandonar seu bambolê, buscando entrar em outro. Ao mesmo tempo, os 
alunos de posse de bola devem buscar ocupar bambolês conduzindo sua bola. Os 
“esquilos” de posse de bola que ocupam as “tocas”, após esta ação, devem passar 
a bola aos “esquilos” que ficarem sem “toca”, para em seguida dar continuidade à 
atividade, até que se esgote o interesse pela mesma. 

Observação: Permitir que os alunos que conduzem a bola em direção aos bambo-
lês, possam pegar a bola com a mão quando estiverem perto dos mesmos para em 
seguida ocupa-los, a fim de que não estejam em desvantagem em relação aos demais.

                                 Figura 7.11 - Esquilo sai da toca
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El rugby es un deporte de equipo que propone significativos beneficios sociales 
y de salud, puede ser un deporte demandante desde lo físico, con los que los juga-
dores, de forma progresiva deben entender como jugar de manera segura. Para eso 
en la escuela se debe asegurar la creación de un ámbito positivo, seguro, de disfrute 
en el que TODOS los jugadores pueda llegar a su potencial (World Rugby, 2018) 
Podemos decir que el rugby es un deporte que bien planificado puede ser una he-
rramienta muy útil para la educación de los niños, de hecho la Word Rugby (2018) 
propone unos valores intrínsecos a nuestro deporte que hacen de él un material 
más que recomendable para la educación de las personas (Timón y Hormigo, 2010).

Videos World Rugby. “Todo el mundo tiene cabida en el rugby”
https://www.worldrugby.org/welcome-to-rugby/why-play-rugby
https://www.worldrugby.org/video/192377
https://www.worldrugby.org/video/72088

 Valores del Rugby
En el 2009, los países miembros de World Rugby identificaron Integridad, Pa-

sión, Solidaridad, Disciplina y Respeto como las características definitorias en la 
construcción del carácter del rugby. Estos son ahora reconocidos como los valo-
res del rugby y se han incorporado al documento del jugador (Playing Charter) de 
World Rugby (2018), apunta a preservar el carácter único del rugby y su ética tanto 
dentro como fuera del campo.

CAPÍTULO

8

- ¿Jugamos a Tag Rugby?
- ¿Y eso qué es?

-Ven… verás qué Divertido. 
Seguro que Aprendemos 

un Montón

Aitor Acha Domeño

☞
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Estos valores fundamentales permiten a los participantes entender la naturaleza 
del rugby y su diferencia con otros deportes, al ser jugado por personas de todos 
los tamaños y tallas.

INTEGRIDAD
La integridad es parte central del juego del rugby y se genera a través de la ho-

nestidad y el juego limpio. 

PASIÓN
La gente de rugby tiene un apasionado entusiasmo por el juego. El rugby genera 

excitación, un enlace emocional y una sensación de pertenencia a una familia glo-
bal de rugby.

SOLIDARIDAD
El rugby provee un espíritu de unidad que lleva a amistades duraderas, camara-

dería, trabajo en equipo y lealtad que trasciende las diferencias culturales, geográ-
ficas, políticas y religiosas.

DISCIPLINA
La disciplina es una parte fundamental del rugby tanto dentro como fuera de 

un terreno de juego y se ve reflejada en la adhesión a las reglas, reglamentos y los 
valores fundamentales del rugby.

RESPETO
El respeto por los compañeros, rivales, árbitros del partido y todos aquellos in-

volucrados en el rugby es algo supremo. 

También desde el punto de vista del aprendizaje motor el rugby tiene una ca-
racterísticas que enriquecen y complementan a otros deportes ya que el rugby es 
un deporte de invasión en cuyo formato tradicional se enfrentan dos equipos de 15 
jugadores , cuyo objetivo es AVANZAR metros con el balón y cuya consecuencia es 
la obtención de puntos.

Para este avance se puede portar el balón en la mano, se puede patear o se 
puede pasar.

Hay varios elementos que hacen del rugby un deportes especial; el primero es 
que todo jugador que se encuentre por delante de la línea que marca el balón está 
en fuera de juego, lo que implica que el apoyo en ataque debe ser siempre detrás 
del portador, esto nos obliga como portadores del balón a realizar SIEMPRE los pa-
ses con la mano HACIA ATRÁS. Desde el punto de vista táctico el hecho de apoyar 
en ataque detrás del balón, es uno de los elementos más complejos de procesar por 
el alumno en las primeras fases de enseñanza aprendizaje, puesto que en el resto 
de deportes de invasión cuando se quiere “ayudar” en ataque siempre es hacia la 
portería o la canasta.

☞
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El segundo elemento que determina la forma de enseñanza aprendizaje de este de-
porte es que, la norma indica, que el portador del balón que cae al suelo, debe soltar-
lo… por lo que uno de los objetivos del equipo que no se encuentra en posesión es de-
rribar a ese jugador de manera que tenemos más posibilidades de robar la pelota. Nos 
encontramos ante uno de los elementos más característicos y definitorios del rugby EL 
PLACAJE. En este contexto el elemento que determina las cuestiones técnico tácticas 
para esta acción es el hecho de que SOLO SE PUEDE PLACAR AL JUGADOR CON BALÓN.

Así que nos encontramos en un escenario en el que el jugador portador del balón, 
es el primero frente a la defensa y además, es al único que puede recibir el placaje.

En lo que se refiere a la enseñanza del rugby nos encontramos ante un elemento 
que en otros deportes de invasión no es tan importante, el ámbito EMOCIONAL, el 
miedo al contacto de los jugadores que se inician en nuestro deporte… en multitud 
de ocasiones nos encontramos con niños que en posesión del balón, por no entrar 
en contacto con la defensa corren despavoridos hacia su propia línea de ensayo con 
lo que están priorizando aspectos relacionados con su seguridad (que no les pla-
quen) a aspectos fundamentales del juego (avanzar). Por otro lado, nos encontra-
mos con problemas emocionales similares cuando el jugador no tiene la posesión 
del balón, puesto que debe placar al contrario para que este no avance más metros, 
con lo que se ve obligado a entrar en contacto con él. En este sentido, otro de los 
elementos emocionales a trabajar en el rugby desde el punto de vista emocional es 
el contacto con el suelo, puesto que los jugadores de nuestro deporte a lo largo de 
un partido, caen y se levantan multitud de veces y en la práctica totalidad de ellas 
no es por voluntad propia.

El punto de partida debería ser, proponer al participante un rugby a su medida, 
simplificados, que conserve la reglas fundamentales y en consonancia la esencia del 
juego (Usero en Archilla, 2007).

En definitiva a través, del tag rugby podemos desarrollar los principios básicos 
del rugby, como son avanzar, apoyar, buscar la continuidad y la presión (Perasso, 
2015) sin la necesidad de entrar en contacto con el adversario.

Tag Rugby is a great way to introduce children to rugby with emphasis on 
enjoying the game… El Rugby Tag en un camino magnífico para introducir al 

niño en el rugby haciendo énfasis en el disfrute del juego (Cardiff Blues, 2018).

 Tag Rugby
El tag rugby es una forma de rugby sin contacto y de mucho movimiento que 

sirve para adultos y niños, chicos y chicas, jugando todos juntos. Es seguro; su natu-
raleza sin contacto es ideal para los jóvenes que comienzan a jugar. Hay cinturones 

☞
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con el tag, o pantalones cortos con tag que reemplazan al placaje, con lo que se 
eliminan los hándicaps asociados al contacto físico y al contacto con el suelo, pues-
to que al no haber placaje no hay caídas. Se juega en equipos de siete jugadores 
con preferencia de mezcla de género; idealmente con al menos tres varones y tres 
mujeres jugando juntos al mismo tiempo. 

Aquí un extracto de las reglas básicas del tag rugby (adaptadas de Palomino, 
2007):

✓  El objetivo del juego es posar (triple contacto entre el balón, el jugador y el 
terreno de juego) en la zona de ensayo contraria. Cada ensayo vale un punto.

✓  Cuando se hace un tag (placaje), el tagueador deja de correr, levanta el tag (la 
cinta robada del portador) sobre su cabeza y grita “¡TAG!”. Con solo quitar una 
de las cintas se interpreta que el jugador ha sido tagueado.

✓  El equipo en defensa debe colocarse inmediatamente en una línea a 3 metros 
del lugar del tag.

✓  El jugador en posesión del balón no puede impedir que le quiten las cintas con 
las manos (debe desplazarse y mover la cadera para evitar que le roben las 
cintas).

✓  Cuando el portador del balón es tagueado, la pelota debe ser pasada a un 
compañero dentro de los tres segundos.

✓  Roll Ball (pisar el balón por entre las piernas, lo recoge un compañero y co-
mienza a jugar)

✓  No se puede patear por encima de la cabeza de los jugadores, bajo ninguna 
circunstancia (para el desarrollo de los conceptos, es recomendable proponer 
juegos en los que no se practique el pateo).

✓  Los partidos competitivos no debe ser de más de siete jugadores por equipo.

✓  Dependiendo del nivel de los jugadores habrá un número máximo de “toca-
dos” o tag (si no se consigue el ensayo en cinco fases, cambia la posesión del 
balón, por ejemplo).

✓  Los jugadores no pueden tirarse al suelo

✓  Puesta en juego tras una falta o infracción: Patear levemente el balón en el aire 
(autopase) y realizar un pase al compañero. En con esta forma de puesta en 
juego el sacador no puede correr con el balón, debe pasarla. 

Existen diferentes formas modificadas del Juego diseñadas para permitir que to-
dos jueguen en todas las circunstancias con un desarrollo gradual de las destrezas 
del Rugby, tales como correr, manejo del balón, la evasión y el juego de apoyo… to-
dos ellos para poder desarrollar los principios fundamentales del rugby… AVANZAR 
y HACER AVANZAR o también, alternar el juego en profundidad, sobre el eje, directo 
hacia el ensayo con el juego desplegado, haciendo pases para buscar el espacio y la 
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superioridad numérica en las zonas exteriores del campo (Villepreux, 1995). En el Tag 
rugby, los jugadores usan cintas que cuelgan de un cinturón, para minimizar el con-
tacto físico (uno de los elementos más complejos de gestionar en las etapas de inicia-
ción). El placaje consiste en sacar una de esas cintas y el portador de la pelota debe 
hacer un pase dentro de los tres segundos siguientes. Una de las grandes atracciones 
de esta versión del Rugby es que la ausencia de contacto significa que gente de todas 
las edades, ambos sexos y de cualquier nivel de estado físico pueden jugar juntos en 
una cantidad de superficies sin el temor de resultar lesionados. Además, las reglas 
simples, así como el mínimo requerimiento de equipamiento, hacen que las diferen-
tes variaciones del juego sirvan de introducción ideal para empezar a jugar al rugby. 

Una de las grandes ventajas del Tag Rugby es que, en función de los espacios, del 
nivel y del número de jugadores se pueden variar levemente las normas, sin perder 
la esencia del juego y permitiendo que cada jugador desarrolle sus habilidades.

Actividades
Claves para entender las descripciones gráficas

Aitor Acha Domeño
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ACTIVIDAD 1
(Modelo de ficha adaptado de los propuestos por la Federación Española de 

Rugby (2017, 2018)).

NOMBRE gol en las tres porterías

OBJETIVO avanzar con el balón, apoyos para recibir el pase

MATERIAL 12 conos (tres colores diferentes), dos balones. No cinturones de 
rugby tag

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO.
Terreno de juego 20x20m 
Se colocan los conos en cuatro cuadrados del mismo color
Se divide el grupo en dos equipos.
Se juega con un balón, el otro lo guarda el profesor para inyectarlo cuando crea 

conveniente (sobre todo si el balón en juego queda bloqueado y no se puede jugar 
con él).

Un equipo hace pases, el otro solo puede interceptar el balón en el aire.
El profesor indica el color de la portería en la que hay que anotar.
La forma de anotar es dar un pase a un jugador de tu propio equipo que esté 

entrando en la portería (no puede estar todo el tiempo dentro).
Si se cae el balón al suelo se pierde la posesión.
Se cambia de posesión cuando se consigue puntuar.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
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FACTORES CLAVE (comportamientos observables de éxito en los alumnos)
Los alumnos deben avanzar con el balón y ponerse en disposición para recibirlo.
Aprender a no entrar en la zona de gol antes de tiempo.

PALABRAS CLAVE (FEEDBACK INMEDIATO AL ALUMNO)
Corre, avanza, mira, sal de la zona de gol

POSIBLES PROBLEMAS DE LOS alumnos
El alumno tiende a meterse en la zona de gol y quedarse allí para recibir el pase

ACTIVIDAD 2

NOMBRE Recoge los balones

OBJETIVO Reconocer el material (balones) avanzar con el balón

MATERIAL Mismo número de balones que de jugadores. Cinturones de rugby tag

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO.
Terreno de juego 10x10m 

a)  Todos los alumnos con balón.

A la señal del profesor:
✓  Dejar el balón en el suelo y recoger uno que no sea el mismo
✓  Lanzar el balón al aire y recoger antes de que bote uno que no sea el mismo 
✓  Lanzar el balón al aire y después de que haya botado, recoger uno que no sea 

el que se ha lanzado.

b)  La mitad que balones que de jugadores. Todos con cinturones de rugby tag.

Todos los alumnos se pasan el balón hasta que, a la señal del profesor, el jugador 
que tenga el balón lo deja en el suelo, uno que no tuviera lo coge e intenta ensayar 
al otro lado del campo. Los defensores intentan “placar” a los nuevos portadores de 
balón quitándoles la cinta de tag.
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA

FACTORES CLAVE (comportamientos observables de éxito en los alumnos)
Los alumnos deben avanzar con el balón. Debe ensayar (apoyar el balón en la 

zona de marca)

PALABRAS CLAVE (FEEDBACK INMEDIATO AL ALUMNO)
Corre, avanza.

POSIBLES PROBLEMAS DE LOS alumnos
No ensayar y dar por hecho que ha logrado el punto solo con pasar la línea de marca.

CAPÍTULO 8                                                                                                                           - ¿Jugamos a tag Rugby?...
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 ACTIVIDAD 3
(adaptada de Fernández y Del Campo, 2007)

NOMBRE relevos en el reloj

OBJETIVO avanzar con el balón.

MATERIAL 4 balones. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO.
Se divide la clase en cuatro grupos.
Dos se colocan en círculo y otros dos en línea frente a los círculos.
Se trata de hacer relevos. 
El primer componente del equipo que está en línea, corre con el balón en la 

mano alrededor del círculo, cuando acaba se la pasa al siguiente.
Mientras tanto los que están en círculo sin moverse hacen pases y cuentan el 

número de vueltas completas que hacen pasando el balón.
Terminan la cuenta de vueltas cuando hace la posta el último jugador de la fila.
Luego cambian los roles. 
Gana el equipo que dé más vueltas con pases. 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
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FACTORES CLAVE (comportamientos observables de éxito en los alumnos)
Los alumnos deben avanzar con el balón y hacer pases a corta distancia.

PALABRAS CLAVE (FEEDBACK INMEDIATO AL ALUMNO)
Corre, rápido, ¡¡atención a los pases!!

POSIBLES PROBLEMAS DE LOS alumnos
Por la presión al intentar hacer los pases rápidos, cabe la posibilidad de que los 

balones caigan al suelo Hay que recogerlos y seguir en el punto del círculo donde 
cayó.

ACTIVIDAD 4

NOMBRE tag pañuelo

OBJETIVO avanzar con el balón, defender quitando las cintas de rugby tag

MATERIAL 1 balón. Cinturones de rugby tag

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO.
Terreno de juego 20x20m 
El grupo se divide en dos equipos que se colocan en fila uno frente a otro a unos 

15 metros de distancia.
A cada uno de los componentes de los grupos se les asigna un número.
El profesos en el medio de los dos equipos sujeta un balón y dice un número, los 

dos jugadores con el número salen hasta la línea media e intentan coger el balón.
El que consigue la posesión debe intentar ensayar en su propia zona y el otro 

debe intentar quitarle las cintas del pantalón.
b)  el profesor puede decir varios números. Se puede llegar dando pases en todas 

direcciones a la zona de ensayo para posar el balón en ella. Solo será válido 
quitar las cintas al portador del balón.

c)  El profesor podrá decir varios números. Los pases solo se podrán hacer hacia 
atrás (los jugadores en ataque se tendrán que posicionar detrás del portador 
para recibir un pase válido. Los defensores solo podrán quitar las cintas al 
portador del balón.

d)  los mismos supuestos pero el ensayo se realiza no en la propia zona, sino en 
la zona de ensayo del rival
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

FACTORES CLAVE (comportamientos observables de éxito en los alumnos)
Los alumnos deben avanzar con el balón y ponerse en disposición para recibirlo. 

Es muy importante correr hacia la zona de ensayo, lo más recto posible, para facili-
tar el trabajo de recolocación de los apoyos (en los casos b y c)

PALABRAS CLAVE (FEEDBACK INMEDIATO AL ALUMNO)
¡¡Hacia delante!!, ¡¡colócate por detrás!!

POSIBLES PROBLEMAS DE LOS alumnos
El alumno sale corriendo y cuando no es portador, sigue por delante de sus com-

pañeros.
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ACTIVIDAD 5

NOMBRE la cruz de pases

OBJETIVO avanzar con el balón, realizar pases correctamente

MATERIAL 4 conos, 4 balones. No cinturones de rugby tag

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO.
Cuatro conos colocados en rombo.
La clase se divide entre los conos con número equilibrado, en fila, mirando hacia 

el centro del rombo.
El primero de los alumnos de cada fila con balón, cruza por el espacio central 

y cuando llega al otro lado se la pasa, de cerca, al jugador que tiene en frente. Se 
coloca al final de la fila a la que llega.

b)  cuando llega al centro del rombo hacemos un pase a la derecha y seguimos 
desplazándonos para quedarnos al final de la fila de enfrente (como en el caso 
anterior). Cuando lo hayan realizado varias veces, hacemos el pase hacia la 
izquierda.

c)  Colocamos a un alumno con un escudo de placaje en el centro, y el portador 
del balón, debe, justo antes de entrar en contacto con él, hacer el pase (dere-
cha o izquierda según determine el profesor).

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 
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FACTORES CLAVE (comportamientos observables de éxito en los alumnos)
Los alumnos deben avanzar con el balón. Realizar el pase correctamente desde 

el centro. Hacer el pase justo antes de entrar en contacto con el jugador con escudo 
(concepto de fijar al defensor). Debe haber circulación de jugadores en el centro y el 
alumno debe elegir la trayectoria de su carrera y el momento del pase.

PALABRAS CLAVE (FEEDBACK INMEDIATO AL ALUMNO)
Brazos estirados (para hacer bien el pase), pasar antes de chocar, fijar, mirar al 

jugador al que paso. Pedir el balón

POSIBLES PROBLEMAS DE LOS alumnos
No mirar al receptor del pase. Chocar con el escudo antes de hacer el pase

ACTIVIDAD 6

NOMBRE roba todo lo que puedas

OBJETIVO avanzar con el balón. Evadir al defensor

MATERIAL 20 balones. 4 aros. Cinturones de rugby tag

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO.
20 balones metidos en una cesta/caja
Colocamos 4 aros a la misma distancia rodeando la caja con los balones en el 

centro.
En cada aro se coloca un equipo, en fila tras el aro, mirando hacia el terreno de 

juego.
Es una carrera de relevos, solo puede haber un jugador en acción por cada 

equipo.
Cada jugador en acción solo puede llevar un balón simultáneamente.
El relevo se da cuando el jugador con balón lo posa (ensayo) en el aro de su equi-

po. Entonces puede salir el siguiente.
Una vez que en los aros de los equipos hay algún balón, el jugador puede decidir 

coger balón de la cesta central o “robárselo” a otro equipo. No se puede impedir 
que nos roben el balón de nuestro aro.

Gana el equipo que más balones tenga en su aro al terminar el tiempo de juego 
(que determina el profesor).
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b)  En esta variante, una vez que hay balones en los aros de todos los equipos, el 
jugador que entra en la zona de juego, puede decidir coger balón de la cesta 
central, robárselo a otro equipo o “placar” a alguno de los otros jugadores 
portadores de balón quitándole alguna de las cintas de tag. En este último 
caso el portador debe dejar el balón en el sitio donde ha sido placado e ir a 
dar el relevo con la mano al siguiente compañero de su equipo. El tagueador 
puede coger el balón y llevarlo a su aro.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

FACTORES CLAVE (comportamientos observables de éxito en los alumnos)
Los alumnos deben avanzar con el balón. Deben evadir al resto de jugadores en 

el campo de juego y evitar que les quiten la cinta de tag (variante b).

PALABRAS CLAVE (FEEDBACK INMEDIATO AL ALUMNO)
Evade, avanza, elige, taguea

POSIBLES PROBLEMAS DE LOS alumnos
Las reglas son sencillas una vez que se pone en marcha el juego, pero puede 

suceder que los alumnos salgan antes de tiempo de su fila, que lleven más de un 
balón o que tagueen a otro jugador cuando son portadores (solo se puede placar si 
no estás en posesión del balón)

ACTIVIDAD 7

NOMBRE Pases 4 Vs 1+1+1
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OBJETIVO Fijar al defensor, avanzar y pasar correctamente

MATERIAL 10 balones. No cinturones de rugby tag

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO.
Terreno de juego 20x10m 
En la parte ancha del campo se colocan los alumnos en ataque (A) en filas de 4, 

a unos 5 metros uno del otro. En la zona estrecha se colocan tres defensores (D) 
también en fila, a unos 5 metros de profundidad el uno del otro.

Cuando la fila en ataque empieza a hacerse pases sale el primer jugador en de-
fensa, cuando hay un pase sale el segundo y al tercer pase sale el tercero.

Se trata de que el balón llegue al último jugador sin que el equipo en defensa 
haya conseguido quitar las cintas al portador del balón

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

FACTORES CLAVE (comportamientos observables de éxito en los alumnos)
Pases rápidos. En caso de que todos los jugadores estén en el campo de juego 

(4Ax3D) recolocarse para apoyar en ataque por detrás del portador del balón.

PALABRAS CLAVE (FEEDBACK INMEDIATO AL ALUMNO)
Pases-pases-pases. Recolócate. Detrás del balón.

POSIBLES PROBLEMAS DE LOS alumnos
Los alumnos no hacen los pases suficientemente rápido como para aprovechar 

la superioridad 4x1. Una vez que todo el equipo en defensa está en juego, no se 
colocan detrás del balón en ataque.
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ACTIVIDAD 8

NOMBRE pasar por el pasillo

OBJETIVO avanzar con el balón, fijar al defensor, comunicar con el portador

MATERIAL 1 balón por cada 3 alumnos. Cinturones de rugby tag.

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO.
Terreno de juego: pasillo de 5x20m 
En defensa se coloca una fila de tres jugadores uno a 5-7m del de delante.
En grupos de tres, salen con el balón, se acercan al primer defensor y el portador 

del balón debe, sin salirse del pasillo, hacer un pase o seguir adelante. Se sigue la 
fase hasta que se superen los tres defensores.

a)  los defensores solo se mueven en la línea que les corresponda (ni hacia delan-
te, ni hacia atrás). (Son semi-activos)

b) los defensores pueden quitar las cintas del portador del balón

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

FACTORES CLAVE (comportamientos observables de éxito en los alumnos)
Los alumnos que no son portadores deben comunicar con el portador del balón 

para indicarle por qué lado están avanzando (izquierda-derecha) y deben acelerar 
cuándo reciben el balón para ganar la línea de la ventaja y facilitar la puesta en 
juego de sus compañeros.
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El portador debe fijar al defensor (acercarse lo suficiente como para que no 
pueda defender a otro jugador y lo suficientemente lejos como para poder hacer el 
pase en condiciones óptimas).

PALABRAS CLAVE (FEEDBACK INMEDIATO AL ALUMNO)
Habla, acelera, habla.

POSIBLES PROBLEMAS DE LOS alumnos
No hay aceleración al recibir el pase. No comunican al portador su posición

ACTIVIDAD 9

NOMBRE Las islas

OBJETIVO Recolocarse en defensa para equilibrar número de jugadores según 
la disposición del ataque.

MATERIAL 4 conos6. 2 balones. Cinturones de rugby tag

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO.
Terreno de juego 40x20m 
Grupos de 7
Se colocan escudos dispersos por el terreno de juego, se numeran los escudos 

de uno a cuatro, al lado de cada escudo un balón.
El profesor dirá un número de escudo, el equipo atacante se dispone como 

quiera tomando como referencia el escudo en el suelo (todos a la derecha, 3 a la 
derecha y 4 a la izquierda…) y cuando el equipo defensor esté dispuesto de forma 
equilibrada, el profesor inyecta la pelota para que comience el juego. 

Todo el equipo defensor debe estar detrás en una línea detrás del escudo y en el 
momento en el que el balón se pone en juego, debe subir a presionar a la vez (para 
quitar espacio al ataque)

El juego termina cuando hay un tag, se cae el balón al suelo, o el equipo atacante 
ensaya.

b)  Para obligar a la defensa a recolocarse en esta variante las normas son las 
mismas, pero el profesor contará 5 segundos antes de lanzar el juego (no es-
perará a que el equipo defensor esté preparado).

c)  el profesor lanza el juego cuando el equipo atacante esté preparado (menos 
tiempo para el equipo defensor
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA

FACTORES CLAVE (comportamientos observables de éxito en los alumnos)
En defensa:
Los alumnos deben mirar en frente (no al balón) para escanear la situación y 

determinar cuál será su posición en el campo y neutralizar la posible superioridad 
de jugadores de ataque.

Subir a presionar a la vez.
En ataque: los alumnos deben colocarse en profundidad (detrás del compañeros 

para acelerar al recibir el pase y no meterse en fuera de juego)

PALABRAS CLAVE (FEEDBACK INMEDIATO AL ALUMNO)
¡¡¡Mira en frente!!! ¡¡¡Hay que contar desde el escudo!!! ¡¡Juntos!! ¡¡Profundidad!!
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POSIBLES PROBLEMAS DE LOS alumnos
Los alumnos no escanean en frente y por lo tanto se crea una superioridad en 

ataque.
No suben juntos a la presión, con lo que se crean muchos huecos que puede 

aprovechar el ataque.
Los alumnos en ataque están planos (unos al lado de otros en la misma línea)

ACTIVIDAD 10

NOMBRE El profe Manda

OBJETIVO Tomar decisiones en función del número de jugadores en A y D

MATERIAL Conos para delimitar el campo. Tres balones. No cinturones de rugby tag

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO.
Terreno de juego 20x20m. Se puede cambiar el ancho del campo, en función de 

si queremos dar ventaja a la defensa (más estrecho) o al ataque (más ancho).
Se coloca toda la clase en el lateral del campo en dos filas mirando al campo 

de juego, una a la derecha del profesor y otra a la izquierda (una ataque y otra 
defensa).

El profesor dirá dos números (el primero el número de jugadores en ataque y 
el segundo el número de jugadores que defienden). Después a la voz de YA, los 
jugadores salen al campo de juego pasando por detrás del corner. Para entrar en el 
campo de juego de frente al ensayo.

El número de jugadores de cada lado no tiene por qué ser el mismo se puede 
proponer A<D, A>D o A=D, según lo que queramos trabajar. (hasta un máximo de 7 
jugadores por bando)

Los jugadores que han atacado, al terminar la acción, se colocan en la fila de 
defensas y viceversa.

El profesor inyecta el balón en función de los objetivos de la actividad. Dándose-
lo directamente a uno de los jugadores en ataque, lanzándolo por el suelo o al aire 
(para ralentizar la puesta en acción del ataque y favorecer que la defensa llegue en 
mejores condiciones a la presión).

La fase de juego termina con un ensayo, con un balón adelantado (avant) o con 
un tag al portador del balón.

b)  En esta variante siempre salen el mismo número de alumnos 3vs3, pero a una 
segunda señal, cuando el juego ya está lanzado salen otros dos jugadores en 
ataque. Pasa a ser un 3+2 vs 3 (que no es lo mismo desde el punto de vista 
técnico-táctico que un 5vs3).
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA

FACTORES CLAVE (comportamientos observables de éxito en los alumnos)
Los jugadores en ataque deben organizarse para apoyar al portador del balón. 

Aceleración al recibir el pase. Toma de decisión en función de la defensa (¿somos 
más o menos?¿cómo está dispuesta la defensa?)

Los jugadores en defensa deben escanear el ataque y hablar para colocarse sien-
do útiles. Subir todos a la vez. Asignarse un jugador del ataque o hablar para hacer 
cambios durante la fase de juego para neutralizar la superioridad en caso de que 
sean menos

PALABRAS CLAVE (FEEDBACK INMEDIATO AL ALUMNO)
Hablar, apoyos, juntos en la defensa. Avanza ¡¡Hacia delante!!

POSIBLES PROBLEMAS DE LOS alumnos
Este es un juego semireal, en principio con número reducido de jugadores. Los 

alumnos pueden tener problemas en la colocación en el espacio (tanto en defensa 
como en ataque). No comunicarse. En ataque pueden no AVANZAR.
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ACTIVIDAD 11
NOMBRE ¿Por dónde atacamos?
OBJETIVO Detectar cuál es la mejor opción de ataque en función de la coloca-

ción de la defensa. Avanzar con el balón, apoyos para recibir el pase
MATERIAL conos para delimitar el campo de juego, dos balones. Cinturones de 

rugby tag
DESCRIPCIÓN DEL JUEGO.
Terreno de juego 40x40m
Dos equipos de 7 componentes cada uno.
Cuando un jugador es tagueado, 3 de los jugadores en defensa deben tocarse los 

hombros (se agrupan), el jugador en ataque que va a jugar el balón tras un roll-ball 
debe contar hasta 5, para dar tiempo a que se junten los defensores y para que su 
equipo se distribuya por el espacio escaneando la situación y así poder atacar los 
lugares donde hay menos defensores.

La reunión de los 3 jugadores en defensa debe ser frente al jugador tagueado.
El resto de equipos se hacen pases todo el tiempo esperando en la zona de en-

sayo y cuando termina la fase (ensayo o avant), el equipo que atacaba, defiende y 
uno de los que está fuera juega de atacante.

FACTORES CLAVE (comportamientos observables de éxito en los alumnos)
Leer la situación de la defensa, ocupar el espacio correctamente y pedir que el 

juego vaya hacia esa zona
DESCRIPCIÓN GRÁFICA
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PALABRAS CLAVE (FEEDBACK INMEDIATO AL ALUMNO)

Mirad al frente, hablar, escuchar, leed la situación!! ¿dónde hay menos gente en 
defensa???

POSIBLES PROBLEMAS DE LOS alumnos

El alumno tiende a mirar donde está el balón y no chequea el espacio frente a sí 
y la situación de ventaja (o no) que se puede dar

ACTIVIDAD 12
NOMBRE juguemos a rugby Tag

OBJETIVO desarrollar las habilidades defensivas y ofensivas adquiridas a lo largo 
de toda la unidad

MATERIAL conos para delimitar el campo de juego. Dos balones. Cinturones de 
rugby tag

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO.

Terreno de juego 40x40m

Dos equipos de 7 jugadores.

Juego con las normas del rugby tag.

Antes de empezar con el juego real se propone una actividad.

El jugador que taguea, debe correr hacia su propia zona de ensayo, tocar la línea 
y volver a la estructura defensiva del equipo. Para eso debe hablar con su equipo de 
dónde se va a colocar en la estructura del grupo.

De esta forma hacemos que el equipo tenga durante unos segundos superiori-
dad numérica. Debe detectar esa superioridad, acelerar y enviar el balón hacia esos 
espacios para poder conseguir ventaja de esa situación.

b) juego de tag rugby 7vs7 con reglas normales

FACTORES CLAVE (comportamientos observables de éxito en los alumnos)

Deben integrar todos los conceptos técnico.tácticos aprendidos tanto en defen-
sa (contar los jugadores en ataque y ser útil, hacerse responsable de uno la defensa 
del jugador en frente, hablar para colocarse y que todo el equipo sepa la situación, 
subir a presionar y quitar el espacio al equipo atacante todos a la vez, colocarse 
tras el balón) y en ataque (colocarse en profundidad, detrás del portador del balón, 
acelerar cuando recibimos el pase, comunicar al portador nuestra posición para ser 
un apoyo efectivo, escanear la defensa para detectar dónde están los espacios y 
poder atacarlos con éxito).
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PALABRAS CLAVE (FEEDBACK INMEDIATO AL ALUMNO)

Mira en frente, acelera, mira en frente, colócate en profundidad, subir todos a 
la vez. MUY BIEN, BIEN LEIDO 

POSIBLES PROBLEMAS DE LOS alumnos

Son muchos conceptos, que se deben haber adquirido poco a poco. 

Los errores más comunes son los que hemos ido exponiendo a lo largo del traba-
jo: Los alumnos miran todo el tiempo al balón y no son capaces de analizar la situa-
ción espacial para sacar ventaja de ella. Los alumnos no avanzar con el balón y los 
apoyos no son por detrás del portador (no son útiles). En defensa no suben juntos y 
eso provoca que haya muchos espacios que pueden ser aprovechados por el ataque.

Evaluación
En lo que se refiere a la evaluación se ha de tener en cuenta que el aprendizaje 

del rugby tag es un proceso en el que, de forma sumativa se van adquiriendo tanto 
las destrezas técnicas, como los conocimientos tácticos y se van superando los ele-
mentos emocionales negativos (miedo al contacto) que se plantean en un trabajo 
de este tipo.

Los criterios de evaluación podrían ser algo parecido a lo que se expone a con-
tinuación, teniendo en cuenta que las preguntas que nos planteamos suponen las 
adquisiciones de los alumnos y que en tanto en cuanto los desgranemos se ajusta-
rán mejor a la evaluación procesual que se pretende.

El alumno…

¿Consigue avanzar con el balón en las manos hacia la línea de ensayo contraria?

¿Es capaz de, cuando ya no avanza, hacer avanzar a alguno de los demás com-
pañeros a través de un buen pase, o de una buena línea de carrera que libere el 
espacio?

¿Es capaz de recibir el pase en carrera ganando metros?

¿Es capaz de ocupar el espacio de forma racional tanto en ataque como en de-
fensa?

¿Es capaz de analizar la situación táctica y colocarse en el espacio para sacar 
ventaja de ella o para neutralizar la ventaja del contrario?

¿Es capaz de comunicarse con sus compañeros indicando su posición en ataque 
o la necesidad de reorganización tanto en ataque como en defensa?
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Esta es una serie de criterios de evaluación que pueden servir para saber si los 
alumnos han llegado a los objetivos relacionados con el tag rugby, pero se ha de 
tener en cuenta que en función de los objetivos que nos propongamos en la sesión 
o en la unidad didáctica, pueden aumentar en número, podemos variar alguno de 
ellos o incluso eliminarlo… lo que no se puede perder de vista es que nos encon-
tramos ante un PROCESO de enseñanza-aprendizaje y que el resultado final, desde 
el punto de vista técnico no debería ser nuestro objetivo final… quizás deberíamos 
preguntarnos ¿qué tal hicimos el viaje? Antes de ¿son bonitos los regalos que he-
mos traído a casa?

Páginas relacionadas con contenidos interesantes:
https://www.tagrugby.ie/
http://www.oztag.com.au/
http://www.nztagfootball.co.nz/
https:// cdn.shopify.com/s/files/1/1219/8728/files/tag_rugby_nas_escolas_-_

manual_do_professor.pdf?482842095198578943
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 Identificando o Atletismo
Nem sempre é fácil definir um exercício, por mais fácil que seja executá-lo. En-

tretanto, é interessante que essa definição seja trabalhada com nossos alunos, a 
fim de contribuirmos para a organização dos mesmos. Inicialmente, é necessário 
enfatizar que este capítulo não tem por objetivo instruir o professor ou os alunos 
com relação às regras do atletismo, mas, servir como um suporte prático-pedagó-
gico para as aulas de atletismo no ambiente escolar. Para maiores esclarecimentos 
sobre as regras, sugere-se consultar as Regras Oficiais de Atletismo, disponível no 
site da Confederação Brasileira de Atletismo (www.cbat.org.br).

Provas de Pista - Corridas
É conveniente destacar nesta seção, os diferentes tipos de corrida. Tal diferen-

ciação é devida em função das várias formas e ritmos que as corridas podem ser 
desenvolvidas no atletismo (IAAF, 2014). Contudo, existem diferentes tipos de clas-
sificação das corridas, como no quadro abaixo:

Quadro 9.1 - Diferenciação dos tipos de corridas

De acordo com a forma De acordo com o tempo de prova e 
solicitação energética

Corridas rasas de velocidade
Corridas de revezamento

Corridas com barreiras
Corridas com obstáculos (steeplechase)

Corridas de velocidade
Corridas de meio-fundo

Corridas de fundo

Fonte: Mathiesen (2014)
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Antes de um aprofundamento nestas especificidades, é necessário, porém, que 
se faça uma referência aos exercícios coordenativos, também chamados de educa-
tivos. Este exercícios são movimentos básicos e orientadores no desenvolvimento 
das corridas de uma maneira geral e possibilitam ampliar o repertório motor dos 
alunos quando do início de suas atividades (MATHIESEN; GINCIENE, 2013).

Os educativos de corrida são exercícios que podem ser utilizados na aprendiza-
gem e aprimoramento da técnica de corrida, ainda que possam ser utilizados por 
praticamente todos os praticantes do atletismo (saltadores, marchadores, lançado-
res e arremessadores). Na verdade, esses exercícios, são utilizados em diferentes 
momentos do trabalho ou de uma sessão de treinamento. Podem, por exemplo, 
serem utilizados no aquecimento ou como exercícios específicos dentro de um trei-
namento propriamente dito (MATHIESEN; GINCIENE, 2013).

Dentre os exercícios educativos, podem ser destacados os seguintes:

Dribbling - deslocamento bem curto com base em um molejo apoiando-se os 
pés alternadamente ora na ponta, ora na planta, com ligeira flexão dos joelhos. Os 
membros superiores seguirão o movimento da corrida, priorizando-se a frequência 
na execução.

Skipping -  deslocamento com base na elevação alternada dos joelhos até a altu-
ra do quadril, mantendo o tronco ereto e os membros superiores no sentido ante-
roposterior, de acordo com o movimento da corrida, priorizando-se a frequência e 
a coordenação dos movimentos.

Figura 9.1 - Skipping
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Anfersen - deslocamento com base na flexão alternada dos membros inferiores 
de modo que os calcanhares toquem os glúteos, mantendo o tronco ligeiramente 
inclinado para frente e os membros superiores de acordo com a técnica de corrida, 
priorizando-se a frequência e a coordenação dos movimentos.

Figura 9.2 - Anfersen

Hopserlauf - deslocamento com saltos duplos (saltitos duplos na perna de im-
pulsão) alternando-se membros inferiores e superiores. Pode ser realizado em pro-
gressão vertical, enfatizando-se a impulsão, ou em progressão horizontal, com ên-
fase na amplitude da passada. O tronco deverá estar ereto, enquanto o movimento 
dos membros superiores ocorrerá de forma alternada em relação aos membros 
inferiores. Exercício muito comum na preparação de saltadores.

Sugestões de atividades didático-pedagógicas 
dos educativos de corrida

Realizados em distâncias curtas, entre 10 e 20 metros, os educativos de corrida 
podem ser desenvolvidos em ritmos diferentes, variando-se, portanto, a frequência 
dos movimentos (MATHIESEN, 2014). Para contribuir com a motivação dos alunos, 
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além da combinação de exercícios educativos (Dribbling + Skipping; Hopserlauf + 
Anfersen; Skipping + Hopserlauf), sugere-se o desenvolvimento destes exercícios 
em forma de jogos e variações, como os exemplos abaixo:

Educativo + Corrida - Alunos dispostos na pista (quadra ou campo) deverão exe-
cutar um dos exercícios educativos previamente trabalhados em aula. Após atin-
girem determinado ponto definido pelo professor, os mesmos deverão finalizar o 
trajeto executando uma corrida.

Educativos em Estafeta - Alunos dispostos em duas colunas divididas ao meio, 
mantendo uma distância entre 15 e 20 metros entre elas. Ao sinal do professor, o 
primeiro da coluna deverá realizar um dos educativos de corrida, indo em direção 
ao primeiro da equipe que está do lado oposto, tocando-lhe as mãos. 

Educativos em Estafeta II - Alunos dispostos em colunas com cinco integran-
tes, mantendo distância de 10 metros de um cone situado à sua frente. Ao sinal, o 
primeiro participante deverá realizar um educativo de corrida, contornar o cone e 
retornar ao final da coluna, depois de tocar a mão do próximo integrante, que rea-
lizará outro educativo, e assim sucessivamente. 

Passe à frente- Alunos em coluna se deslocarão em um espaço determinado 
(quadra, pista) realizando um dos educativos propostos pelo professor. Ao sinal, 
o último realizará uma corrida por fora da coluna, passando à frente dos demais 
colegas de coluna, enquanto o professor solicitará a execução de outro educativo.

Pega Pega dos educativos - Alunos dispostos em um espaço amplo (área do 
campo de futebol, quadra ou pátio da escola), realizando um dos educativos de 
corrida (p. ex., anfersen), deverão fugir do “pegador”, que estará realizando outro 
educativo (p. e., hopserlauf). Ao ser pego, o aluno deverá executar seu papel de 
“pegador” utilizando um educativo diferente dos demais.

Tendo em vista que se trata de um jogo de pega-pega, verificar se os alunos es-
tão realizando o educativo corretamente, tendo em vista a velocidade de execução. 

Corridas de Velocidade 
As corridas de velocidade, particularmente as rasas, entusiasmam facilmente as 

crianças. Por apresentarem características similares aos jogos de pega-pega, muito 
comuns na fase de aprendizagem, as corridas de velocidade costumam ser a porta 
de entrada das crianças para a prática do atletismo. Classificam-se como corridas 
de velocidade, as provas de 100m, 200m e 400m, tanto feminino quanto masculi-
no. As provas com barreiras (100m feminino, 110m masculino e 400m masculino e 
feminino), apesar de serem consideradas como de velocidade, por via de regra, são 
classificadas, especificamente, como corridas de barreiras (BARROS, 1984).
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Técnica Básica de Movimento
As técnicas mais comum de serem observadas baseiam-se na frequência e am-

plitude das passadas. Pode-se dizer que quanto maior for a velocidade de desloca-
mento utilizada na corrida, maior é a eficiência dessas variáveis. Desse modo, é pos-
sível observar maior inclinação do tronco; movimentos dos membros superiores 
mais vigorosos; menor tempo de apoio dos pés ao solo (KIRSCH; KOCK; ORO, 1997). 

Outra característica da corrida é a “fase aérea”, momento em que nenhum dos 
pés do corredor toca o solo. A tabela abaixo resume os erros mais comuns das cor-
ridas rasas de velocidade e sua correção (KIRSCH; KOCK; ORO, 1997).

Tabela 9.1 - Erros mais comuns das corridas rasas de velocidade

Erros Correções

Movimento dos 
membros superiores 
à frente do corpo

Ao menos na fase de aprendizagem é preciso acentuar a 
realização do movimento dos braços no sentido anteroposterior. A 
sugestão é que se exagere o movimento, levando os polegares até 
os ombros, tocando os cotovelos nas laterais do tronco, tornando 
o movimento mais rápido quanto mais veloz for o deslocamento.

Pequena inclinação 
do corpo

Realização de corridas em subidas, exercícios e saídas em 
diferentes posições, para que o corredor perceba a inclinação do 
tronco no momento do deslocamento.

“Corrida sentada”

A não extensão dos membros inferiores e/ou pequena elevação 
dos joelhos podem contribuir para a “corrida sentada”. Os 
educativos de corridas tendem a otimizar a postura do corredor e 
corrigir esse erro comum.

Fonte: Mathiesen (2014)

Sugestões de atividades didático-pedagógicas 
para corridas de velocidade

Em desequilíbrio - Alunos em pé, dispostos lado a lado. Ao sinal do professor, 
realizar o desequilíbrio à frente, observando qual é o pé que inicia o movimento. 
Realizar o exercício quatro vezes, antes de iniciar a corrida em velocidade até um 
ponto pré-determinado (ex: uma corda a 15 metros da largada), de modo que o 
aluno observe a tendência para a definição de sua perna de impulsão.

Jogos de velocidade e saída com diferentes estímulos - utilizar diferentes for-
mas de estímulos (verbal, visual, tátil, etc...) para servir como sinal de partida.

Estímulo auditivo - alunos em diferentes posições (sentado, deitado, em decúbi-
to, etc...), deverão sair correndo ao ouvir o estímulo auditivo (palavra, apito, batida 
de palmas, etc...).
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Estímulo visual - Em duplas, um a frente do outro, distantes aproximadamente 
3 metros, com uma bolinha de tênis. O aluno que estará atrás lançará ou rolará a 
bolinha para frente, e o aluno da frente iniciará a corrida antes que a bolinha dê o 
segundo quique no chão (ou ultrapasse a corda, para o caso da bolinha ser rolada).

Correndo em velocidade - lado a lado, na lateral do campo da pista de atle-
tismo, o aluno, ao sinal do professor, iniciará a corrida de velocidade, partindo da 
posição de joelhos, com duplo apoio das mãos no chão.

Variação - realizar o mesmo exercício apoiando apenas um dos joelhos no solo. 
A ponta do outro pé estará alinhada ao joelho da perna contrária. Colocar os mem-
bros na posição da sápida baixa e, de acordo com as ordens de saída (às suas mar-
cas, prontos, tiro de largada), realizar a corrida de velocidade. 

Corrida de perseguição sem bloco de partida - alunos dispostos na linha de fun-
do do campo (ou na pista), posicionados um à frente do outro aproximadamente 1 
m de distância entre si. Ambos, na saída baixa, deverão iniciar uma corrida de velo-
cidade ao sinal do professor, de modo que o último deverá pegar o primeiro antes 
de ultrapassar uma linha demarcada previamente.

Variação - mesmo exercício, porém, com a utilização do bloco de partida apenas 
pelo aluno que está atrás. O aluno da frente realizará a saída sem bloco de partida.

Saída baixa sem bloco de partida - a partir da linha lateral, o aluno deverá posi-
cionar-se a dois pés de distância da linha de largada, sem bloco de partida. Convém 
observar o alinhamento entre o pé da perna de impulsão com o joelho da perna 
contrária.  Ao sinal do professor (prontos), o aluno deverá elevar o quadril, esten-
dendo os braços posicionados ao lado da linha de largada. Antes do tiro de largada, 
o professor deverá corrigir as posições dos alunos.

Variação - mesma sequência de exercícios, porém, com a utilização do bloco de 
partida, respeitando a perna de impulsão do aluno.

Corridas de Revezamento
Ainda que tidas como corridas de velocidade, as corridas de revezamento envol-

vem especificidades, sobretudo no que diz respeito à passagem do bastão e regras 
básicas (MATHIESEN, 2003). 

A corrida empregada nas provas de revezamento (4x100m; 4x400m) é similar 
àquela empregada nas corridas rasas de velocidade. Contudo, há peculiaridades 
nas provas de revezamento, especialmente no que diz respeito à passagem do bas-
tão. A passagem do bastão pode ser dividida em dois tipos básicos:
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Passagem visual - utilizada nas provas de revezamento de 4x400m.
O primeiro participante realiza a saída do bloco de partida e corre em raia mar-

cada (definida previamente); o segundo corre apenas a primeira curva em raia 
marcada; o terceiro e o quarto correm em raia livre. Todos receberão o bastão com 
a mão esquerda e o passam para o companheiro, com a mão direita. O corredor 
que receberá o bastão se posicionará na zona de passagem (20 m), olhando para 
trás, podendo haver uma “marca de controle” para auxiliá-lo a definir melhor o 
momento de início de sua corrida. O recebedor deverá estar atento a velocidade 
de corrida daquele que passará o bastão, antes de iniciar sua própria corrida. A 
passagem do bastão, obrigatoriamente deverá ocorrer dentro da zona de passa-
gem (FERNANDES, 2003).

Passagem não visual - utilizada em provas de 4x100m. 
O primeiro corredor realiza a saída do bloco de partida e corre a primeira cur-

va (com o bastão na mão direita); o segundo recebe e passa o bastão, correndo 
pela reta oposta (transportando o bastão na mão esquerda e passando para a 
mão direita do próximo corredor); o terceiro recebe e passa o bastão correndo 
a segunda curva (conduzirá o bastão com a mão direita, até efetuar a passagem 
para a mão esquerda do próximo corredor); o quarto recebe o bastão e encerra o 
revezamento, correndo a reta dos 100m  e receberá o bastão com a mão esquerda 
(FERNANDES, 2003).

Ainda, no que se refere à técnica empregada no momento da passagem do bas-
tão, pode-se dizer que existem duas passagens: passagem ascendente (de baixo 
para cima) e passagem descendente (de cima para baixo). A tabela 9.2 mostra as 
correções de alguns erros comuns nas corridas de revezamentos.

Tabela 9.2 - Correção dos erros mais comuns nas corridas de revezamento

Erros Correções

Desarmonia entre a 
velocidade do receptor e do 
passador

Adequar a velocidade de forma a garantir o êxito da 
passagem do bastão; trabalhar a dupla que passará o bastão 
separadamente.

Alternância no tipo de 
passagem utilizada

Os integrantes em comum acordo deverão definir a passagem 
utilizada, repetindo-a entre as duplas.

Braços flexionados no 
momento da passagem

Reforçar a necessidade de que os braços estejam estendidos 
na hora da passagem, pera evitar possíveis contatos e quedas.

Olha para trás no momento da 
passagem

Se a passagem for não visual, reforçar o trabalho entre as 
duplas, para otimizar a passagem do bastão.

Fonte: Mathiesen (2014)
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Sugestões de atividades didático-pedagógicas 
para as corridas de revezamento

Passa a mão (Passagem visual) - em quartetos, sem o bastão em uma distância 
pré-definida, o primeiro aluno iniciará a corrida e tocará a mão do segundo, que dará 
prosseguimento à atividade. O mesmo exercício deve ser realizado utilizando-se o 
bastão. Quem irá recebê-lo, deverá iniciar a corrida lentamente antes da passagem.

Siga o mestre (Passagem não visual) - em grupos de quatro alunos, andar em 
volta da pista de atletismo em colunas, passando o bastão do último para o pri-
meiro. Quando o bastão chegar à frente, o primeiro integrante da coluna deverá 
deixa-lo no solo, para que o último o pegue e reinicie a atividade. 

Variações - Aumentar gradativamente a velocidade conforme o exercício se de-
senvolva; Estimular as passagens ascendente e descendente.

Competição de revezamentos - equipes com quatro componentes, distantes 
30 m um do outro, em uma linha reta ao sinal do professor, o primeiro faz a saída 
baixa, iniciando o revezamento, passando o bastão para o segundo, que o recebe 
em deslocamento. O primeiro assume o lugar o segundo, que correrá em direção 
ao terceiro, ocupando seu lugar após passar-lhe o bastão. O terceiro passa o bas-
tão para o quarto, que irá até o final e voltará para o lugar do primeiro. Sugere-se 
que esse exercício seja realizado inicialmente sem o bastão e que os participantes 
atuem nas diferentes posições.

Corridas de Meio Fundo e Fundo (Corridas de Resistência)
As corridas consideradas de meio fundo e fundo (resistência) abrangem distân-

cias que variam entre 800m e 3000m para as primeiras, e provas a partir de 3000m 
para as últimas. É interessante considerar ainda, o ponto de vista fisiológico, o rit-
mo, a técnica e o tempo de duração de cada prova como fatores diferenciais entre 
as mesmas (FERNANDES, 2003).

Técnica Básica de Movimento

A técnica de corrida das provas de fundo é similar às das provas de velocidade. 
Desse modo, haverá sempre uma “fase aérea” durante a corrida; os membros su-
periores movimentam-se alternadamente no sentido anteroposterior; os membros 
inferiores terão uma fase de impulsão por parte da perna posterior que, ao ser es-
tendida, pressiona o solo projetando-se à frente e, naturalmente, há uma busca por 
maior amplitude da passada pela projeção da flexão do joelho da perna anterior 
(FERNANDES, 2003).
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No que tange os erros e correções acerca das corridas de resistência, a tabela 
9.3, lista algumas situações e possibilidades de ajustes.

Tabela 9.3 - Correção dos erros mais comuns em corridas de meio-fundo e fundo

Erros Correções

Movimento dos membros 
superiores à frente do corpo

Exagerar o movimento dos braços no sentido anteroposterior 
levando os polegares até os ombros, tornando o movimento 
mais rápido quanto mais veloz for o deslocamento.

Pequena inclinação do corpo Realização exercícios de desequilíbrio e da saída em 
diferentes posições.

Movimento de rotação do 
tronco

Cuidado no movimento apenas dos membros superiores, 
sendo que o tronco deve manter-se fixo para que não ocorre 
gasto energético desnecessário.

Fonte: Mathiesen (2014)

Sugestões de atividades didático-pedagógicas 
para as corridas de resistência

Para os iniciantes das corridas de resistência, a maior dificuldade é, sem dúvida, 
a manutenção do ritmo adequado, de modo a conseguir finalizar o trajeto antes de 
atingir a exaustão.

Corrida contra o relógio - definir um percurso a ser cumprido por meio da corri-
da e um tempo, de modo que os participantes realizem tal distância dentro do tem-
po estipulado (ex: correr 200 metros em 1 minuto). Após a tarefa, o professor de-
verá discutir com os alunos sobre a forma empregada para desempenhar a corrida, 
ou seja, se correu muito rápido, se correu muito devagar, se caminhou durante o 
trajeto, etc. orientando os alunos sobre o aspecto de encontrar um ritmo adequado 
durante a corrida, o professor poderá utilizar de algumas variações para estimular 
a prática das corridas de resistência (ex: diminuir o tempo para os mesmos 200 m; 
aumentar gradativamente a distância, etc.).

Unidos Venceremos - formar quatro esquipes divididas ao meio, formando duas 
colunas denominadas A e B, estando uma de frente para outra. O primeiro aluno da 
coluna A irá correndo até a coluna B e, seguindo um ritmo (música, palmas), dará 
a mão para o primeiro desta, de modo que ambos, de mãos dadas, voltarão até o 
próximo aluno da coluna A. A formação da corrente prosseguirá até que todos os 
integrantes tenham participado da atividade. 
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O último primeiro - em duas colunas, os alunos realização uma corrida lenta 
(trote) em volta da pista. Ao sinal do professor, o último correrá por fora da coluna 
com maior velocidade e passará a ser o primeiro, mantendo o ritmo moderado da 
corrida.

Variações - a coluna poderá andar, enquanto o último faz o deslocamento à 
frente. A coluna poderá fazer uma marcha atlética enquanto o último faz uma cor-
rida por fora em maior velocidade. A coluna poderá realizar um dos educativos de 
corrida, enquanto o último realiza uma corrida moderada por fora. O professor po-
derá atribuir números aos alunos das colunas e, ao sinal do professor, que dirá um 
número, os alunos correspondentes realizarão uma corrida até o início da coluna.

Provas de Campo - Saltos, Lançamentos e Arremesso

São várias as provas de campo no atletismo, mas não necessariamente, devem 
ser ensinadas na sequência proposta neste capítulo. Contudo, é uma orientação 
valiosa ensinar os saltos a partir do ensino das corridas. Sendo assim, para efeitos 
didáticos, sugere-se com base nos conhecimentos acerca das corridas, a introdução 
dos saltos de projeções horizontais (distância e triplo) devem, preferencialmente, 
ser abordados antes dos saltos de projeção vertical (altura e vara). Considerando o 
objetivo deste material, não será abordado o salto com vara (FERNANDES, 2003).

Salto em distância

De acordo com Mathiesen (2014), pode-se afirmar que são três os estilos utili-
zados no desenvolvimento do salto em distância: grupado, arco e passada no ar. A 
sugestão para o início do aprendizado do salto em distância é que ele ocorra em 
função do salto grupado, o qual poderá ser aperfeiçoado pelo estilo técnico do 
arco e, sequencialmente, pelo estilo passada no ar, hoje utilizado pela maioria dos 
atletas de alto nível.

A preparação do saltador inicia no corredor de saltos, mantendo uma distância 
fixa da caixa de areia que lhe propicie a impulsão na tábua de batida com a “perna 
de impulsão”, ou seja, a perna “mais forte”. A corrida de aproximação deve ser pro-
gressiva, de modo que no momento do toque na tábua de batida, o saltador esteja 
em sua velocidade máxima.

O impulso realizado pela maioria dos iniciantes é o “grupado”, já que é bastante 
simples pois deriva de movimentos básicos decorrentes do próprio ato de saltar. 
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Figura 9.3 - Salto em distância grupado (voo e queda)

A tabela 9.4 mostra os erros e correções mais comuns no salto em distância.

Tabela 9.4 - Erros e correções mais comuns no salto e distância

Erros Correções

Última passada da corrida que antecede 
a impulsão, demasiadamente ampla Exercícios para aprimorar a corrida de aproximação.

Chegada na tábua com inversão da 
perna de impulsão

Alterar a velocidade de aproximação ou a distância 
da corrida de aproximação; inverter a perna que 
inicia a corrida; fazer uma marca intermediária; 
registrar as passadas ou medir a distância da corrida.

Na queda, cair para trás, apoiando os 
braços ou outras partes do corpo para 
além da marca registrada pelos pés

Exercícios que contribuam para a recuperação do 
equilíbrio na queda, evitando a projeção do corpo 
para trás.

Fonte: Mathiesen (2014)

Sugestões de atividades didático-pedagógicas 
para salto em distância

Salto sobre cordas - alunos correndo livremente ao redor das cordas estendidas 
no solo. Ao sinal do professor, deverão saltá-las com impulso em um dos pés (alter-
nando a perna direita e esquerda), e executando o movimento do salto grupado.

Soma de saltos - alunos dispostos em equipes. Ao sinal, o primeiro da equipe re-
alizará o movimento do salto grupado (impulso em um dos pés e queda nos dois). O 
próximo integrante realizará a sua tentativa a partir dessa marca, e assim sucessiva-
mente. Vence a equipe que somar a maior distância total entre os saltos realizados. 

Salto sobre o caixote I - alunos dispostos em coluna de frente para a caixa de 
saltos. Ao sinal do professor, efetuarão um passo e o impulso em um dos pés no 
caixote (ou tampa de plinto, step, etc), e se projetarão na caixa de saltos, caindo 
com ambos os pés simultaneamente. 
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Salto sobre o caixote II - atividade semelhante a anterior, com algumas cordas dis-
postas paralelamente (1 m entre cada uma) na caixa de saltos. Os alunos utilizarão o 
corredor do caixa de saltos para adquirir velocidade, tocar o pé de impulsão no caixo-
te e se projetem o mais distante possível. A continuidade dessa atividade inclui a re-
tirada do caixote e a introdução da utilização da tábua de batida (tábua de impulsão).

Salto triplo
O salto triplo é similar ao salto em distância, compreendendo todavia, fases du-

rante o processo de salto: fase de preparação para o salto; realização do três im-
pulsos e salto em si e a queda (MATHIESESN, 2014). A autora relata que a partir da 
corrida de velocidade, o saltador deverá concentrar-se na realização da impulsão, 
que, diferentemente do salto em distância, ocorre em três impulsos, sendo os dois 
primeiros com a mesma perna, e o terceiro, com aperna contrária (Exemplo: direi-
ta-direita-esquerda ou esquerda-esquerda-direita).

Tabela 9.5 - Erros e correções mais comuns no salto triplo

Erros Correções

Impulsão lenta ou com 
impacto acentuado do 
pé de impulsão

Favorecer o amortecimento do impacto realizando exercícios 
em terrenos mais macios (grama), buscando mais velocidade na 
impulsão.

Chegada na tábua com 
inversão da perna de 
impulsão 

Alterar a velocidade de aproximação ou a distância da corrida de 
aproximação; inverter a perna que inicia a corrida; fazer uma marca 
intermediária; registrar as passadas ou medir a distância da corrida.

Falta de força na perna 
de impulsão

Especialmente na realização do segundo impulso, que é realizado a 
partir de um salto e não de uma corrida, o saltador deverá executar 
um trabalho de fortalecimento específico para membros inferiores.

Dificuldade na realização 
do duplo impulso na 
mesma perna

Realização de saltos para fortalecimento dos membros inferiores, 
dando ênfase no aumento da amplitude do movimento da perna de 
balanço (contrária a perna de impulsão).

Fonte: Mathiesen (2014)

Sugestões de atividades didático-pedagógicas para salto triplo
É interessante que o professor utilize materiais adaptados para a iniciação do 

salto triplo, tendo em vista a dificuldade que o mesmo impõe aos alunos, quando 
executado. Desse modo, podem ser empregados steps, plintos (para auxiliar na im-
pulsão) e até mesmo colchões (para amortecimento da queda).

Amarelinha adaptada - com giz ou bambolês, delimitar diferentes formatos 
para o jogo de amarelinha, partindo inicialmente do jogo tradicionalmente conhe-
cido (impulso em um pé e queda nos dois), para uma sequência em que os impulsos 
são repetidos com os dois pés, com o mesmo pé ou com alternância dos pés.
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Amarelinha técnica - de modo similar ao exercício anterior, estipular a sequên-
cia dos impulsos dentro dos bambolês, fazendo com que os alunos realizem os dois 
primeiros impulsos com uma das pernas e o terceiro com a outra perna. 

Variação - finalizar esse exercício com a queda na caixa de areia, podendo utili-
zar cordas para estimular os alunos a saltarem mais longe.

Competição interna - simular uma competição interna para que o praticante 
tenha noção do quanto consegue saltar e das regras empregadas nessa prova do 
atletismo.

Salto em Altura
Considerando que as fases de execução do salto em altura sejam comuns a qual-

quer um dos estilos, uma vez que envolvem preparação e corrida de aproximação, 
salto em si (impulsão, elevação, transposição) e queda, existem algumas técnicas 
básicas que são as mais empregadas no ensino (tesoura e rolo ventral) e aperfeiço-
amento do salto em altura (Fosbury Flop).

Bastante utilizado como estilo técnico a ser ensinado, o salto “tesoura” é apren-
dido facilmente, embora apresente limites de resultados. No setor de salto em 
altura, o saltador deverá se direcionar a fasquia (sarrafo) para transposição, em 
uma velocidade considerada adequada, normalmente ritmada com passadas mais 
amplas. O saltador deverá manter essa corrida e aproximar-se em um ângulo de 
aproximadamente 45º em relação a fasquia e projetar para cima a perna de chute 
(perna posicionada no lado interno em relação a fasquia), transpondo dessa manei-
ra, o obstáculo. A queda, no estilo tesoura, ocorre normalmente em pé já que esse 
estilo é em geral desenvolvido em locais onde não há colchão (MATHIESEN, 2003). 

Figura 9.4 - Salto tesoura
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O “rolo ventral” é uma variedade técnica diferente do estilo tesoura. O saltador 
deverá iniciar a corrida de aproximação do lado que lhe propicie chegar a fasquia 
com a perna de impulsão mais próxima dela, enquanto a perna de chute será a mais 
distante da fasquia, ou seja a perna externa. Logo, se a perna de impulsão for a 
direita, o saltador iniciará a corrida pelo lado direito. O salto ocorrerá no momento 
em que a perna de chute é lançada juntamente com os braços para cima e o corpo 
transpõe a fasquia na posição de decúbito ventral, ocorrendo a queda de frente ou 
de costas sobre o colchão (MATHIESEN, 2003).

O estilo Fosbury Flop é o mais técnico dos três. O saltador inicia a corrida em 
uma angulação semelhante ao estilo tesoura e em curva, de modo que a movi-
mentação com passadas amplas também é uma característica desse estilo. Ao 
abordar a fasquia a perna de chute (posicionada mais interna em relação a fas-
quia) e projetada para cima, ao mesmo tempo em que o corpo realiza um giro no 
momento da elevação. A transposição da fasquia que virá na sequência é decor-
rência de um arco profundo das costas que favorecerá o “chute’ das pernas para 
cima (MATHIESEN, 2003).

Tabela 9.6 - Erros e correções mais comuns no salto em altura

Erros Correções

Inversão da perna no momento 
da impulsão

Realização da corrida de aproximação contando-se 
o número de passadas e realizando uma marca 
intermediária para orientação do saltador.

Pequena elevação do quadril no 
momento da transposição Realizar exercícios de projeção do quadril.

Antecipação do arqueamento das costas 
no momento da transposição

Reforçar o trabalho de impulsão/elevação antes da 
realização do arqueamento das costas.

Fonte: Mathiesen (2014)

Sugestões de atividades didático-pedagógicas para salto triplo

Saltar a corda - alunos em colunas, de frente para uma corda estendida a pou-
cos centímetros do solo, os alunos deverão realizar uma pequena corrida de apro-
ximação pela frente, pelo lado direito e pelo lado esquerdo, antes de saltar a corda. 

Salto tesoura - a partir da explicação do movimento do salto tesoura, solicitar 
que os alunos, após realização de várias repetições de ambos os lados, definam sua 
perna de impulsão. Sugere-se a utilização de cordas elásticas ao invés da fasquia, a 
fim de evitar possíveis acidentes.
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Iniciação ao Fosbury Flop - de costas para o colchão, realizar o movimento do 
arco utilizado na transposição da fasquia a partir do impulso com ambas as pernas; 
com uma perna de cada vez; com a perna de impulsão, realizando a queda de cos-
tas no colchão

Variação - o exercício anterior deverá ser repetido a partir de uma corrida de 
aproximação, que se inicia próxima a fasquia, distanciando-se até atingir a distância 
ideal para o saltador. A corrida deverá ser realizada em curva e o impulso deverá 
ocorrer em uma das pernas, obrigatoriamente.

Lançamento de Dardo

Dados históricos revelam que o lançamento de dardo consistia em uma das pro-
vas do pentatlo desenvolvidos pelos gregos nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Na 
Era Moderna, o dardo integra a programação olímpica masculina desde os Jogos 
Olímpicos de 1906, enquanto que, no feminino a prova, em caráter olímpico, foi 
incorporada no ano de 1932 (MATHIESEN, 2014).

A prova de lançamento de dardo tem algumas variações em função das catego-
rias, de modo que, de acordo com a idade dos participantes, o peso do implemento 
sofre algumas alterações (FERNANDES, 2003).

Existem três formas mais comuns de empunhadura do dardo: empunhadura tipo 
garfo (com o dardo apoiado entre o dedo médio e indicador da mão); empunhadura 
Finlandesa (com o apoio do dedo indicador, em extensão) e empunhadura Ameri-
cana (com apoio dos dedos polegar e indicador unidos). Segurando o dardo pela 
empunhadura, o dardo deverá estar na posição horizontal, ligeiramente voltado 
para baixo; o lançador realiza uma corrida em velocidade progressiva a partir de sua 
marca inicial no corredor de lançamento, de modo que seu ritmo não prejudique a 
fase final da aproximação e lançamento do dardo. Assim, o braço que está empu-
nhando o dardo realiza um leve movimento no sentido anteroposterior, enquanto 
o outro realiza o movimento técnico da corrida (FERNANDES, 2003).

É também nessa fase que o lançador realizará os “passos de preparação” (pas-
sos cruzados que possibilitam a rotação do quadril e maior alavanca, no momento 
do lançamento). Na execução dos três primeiros passos preparatórios da passada 
cruzada, o lançador levará o dardo para trás, mantendo-o na altura dos ombros e 
exercendo uma rotação do tronco para o lado que o dardo se encontra. Nos próxi-
mos passos, o lançador irá apoiar o calcanhar do pé oposto no chão e dá início ao 
lançamento (movimentação do braço, projetando o dardo em direção ao setor de 
aterrissagem) (FERNANDES, 2003).
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Tabela 9.7 - Erros e correções mais comuns no lançamento de dardo

Erros Correções

Diminuição da velocidade de deslocamento ao 
iniciar a passada cruzada

Realizar exercícios que combinem a corrida 
de aproximação com a passada cruzada, 
inicialmente sem a execução do lançamento.

Braço demasiadamente flexionado na 
preparação para o lançamento

Realizar exercícios de lançamento em 
posição estacionária.

Ângulo de lançamento inadequado Sugerir alvos para a orientação dos 
lançamentos.

Saltar durante a execução da passada cruzada Realizar exercícios específicos da passada, 
procurando executá-las de forma rasante.

Fonte: Mathiesen (2014)

Sugestões de atividades didático-pedagógicas 
para o lançamento de dardo

Assim como outras modalidades do atletismo, é importante que o professor uti-
lize materiais adaptados para a iniciação do lançamento de dardo: cabos de vassou-
ras, tubos plásticos e tubos de EVA (espaguete, utilizado na hidroginástica) podem 
fornecer um importante subsídio na hora da aprendizagem.

Acerte o alvo - duas equipes, dispostas em colunas de frente para um alvo suspen-
so. A equipe marcará um ponto sempre que um de seus executantes conseguir acertar 
o alvo. Este exercício também poderá ser realizado com o alvo em movimento.

Acertar as bolas - duas equipes dispostas em campos opostos de uma quadra de 
voleibol. De cada lado haverá uma bola de basquetebol que deverá ser deslocada 
para o campo adversário por meio de lançamentos (com bolinhas menores) realiza-
do pelos integrantes da equipe em que a bola se encontre. O objetivo da atividade é 
fazer com que sua bola transponha a linha central da quadra primeiro, apenas com 
os lançamentos das bolas menores.

Tiro ao balão - alunos posicionados em colunas em frente de balões amarrados 
a um bastão e próximos ao solo. Com um dardo na mão e distantes cinco metros do 
balão, os alunos deverão lança-lo e acertar o balão da sua respectiva equipe.

Familiarização com o dardo - com um dardo na mão dominante, os alunos posi-
cionados na lateral do campo da pista de atletismo deverão:

- Lançá-lo para o solo, a partir de uma posição estacionária;

- Idem ao anterior, realizando uma passada de 3 a 5 passos e executar o lança-
mento, tentando atingir uma linha tracejada a uma distância pré-determinada.
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Passada cruzada - nos moldes do exercício anterior, os alunos, inicialmente, de 
posse de uma bolinha de borracha ou pelota deverão:

- Realizar um passo cruzado e lançar o implemento;

- Realizar duas passadas, antes do passo cruzado e efetuar o lançamento;

- Realizar cinco passadas, introduzir a passada cruzada e efetuar o lançamento;

-  Realizar a corrida de aproximação, executando a passada cruzada antes do 
lançamento;

- Ide ao anterior, incluindo a passada de “reversão” (troca de pés).

Arremesso de Peso
A modalidade de arremesso de peso apresenta uma grande evolução desde sua 

inserção nos Jogos Olímpicos da Era Moderna até a contemporaneidade. De para-
do, o arremesso passou a ocorrer por meio de um deslocamento lateral, a partir do 
qual originaram-se outros estilos (Parry O´Brien; arremesso rotacional ou com giro). 
De modo similar ao lançamento de dardo, as diferentes categorias e idades do arre-
messo de peso utilizam-se de implementos com quilagens diferentes, respeitando 
as características fisiológicas dos participantes (FERNANDES, 2003).

Técnica básica do movimento
São vários os estilos técnicos que podem ser adotados no arremesso de peso. 

Em geral, o estilo lateral (com e sem deslocamento) é o mais utilizado na fase do 
aprendizado, seguido pelos estilos O´Brien e rotacional (com giro). Relativamente 
ao arremesso de peso lateral, sugere-se que na fase de aprendizado se inicie pelo 
arremesso sem deslocamento (parado), para que a partir dele, o aluno desenvolva 
o aprendizado do arremesso lateral com deslocamento, o estilo O´Brien e, por fim, 
o rotacional (FERNANDES, 2003). 

Figura 9.5 - Arremesso de peso parado e com da rotação do quadril
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Tabela 9.8 - Erros e correções mais comuns no arremesso de peso

Erros Correções

Arremesso de peso muito baixo
Colocação de alvos que estimulem o arremesso de peso 
para cima e para a frente (um elástico ou uma corda 
estendida no chão).

Dificuldades com o deslocamento 
dentro do círculo de arremesso

Definição da técnica adequada para o deslocamento 
e recuperação do equilíbrio após o arremesso, 
introduzindo a movimentação de troca de pés (reversão).

Dificuldades com a empunhadura 
levando à execução de um 
lançamento e não de um arremesso

Realizar exercícios específicos para o encaixe correto da 
empunhadura.

Fonte: Mathiesen (2014)

Sugestões de atividades didático-pedagógicas para arremesso de peso
Arremessos variados sem deslocamento - em duplas, frente à frente com uma 

bola de meia, de borracha ou medicine ball de 1 kg, realizar os seguintes exercícios:
- Com a empunhadura correta (sem que a palma da mão toque o peso), arremes-

sá-lo observando o movimento da palma da mão para fora;
- Arremessar o peso, observando a extensão do braço à frente;
- Realizar o arremesso do peso lateral sem deslocamento, com atenção para o 

movimento do quadril;
- De costas para o colega, realizar o arremesso do peso a partir da posição esta-

cionária do estilo O´Brien, atentando para o movimento do quadril.
Arremessos variados com deslocamento - idem ao exercício anterior, realizar 

os seguintes exercícios:
- Arremessar o peso executando o deslocamento lateral, inicialmente sem re-

versão e, depois com reversão;
- Arremessar o peso a partir da posição do estilo O´Brien, realizando o arremes-

so inicialmente sem reversão e, depois, com reversão;
- De costas para o colega, realizar o movimento preparatório para o giro, executando-o 

pausadamente antes de arremessa-lo, inicialmente sem reversão e, depois, com reversão.
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 Sobre o Badminton
O Badminton é um esporte praticado com o uso de raquetes e peteca e é o es-

porte de raquete mais veloz do mundo. Teve sua origem na Inglaterra por volta de 
1600 com os nomes de Battledore e Shuttlecock, onde era jogado sem a utilização 
da rede e com o objetivo de rebater uma peteca e mantê-la no ar o maior tempo 
possível. Em meados de 1800, oficiais do exército inglês, a serviço na Índia, desen-
volveram um jogo com o nome de poona que utilizava a rede para dividir o espaço. 
Depois disso, o jogo foi levado para o continente europeu. Na Inglaterra, ele foi 
muito difundido graças ao Duque de Beaufort’s, de Gloucestershire, que promovia 
jogos na sua propriedade, chamada de Badminton House, nome que foi cedido ao 
espor te (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BADMINTON, 2018).

Em 1934, foi criada a Federação Internacional de Badminton com nove mem-
bros; atualmente, a Federação conta com mais de 130 associados. 

Após duas aparições como esporte de exibição, em Munique (1972) e em Seul 
(1988), no ano de 1992, o esporte teve sua estreia nos Jogos Olímpicos de Barce-
lona e três anos depois foi incluído nos jogos Pan Americanos em Mar Del Plata na 
Argentina.

No Brasil, o Badminton teve sua primeira aparição após o primeiro torneio, a 
Taça São Paulo, em 1983, mas só dez anos depois ocorreu a criação da Confedera-
ção Brasileira de Badminton (INFOESCOLA, 2018).

Os materiais usados no Badminton são raquetes, petecas e a rede. As petecas 
podem ser sintéticas, feitas de nylon, ou tradicionais, feitas de pena de ganso. A 
base da peteca é produzida com cortiça natural ou poliuretano.

CAPÍTULO

10

Propostas para o
Ensino do Badminton

da Escola

Cristiano José Nunes
Leandro Adami Gregoletto
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As raquetes podem ser de aço, alumínio ou grafite. E a escolha da raquete certa 
depende do nível do praticante. As raquetes mais pesadas (aço e alumínio) para 
iniciantes e as de um material mais leve (grafite) para jogadores mais experientes. 
A tensão da corda também pode variar de acordo com a preferência do praticante.

A rede de Badminton deve ficar a uma altura de 1,55m do solo e pode ser fixada 
por postes ou estruturas externas da quadra, como uma goleira, gancho ou haste. 
Ela deve ficar sempre bem esticada para manter a mesma altura em toda sua ex-
tensão.

A quadra oficial ocupa um espaço de 13,40m de comprimento e 6,10m de largu-
ra para jogos de duplas e 5,18m para jogos de simples, sendo facilmente adaptada 
ao contexto escolar.

Para lazer e recreação, o Badminton pode ser praticado em qualquer ambiente, 
mas se o objetivo for treinamento, a quadra precisa ser fechada, sem corrente de 
ar, com iluminação adequada e com espaços de segurança nas laterais e ao fundo.

Dentro das definições da Base Nacional Comum Curricular, o Badminton é con-
siderado um esporte de rede/quadra dividida ou parede de rebote. Esta definição 
reúne modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola 
(peteca) na direção da quadra adversária nos quais o rival seja incapaz de devolvê-
-la ou que leve o adversário a cometer um erro. (BRASIL, 2017)

O Badminton é um esporte de fácil adequação na esc ola, seja pela necessidade 
de pouco espaço ou pela utilização de materiais baratos, como no caso das raque-
tes e petecas. Esses materiais ainda podem ser confeccionados ou adaptados prin-
cipalmente para turmas iniciantes. A aceitação por parte dos estudantes também 
tende a ser muito boa, pois como ainda se trata de uma novidade, a equidade téc-
nica motiva para que todos o pratiquem.

Existe um programa da Federação Internacional de Badminton (BWF, em inglês), 
chamado Shuttle Time para o desenvolvimento do esporte na escola e para a ca-
pacitação de professores. O programa possui um website (https://shuttletime.bw-
fBadminton.com/) e um aplicativo para smartphone (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL 
DE BADMINTON, 2018).

 Regras Básicas
Formas de Disputa 
Simples Masculina e Simples Feminina.
Duplas Masculina, Duplas Feminina e Duplas Mistas.



205

Cristiano José Nunes / Leandro Adami Gregoletto

Pontuação 
Partidas oficiais são disputadas no sistema de 3 sets de 21 pontos; se houver 

empate em 20, vence quem abrir diferença de 2 pontos, sendo que o set não pode 
passar dos 30 pontos.

Saque
O saque é o fundamento que inicia ou reinicia o jogo. A pessoa que saca deve 

ficar dentro da área de saque na sua quadra para efetuar o golpe e quem recebe 
deverá estar na área de saque da sua quadra na diagonal do sacador. No saque a 
peteca deve ser golpeada com o objetivo de cair na área de saque do adversário.

Se o placar de quem saca for par, o saque deve ser feito do lado direito da qua-
dra. Se o placar for ímpar, do lado esquerdo da quadra. Nos jogos em duplas a regra 
é a mesma. O sacador permanece sacando sempre que ele ou sua dupla ganhar o 
rally. Os saques, no Badminton, sempre são realizados na diagonal.

O saque, tanto no jogo de simples quanto no de duplas, inicia-se pelo lado direito 
da quadra de quem saca, este deve lançar a peteca na diagonal sobre a rede, para 
a quadra adversária. Vencendo o ponto, o mesmo continuará sacando, devendo 
inverter a sua posição na quadra. Sacará, então, na sua esquerda para a diagonal da 
quadra adversária. Havendo perda do ponto, o saque passa para o lado adversário.

A pessoa que saca deve manter parte de ambos os pés numa posição imóvel 
no chão até golpear a peteca. A peteca deve estar abaixo da linha de cintura no 
instante em que é golpeada e o movimento da raquete será contínuo até o final 
do saque. Quem irá receber o saque não deve mexer-se até que aquele que saca 
golpeie a peteca.

Faltas
Qualquer falta cometida será revertida em ponto para o adversário. Será consi-

derado falta quando:
O atleta ou a raquete encostar na rede enquanto a peteca está em jogo;
A peteca acerta o jogador, sua roupa, o teto ou os arredores da quadra;
A peteca cair fora das linhas da quadra (a linha é considerada parte da quadra);
O jogador invade ou acerta a peteca no lado oposto da rede;
A peteca for golpeada duas vezes do mesmo lado da quadra;
O parceiro do recebedor, nos jogos de duplas, receber o saque;
O sacador faz o movimento e erra a peteca.
Obs.:  se a peteca acertar a rede e cair do lado oposto, o saque é válido, desde 

que ela caia na área de saque.
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Medidas da quadra

A quadra de Badmitnon tem dimensões diferentes para os jogos de simples e 
de duplas. A altura da rede para jogos oficiais é de 1,55 metros do solo. Abaixo, 
imagem de uma quadra.

Figura 10.1 - Quadra de Badminton

Fonte: SportsRegras (2018)

Empunhadura
Antes de começar a praticar, precisamos entender como devemos segurar a ra-

quete para jogar Badminton. Uma empunhadura de forma errada irá tornar mais 
difícil o processo de aprendizagem, pois a correção pode demorar, já que muitos 
acabam fixando o modo incorreto de segurar a raquete.

Empunhadura (V) - o estudante deve segurar a raquete como se estivesse aper-
tando a mão de alguém (golpes de forehand). Num primeiro momento isso pode 
não parecer natural, mas com paciência e prática se tornará um hábito.

Empunhadura (Pulgar) - permita que a mão vire ligeiramente, colocando o de-
dão contra as costas do punho da raquete. Nos golpes de backhand, a peteca deve 
entrar em contato com o lado oposto da cabeça da raquete.
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Figura 10.2 - Imagem da empunhadura. 

Fonte: Rotelli Esportes (2018)

O estudante deve segurar a raquete sempre de forma a manter o punho e o 
braço estendidos e tencionados, mantendo a cabeça da raquete bem para cima e 
pronta para qualquer tipo de golpe. O punho deve estar solto para conseguir me-
lhor desempenho. A maioria dos golpes no Badminton usa toda extensão do braço 
para alcançar a peteca.

Passadas
Trabalho de pernas é um importante fator para posicionar o corpo de forma a 

dar um golpe correto. Rapidez de movimentos, como se virar, é mais importante 
do que correria. Os passos curtos são melhores do que ‘corridinhas’. Evite golpear 
tendo os dois pés virados na direção da rede (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BAD-
MINTON, 2013).

Golpes do Badminton
1 -  Clear: o clear é um golpe defensivo básico do Badminton. Deve ser alto e pro-

fundo. Alto par a evitar uma interceptação precoce, dando mais tempo para 
o jogador se reposicionar em quadra e, profundo, para dificultar a resposta 
do adversário.

2 -  Drop: o drop-shot é um golpe ofensivo, dando ao jogador bons resultados 
com pouco dispêndio de energia.

3 -  Smash: é um golpe ofensivo no qual o jogador posiciona-se mais atrás da 
peteca, acertando o golpe quando ela estiver quase em frente do seu rosto (a 
altura da peteca varia de acordo com o posicionamento do atleta em quadra).
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4 -  Drive: o drive é um golpe ofensivo, mais usado nos jogos de dupla, desferi-
do rapidamente, geralmente das laterais. Seu objetivo é direcionar a peteca, 
rapidamente, na direção do jogador adversário ou num espaço descoberto 
pela dupla oponente.

5 -  Lob: o lob e um golpe desferido de baixo para cima usado para devolver a 
peteca quando esta cai bem abaixo da fita da rede e próxima a esta. O seu 
objetivo é de colocar a peteca alta e profunda na quadra adversária, dando 
tempo para a recuperação do atleta.

6 -  Curta: este golpe é jogado próximo a rede. Eles podem ser jogados de baixo 
para cima ou de cima para baixo. O objetivo do golpe é devolver a peteca tão 
perto da rede que o adversário não terá condições de responder a jogada. 

Figura 10.3 - Trajetória dos Golpes

1-Clear             2-Drop             3-Smash             4-Drive             5-Lob             6-Curta

Pré-Badminton e Minibadminton

O Pré-Badminton e o Minibadminton devem ser entendidos como uma aproxi-
mação inicial dos conteúdos essenciais deste esporte para as crianças. Ele deve pro-
porcionar prazer e experiências positivas neste primeiro contato com o esporte. O 
principal objetivo que se necessita estabelecer ao introduzir o Badminton na escola 
é que na prática orientada do jogo deve prevalecer o aspecto lúdico, não precisa de 
treino, nem de regras complexas e deve permitir que as crianças joguem a peteca. 
O objetivo aqui é fornecer diretrizes gerais para a familiarização com o Badminton 
em estudantes das séries iniciais do ensino.
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O Pré-Badminton e o Minibadminton visam adaptar as condições para melho-
rar a execução e a prática do Badminton. É uma iniciação ao jogo com maneiras 
mais fáceis de entender e uma forma de o praticante fazer contato com a quadra 
e a altura da rede de acordo com o seu desenvolvimento. Estas adequações visam 
facilitar o processo de ensino para o professor de Educação Física apresentando 
linhas comuns de ação para o Badminton nas primeiras idades. Linhas de ação que 
têm uma abordagem lúdica e de acordo com o desenvolvimento infantil, a fim de 
alcançar o maior número de praticantes de Badminton no futuro (FEDERÁCION ES-
PAÑOLA DE BÁDMINTON, 2018).

Definições do Pré Badminton e Minibadminton
Na escola, a prática do Pré-Badminton inicia com os estudantes do primeiro e 

segundo anos do Ensino Fundamental 1, ou seja, estudantes entre seis e sete anos. 
Já o Minibadminton inici a-se com os estudantes do terceiro ano, podendo prolon-
gar-se até o oitavo ano do Ensino Fundamental 1 (oito a treze anos) ou até que o 
praticante consiga adaptar-se ao Badminton.

Quadro 10.1 - Pré-Badminton e Minibadminton

Características Pré-Badminton Minibadminton Observações

Idades Sub
07

Sub 
09

Sub
11

Sub
13

A prática do Minibadminton 
pode ser aplicada para 

qualquer atleta que não 
conseguir adaptar-se 

diretamente ao Badminton. 

Objetivo

Diversão e 
familiarização 

através de jogos e 
brincadeiras para 

o desenvolvimento 
perceptivo-

motor básico do 
Badminton.

Aprendizagem 
de fundamentos 
técnicos corretos 

através de 
adaptações da rede, 

da quadra e da 
raquete.

Adaptações 
da quadra Ver Figura 4 Ver figuras 5, 6, 7 e 8

Adaptações 
da rede 1,10m 1,30m 1,30m 1,40

Adaptações 
da raquete

Materiais que 
permitem uma 

iniciação ao 
desenvolvimento

psicomotor.

Raquetes com 
dimensões adaptadas 

até que o iniciante 
tenha habilidade para 
utilizar uma raquete 

de dimensões 
normais.

As adaptações da raquete 
serão definidas em função 

da destreza de cada um dos 
atletas, desta forma, se o atleta 

tiver a habilidade suficiente 
para usar uma raquete de 

dimensões normais elas não 
precisam ser adaptadas.

Fonte: Federácion española de bádminton
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Adaptações da Quadra para o 
Pré Badminton e o Minibadminton

Figura 10.4 - Quadras para pré badminton

 Figura 10.5 Figura 10.6
Adaptações da quadra Adaptações da quadra

 para o saque de simples para o saque de duplas
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Figura 10.7 Figura 10.8
Adaptações da quadra Adaptações da quadra
para o jogo de simples para o jogo de duplas

Fonte figuras 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8: Federácion española de bádminton

Antes de iniciar qualquer atividade de Badminton, o professor deve ter o conhe-
cimento do nível que se encontram os praticantes, pois qualquer atividade propos-
ta com um grau de exigência maior que aquela que o estudante pode dar poderá 
acarretar numa frustração que culminará com desmotivação e desinteresse pelo 
esporte. Todas as atividades abaixo apresentadas foram desenvolvidas com o intui-
to de estimular a prática do Badminton de uma forma lúdica e eficiente, instigando 
o estudante a superar desafios. 

As atividades propostas procuram manter uma sequência pedagógica de modo 
que a atividade anterior possa contribuir para a execução da próxima ou de suas 
variações. O professor deve ficar atento aos estudantes que apresentam dificul-
dades na execução de alguma atividade e, caso necessário, poderá retroceder no 
processo ou buscar recursos materiais ou pedagógicos que auxiliem na evolução do 
estudante.
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 Manuseio da Peteca
Em todas as atividades de manuseio da peteca o professor deve solicitar que o 

estudante a segure pela parte da cortiça com este lado virado para o alvo, ou seja, 
para onde se quer jogá-la.

Sempre pensando na segurança dos estudantes, recomenda-se uma orientação 
para que evitem lançar a peteca na direção do rosto dos colegas.

Limpa Quadra

Com a rede instalada, os estudantes devem ser divididos em dois grupos iguais 
em cada lado da quadra. Espalha-se o maior número de petecas pelos dois lados da 
quadra. Ao sinal do professor, todos os estudantes devem jogar as petecas por cima 
da rede para o lado oposto em um tempo determinado. Quando acabar o tempo, 
conta-se qual lado tem menos petecas.

Nesta atividade podemos utilizar uma corda como rede e outros materiais, 
como bola de meia ou bolas plásticas para substituir as petecas.

Figura 10.9 - Limpa quadra

Pega-pega peteca

Um estudante com uma peteca na mão será o pegador, os outros deverão fugir 
em um espaço pré-determinado. O pegador deve jogar a peteca para pegar os co-
legas. Quem for pego, recolhe a peteca e passa a ser o pegador. Pode-se aumentar 
o número de pegadores e delimitar o espaço de acordo com a quantidade de estu-
dantes, material e espaço.

Cola-cola peteca

Nesta atividade, um ou mais estudantes deverão estar com a peteca na mão e 
lançá-la em direção aos colegas num espaço determinado (meia-quadra, por exem-
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plo). O colega atingido pela peteca foi colado e deve permanecer sentado até o final 
da atividade. Quando todos estiverem colados, a brincadeira recomeça com outros 
estudantes na função de “colador”.

Uma variação para a atividade é colocar “coladores” e “descoladores”, sempre 
com a função de arremessar a peteca, estipulando um tempo para a troca de 
funções.

Lançamento da peteca
Os estudantes distribuídos em colunas, com o primeiro estudante portando 

uma peteca. Ele se desloca em linha reta até um local pré-determinado e lança a 
peteca ao alto e à frente tentando pegá-la sem deixar cair. Chegando a sua coluna, 
entrega e peteca ao próximo colega e vai para trás.

Nesta atividade é bom salientar que, num primeiro momento, o lançamento 
e a recepção devem ser feitos com a mão dominante, a mão que futuramente irá 
segurar a raquete. Também nesta atividade já podemos incluir um movimento de 
pernas, os seja, o pé do mesmo lado da mão dominante deve finalizar a recepção 
à frente.

Encaçapar a peteca
Os estudantes são distribuídos em colunas sendo que o primeiro estudante de-

verá segurar um cone de 20cm com a mão dominante (a mão que futuramente 
irá empunhar a raquete), deixando a circunferência do cone virada para cima. O 
estudante deve lançar a peteca para o alto e levemente para frente com a mão não 
dominante e tentar encaçapá-la no cone.

Importante estar atento para o movimento de pernas, deixando o pé do mesmo 
lado da mão dominante quando finalizar o movimento à frente.

Na falta de cones, pode-se utilizar os próprios tubos que são fornecidos com as 
petecas ou outro objeto que permita que a peteca seja encaçapada.

Arremessando a peteca
Em duplas ou trios, os estudantes irão lançar a peteca para o colega e este deve-

rá pegá-la sem deixar cair. A distância entre eles deve ser determinada pelo profes-
sor conforme observação do nível dos praticantes. O lançamento deve ser feito por 
cima do ombro da mão dominante. As variações podem ser com o lançamento por 
cima do ombro contrário da mão dominante e também lançamentos realizados de 
baixo para cima. Assim estamos estimulando o movimento dos golpes de forehand
e backhand.
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Manuseio da Raquete
Em todas as atividades de manuseio da raquete o professor deve solicitar que o 

estudante fique atento às pegadas de forehand ou backhand.
Sempre pensando na segurança dos estudantes recomenda-se uma orientação 

para que cuidem ao manusear as raquetes, tanto na questão da durabilidade do 
material quanto na questão de integridade física dos colegas e do próprio portador 
do instrumento.

Raquete Maluca
Estudantes com raquete e um balão cada um. Conduzir o balão livremente pela 

quadra, batendo nele com a raquete, evitando que ele caia no chão e desviando dos 
colegas. Estimular a batida de forehand e backhand. Se a escola não possuir uma 
raquete para cada estudante, formar duplas ou trios e estipular um tempo para que 
cada um execute a tarefa.

Variações: utilizar outros materiais para golpear, estimulando a velocidade e 
tempo de reação, como: bolinhas de jornal, bolinhas plásticas de piscina, petecas 
artesanais de jornais e TNT, balões mais cheios, balões mais vazios e a própria pe-
teca de Badminton.

Figura 10.10 - Raquete maluca

Embaixadinhas
Cada estudante com uma raquete e uma peteca, ao sinal golpeia-se a peteca 

mantendo-a no ar o número de vezes que foi solicitado pelo professor. 
Variações: utilizar as duas faces da raquete para golpear a peteca (forehand e 

backhand).
O rei ou a rainha das embaixadinhas: os estudantes ficam golpeando a peteca 

o maior tempo possível, quem deixar cair está fora do jogo até que reste somente 
um estudante.

Pode-se fazer um jogo por equipes com contagem dos golpes (embaixadinhas).
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Jogo de Balão 
Com a rede instalada, formar grupos iguais, com até quatro estudantes em cada 

lado da quadra. Cada estudante deverá ter uma raquete. Inicia-se o jogo com um 
saque, todos os estudantes de cada equipe deverão tocar no balão antes do mesmo 
ser golpeado para o outro lado da quadra. 

Variações: aumentar ou diminuir o número de rebatidas que cada estudante 
pode efetuar antes de rebater o balão para a quadra contrária.

Figura 10.11 - Jogo de balão

Desafio da maior distância
Estudantes com raquete e uma peteca cada um e enfileirados lado a lado. Ao 

sinal do professor, deverão lançar a peteca para cima com a mão e tentar golpeá-la 
com a raquete fazendo com que ela atinja a maior distância possível. O estudante 
que golpear a peteca mais longe marca um ponto.

O golpe poderá ser efetuado com rebatida acima da cabeça e também abaixo 
da cintura.

Variação: fazer em forma de jogo entre equipes, utilizando uma escala de pon-
tuação conforme a distância que a peteca atingir (Ex.: de 2 a 3 metros, 10 pontos; 
de 3 a 5 metros, 15 pontos, e assim por diante), somando a pontuação que cada 
estudante fizer na sua rebatida para a sua equipe.

Percurso da Raquete
Estudantes com uma raquete e uma peteca cada um. Deverão conduzir a pe-

teca sobre a raquete, evitando que ela caia no chão, passando por obstáculos e 
realizando movimentos variados (Ex.: deslocamentos laterais, de costas, saltos, 
equilíbrio, etc.).

Variações: realizar a atividade golpeando materiais alternativos como citados 
nas atividades anteriores. 
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 Saques
O saque é uma ação ofensiva fundamental no desenvolvimento do jogo. Os sa-

ques são longos ou curtos. 

O saque mais indicado para o iniciante é o saque de backhand, bastante fre-
quente no jogo de duplas. Neste saque a peteca é golpeada na frente da linha da 
cintura, a distância entre a cabeça da raquete e a peteca é pequena possibilitando 
maiores chances de acertar a peteca. 

O saque de forehand é bastante usado em jogos de simples; neste a peteca é 
golpeada próximo à linha do joelho e como o movimento da raquete é mais longo, 
é exigido um maior domínio para que se golpeie a peteca de forma correta.

Limpa Quadra com Saque

Com a rede instalada, os estudantes devem ser divididos em dois grupos iguais 
em cada lado da quadra. Espalha-se o maior número de petecas pelos dois lados 
da quadra. Ao sinal do professor, todos os estudantes devem realizar saques para 
jogar as petecas por cima da rede para o lado oposto em um tempo determinado. 
Quando acabar o tempo, conta-se qual lado tem menos petecas.

Nesta atividade é importante orientar que a peteca seja golpeada de trás da 
linha de saque e que passe da linha de saque do adversário.

Realizar a atividade tanto com o saque de forehand quanto o de backhand.

Acertar o Alvo

Os estudantes deverão realizar o saque de forehand na diagonal (conforme re-
gra) tentando acertar a peteca dentro de um bambolê do outro lado da quadra. 
Para esta atividade é possível colocar um maior número de bambolês como alvo, 
importante que estes fiquem bem próximos ao limite da linha de saque para que o 
saque seja mais eficiente.

Variações: para o alvo podem ser utilizadas caixas de papelão ou demarcar uma 
linha com corda. Também pode ser realizado o saque de backhand fazendo que a 
peteca atinja o fundo da quadra. Pode-se fazer também em forma de jogo, estipu-
lando pontuação para as equipes.

Outra variação nesta atividade é colocar uma fita ou elástico 30cm ou mais aci-
ma da rede para que a peteca do saque passe entre este espaço.
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Figura 10.12 - Acertar o alvo

Pega-peteca do saque
Dois estudantes, um cada lado da quadra, posicionados na zona de saque. Um 

deve sacar com o objetivo de colocar a peteca no chão para pontuar. O outro tenta-
rá fazer ponto pegando a peteca no ar sem deixá-la cair no chão na zona de saque. 
Estipula-se um número de petecas para sacar e após trocam-se as funções.

Troca de saque
Dois estudantes deverão realizar o saque ao mesmo tempo na diagonal (confor-

me regra) e um tenta pegar a peteca do outro sem deixar cair.

Recomendação: executar tanto o saque de forehand quanto o de backhand.

Variações: ambos executam o saque longo e o colega deve pegar a peteca acima 
da cabeça com a mão contrária da raquete.

Outra variação é o colega dominar a peteca com o uso da raquete ao invés de 
tentar pegá-la no ar. Também pode-se usar uma rebatida para devolver a peteca.

 Movimentação
A movimentação é fundamental para a execução dos golpes e para dar sequên-

cia ao jogo. Com um bom trabalho de pernas e posicionamento correto, o pratican-
te terá mais facilidade em responder aos golpes do adversário e direcionar a sua 
peteca após uma rebatida minimizando as possibilidades de erro.

Chefe Manda
Os estudantes com raquetes espalhados na quadra virados para o professor 

com uma distância segura entre eles. O professor fala os comandos de direção e os 
estudantes realizam o movimento na direção solicitada (Ex.: frente direita, frente 
esquerda, lateral direita, lateral esquerda, fundo direita e fundo esquerda).
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Variações: estabelecer códigos para cada direção: ao invés de falar a direção, o 
professor mostra um código e os estudantes realizam o movimento relativo àquele 
código (placa amarela = frente direita, placa verde = frente esquerda, etc.). O im-
portante é que o estudante simule o golpe ao final de cada movimento.

Espelho

Estudantes um de frente para o outro na quadra segurando a raquete, um deles 
realiza o deslocamento (Ex.: frente direita, frente esquerda, lateral direita, lateral 
esquerda, fundo direita e fundo esquerda), simulando o golpe na peteca e o outro 
imita a movimentação.

Buscar e Levar Petecas

Estudantes divididos em colunas, ao sinal do professor o primeiro estudante de 
cada grupo deverá buscar uma peteca de um ponto e transportar até outro ponto. 
Distribuir bambolês onde as petecas deverão ser apanhadas e bambolês onde elas 
deverão ser deixadas (Ex.: pegar a peteca do bambolê direito e levar para o bambo-
lê esquerdo; a do bambolê esquerdo, levar para o bambolê direito; a do bambolê de 
trás levar para o bambolê da frente; e a do bambolê da frente, levar para o bambolê 
de trás). O estudante seguinte da coluna deverá realizar o movimento oposto para 
buscar e levar as petecas.

Recomendação: é importante que o professor oriente os estudantes a realizar 
as passadas corretas nos movimentos laterais, de frente e de costas, e cobrar para 
que peguem e larguem as petecas sempre com a mão dominante.

Peteca ao alto

Dois estudantes posicionados de frente um em cada lado da quarda, um deles 
com raquete e outro com uma peteca. O estudante que está com a peteca lança 
a mesma para o alto, o colega com a raquete tenta golpea-lá e o estudante que 
lançou a peteca deve correr e tentar apanhar a peteca antes que ela toque o chão.

Variações: o professor pode realizar um golpe para que o estudante devolva 
a rebatida e o colega do outro lado da quadra tente pegar a peteca com as mãos 
antes que ela caia no chão.

O professor golpeia as petecas e os estudantes em coluna, vindo um de cada vez 
para a quadra, tentam pegar a peteca.



219

Cristiano José Nunes / Leandro Adami Gregoletto

Figura 10.13 - Peteca ao alto

 Manuseio da Raquete e a Peteca
Para iniciar as atividades abaixo, os praticantes já deverão ter um certo domínio 

da raquete e das rebatidas na peteca. É importante que o professor fique atento 
em como o estudante está segurando a raquete e faça as correções necessárias 
para um melhor golpe.

Jogos com delimitação de espaço

O jogo pode ter seu espaço reduzido para estimular movimentações de frente, 
fundo e laterais, além de proporcionar variadas formas de golpear a peteca.

Jogo frente e fundo: somente somam-se pontos ou pontua-se dobrado quando 
a peteca cair antes da linha de saque do adversário e entre as duas linhas de fundo.

Variações: mesma dinâmica, porém delimita-se uma linha paralela próximo às 
laterais da quadra para estimular a busca por golpes laterais e a movimentação 
para defesa destes.

Jogo de curta: o jogo se desenvolve somente até a linha de saque em ambos os 
lados, estimulando dessa forma os golpes curtos.

Jogo de longa: idem ao anterior, porém delimitando uma linha no meio da qua-
dra paralela à linha de fundo, determinando o espaço de jogo.
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Figura 10.14 - Jogos com delimitação de espaço

Badminton sentando
Realizar o jogo de Badminton em quadra reduzida (Pré-Badminton e Minibad-

minton) ou com um número maior de praticantes. Os estudantes devem ficar sen-
tados para jogar.

Variação: jogo de 1 contra 1 e quem sofre o ponto vai mudando sua posição 
corporal, exemplo: de pé, depois de joelhos, agachado, sentado e deitado. Pode-se 
fazer este jogo também em duplas.

Câmbiominton
Divide-se cada lado da quadra em quatro quadrantes e em cada quadrante um 

estudante. Inicia-se o jogo pelo saque e cada vez que o golpe passar para o ou-
tro lado da quadra os estudantes devem trocar de posição no sistema de rotação, 
como no vôlei.

Rebate para o professor
O professor posiciona-se ao centro de um lado da quadra, os estudantes ficam 

posicionados em coluna atrás da linha de fundo na quadra oposta. O primeiro posi-
ciona-se no centro da quadra e o professor rebate a peteca em direção a este estu-
dante, que deve golpear a peteca de volta para o professor e ir para o fim da coluna.
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Iniciar o jogo com rebatidas altas de forehand, conforme o nível de habilidade 
dos estudantes. O professor poderá variar as rebatidas exigindo devoluções em ba-
ckhand altas e devoluções curtas de forehand e backhand e também exigindo uma 
maior movimentação por parte dos estudantes.

Variações: solicitar que os estudantes golpeiem direcionando a peteca para de-
terminados pontos da quadra. Ainda pode-se elaborar atividades de coordenação, 
equilíbrio e agilidade, como, por exemplo, a escada de coordenação, antes da re-
batida.

Rebate e fica do mesmo lado
Dividir a turma em duas equipes, uma em cada lado da quadra, estas devem 

ficar posicionadas em coluna no fundo de cada quadra, fora das linhas. O primeiro 
estudante de cada coluna avança para dentro da quadra e um inicia o jogo com 
um saque. Imediatamente após o saque, o estudante que o executou posiciona-se 
ao fim da sua coluna. O estudante que recepciona o saque rebate a peteca para o 
outro lado da quadra e posiciona-se no fim da sua coluna. Após cada rebatida, o 
estudante que está no primeiro lugar da coluna deve posicionar-se na quadra para 
também rebater a peteca e novamente deslocar-se. O jogo segue com rebatidas até 
que algum estudante falhe. Quando alguém errar o golpe, golpear a peteca na rede 
ou para fora e a equipe adversária marca um ponto. 

Variações: o jogo pode ser de forma eliminatória, quem errar terá que sair e 
aguardar pelo próximo jogo. A equipe que conseguir eliminar todos estudantes da 
equipe adversária é a vencedora.

Também pode-se variar o espaço, utilizando somente metade da quadra de jogo 
e ainda alternar os tipos de golpes que podem ser executados.

Rebate e troca de lado
Dividir a turma em duas equipes em cada quadra. Estas devem ficar posicionadas 

em coluna no fundo de cada quadra fora das linhas. O primeiro estudante de cada 
uma das colunas avança para dentro da quadra e um inicia o jogo com um saque. 
Imediatamente após o saque, o estudante que o executou corre pela direita (ou pela 
esquerda, determinar o lado antes de começar a tarefa) e posiciona-se ao fim da 
coluna da quadra oposta; o estudante que recepciona o saque rebate a peteca para 
o outro lado da quadra e corre pelo lado, previamente definido, para o fim da coluna 
da quadra oposta. O jogo segue com rebatidas e troca de lados de quadra até algum 
estudante falhar. Quem errar o golpe ou golpear a peteca na rede ou para fora, terá 
que sair e aguardar pelo próximo jogo. Quando só restar um jogador de cada lado, 
estes farão um jogo de até 3 pontos para, assim, se determinar o vencedor.
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Variação: este jogo pode ser feito de forma cooperativa sem eliminação. O pro-
fessor estipula um tempo para a atividade e somam-se pontos para as equipes. Ao 
final do tempo verifica-se qual equipe fez mais pontos. Como os estudantes trocam 
de lado constantemente, a equipe somente será definida ao final do tempo.

 Avaliação
A avaliação é um processo contínuo e individual e depende dos estímulos que 

o praticante já vivenciou com a modalidade, portanto, ela pode variar conforme as 
experiências dos estudantes.

Uma pauta de observação com os critérios abaixo pode auxiliar no processo de 
avaliação do estudante e facilitar nas intervenções futuras.

Primeiro ciclo (1º, 2 º e 3º anos):

- Empunha a raquete de forma adequada para golpear a peteca;

- Domina basicamente o manuseio da peteca e da raquete para rebatidas;

- Executa movimentos básicos para alcançar a peteca;

- Golpeia a peteca de baixo para cima por sobre a rede para iniciar um rally; 

-  Compreende a mecânica do jogo do Pré-Badminton (1º e 2º anos) e 
do Mini Badmitnon (3º ano);

Segundo ciclo (4º e 5º anos):

-  Empunha a raquete de forma adequada compreendendo e utilizando as 
pegadas de forehand e backhand;

- Domina o manuseio da peteca e da raquete para rebatidas;

-  Utiliza as movimentações de frente e laterais para alcançar a peteca e golpeá-la;

- Domina o saque curto de backhand e realiza o saque de forehand; 

- Compreende a mecânica do Mini Badmitnon;

Terceiro ciclo (6º e 7º anos):

-  Empunha a raquete de forma adequada compreendendo e utilizando as 
pegadas de forehand e backhand;
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- Realiza golpes altos e baixos de forehand e backhand;

-  Utiliza as movimentações de frente, de fundo e laterais para alcançar 
a peteca e golpeá-la;

-  Domina o saque curto de backhand e realiza satisfatoriamente o saque de 
forehand; 

- Compreende a mecânica do Badmitnon e as regras para o jogo de simples;

Quarto ciclo (8º e 9º anos):

-  Empunha a raquete de forma adequada, compreendendo, utilizando e 
dominando as pegadas de forehand e backhand;

- Realiza golpes altos e baixos de forehand e backhand, direcionando-os;

-  Executa de forma satisfatória as movimentações de frente, de fundo e laterais 
para alcançar a peteca e golpeá-la;

- Domina os saques curto e longo de backhand e curto e longo de forehand; 

-  Compreende a mecânica do Badmitnon e as regras para o jogo de simples e 
duplas.

Abaixo um exemplo de pauta de observação para o primeiro ciclo:

Quadro 10. 2 - Pauta de observação para o primeiro ciclo

PAUTA DE OBSERVAÇÃO

Critério de avaliação Sempre Às Vezes Nunca

Empunha a raquete de forma adequada para golpear 
a peteca

Domina basicamente o manuseio da peteca e da 
raquete para rebatidas

Executa movimentos básicos para alcançar a peteca

Golpeia a peteca de baixo para cima por sobre a rede 
para iniciar um rally

Compreende a mecânica do jogo do Pré-Badminton (1º 
e 2º anos) e do Mini Badmitnon (3º ano)

Fonte: elaborado pelos autores
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No ambiente escolar, sobretudo ao que tange à educação infantil e ao ensino 
fundamental, a Dança pode e deve ser inserida como forma de linguagem, comuni-
cação e criatividade, ampliando sua presença em contextos muito específicos como 
apresentações realizadas no dia dos pais, dia das mães, festas juninas entre outras 
atividades extracurriculares.

Segundo Verderi (2009), a Dança na escola deve proporcionar oportunidades 
para que o aluno desenvolva todos os seus domínios do comportamento humano 
e, por meio de diversificações e complexidades, o professor contribua para a for-
mação de estruturas corporais mais complexas. Por meio das atividades da Dança, 
pretende-se que a criança evolua quanto ao domínio de seu corpo, desenvolvendo 
e aprimorando suas possibilidades de movimentação, descobrindo novos espaços, 
novas formas, superando suas limitações e condições para enfrentar novos desa-
fios quanto aos aspectos motores, sociais, afetivos e cognitivos.

O movimento criativo, ou seja, a arte de dançar na Dança Criativa é muito diver-
gente, pois muitas vezes não se tem respostas; o aluno desenvolve sua criatividade 
e imaginação através de estratégias propostas em sala de aula.

Segundo Becker (2013 apud LEANDRO, 2015), “ao combinar o componente inte-
lectual com o movimento, os estudantes além de aprenderem melhor os conceitos 
vão relembrá-los por mais tempo.” Fauth (1990 apud LEANDRO, 2015) salienta que 
a relação entre os canais de comunicação utilizados com a porcentagem de informa-
ção é: 10% do que ouvimos, 20% do que vemos, 30 % do que ouvimos e dizemos, 
50% do que ouvimos, vemos e dizemos, 70% do que ouvimos, vemos, dizemos e fa-
zemos. E a dança criativa é isso, é ver, ouvir, fazer, explorar seu corpo como um todo.
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Negrine (2002) salienta que quanto à atividade corporal que se propõe no nível 
da Educação Infantil, deve-se ter como meta pelo menos três aspectos fundamen-
tais: oportunizar experiências corporais múltiplas e variadas; estimular a vivência 
simbólica; e provocar a comunicação da criança.

A Dança tem um papel comunicação não verbal muito importante para ser tra-
balhado. Nesse meio de criação, onde as crianças se submetem a explorar sua ima-
ginação, há uma parede grande para ser derrubada, pois nessa fase elas desejam 
compartilhar suas ideias e imaginações, tornando muitas vezes seus movimentos 
não mais únicos, e sim, compartilhados entre si.

Azevedo (apud LEANDRO, 2015) apoia-se em autores de referência na área de 
investigação da criatividade, sistematizando o desenvolvimento das capacidades 
criativas nos diferentes níveis etários. No Quadro 1, encontra-se esquematizada as 
características ao nível das atividades criativas e a faixa etária da criança:

Quadro 11.1 - Esquema do desenvolvimento das capacidades criativas nos dife-
rentes níveis etários

Nível Etário Características das atividades criativ as Autores

Pré-escolar até 
2 anos

Explora o meio através dos sentidos. 
Desenvolvimento da imaginação para expressar 
o mundo.

Rego (2011)
Vygotsky (1978)

2 aos 4 anos
Expressa através do jogo as experiências vividas, 
recorrendo ao seu mundo imaginário. Manifesta 
os seus processos criativos.

Logan (1980)
Milan (1924)
Vygotsky (1982)

4 aos 6 anos

Mantém-se ativo no seu mundo imaginário. 
Inicia o jogo simbólico.
Depara-se com a realidade e a curiosidade, 
levando-a a procurar o verdadeiro e o certo.

Gardner (1993)
Lindqvist (2003)
McMillan (1924)
Smith e Carlsson (1985)
Torrance (1976)
Vygotsky (1987)

6 aos 8 anos Progride em relação ao realismo, reproduzindo o 
que vê. Pode rejeitar a fantasia.

Ligon (1957)
Smith e Carlsson (1985)
Torrance (1976)

8 aos 10 anos

Torna-se cada vez mais capaz de usar uma 
variedade de aptidões a ser criativa.
Consegue improvisar meio para expressar as 
suas capacidades.

Barron (1976)
De La Torre (1995)
Ligon (1957)
Torrance (1976)

10 aos 12 anos

Torna-se menos inquieta, sendo a concentração 
um aliado cognitivo. Explora com prazer as 
atividades, mantendo-se por períodos de tempo 
maiores em atividades de pensar, conjeturar e 
planificar. Período para exploração de talentos.

Torrance (1980)

Fonte: Azevedo (2008)
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Assim, a escola tem um papel fulcral de forma a “(...) maximizar as oportunida-
des de expressão da criatividade nos processos de ensino e aprendizagem” (ALEN-
CAR, 2007, p. 45). A Dança é educativa, expressiva e criativa, uma vez que ela educa 
o aluno, fazendo com que ele desenvolva sua expressividade e criatividade ao dan-
çar a Dança Criativa.

Neste contexto, vale lembrar os ensinamentos de Rudolf Laban, cuja influência 
é considerada uma das mais importantes na criação e difusão na prática da Dança e 
que, até hoje, resguardadas as interpretações regionais, tratam de unificar o ensino 
da Dança para crianças (MARQUES, 1997).

Rudolf Jean Baptiste Attila Laban nasceu em 1879, na cidade de Poszony. Laban 
sempre cultivou uma extrema curiosidade pelo movimento e suas múltiplas mani-
festações, muitas das quais ele mesmo viria a experimentar ao longo de sua vida. 
Dedicou sua vida a estudar o significado e implicações do movimento no desenvol-
vimento da pessoa e nas suas relações com o meio que as rodeiam. Laban pretendia 
recuperar, pela dança, os atos espontâneos e a expressividade do ser humano, res-
tringidos e inibidos pela rotina de movimentos do nosso cotidiano (MOMMENSOHN; 
PETRELLA, 2006). Para Arruda (1998), Laban ofereceu um grande contributo no estu-
do do movimento: expressar as emoções através do movimento do corpo humano, 
no contexto da dança, visando às necessidades lúdicas, de imaginação e criatividade.

A teoria de dança-educação de Laban, também conhecida por Dança Educativa 
ou Dança Criativa, é expressa em seu livro “Dança Educativa Moderna”, publicado 
em 1948. A obra defende a possibilidade de o aluno expressar seu “eu”, explorar 
as noções espaciais e rítmicas e criar seus próprios gestos enquanto dança, sem 
padrões de movimento ou de corpo.

A Dança Criativa é conhecida em diversos países como uma atividade em que o 
movimento físico não é usado de maneira funcional, mas sim como uma expressão 
pessoal (ARCE; DÁCIO, 2007). Desta forma, a Dança Criativa é um estilo de dança 
que preza pela liberdade de expressão, na qual as crianças expressam seus sen-
timentos e emoções, criando um dançar espontâneo. Nesse caso, o movimento 
corporal transcende o mero exercício físico, e a dança apresenta-se como uma lin-
guagem de exteriorização de sentimentos, ideias e emoções (COSTA, 2018).

Laban (1978) sempre defendeu que movimento não é um simples deslocamento 
no espaço ou apenas uma sequência de contrações musculares, mas é a materiali-
zação do pensamento e das emoções, revelando as atitudes internas do indivíduo, 
e sua personalidade.

Ainda nesse sentido, Mattos e Neira (2008) afirmam que o movimento é uma 
forma expressiva relevante para as crianças, logo, todos os educadores, tem a obri-
gatoriedade de compreendê-lo. Dito de outra forma, muito além de um olhar bio-
lógico, ou fisiológico; o corpo que corre e cresce é o mesmo que sente, conhece e 
se expressa.
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Também chamada pela literatura especializada de “Dança Contemporânea In-
fantil”, a Dança Criativa inspira-se, portanto, nos estudos de Laban. Nesta direção, 
as aulas deste estilo de dança devem ter como base os quatro fatores de movimen-
to descritos pelo autor (Quadro 2).

Quadro 11.2 - Fatores de Movimento de Laban

Fluência
Primeiro fator observado no desenvolvimento da pessoa. É um conjunto de 
ações, que se dão em tridimensionalidade. Pode ser libertada quanto controlada, 
entretanto, nunca para. A tarefa principal da fluência é a integração do movimento 
que pode ser ele, livre ou controlado.

Espaço

Segundo fator observado no desenvolvimento da pessoa. Ambiente espacial 
onde a dança se processa. Possui comprimento, largura e altura. O espaço pode 
ser experenciado em duas formas: direta, onde a atenção é mantida em pontos, 
e flexível que é o movimento arredondado, onde os corpos se movimentam em 
todos os cantos.

Peso
Terceiro fator observado no desenvolvimento da pessoa. O peso auxilia na 
verticalidade. As qualidades do fator peso são: leve, são propriamente movimentos 
leves, mais fáceis para cima, e firme, que são movimentos firmes e são mais fáceis 
de executar para baixo.

Tempo
Quarto e último fator a ser observado no desenvolvimento da pessoa. O tempo 
é caracterizado pela duração do movimento em relação à lentidão ou rapidez. O 
tempo pode ser experenciado de duas formas: súbita ou sustentada.

Fonte: Mommensohn e Petrella, 2006.

Para falar desse estilo de dança, vários autores já escrevem o que consideram 
ser mais importante no contexto da aula de dança. Podemos fazer uso de seus pen-
samentos e, assim, aproveitá-los ao máximo para o contexto das aulas de Dança 
Criativa. George Balanchine salienta que a Dança é a essência da emoção. Desen-
volveu uma dança que não era preciso história, pois a própria Dança era o enredo 
(VERDERI, 2009).

De acordo com Verderi (2009), Isadora Duncan creditava que a Dança tinha o 
poder de comunicação e comunhão e tinha como missão fazer a liberação da essên-
cia do ser. Os passos são meios, e não o fim.

 Conforme Garcia e Haas (2003), Martha Graham tinha como objetivo desvendar 
a alma humana. Sua técnica de trabalho era voltada para a respiração, inspiração-
-contração e expiração-relaxamento e por uma forma melhor de vida.

Para Sousa (2003), a Dança Criativa contribui para a formação total do indivíduo, 
atuando com sucesso na sua estrutura biopsicossocial, favorecendo e estimulando 
todas as ações biológicas e fisiológicas ligadas ao movimento.
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Nesse sentido, Vitorino (2001 apud LEANDRO, 2015) salienta que a Dança Cria-
tiva desenvolve a experiência de movimento do fazer (dançar), do criar (inventar), 
do observar e do sentir através da Dança, envolvendo as componentes técnicas, 
expressiva, da imaginação e da invenção. Complementarmente, Silva (2004 pud LE-
ANDRO, 2015) ressalta que a Dança Criativa é um espaço e tempo de experimenta-
ção, exploração e descoberta, em que a criança descobre as suas potencialidades.

Por sua vez, Almeida (2007 apud LEANDRO, 2015) refere-se ao nível cognitivo e 
da criatividade. A Dança Criativa é uma atividade corporal em que a criança trans-
mite e comunica ideias através do movimento. Assim, a Dança Criativa tem diversos 
benefícios para seus praticantes. De acordo com Leandro (2015), eis alguns deles:

✓ Consciência e controle do movimento;
✓ Compreensão de outras artes;
✓ Concentração, disciplina e responsabilidade;
✓ Respeito;
✓ Aumenta a motivação do aluno;
✓ Estimula a ligação cérebro/corpo;
✓ Insere a criança na atividade da Dança.

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC para a Educação Infantil (BRASIL, 2017) 
propõe critérios para o aprendizado em creche e pré-escola. A Educação Infantil é de-
finida na Lei de Diretrizes e Bases, como parte da educação básica, mas não da educa-
ção obrigatória. Contudo, a educação infantil tem-se revelado fundamental para uma 
aprendizagem efetiva. Ela sociabiliza, desenvolve habilidades, melhora o desempe-
nho escolar futuro, propiciando à criança resultados superiores ao chegar ao ensino 
fundamental. A Educação Infantil é o verdadeiro alicerce da aprendizagem, aquela 
que deixa a criança pronta a prender. Assim, cabe ao professor da Educação Infantil 
propiciar um ambiente rico em estímulos e possibilidades de movimento, instigando 
a imaginação de seus alunos, favorecendo um ambiente físico e social, onde a criança 
se sinta protegida e acolhida, e ao mesmo tempo segura para vencer seus desafios.

Neste caminho, o objetivo principal deste capítulo é ser uma referência para 
consultas didáticas de professores e estagiários de Educação Física, com vistas a 
instrumentalizar o planejamento de aulas de Dança na vertente da Dança Criativa.

A seguir, apresentamos propostas de atividades sobre Dança Criativa, que se 
baseiam nos quatro fatores de movimento descritos por Laban (MOMMENSOHN; 
PETRELLA, 2006): fluência, espaço, peso e tempo. Cabe destacar que este docu-
mento pretende-se constituir em um referencial, ou seja, um ponto de apoio para o 
trabalho docente. Em outras palavras, nossa intenção de pesquisa concentra-se na 
ideia de que o professor poderá fazer uso deste material em suas aulas, e também, 
criar novos planos e intervenções a partir dele.
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Para a elaboração desse material, nos baseamos na Metodologia Construtivista, 
ressaltando uma grande importância no desenvolvimento infantil, na qual nós pro-
fessores devemos instigar o pensamento do aluno, fazendo com que ele pratique 
desde pequeno o seu ato de pensar e criar.

A metodologia construtivista utiliza como ponto de partida a construção do co-
nhecimento, resultante de um processo pessoal experimental, e que se traduz por 
uma modificação de comportamento, promovendo condições para que a aprendi-
zagem ocorra, e oferecendo aos alunos ajuda necessária para que possam construir 
seu próprio conhecimento.

O professor não é um mero repassador de informações, mas um medidor entre 
as concepções prévias dos alunos e o objetivo do conhecimento. Os conteúdos de 
ensino devem ser trabalhados, refletidos e reelaborados pelos alunos. O conheci-
mento não é transferido, depositado e nem inventado, mas construído.

Já o aluno não é um simples acumulador de informações, é construtor do seu 
próprio conhecimento. A partir da afirmação de que os alunos são sujeitos que 
devem construir seus conhecimentos pela experimentação e que esses saberes 
são elaborados e recriados pela sociedade e não apenas por uma pessoa isolada, 
entendemos porque Freire e Scaglia (2003, p. 32) valorizam o trabalho em grupo 
e a utilização dos jogos e brinquedos como facilitadores do desenvolvimento das 
crianças e jovens: “O objetivo de qualquer disciplina deve ser o de ensinar a viver 
em sociedade, pensando como sociedade, agindo como sociedade [...] as oportu-
nidades de agir individualmente não devem deixar de existir e de ser valorizadas, 
mas não podem ser exclusivas”. Mesmo que as faixas etárias sejam consideradas 
balizadoras do programa de Educação Física, o currículo da disciplina deve apre-
sentar conteúdos abertos o bastante para que os alunos, em sua prática, tenham 
espaço para manifestações individuais, em seu próprio ritmo de desenvolvimento. 
(FREIRE; SCAGLIA, 2003).

 Sugestão de Atividades
Fator de movimento: Fluência
Conteúdo: Fluência Libertada

1.  Construir uma roda de conversa na qual será repassado ao grupo o objetivo 
da aula. Neste mesmo momento, levantar as questões: “Você gosta de dan-
çar?”; “Onde você costuma dançar”?

2.  Identificar o tempo forte da música através de palmas, batidas com os pés no 
chão, pequenos saltos, “mostrar a língua”, etc. Aqui o professor deve utilizar 
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músicas com andamento lento, moderado e rápido. Os alunos deverão ser es-
timulados a caminhar livremente pela sala de aula, movimentando seus bra-
ços, pernas, punhos, olhos, pés, cabeça, etc., nas diversas direções possíveis, 
de forma a realizar movimentos ondulares contínuos (sem pausa).

3.  Em duplas, frente a frente (espelho), os alunos serão estimulados a realizar 
movimentos com as diferentes partes de seu corpo, utilizando como base a 
letra da música utilizada no exercício acima. Os movimentos deverão ser con-
tínuos e conectados ao movimento seguinte.

4.  Em roda concêntrica, o grande grupo, de mãos dadas, é estimulado a girar a 
roda para a direita, para a esquerda, para o centro e para fora, em movimen-
tos contínuos. 

5.  Como tarefa para a próxima aula, o aluno deverá pesquisar em seu meio ele-
mentos que se movimentem segundo o princípio da fluência libertada. Ou 
seja, “que elemento que você conhece, que nunca para de se movimentar?”

Conteúdo: Fluência Controlada

1.  Construir uma roda de conversa, na qual será repassada ao grupo o objetivo 
da aula. Neste mesmo momento, ressaltar a importância de ouvir (os sons, a 
música, o professor), de ver (os espaços, o movimento dos colegas) e de criar, 
não importando se o movimento é “esquisito” ou engraçado, o importante é 
perceber o movimento utilizado em toda a parte do corpo.

2.  Identificar o tempo forte da música através de palmas, batidas com os pés no 
chão, pequenos saltos, mãos na cintura, mãos nos joelhos, etc.

Aqui o professor deve utilizar músicas com andamento lento, moderado e rápido.

3.  Os alunos, espalhados na sala, começarão a se mover a partir do estímulo 
sonoro. De acordo com a letra da música, os movimentos deverão ser execu-
tados pelo grupo de aluno. Sugestão musical: “Cabeça, ombro, joelho e pé’’

4.  O professor deverá colocar a mesma música, porém, instrumental. Aqui o in-
tuito é fazer com que os alunos interpretem a música. Divididos em pequenos 
grupos, deverão criar novas letras e novos gestos, indicando outras partes do 
corpo, em sequência. 

5.  Ao som de uma música com andamento lento, propor aos alunos para realiza-
rem movimentos com as partes do corpo aos poucos (sucessivamente) e/ou 
todas juntas (simultaneamente). 
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Fator de movimento: Espaço
Conteúdo: Espaço Individual
1.  Construir uma roda de conversa, na qual será repassada ao grupo o objetivo 

da aula, explicando o que é o Espaço Individual. Em seguida, ao som de uma 
música, cada aluno será estimulado a explorar o espaço ao redor de seu corpo 
(utilizando braços, pernas, cabeça), sem tirar os pés do chão. 

2.  Identificar o tempo forte da música através de passos, palmas, batidas com 
os pés no chão, pequenos saltos, mãos na cintura, mãos nos joelhos, etc. Aqui 
o professor deve utilizar músicas com andamento lento, moderado e rápido, 
propondo ao grupo de alunos deslocarem-se pelo espaço da sala, na medida 
em que o tempo forte se destaca.

3.  Os alunos deverão caminhar pelo espaço acompanhando o ritmo da música. 
Enquanto os alunos estiverem caminhando, o professor irá explicar que quan-
do ele mencionar certo número, os alunos deverão se reunir em grupos do 
número correspondente. Quando estiverem reunidos, deverão construir uma 
figura. O aluno que não conseguir se juntar, ou seja, aquele que ficar fora dos 
grupos, fará uma pose individual. Se mais de um aluno ficar fora dos grupos, 
deverão compor uma única forma.

4.  Os alunos deverão ser distribuídos em duplas. Um dos alunos será o orientador 
(guia) e o outro será o orientado (guiado). Aquele que conduz deverá orientar 
verbalmente os movimentos do outro: parado, andar para frente, para trás, 
para o lado direito ou esquerdo. Após essa vivência, o aluno guiado deverá 
fechar os olhos e permitir que o orientador o guie pelo comando da voz. 

5.  Por fim, depois de ser guiado por comando de voz, este deve ser alterado para 
um comando de toque. Antes, porém, a dupla deve estabelecer um código 
comum, como por exemplo: toque no ombro = virar para o lado do ombro 
tocado; toque nas costas = seguir para trás. Ao final da atividade, trocam-se 
os papéis; quem foi orientador passa a ser o orientado. 

6.  O professor deve solicitar que os alunos se imaginem dentro de uma gran-
de caixa de papelão. Em seguida, solicita aos alunos que explorem todas as 
paredes da caixa. Após alguns minutos, o professor diminuirá o tamanho da 
caixa, pedindo que os alunos flexionem seus joelhos. Essa diminuição da caixa 
ocorrerá constantemente até que o aluno chegue à posição sentada.

Conteúdo: Espaço Direto
1.  Construir uma roda de conversa, na qual será repassada ao grupo o objetivo 

da aula, explicando o que é o Espaço Direto.
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2.  Identificar o tempo forte da música através de passos, palmas, batidas com 
os pés no chão, pequenos saltos, mãos na cintura, mãos nos joelhos, etc. Aqui 
o professor deve utilizar músicas com andamento lento, moderado e rápido, 
propondo ao grupo de alunos deslocarem-se pelo espaço da sala, na medida 
em que o tempo forte se destaca.

3. Nesse momento, os alunos deverão receber fita crepe e, ao comando do 
professor, deverão desenhar com a fita diversas linhas no chão (linhas retas, 
diagonais, etc.), de modo a se compor um mapa de trajetórias no espaço. 
Após feito isso, os alunos deverão caminhar sobre essas linhas desenhadas 
pela fita. O deslocamento deverá ser conduzido por músicas de diferentes 
andamentos.1

4.  O professor pode chamar a atenção para as direções do corpo, fazendo com 
que os alunos experimentem o deslocar-se de outra forma, podendo ser de 
lado, de costas, em saltito e com uma perna só.

5.  O grupo de alunos deverá caminhar pela sala em silêncio, ao som da música. 
O professor deve lembrar os alunos de que, enquanto caminharem, também 
explorem e observem o espa ço da sala de aula com atenção voltada para os 
tipos de linhas presentes nesse espaço, (coluna, janela, porta, etc). Pedir que 
façam pausas de tempos em tempos para que falem em voz alta os tipos de 
linhas que descobriram. Por exemplo: pode haver uma linha de canto de pare-
de que traça a distância entre o chão e o teto, ou um risco no chão que mostre 
a trajetória de uma mesa que foi arrastada.

Conteúdo: Espaço Flexível

1.  Neste momento será passado ao grupo o objetivo da aula, explicando as ativi-
dades propostas, que serão a dança da cadeira e suas variações.

2.  Dança das cadeiras: Faz-se uma roda de cadeiras e outra de pessoas. Se a tur-
ma for um número alto de alunos, poder-se-á dividir a mesma em dois grupos. 
O número de cadeiras deve ser um número a menos que o número de alunos. 
Ao som de uma música, os alunos deverão circular pelas cadeiras e, quando 
o som parar, todos devem sentar em alguma cadeira. Quem não conseguir 
sentar, é eliminado e tira-se mais uma cadeira, até chagar ao final da vivência, 
em que ganha quem sentar na última cadeira. 

1 Procurando trabalhar com as fitas crepes no chão, outra sugestão de vivência é pedir para que os 
alunos iniciem deslocamentos lentamente sobre as fitas coladas ao chão, e aos poucos acelerem até 
chegar a correr (sem esbarrar um no outro).
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3.  Dança das cadeiras cooperativas: O professor deve dispor as cadeiras como 
na atividade anterior. O segredo do jogo é não eliminar nenhum participante, 
e sim cadeiras. Ou seja, a cada rodada, retira-se uma cadeira e ainda assim to-
dos deverão sentar-se como puderem: no colo, no braço da cadeira, deitado 
sobre os colegas, etc. 

4.  Dança das cadeiras alternativa: Várias cadeiras devem ser espalhadas pelo 
local da atividade. Em cima de cada uma delas haverá uma bexiga. Uma mú-
sica deverá ser iniciada e, quando a música parar, os alunos deverão procurar 
uma cadeira, sentar e estourar a bexiga. Sempre haverá uma cadeira a menos 
e quem sobrar é eliminado. O jogo prossegue até surgir um campeão. 

5.  Dança das cadeiras alternativa 2: As cadeiras deverão ser distribuídas indivi-
dualmente por todo o espaço da sala de aula. Cada aluno, por sua vez, deverá 
ocupar uma delas. Inicialmente sem música, os alunos deverão ser estimu-
lados a explorar as possibilidades de se relacionar com a cadeira (em cima, 
embaixo, sentar, ficar em pé, tocá-la apenas com as mãos ou pés, etc.). Após, 
ao som da música, os alunos deverão utilizar estes mesmos movimentos na 
composição de uma pequena breve coreografia individual. 

Fator de movimento: Peso
Conteúdo: Peso Leve
1.  Construir uma roda de conversa apresentando o objetivo da aula, que será 

a exploração do Peso Leve. Neste momento apresentar o conceito de movi-
mento leve.

2.  Identificar o tempo forte da música através de movimentos corporais diver-
sos. O aluno deverá ser estimulado a realizar movimentos firmes (para baixo) 
e movimentos leves (para cima), todos no te  mpo forte da música. 

3.  Os alunos deverão estar dispostos livremente na sala. O professor deverá dis-
tribuir a cada um deles um pequeno lenço de tecido leve. De posse deste 
instrumento e ao som da música, cada aluno deverá explorar formas diversas 
de movimentações no espaço. É importante que o professor estimule a exe-
cução suave e lenta deste instrumento.

4.  Em duplas, portando apenas um lenço, um aluno de cada vez deverá passar 
o seu lenço ao outro colega para que o mesmo possa dominá-lo, manuseá-lo 
de diversas formas e, após sua execução, repassá-lo ao colega para que ele 
faça o mesmo. 

5.  Outra atividade possível é o professor recolher os lenços anteriormente distri-
buídos e, ao som da música, solicitar que os alunos preservem a sensação de 
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segurá-lo, imaginando o lenço em suas mãos. Os alunos deverão explorar as 
diversas formas de manusear o lenço, isto é, eles podem largar no ar e acom-
panhar até próximo ao chão, sem, contudo, deixá-lo cair.

6.  Em grande grupo, cada aluno porta seu lenço. Ao som da música e um de cada 
vez, o aluno deverá ir no centro do círculo e rea lizar uma pequena sequência 
de movimentos leves. Após, deve retornar ao seu lugar no círculo e, imedia-
tamente, o aluno do lado deverá prosseguir. Assim segue, até que todos os 
alunos tenham realizado a atividade. 

7.  Para finalizar a atividade, o professor solicita ao grande grupo que todos, ao 
mesmo tempo, realizem movimentos leves com o lenço, momento no qual 
poderá observar se todos compreenderam o objetivo da aula.

Conteúdo: Peso Leve

1.  Construir uma roda de conversa apresentando o objetivo da aula que será a 
exploração do Peso Leve. 

2.  Identificar o tempo forte da música através de movimentos corporais diver-
sos. O aluno deverá ser estimulado a realizar movimentos firmes (para baixo) 
e movimentos leves (para cima), todos no tempo forte da música. 

3.  O professor distribuirá os alunos em grupos de três ou quatro, sendo que um 
deles será o “chefe”. Este, por sua vez, deverá se posicionar em frente ao gru-
po e, ao som da música, comandará o mesmo, utilizando apenas os membros 
superiores, sem a utilização da voz. Estes movimentos deverão ser suaves e 
leves, acompanhando o andamento da música. Os demais alunos deverão re-
produzir os mesmos movimentos. Em seguida, faz-se a troca do chefe, até que 
todos passem por esta posição.

4.  A mesma atividade se repetirá, porém, no grande grupo. Assim, o aluno que 
se sentir vontade deverá levantar a mão para ser o novo “chefe”, que irá guiar 
os movimentos leves de todo o restante do grupo. Aqui, os alunos deverão ser 
livres para decidir sua posição de chefe. 

5.  Explicar o pas de valse (passo de valsa/ compasso ternário) e realizá-lo livre-
mente pelo espaço da sala. Após, em duplas, trios, grupos, de mãos dadas, 
para frente, para trás e para os lados.

6.  Para finalizar a aula, o professor irá distribuir balões coloridos para cada um 
dos alunos. De posse deste material, e ao som da música, os alunos serão es-
timulados a relacionar-se livremente com o mesmo, fazendo com que a cada 
toque, uma parte de seu corpo encoste no balão.
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Conteúdo: Peso Leve e Firme
1.  Construir uma pequena roda de conversa explicando quais os objetivos da 

aula, ressaltando a diferença entre os movimentos leves e firmes que serão 
realizados na aula.

2.  Identificar o tempo forte da música através de movimentos corporais diver-
sos. O aluno deverá ser estimulado a realizar movimentos firmes (para baixo) 
e movimentos leves (para cima), todos no tempo forte da música. 

3. O professor orienta os alunos a ocuparem livremente a sala de aula, pedindo 
para que deitem no chão (como uma estrela do mar, com braços e pernas afas-
tadas). Com todos os alunos deitados, o professor pede que escutem a música 
no andamento lento, realizando movimentos com braços e pernas, sempre em 
contato com o chão. Estes movimentos devem ser lentos e amplos. 

4.  Após essa experimentação, o professor orienta a realização de movimentos 
no plano baixo: de rastejar como cobra, marchar como soldados, se deslo-
car como uma minhoca, etc., utilizando músicas de andamento moderado. 
Na sequência o professor pede aos alunos que procurem se deslocar usando 
quatro apoios. Por último, os alunos são estimulados a caminhar e a correr, 
em pé, demarcando bem a passagem para o plano alto. Sugestão de música 
bem marcada, pois é estimuladora e os alunos precisarão de um maior con-
trole corporal.

5.  Individualmente, os alunos deverão executar movimentos leves e firmes, 
procurando interpretar a letra da música. Finalizar a atividade com os alunos 
andando livremente pela sala, com tronco ereto e braços soltos. A sugestão 
agora é estimular a realização de abraços: ora firmes, ora leves. 

Fator de movimento: Tempo
Conteúdo: Tempo Súbito
1.  Construir uma roda de conversa para apresentar o fator de movimento Tem-

po, que estará dividido em súbito e sustentado. Conceituar Tempo Súbito e 
sua aplicação nas atividades diárias.

2.  Identificar o tempo forte da música através de movimentos corporais diver-
sos. O aluno deverá ser estimulado a realizar movimentos súbitos (um tempo 
forte) e movimentos sustentados (reunião de quatro ou oito tempos fortes).

3.  O professor solicitará aos alunos que acompanhem a batida mais forte da mú-
sica (acento), por meio de um passo a cada acento musical. Esse acompanha-
mento será feito por deslocamento para frente, para trás, para as laterais e, 
finalmente, por combinações dessas direções. A música deverá ser mais lenta 
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para que os alunos possam andar em câmera lenta. É interessante, também, 
que o professor proponha o tempo súbito a partir de instrumentos musicais, 
como o pandeiro. 

4.  Os alunos serão divididos em quatro estações, onde em cada uma delas será 
exigida a realização de um determinado movimento, por exemplo: pernas, 
braços, cabeça, quadril. A indicação para o movimento é a de que ele ocorra 
em acompanhamento à música que estará tocando (música rápida). Ao sinal 
do professor, os grupos deverão trocar de posição no sentido horário.

5.  Caminhando livremente pelo espaço da sala de aula, os alunos serão sur-
preendidos pelo comando do professor para, em tempo súbito chutar, so-
car, saltar, sentar no chão, agachar, gritar, bater palmas, etc. Em seguida, os 
comandos de voz poderão ser substituídos por sinais sonoros determinados 
pelo professor. Ex: para chutar, o professor bate uma palma. Em seguida, esse 
comando deve passar para alguns alunos, que farão o papel de dirigir os mo-
vimentos dos seus colegas.

6.  Individualmente, os alunos deverão marcar o tempo forte da música, sacudin-
do, a partir de movimentos diferentes, um material qualquer que está na sala 
de aula, exemplo: estojo, caderno, lápis, borracha. Nesse tempo de execução, 
o professor pede para que os alunos troquem esses materiais, não saindo do 
ritmo da música.

Conteúdo: Tempo Sustentado
1.  Construir uma roda de conversa, apresentando o objetivo da aula e relem-

brando as atividades da aula passada.

2.  Identificar o tempo forte da música através de movimentos corporais diver-
sos. O aluno deverá ser estimulado a realizar movimentos súbitos (um tempo 
forte) e movimentos sustentados (reunião de quatro ou oito tempos fortes).

3.  Os alunos iniciarão a atividade cada um com uma fita na mão, dispersos pela 
sala, ao som da música. Eles movimentar a fita, segurando-a pela extremi-
dade e procurando seguir o ritmo da música. Os movimentos deverão ser 
realizados com ambas as mãos. Em seguida, os alunos deverão realizar movi-
mentos circulares, leves e sustentados sem perder o andamento da música. 
O professor poderá sugerir que os alunos coloquem suas fitas no chão e rea-
lizem movimentos leves em torno da fita, como se estivessem dançando com 
alguém, ou até mesmo com o material. 

4.  Após a vivência, os alunos, separados em duplas, deverão realizar movimen-
tos diversos com uma única fita ao som da música, a fim de que a dupla consi-
ga fazer trocas de experiências e o desenvolvimento da criatividade.
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5.  Em grande grupo, os alunos são unidos com a fita e, ao som da música, reali-
zak movimentos leves e sustentados, a fim de que seja uma única movimen-
tação com a intenção de que essa lembre movimentos ondulatórios. 

6.  Por fim, o grupo será dividido em quatro estações, onde cada aluno terá sua 
fita. Cada grupo terá que desenvolver movimentos sustentados com alguma 
parte do corpo: grupo 1 com os pés; grupo 2 com as mãos; grupo 3 com os 
dedos e o quarto grupo com a cintura. Os grupos passarão por todas elas e, 
no final, o grande grupo irá realizar todos os movimentos em conjunto ao 
som da música, cada grupo com o seu movimento inicial, tornando-se uma 
coreografia.

Conteúdo: Tempo Súbito e Sustentado
1.  O professor passa ao grupo o objetivo da aula, reforçando a compreensão 

de Tempo Súbito e Sustentado. Identificar o tempo forte da música através 
de movimentos corporais diversos. O aluno deverá ser estimulado a realizar 
movimentos súbitos (um tempo forte) e movimentos sustentados (reunião de 
quatro ou oito tempos fortes).

2.  Caminhando livremente pelo espaço da sala de aula, os alunos serão surpre-
endidos pelo comando do professor para, em tempo súbito, chutar, socar, 
saltar, sentar no chão, agachar, gritar, bater palmas, etc. Em seguida, os co-
mandos de voz poderão ser substituídos por sinais sonoros determinados 
pelo professor. Ex: para chutar, o professor bate uma palma. Em seguida, esse 
comando deve passar para alguns alunos, que farão o papel de dirigir os mo-
vimentos dos seus colegas. 

3.  Os alunos receberão uma fita do professor a qual deverá ser manipulada com 
as mãos. Dispersos pela sala e ao som da música, os alunos devem movimen-
tar a fita, segurando-a pela extremidade e procurando seguir o ritmo da mú-
sica. Os movimentos deverão ser realizados com ambas as mãos. Em seguida, 
os alunos deverão realizar movimentos circulares, leves e sustentados sem 
perder o andamento da música. O professor poderá sugerir que os alunos 
coloquem suas fitas no chão e realizem movimentos leves em torno da fita, 
como se estivessem dançando com alguém, ou até mesmo com o material.

4.  O grande grupo será dividido em dois menores, sendo que cada um deles 
ficará responsável por caracterizar uma das qualidades do tempo (súbito ou 
sustentado). Para isso, o grupo deverá criar sons (espontaneamente) que pos-
sibilitem a realização dos movimentos característicos. Exemplo: para o grupo 
de movimentos em tempo súbito, os sons deverão ser rápidos para acompa-
nhar a característica dos movimentos. Sugere-se utilizar onomatopeias e sons 
de animais para caracterizar os movimentos.
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Quadro 11.3 - Sugestão de avaliação

SIM NÃO PARC.*
Conseguiram realizar e os movimentos no tempo súbito 
sustentado?
Conseguiram realizar as tarefas corretamente?
Conseguiram compreender e realizar movimentos de fluência 
libertada?
Conseguiram compreender e realizar movimentos no andamento 
lento?
Conseguiram compreender e realizar movimentos no andamento 
moderado?
Conseguiram compreender e realizar movimentos no andamento 
rápido?
Conseguiram reconhecer a cinesfera?
Conseguiram reconhecer as partes do corpo obedecendo aos 
comandos?
Conseguiram vivenciar diversas formas de expressão corporal?
Conseguiram deslocar-se no espaço acompanhando as linhas do 
chão?
Conseguiram transpor para seus corpos o fundamento Espaço 
Direto delimitado na aula?
Conseguiram delimitar seus corpos no espaço e explorar o mesmo?
Conseguiram deslocar-se no espaço acompanhando as linhas do 
chão?
Conseguiram explorar o espaço flexível através da dança das 
cadeiras?
Conseguiram explorar o espaço flexível através da dança das 
cadeiras cooperativa?
Conseguiram explorar o espaço flexível através da dança das 
cadeiras alternativa?
Conseguiram realizar movimentos leves?
Conseguiram explorar as possibilidades dos lenços no espaço?
Conseguiram realizar os movimentos leves em conjunto?
Conseguiram realizar movimentos leves?
Conseguiram entender e realizar o pas de valse?
Conseguiram realizar os movimentos leves em conjunto 
utilizando os balões?
Conseguiram realizar e perceber movimentos leves?
Conseguiram compreender e realizar movimentos corporais 
leves e firmes no andamento lento?
Conseguiram compreender e realizar movimentos corporais 
leves e firmes no andamento moderado?
Conseguiram compreender e realizar movimentos corporais 
leves e firmes no andamento rápido?
Conseguiram compreender e realizar movimentos nos tempos 
propostos?
Conseguiram compreender e realizar os movimentos nas diversas 
direções no tempo súbito?
Conseguiram realizar e os movimentos no tempo sustentado?
Conseguiram manipular a fita para a realização do movimento 
sustentado?
Conseguiram realizar as tarefas corretamente?

*PARC. = parcialmente
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Falar sobre o conteúdo da ginástica no contexto escolar e a importância de seu 
desenvolvimento a partir da infância é adentrar numa área cujo tema é complexo 
e pouco explorado na maior parte das escolas. De um lado, encontra-se um saber 
teórico acerca do assunto, orientado pelas exigências das grades curriculares dos 
cursos de Educação Física, cuja abordagem, muitas vezes, se distancia da real prá-
tica pedagógica. De outro lado, nos deparamos com a restrita visibilidade de sua 
aplicação como conteúdo na realidade escolar no que tange à educação infantil e 
ao ensino fundamental. 

Ao se falar em ginástica, muitas de suas vertentes poderiam e deveriam ser abor-
dadas. Ginástica aeróbica, localizada, rítmica, artística, calistênica, laboral, são ter-
mos impregnados de significados que compõem a história das ginásticas, especial-
mente a partir da sistematização dos conteúdos da área da Educação Física, desde a 
Revolução Francesa, que desenvolveu o conteúdo da ginástica nas escolas, através 
do chamado Movimento Ginástico Europeu. O estudo contextualizado de cada uma 
de suas realizações vislumbra várias perspectivas para os praticantes de ginástica e 
visa proporcionar a tomada de consciência do quê, quando, por quê e como fazer.

Como componente curricular, a Educação Física tematiza as práticas corporais 
em suas diversas formas de codificação e significação social, e essas práticas devem 
ser abordadas como fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, 
singular e contraditório, assegurando aos alunos a (re)construção de um conjunto 
de conhecimentos que ampliem sua consciência a respeito de seus movimentos 
(BNCC, 2017). Nesse contexto, diversas práticas corporais podem ser desenvolvidas 
na escola por meio dos conteúdos que norteiam as ações pedagógicas, dentre elas, 
o conteúdo da ginástica. Mas quais os fatores dificultam a sua prática nas escolas? 

CAPÍTULO

12

A Ginástica
na Escola

Lisiane Reis Brum
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Segundo Nunomura (2016), a falta de oportunidade do profissional na vivência 
da ginástica e carência de literatura que apoie a estruturação de seu conteúdo são 
alguns dos fatores que contribuem para a inexpressiva aplicação de sua prática na 
área. Além disso, conceituar ginástica é muito complexo. Darido e Rangel (2011) sa-
lientam que conceituar ginástica na atualidade torna-se tarefa um tanto difícil, visto 
que seu conceito, sua característica e seu entendimento foram marcados por con-
textos que vão da expressão do corpo como arte até a busca da autossuperação.

A ginástica tem como objetivo promover a consciência corporal e a eficiência no 
controle e no domínio do corpo em situações cotidianas, bem como em atividades 
físicas e esportivas, danças, jogos e outras práticas corporais. Durante a prática da 
ginástica, o praticante é exposto a uma série de movimentos e diferentes situações, 
interagindo ou não com objetos, aparelhos e outras pessoas, permitindo o desen-
volvimento de capacidades físicas e motoras importantes para a sobrevivência, a 
funcionalidade e a eficiência de movimento (NUNOMURA, 2016). 

A compreensão da relevância do conteúdo da ginástica na área escolar pode 
oferecer subsídios para um “olhar” mais atento sobre a riqueza de movimentos e 
situações diferentes, vivenciadas através desta prática durante a infância. O desen-
volvimento da criança depende, fundamentalmente, da experiência social, isto é, 
da ação e da mediatização que os adultos lhe proporcionam através de um conjun-
to de condições, estímulos, situações e tarefas, que estão na base do desenvolvi-
mento do comportamento motor, afetivo, físico, social e cognitivo, pois é durante a 
infância que os estímulos são ainda mais relevantes para desenvolver esses compo-
nentes (FONSECA, 2008; NUNOMURA, 2016).

Muitos autores utilizam o termo “comportamento motor” ao preferir não fazer 
distinção entre desenvolvimento motor e o termo “aprendizagem motora”, ambos 
extremamente desenvolvidos na prática da ginástica. Com relação ao desenvolvi-
mento motor, estudiosos exploram as alterações de desenvolvimento nos movi-
mentos, bem como fatores subjacentes a essas mudanças abordando o processo de 
mudança dos movimentos de acordo com a faixa etária. Já o termo aprendizagem 
motora faz referência à alteração nos movimentos, relativamente permanentes, 
mas relacionados à experiência ou à prática (HAYWOOD, 2016).

 Independentemente do termo abordado, o conhecimento sobre a significativa 
contribuição da ginástica no desenvolvimento das capacidades físicas, motoras e 
socioafetivas encontra respaldo na literatura. Os estímulos durante a infância são 
mais relevantes para o desenvolvimento motor, físico, afetivo, social e cognitivo e é 
quando a qualidade das experiências tem importante papel na formação da perso-
nalidade, atitudes, comportamentos e valores (NUNOMURA, 2016).

Darido e Rangel (2011) salientam que as manifestações da Cultura Corporal de 
Movimento, presentes na ginástica, apresentam diversos objetivos e campos de 
atuação que deveriam ser considerados no ambiente escolar. A ginástica permite, 
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numa dimensão conceitual, oportunizar aos alunos a compreensão da história da 
ginástica, origem, conceitos e contextos. Relacionada ao fazer, permite ao aluno 
vivenciar alguns elementos e aprender a executar alguns movimentos da ginástica, 
desde os mais simples aos mais complexos. Além disso, numa dimensão atitudinal, 
é possível desenvolver atitudes, valores e normas relacionadas com as formas de 
conduta dos alunos ou dos grupos possibilitando aprender e assumir determinados 
comportamentos diante da ginástica.

  Ginástica e suas possibilidades 
no contexto escolar

Muitas alternativas estão presentes e à escolha do professor quanto à prática da 
ginástica na escola, podendo ser aplicadas e organizadas de formas diferentes, cada 
uma com seu objetivo. Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (2017), 
as ginásticas podem ser classificadas como ginástica geral, ginásticas de condiciona-
mento e ginásticas de conscientização corporal. A ginástica geral reúne práticas que 
exploram possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, incluindo exercícios 
no solo, no ar (saltos), em aparelhos, e combinando um variado conjunto de pirue-
tas, rolamentos, paradas de mão, pontes, pirâmides humanas, etc. As ginásticas de 
condicionamento físico têm como característica a exercitação corporal orientada à 
melhora do rendimento, aquisição ou manutenção da condição física ou modifica-
ção da composição corporal. Já as ginásticas de conscientização corporal são as que 
reúnem práticas com movimentos suaves e lentos voltados para a conscientização 
de exercícios respiratórios e posturais.

Diante das classificações expostas, cabe ressaltar que oportunizar o conheci-
mento de ginásticas competitivas também é extremamente importante no con-
texto escolar, o que não significa direcionar seu ensino pautando-se apenas na 
aprendizagem correta de técnicas, normas e regras de determinadas modalidades. 
Quanto à ginástica competitiva, o intuito aqui é pensá-la como aquela que reúne 
as modalidades competitivas, como a ginástica artística e rítmica, cujas práticas 
permitem o desenvolvimento de aptidões físicas e motoras importantes para a efi-
ciência dos movimentos no cotidiano e nos esportes, bem como na formação de 
uma personalidade saudável desenvolvida através de aspectos essenciais como o 
da cooperação, respeito, cidadania, autoestima, autoconfiança, paciência, discipli-
na, dentre outros (NUNOMURA, 2016). 

Tanto a ginástica artística quanto a ginástica rítmica apresentam elementos cor-
porais que constituem a base motora comum para outras manifestações corporais 
como saltos, rolamentos, giros e apoios que podem ser trabalhados durante dife-
rentes atividades, sem enfatizar a perfeição dos movimentos destas modalidades 
baseando-se em critérios de performance. Segundo a BNCC (2017), as ginásticas 
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rítmica e artística estão classificadas na unidade temática dos Esportes na categoria 
técnico-combinatório. Esta categoria reúne modalidades nas quais o resultado da 
ação motora comparada é a qualidade do movimento segundo padrões técnico-
-combinatórios. No entanto, sendo o esporte regido por um conjunto de regras 
formais, suas características não possuem somente um significado entre os que o 
praticam, sendo desta forma passível de recriação e de adaptações às suas normas. 

Assim, é importante compreender que oportunizar às crianças o conhecimento 
da história e das origens da ginástica rítmica e artística em sua categoria compe-
titiva, mas numa abordagem de ginástica geral, constitui-se numa importante via 
de acesso para a apresentação destas modalidades e seus elementos corporais na 
escola. Como aponta Nunomura (2016), esses elementos constituem-se na base 
motora comum a todas as manifestações ginásticas e, em princípio, o que diferen-
cia cada uma dessas ginásticas é a inclusão ou não de implementos e música.

Ambas as modalidades de competição são extremamente complexas para se-
rem aplicadas na escola. Para Brochado e Brochado (2016), a exemplo da ginás-
tica artística, a convicção de que não pode ser aplicada em qualquer lugar e por 
qualquer professor decorre de fatores como grande complexidade de movimentos, 
condições materiais insuficientes, condição física de alunos e das próprias experi-
ências, às vezes insuficientes ou mesmo negativas do professor.

 Independentemente da escolha para a abordagem da ginástica, mais de uma 
dimensão estará presente em sua prática e capacidades físicas serão desenvol-
vidas. Uma das funções da Educação Física é desenvolver qualidades físicas, cuja 
eficiência dos movimentos realizados, através de seus conteúdos, bem como os 
movimentos realizados no dia a dia, depende do desenvolvimento da coordenação, 
flexibilidade, força, velocidade, agilidade, equilíbrio, resistência e ritmo (BREGOLA-
TO, 2002). Além disso, cabe ressaltar a importância da aquisição das habilidades 
motoras durante as atividades desenvolvidas na infância, cujo termo refere-se ao 
desenvolvimento motor, precisão e exatidão na execução dos movimentos funda-
mentais e especializados (GALLAHUE; DONNELLY, 2008).

Ao procurar enriquecer o acervo de estudos e propostas sobre conteúdos na 
área da Educação Física, é preciso buscar informações que proporcionem uma base 
sólida em relação à compreensão de determinado tema e, a partir disso, escolher o 
caminho mais adequado a cada situação. O conhecimento de termos básicos, con-
ceitos e teorias importantes auxiliam no entendimento de diferentes abordagens 
de ensino que podem ser utilizadas no campo das práticas corporais e das ginás-
ticas. Nesse sentido, pensar na prática de uma ginástica que inclua a aquisição de 
habilidades de movimento, atividade física, melhoria de aptidão física e que reco-
nheça as potencialidades de cada criança de acordo com suas condições biológicas, 
ambientais, sociais e afetivas encontra respaldo na abordagem desenvolvimentista.

Segundo Gallahue e Donnelly (2008), não se pode negar às crianças a oportunida-
de de colher os muitos benefícios da atividade física regular, pois o movimento deve 
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ser o centro da vida das crianças durante todas as facetas de seu desenvolvimento, 
seja nos domínios do comportamento motor, cognitivo ou afetivo. Por meio da gi-
nástica, as crianças são estimuladas a explorar uma variedade de maneiras de utilizar 
suas habilidades motoras, cuja ginástica desenvolvimentista, frequentemente cha-
mada de ginástica educacional, é mais adaptável a um programa de Educação Física 
escolar do que a ginástica artística tradicional que, diante de suas peculiaridades, 
torna seu ensino mais apropriado em clubes particulares ou centros de ginástica.

Muitas abordagens e estilos de ensino na ginástica oferecem subsídios aos pro-
fessores de Educação Física para que desenvolvam seu trabalho nos mais diferentes 
contextos. Darido e Rangel (2011) apontam que os movimentos da ginástica, pre-
sentes em várias modalidades esportivas, oferecem a oportunidade para todos os 
alunos participarem com motivação das atividades propostas diante da facilidade de 
combinação de movimentos, como o correr e o saltar. Nesse contexto, cabe lembrar 
o conceito de ginástica para Werner et al., (2015) que a definem, em um sentido glo-
bal, como qualquer exercício, no solo ou em equipamento, que promove resistência, 
força, flexibilidade, agilidade, coordenação e controle do corpo, desenvolvendo ha-
bilidades de locomoção e de equilíbrio, bem como consciência espacial e corporal. A 
ginástica é o gerenciamento do corpo pelo uso de movimentos funcionais.

Diante dos benefícios da ginástica nas escolas, a resistência quanto a sua prática 
não se sustenta. Seu conteúdo não se destina ao ensino de técnicas a nível compe-
titivo, já que a realidade da maioria das escolas públicas ou particulares não oferece 
condições estruturais e/ou à disposição os aparelhos oficiais da ginástica artística ou 
da ginástica rítmica. Embora isso possa parecer um dos impedimentos para sua prá-
tica, é importante lembrar que muitos aparelhos oficiais de ambas modalidades po-
dem ser facilmente adaptados nas escolas, com o objetivo de enriquecer o acervo de 
conhecimentos dos alunos sobre as ginásticas e aprimorar suas habilidades motoras.

A metodologia e o planejamento das atividades exigem do professor um conheci-
mento básico sobre os elementos corporais que constituem a base motora das ginásti-
cas, além da habilidade em dispor as capacidades físicas, sociais e cognitivas presentes 
durante as situações de ensino. Werner et al. (2015) destacam que durante uma aula 
de ginástica o professor tem função informativa, já que geralmente são feitas demons-
trações sobre o que será realizado; uma segunda função é referente a ampliar tarefas 
durante a aula, observando e analisando se estas se adequam aos alunos; uma terceira 
função é a de refinar as tarefas, fornecendo orientações para que os alunos melhorem; 
e tem também a função de apresentar desafios às crianças, a fim de determinar pro-
gressos no aprendizado de uma habilidade, mantendo, assim, o interesse dos alunos.

A questão é que nós, como professores, precisamos oportunizar às crianças o 
conhecimento das ginásticas e suas inúmeras possibilidades de movimentos e ma-
nejos com materiais utilizados em suas práticas. O intuito é enriquecer o repertório 
motor das crianças, pois como salienta Nunomura (2016), este repertório será utili-
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zado em contextos complexos e sistematizados, como na dança, nos jogos e nos es-
portes. A riqueza motora das ginásticas revela-se na interação entre os elementos 
corporais, manipulação de objetos, música, ritmo e à combinação de movimentos 
em que, tudo isso, pode ainda estar associado ao estímulo da criatividade, da coo-
peração, da exploração, da descoberta e do desafio.

Como avaliar na ginástica?
As atividades propostas a seguir não se destinam a interessados no âmbito com-

petitivo das ginásticas, mas, sim, a todos aqueles que procuram fazer mais e melhor 
pelos seus alunos, reconhecendo todos os aspectos significativamente importantes 
para a formação da personalidade dos mesmos. As atividades sugeridas levam em 
consideração as capacidades físicas que devem ser desenvolvidas no decorrer do 
ano letivo na Educação Física escolar, bem como a combinação de movimentos com 
ou sem materiais alternativos, individualmente, em duplas, trios ou em grupos.

Caberá ao professor estabelecer o que realmente deseja com o conteúdo da gi-
nástica em cada aula, ou seja, quais os objetivos a serem alcançados. As atividades 
nem sempre obedecem a uma ordem lógica de elaboração de planos de aula, pois 
o professor poderá avaliar qual a ordem melhor lhe convém, ajustando-as às faixas 
etárias dos alunos, sempre partindo de atividades simples para as mais complexas, 
além dos ajustes de acordo com as condições do contexto escolar. 

 Para a avaliação, Darido e Rangel (2011) sugerem que o professor observe o 
comportamento de seus alunos, verifique em que fase eles estão, localize erros e 
ofereça orientações relevantes para que esses erros sejam superados. A avaliação 
em Educação Física deve considerar a observação, análise e conceituação de ele-
mentos voltados para a aquisição de competências, habilidades, conhecimentos e 
as atitudes dos alunos. Espera-se que qualquer professor de Educação Física, mes-
mo sem experiências anteriores acerca da ginástica, possa encontrar ideias que o 
motivem e estimulem sua criatividade para a elaboração de aulas que proporcio-
nem às crianças o encantamento pelo mundo da modalidade.

Propostas de atividades
ATIVIDADE 1
Posições da Ginástica artística
A Ginástica Artística (G.A.), conhecida por muitos como ginástica olímpica, é carac-

terizada por exercícios que muitas vezes se apresentam como desafios para os alunos, 
mas que com a vivência tornam-se mais fáceis de se realizar. Esta atividade propicia 
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às crianças o conhecimento da ginástica artística através da execução de posições e 
alguns movimentos básicos desta modalidade, sendo, portanto, ótima sugestão para 
séries iniciais ou crianças que não tiveram a oportunidade de conhecer esta prática.

Objetivo da atividade: O objetivo é propiciar o conhecimento das posições rea-
lizadas na ginástica para o entendimento da atividade que será proposta.

Metodologia: Primeiro momento: o professor, numa breve conversa, pode levantar 
algumas questões referentes a esta prática como: Vocês conhecem a ginástica artística? 
Já viram na televisão? Vamos realizar algumas posições e movimentos desta ginástica? 
E, a partir disso, oferecer aos alunos um breve conhecimento sobre esta modalidade.

Demonstrar às crianças as posições utilizadas na ginástica artística:
-  Posição estendida: corpo totalmente reto e estendido, com braços acima da 

cabeça;
-  Posição grupada: flexão dos joelhos e quadris em aproximação ao tronco;
-  Posição carpada: flexão de quadris com pernas estendidas em aproximação 

ao tronco;
-  Posição afastada: pernas estendidas, em afastamento lateral, com flexão dos 

quadris;
-  Posição em L: no solo, sentados, com extensão de joelhos e braços estendidos 

acima da cabeça.

Em seguida, propor a realização das posições através da adaptação do morto-
-vivo: As crianças, dispostas em círculo e em pé, ao comando do professor, deverão 
ficar na posição estipulada e poderão ser desafiadas a fazer o mais rápido possível 
as posições estendida e grupada.

Variação: No solo, sentadas, incluir todas as posições.

                                    

       Figura 12.1 - Posição estendida                         Figura 12.2 - Posição grupada
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       Figura 12.3 - Posição carpada                            Figura 12.4 - Posição afastada

  

                                            Figura 12.5 - Posição em L

ATIVIDADE 2

Pega-pega adaptado das posições

Após o conhecimento de todas as posições utilizadas na ginástica artística, esta 
atividade pode ser utilizada no início de uma aula.

Objetivo da atividade: propiciar um aquecimento através de atividade lúdica 
que trabalhe as posições da ginástica artística. 
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Metodologia: É realizada como o pega-pega tradicional, no entanto, o aluno que 
for pego deverá ficar na posição grupada da ginástica. Para ser salvo, um colega 
deve saltar por cima do mesmo, apoiando suas mãos nas costas do colega, caso 
necessário.

Variação 1: trocar as posições e adaptar as formas de ser salvo. Ex.: posição em 
L. Para ser salvo, algum colega deverá tocar nas mãos do aluno que foi pego.

Variação 2: incluir pegadores.

ATIVIDADE 3

Posturas da Ginástica artística

Antes da prática de muitos movimentos utilizados na ginástica artística, é impor-
tante que os alunos, particularmente àqueles que nunca tiveram vivência com esta 
prática, conheçam as posturas utilizadas durante as apresentações da modalidade.

Objetivo da atividade: Esta atividade tem como objetivo propiciar a execução 
de movimentos utilizados na ginástica e suas posturas durante apresentações, já 
que devem ser aprendidas logo na iniciação à ginástica artística. Pode ser utilizada 
antes das atividades e como aquecimento através de brincadeira. 

Metodologia: Primeiro momento: numa breve conversa, levantar questões so-
bre as posturas realizadas na ginástica durante as apresentações. Já viram como os 
ginastas se apresentam na televisão? Ensinar às crianças as posturas de:

-  Apresentação: corpo estendido, braços estendidos acima da cabeça;

-  Preparação: corpo estendido, braços acima da cabeça e uma perna estendida 
à frente com o pé em ponta.

-  Terminação: uma perna à frente, levemente flexionada, servindo de apoio 
como se estivesse terminando uma estrela, braços estendidos acima da cabe-
ça, palmas da mão viradas para fora.

-  Aterrissagem: postura realizada logo após um salto, pernas levemente flexio-
nadas e juntas, braços estendidos à frente do corpo na altura dos ombros. 

Em seguida, propor a realização das posturas através da adaptação do morto-
-vivo, como realizado com o das posições: as crianças, dispostas em círculo e em 
pé, ao comando do professor, deverão ficar na postura estipulada e poderão ser 
desafiadas a fazer o mais rápido possível todas as posturas.
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Figura 12.6 - Postura de apresentação                 Figura 12.7 - Postura de preparação

 Figura 12.8 - Postura de terminação                Figura 12.9 - Postura de aterrissagem

ATIVIDADE 4

Pega-pega nas cordas

Objetivo da atividade: A atividade tem como objetivo incorporar habilidades 
locomotoras, além de estimular a participação de todos e o respeito às regras es-
tabelecidas. 
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Metodologia: O professor deverá espalhar várias cordas pelo solo ou fazer percur-
sos diferentes com as mesmas. Com um bambolê em mãos, o aluno pegador deverá 
tentar pegar os colegas, que estarão correndo por entre as cordas. A regra é não pisar 
em cima das cordas. O aluno pego pelo colega com o bambolê será o novo pegador. 

Variação 1: ao invés de correr, deverão caminhar na ponta dos pés, como fazem 
os ginastas, sem pisar nas cordas.

Variação 2: em duplas, de mãos dadas, caminhar na ponta dos pés. Pegadores 
em dupla também.

ATIVIDADE 5

Mundo das cordas
Objetivo da atividade: Esta atividade tem como objetivo enfatizar a qualidade 

dos padrões de locomoção (deslocamentos) e o modo de transição de uma ação 
para outra através da identificação dos comandos dados pelo professor. Pode ser 
utilizada no início de uma aula de ginástica e como aquecimento, como o pega-pe-
ga, incluindo posições da ginástica artística.

Metodologia: Com muitas cordas sobre o solo, o professor conduzirá os alunos 
através de comandos, em que cada um deles corresponderá a um número. Ex.: núme-
ro 1 significa correr entre as cordas, sem pisar nas mesmas; número 2, caminhar deva-
gar entre elas; número 3, ficar em posição de estátua com corpo estendido, e número 
4, pular com os dois pés, sem pisar nas cordas. Durante esta atividade o professor po-
derá observar a qualidade dos padrões de movimentos através de atividades locomo-
toras e a identificação dos comandos e sua relação com os movimentos estabelecidos.

Variação 1: de acordo com a idade das crianças, incluir comandos e tipos de 
movimentos. 

Variação 2: realizar em forma de Pega-pega, incluindo pegadores. Quem for 
pego deve ficar na posição grupada da ginástica.

Variação 3: realizar em forma de jogo de estafeta através de um percurso em 
zigue-zague com cordas, estimulando as crianças com palavras de incentivo quan-
to aos movimentos. Dividir a turma em colunas de acordo com o número de alu-
nos. Estabelecer um percurso em que tenha no mínimo dois desafios tanto para ir 
quanto para voltar durante o percurso de cordas. O primeiro aluno de cada coluna 
deverá se deslocar correndo lateralmente até um bambolê que estará no meio do 
percurso e terá que, dentro dele, realizar uma das posições da ginástica. No final do 
percurso, delimitado por um cone, os alunos farão a volta em torno dele e pulando 
com os dois pés deverão, novamente, realizar uma das posições da ginástica dentro 
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do bambolê. O professor poderá, primeiramente, deixar que escolham as posições 
e, num segundo momento, solicitar que sejam feitas aquelas que não foram lem-
bradas pelos alunos ou que dificultem a trajetória. 

ATIVIDADE 6
Pic aparelho
Objetivo da atividade: A diversidade de movimentos propiciada nesta atividade 

terá como objetivo a incorporação de habilidades de equilíbrio, como rolamento e 
aterrissagens; nas habilidades locomotoras como o correr, saltar e pular; e na re-
alização de atividades que estimulem a consciência espacial (caminhos, direções), 
através de movimentos realizados na ginástica.

Metodologia: Será desenvolvida em formato de estações e poderão ser utili-
zados diferentes materiais alternativos. Ex.: bancos, caixotes, cadeiras, bambolês, 
cordas, colchonetes. Os alunos poderão ser avaliados em relação à qualidade dos 
padrões de locomoção, ao modo de transição de uma ação para outra, bem como 
observar se as crianças são capazes de identificar os elementos e comandos. Dica: 
escolher uma ou duas habilidades para avaliar. Ex.: rolamentos e aterrissagem.

Dispor os materiais de forma que, ao comando do professor, em cada estação o 
aluno tenha que fazer algum movimento, posição ou postura de apresentação da 
ginástica. Ao comando do professor ao chamar: pic banco, por exemplo, todos os 
alunos deverão se deslocar até um desses materiais e realizar os movimentos pro-
postos. Todos devem se deslocar até as estações o mais rápido possível. 

1º:  Pic banco: caminhar em cima do banco e na saída pular com os dois pés 
juntos e fazer a posição de aterrissagem. Desafio: Durante a passagem no 
banco, pode-se incluir a posição de avião. Adaptação: na falta de bancos, 
colocar fitas adesivas no chão e pedir que caminhem em cima dela.

2º:  Pic colchonete: propor a realização de um rolamento (rolinho, cambalhota) 
para frente. Cuidar para que mantenham o queixo próximo ao peito para 
evitar lesões. No final, levantar e realizar a posição estendida.

3º:  Pic bambolê: pular entre os bambolês, dispostos pelo solo, com os dois pés. 
Desafio: pular com os dois pés e encostar as duas mãos no solo, dentro do 
bambolê, simulando a posição grupada.

4º:  Pic Corda: várias cordas espalhadas pelo solo, caminhar entre elas na ponta 
dos pés, sem encostar nas cordas. Os braços devem estar abduzidos e esten-
didos na altura dos ombros.

Variação: fazer um labirinto de cordas de modo que tenham que encontrar o 
início de cada estação. 



253

Lisiane Reis Brum

ATIVIDADE 7

Os animais

Objetivo da atividade: O objetivo desta atividade é propiciar a execução de 
movimentos de animais trabalhando as capacidades condicionais e coordenativas. 
Propor a imitação de movimentos de animais estimula a realização de muitos mo-
vimentos utilizados na ginástica artística através das atividades locomotoras como 
correr, saltar e pular, além das habilidades de equilíbrio e coordenação. 

Metodologia: Primeiro momento: Numa breve conversa, relacionar alguns mo-
vimentos a nomes de animais. Ex.: Como o caranguejo anda? Como o sapo pula? 
Como o urso caminha? Como o camelo caminha? Organizar os alunos numa fileira 
na linha de fundo de uma quadra. Ao comando do professor, todos os alunos de-
verão se deslocar até o outro lado da quadra e voltar, caminhando da forma como 
alguns animais caminham. Ex.: ao comando do professor, imitar um urso, depois 
um caranguejo, em seguida um sapo, e assim por diante. Outros animais podem ser 
incluídos pelo professor. Desafio: fazer uma corrida de animais.

Variação 1: em circuito, onde cada estação corresponde a um animal (pode ha-
ver desenhos indicativos como forma de orientação, sem que tenha o nome do 
animal). 

Variação 2: em forma de jogo de estafeta.

ATIVIDADE 8

Circuito dinâmico

Objetivo da atividade: Esta atividade tem como objetivo a execução de vários 
tipos de saltos: no lugar, em deslocamento ao longo de diferentes caminhos, na la-
teral, saltos baixos, altos, etc. Além disso, são propostas diferentes formas de pular 
como: com os dois pés, com um pé, pular devagar, pular na lateral, etc. 

Metodologia: Durante as atividades, os alunos também poderão criar outras 
formas de saltar e pular. Movimentos de equilíbrio individualmente, ou em combi-
nação com outros movimentos, também são trabalhados nesta atividade em forma 
de circuito com várias estações, de acordo com os materiais disponíveis na escola. 
O professor poderá estabelecer rotinas de observação, enfatizando a qualidade dos 
padrões de locomoção, o modo de transição de uma ação para outra, bem como 
aspectos relacionados às atitudes dos alunos em atividades que envolvam a criação 
de nova estação.
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1ª Estação:  Correr e saltar sobre um banco ou caixa (bancadas baixas e com 
colchonetes na saída);

2ª Estação:  Pular com os dois pés juntos, através de cones ou chinesinhos (dife-
rentes trajetórias podem ser utilizadas);

3ª Estação:  Caminhar por cima de um banco sueco (ou outro material). Os alu-
nos terão que se equilibrar ao passar pelo banco e no final do per-
curso propor um salto com o corpo estendido e finalização com a 
postura de aterrissagem da ginástica (colocar colchonetes).

4ª Estação:  Saltar entre bambolês dispostos pelo chão. Pode-se determinar sal-
tar com os dois pés apenas dentro de bambolês azuis; ou com um pé 
só no vermelho, por exemplo.

5ª Estação:  Caminhar por um caminho estreito feito com duas cordas colocadas 
sobre o solo em linha reta, com braços estendidos na lateral, como 
um ginasta se equilibrando. As cordas também podem ser colocadas 
em forma de zigue-zague.

Variação: dividi-los em dois grupos e pedir para cada grupo criar uma estação 
diferente das propostas pelo professor, podendo utilizar qualquer material e qual-
quer movimento.

ATIVIDADE 9

Jogo das posições
Objetivo da atividade: trabalhar habilidades de locomoção, manipulativas e es-

tabilizadoras através de jogo.

Metodologia: Dividir os alunos em dois grupos que ficarão em colunas e organizar 
percursos utilizando cones, colchonetes, bolas e um jogo da velha com seis bambo-
lês no solo (que ficará no final do percurso que terão que percorrer). Distribuir para 
cada coluna de alunos uma bola com cores diferentes para cada equipe. Ao comando 
do professor, o primeiro aluno de cada coluna deverá correr pelo percurso até che-
gar em uma estação onde deverá deixar a bola no solo e realizar um rolamento. Em 
seguida, deverá pegar a bola e saltar com um dos pés dentro de dois bambolês que 
estarão dispostos no solo. Na sequência, o aluno correrá até o jogo da velha e colo-
cará a bola em um dos bambolês para formar o jogo. Dando continuidade, o estu-
dante voltará correndo para sua coluna e, ao chegar, outro colega realizará o mesmo 
percurso até a primeira equipe completar o jogo da velha com as bolas de sua cor. 

Variação: incluir outros materiais ao percurso como banco sueco, cordas, chi-
nesinhos, etc.



255

Lisiane Reis Brum

ATIVIDADE 10
Circuito dinâmico 2
Objetivo da atividade: o objetivo é incorporar os movimentos realizados na gi-

nástica aprimorando as habilidades locomotoras e de equilíbrio.

Metodologia: os exercícios serão trabalhados em forma de circuito com cinco 
estações, através de desafios, de acordo com o material disponível. Como em ou-
tras atividades em circuito, o professor pode estipular um determinado número de 
vezes em que cada aluno deverá passar por cada atividade.

1ª Estação:  Saltar sobre um banco ou caixa baixa (bancadas baixas e com colcho-
netes na saída). Os alunos deverão colocar as mãos no banco e saltar 
lateralmente com as duas pernas juntas, passando sob o banco;

2ª Estação:  Caminhar sob um banco sueco e fazer a posição de avião; em se-
guida, sair com um salto com os dois pés enfatizando a posição de 
aterrissagem;

3ª Estação:  Subir em um caixote e realizar o salto-estrela, que é um pulo com os 
braços e pernas afastados enquanto a pessoa está no ar. Aterrissagem 
sob os dois pés. Colocar colchonetes no chão para a aterrissagem.

4ª Estação:  Caminhar de costas sobre uma linha reta (pode-se colocar uma fita 
no chão ou caminhar em cima de uma corda, ou, ainda, em cima de 
um banco sueco, conforme a faixa etária dos alunos.

5ª Estação:  Deslocar-se entre cones imitando o caranguejo.

ATIVIDADE 11
Estafeta da ginástica
Objetivo da atividade: aprimorar habilidades de locomoção e equilíbrio através 

de movimentos utilizados na ginástica. 

Metodologia: dividir a turma em dois grupos com o mesmo número de alunos 
de forma que possam formar duplas. Posicionar duas colunas de alunos no final da 
quadra e no outro lado da quadra uma dupla de alunos de cada equipe alinhados às 
duas colunas formadas. A primeira dupla de cada coluna deverá, de mãos dadas, se 
deslocar até o outro lado da quadra ao encontro da dupla de sua equipe, passando 
juntos por dois desafios no meio do percurso: saltar entre duas cordas colocadas 
no solo e realizar a posição de avião no centro de dois bambolês colocados no solo. 
Ao chegar no final do percurso, a outra dupla segue em direção a sua equipe reali-
zando os mesmos movimentos. 
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Variação: trocar os desafios. Ex.: pular de mãos dadas com os dois pés juntos 
dentro de vários bambolês espalhados pelo chão e saltar por cima de uma corda 
amarrada em duas cadeiras ou outro objeto, de modo que fique um pouco mais 
alta do solo.

ATIVIDADE 12
Corrida dos bichos
Objetivo da atividade: propiciar a execução de movimentos de animais traba-

lhando as capacidades condicionais e coordenativas. Estimular a realização de mui-
tos movimentos utilizados na ginástica artística através das atividades locomotoras 
como correr, saltar e pular, além das habilidades de equilíbrio e coordenação, em 
que poderão ser observadas a velocidade em que as ações são controladas e a co-
ordenação entre as partes do corpo.

Metodologia: Dividir os alunos em pequenos grupos, dispostos em colunas. 
Ao sinal do professor, o primeiro aluno de cada coluna deverá se deslocar até um 
cone no final da quadra e voltar, imitando algum animal quadrúpede. No entanto, 
o percurso percorrido deverá ser dificultado pelo professor que poderá fazê-lo em 
zigue-zague. O percurso pode ser feito com cordas grandes, cones ou chinesinhos.

ATIVIDADE 13
Movimento da onda
Objetivo da atividade: A atividade da onda é extremamente divertida e enfatiza 

a habilidade de rolar lateralmente, todos com o corpo estendido ao mesmo tempo 
e com cooperação. 

Metodologia: Os alunos deverão deitar um ao lado do outro, em cima de col-
chonetes. O professor coloca um colchonete maior ou um colchão por cima dos alu-
nos. Um dos alunos deita em cima deste colchão e o professor deverá puxa-lo por 
cima dos colegas que estão deitados lateralmente. O professor pede que os colegas 
rolem um ao lado do outro como se estivessem simulando uma onda para o colega 
que está em cima do colchão e sendo puxado pelo professor. 

ATIVIDADE 14
Pega-pega animais
Objetivo da atividade: propiciar através de atividade lúdica a realização de mo-

vimentos locomotores como correr, saltar, pular; aprimorar habilidades de equilí-
brio e coordenação e aprimorar força, flexibilidade e resistência.
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Metodologia: O professor poderá demonstrar movimentos de animais, caso os 
alunos tenham dificuldades. Primeiro momento: Numa breve conversa, utilizar a 
temática dos animais e lembrar os alunos sobre como os animais caminham. Vocês 
sabem imitar a posição de um camelo? E o tatu-bola? E a girafa? A atividade é uma 
adaptação do pega-pega tradicional, em que o aluno que é pego deverá ficar na 
posição de prancha (posição do camelo). Para ser salvo um colega deve passar por 
baixo do mesmo. 

Variação: trocar a posição para a do tatu-bola, fazendo o movimento de gan-
gorrinha. A posição de gangorrinha parte da posição sentada, grupada, como os 
joelhos seguros pelas mãos, rolando para frente e para trás, repetidas vezes. 

ATIVIDADE 15

Circuito dos bichos
Objetivo da atividade: trabalhar atividades que aprimorem habilidades locomo-

toras.

Metodologia: Organizar estações para que os alunos imitem animais em cada 
uma delas. Ao comando do professor, os alunos terão que correr para a estação que 
o professor “chamou” e ficar na posição do animal referente a cada estação o mais 
rápido possível.

1º Estação:  tatu-bola (deitados no chão com braços segurando as pernas, fazer 
movimento para frente e traz), colocar colchonetes no solo.

2ª Estação:  Camelo (prancha)

3ª Estação:  lagartixa. Próximo a uma parede, colocar um bambolê no solo. Os 
alunos apoiarão as mãos dentro do bambolê e os pés na parede. 

4ª Estação:  Girafa. Deitados no chão com pernas estendidas para cima e mãos 
segurando e elevando o quadril para cima.

Variação 1: delimitar uma área específica para cada bicho. Ninguém pode ficar 
de fora.

Variação 2: Corrida dos bichos. O professor pode numerar cada aluno, sendo 
que cada número corresponderá a um bicho. Depois de numerados, dispor os alu-
nos em duas ou três colunas para então dizer qual o bicho corresponde ao núme-
ro. Nesse momento, cada coluna terá diferentes “bichos”. Ao sinal do professor, o 
primeiro de cada coluna se deslocará de acordo com o bicho que lhe foi estipulado 
de acordo com o número; no final do percurso, o aluno fará a volta em um cone e 
retornará para o primeiro aluno da coluna de sua equipe, que fará o mesmo.
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ATIVIDADE 16

Túnel da Lagartixa

Objetivo da atividade: Esta atividade enfatiza a realização das habilidades loco-
motoras, equilíbrio e coordenação entre as partes do corpo.

Metodologia: Formar um túnel com as mãos no chão e os pés na parede. As 
crianças, uma a uma, vão passando por dentro do túnel. Assim que cada aluno pas-
sar por baixo dos colegas deverá ficar na posição de lagartixa para que outros con-
tinuem passando. Desafio: delimitar um espaço e desafiá-los a passar o mais rápido 
possível pelo túnel. Pode-se realizar a atividade com o grande grupo. O professor 
poderá observar a velocidade em que as ações são controladas, bem como força e 
a amplitude de movimentos.

Variação: dividi-los em equipes e desafiar a equipe mais rápida. Caso não haja 
parede (quadras abertas, por exemplo), adaptar com a prancha (camelo) e fazer o 
“túnel do camelo”.

ATIVIDADE 17

Transferência de peso

Objetivo da atividade: Esta atividade é ótima para finalizar as aulas, como alon-
gamento. Esta tarefa motora conduz as crianças a equilibrar-se com um parceiro.

Metodologia: Em duplas, com transferência de peso. Na posição em pé, com as 
mãos segurando as mãos do parceiro. Pode-se incluir outras partes do corpo como 
costas, laterais do corpo, etc., além de realizar em posições sentados.

ATIVIDADE 18

Ginástica rítmica: bola 1 

Objetivo da atividade: O objetivo desta atividade é propiciar às crianças o co-
nhecimento da ginástica rítmica através da apresentação dos fundamentos desta 
prática com a bola. Desta forma, pretende-se incorporar o processo criativo e a ex-
pressividade de movimento presentes na ginástica rítmica e realizar manejos com 
a bola utilizados na ginástica: lançar, quicar, rolar e prensar. Além disso, as habilida-
des locomotoras como o correr, saltar e pular encontram-se presentes. 

Metodologia: Primeiro momento: o professor, numa breve conversa, pode le-
vantar algumas questões referentes a esta prática como: Vocês conhecem a ginás-
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tica rítmica? Já viram na televisão a apresentação com bolas? Vamos realizar alguns 
movimentos com bola? A partir disto, o professor apresenta brevemente esta mo-
dalidade e pode enfatizar que ela se caracteriza pela manipulação de aparelhos: 
bolas, fitas, maças, arcos e cordas.

Propor aos alunos diferentes formas de quicar e lançar a bola. Após propor for-
mas de lançar, individualmente, em duplas e/ou em trios, o professor explica que 
a bola, na ginástica rítmica, deve ser segurada com a mão mais aberta e lançada 
de forma suave com o braço mais estendido. A bola da ginástica rítmica é menor e 
mais leve do que as utilizadas nos esportes. Nesse caso, na falta de bolas deste tipo 
na escola, uma boa opção são as bolas de meia preenchidas com jornal, em que 
apenas o manejo de quicar não será possível. As próprias crianças poderão partici-
par da confecção das mesmas. 

ATIVIDADE 19

Caçador

Objetivo da atividade: propiciar atividade de aquecimento através de atividade 
lúdica, utilizando um dos manejos com a bola.

Metodologia: Todos os alunos estarão no meio da quadra. No final da linha de 
fundo, dos dois lados da quadra, estarão dois alunos, um em cada lado, com uma 
bola cada um. Ao sinal do professor, os alunos no final de cada quadra deverão 
tentar atingir seus colegas com a bola rolando. Cada aluno pego deverá ajudar os 
colegas a “caçar” os colegas restantes no meio da quadra.

Variação: os alunos que forem atingidos pela bola deverão ficar na posição de 
avião, podendo serem salvos se um dos colegas que estão fugindo encostar em 
uma de suas mãos.

ATIVIDADE 20

Bola 2

Objetivo da atividade: propiciar atividade que enfatize os manejos de rolar e 
prensar a bola no corpo.

Metodologia: Propor aos alunos diferentes formas de rolar a bola (no chão, em 
diferentes partes do corpo, individualmente e depois em duplas). Depois, dividi-los 
em grupos de três ou quatro e propor que rolem a bola de maneira contínua no solo 
entre eles. Desafio: ver qual trio consegue rolar mais rapidamente a bola.
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Variação 1: Propor aos alunos diferentes formas de prensar (segurar) a bola com 
o corpo. Ex.: com as mãos e braços bem estendidos, com os cotovelos, entre o bra-
ço e antebraço, entre o ombro e a cabeça, por entre as pernas, etc. Desafio: em 
trios, deitados no solo, passar a bola para os colegas com a bola prensada entre os 
pés e ver quem passa mais rápido.

Variação 2: Estafetas. Dividir os alunos em duas equipes e separá-los em quatro 
colunas. Em duplas, os alunos deverão conduzir uma bola de maneira que ela es-
teja prensada entre ambos, sem deixá-la cair até a coluna de sua equipe. Deverão 
passar a bola para os colegas da equipe que também a conduzirão até a sua coluna. 
Ganha a equipe que chegar primeiro na dupla que iniciou a atividade.

ATIVIDADE 21

Pega-pega com bola

Objetivo da atividade: a atividade pode ser utilizada como aquecimento enfati-
zando habilidades locomotoras.

Metodologia: Dispersos pela quadra, os alunos deverão fugir do pegador em 
posição quadrúpede, encostando as mãos no chão. O pegador com a bola deve se 
deslocar pelo espaço apenas rolando a bola pelo solo. Quando o professor disser 
“estátua” todos devem parar e o pegador deverá rolar a bola atingindo um dos co-
legas que será o novo pegador. 

Variação: incluir pegadores para que se torne mais dinâmica até o final.

ATIVIDADE 22

Estafeta dos manejos bola

Objetivo da atividade: Esta atividade enfatiza habilidades motoras de locomo-
ção e coordenação entre as partes do corpo. Observar a habilidade em manipular a 
bola nos manejos propostos.

Metodologia: Organizar a estafeta, com as diferentes formas de manejos. O pri-
meiro aluno de cada coluna vai rolando a bola no solo com as mãos, volta quicando 
e no final lança a bola para o próximo colega. 

Variação 1: vai quicando e volta com a bola prensada entre as pernas e pulando.

Variação 2: vai pulando com a bola prensada entre as pernas e volta com ela 
prensada em alguma outra parte do corpo.
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ATIVIDADE 23

Pula-corda

Objetivo da atividade: tem como objetivo principal propiciar às crianças o 
manejo com corda através de uma atividade inicial que já faz parte do universo 
infantil. 

Metodologia: Com uma corda grande o professor pode escolher dois alunos 
para que a segurem, enquanto outros alunos possam passar. A corda possibilita 
uma grande variabilidade de atividades, já que o aluno pode pular individualmente, 
em duplas ou coletivamente. 

Variação 1: cada aluno conta suas passagens, que pode ser em ordem crescente. 
Ex.: aluno 1 pula uma vez, aluno 2 pula duas vezes, e assim sucessivamente.

Variação 2: Incluir desafios: primeiro, pular com dois pés; depois, com um e, na 
sequência, com outro.

Variação 3: incluir músicas cantadas.

ATIVIDADE 24

Fundamentos com a corda

Objetivo da atividade: A atividade tem como objetivo propiciar a realização de 
manejos com corda: balancear, dobrar e envolver no corpo.

Metodologia: Primeiro momento: o professor, numa breve conversa, pode 
levantar algumas questões referentes à ginástica rítmica: Já viram na televisão a 
apresentação com cordas? Vamos realizar alguns movimentos com corda?

Propor diferentes maneiras de balanceios com a corda. Os alunos estarão espa-
lhados pelo espaço de frente para professor que estará fornecendo informações 
sobre este manejo. Uma dica interessante é utilizar música e pedir que façam no 
ritmo da mesma. Para esta atividade será necessária uma corda pequena para cada 
criança. O professor ensina como balancear a corda como os ginastas fazem na 
ginástica rítmica e também as formas de dobrar. Ex.: balancear a corda dobrada 
com a mão esquerda, depois a direita; em duplas, criar formas de balancear a corda 
como se fosse uma coreografia; depois propor em trios. Desafio: ao som de uma 
música, propor formas de manejar a corda no ritmo da música e através de deslo-
camentos pela quadra.
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ATIVIDADE 25

Festa de Peão

Objetivo da atividade: propiciar através de atividade lúdica manejos com a corda. 

Metodologia: Os alunos simulam que estão em uma festa de peão numa prova 
de laço e podem girar a corda acima da cabeça, num primeiro momento parados 
e depois em deslocamento. Após a realização dos movimentos, o professor coloca 
um cone, uma cadeira ou outro material que possa servir como desafio para os 
alunos que terão que alcançar, lançar ou envolver o objeto parado, com a corda.

ATIVIDADE 26

O mestre mandou

Objetivo da atividade: propiciar uma atividade que trabalhe ritmo, coordena-
ção e expressão corporal. A atividade enfatiza habilidades motoras de locomoção, 
ritmo e coordenação entre as partes do corpo.

Metodologia: o professor escolherá uma sequência de movimentos e os alu-
nos terão que imitá-lo. Ex.: Pular corda com os dois pés, dobrar a corda, envolver 
(enrolar) em um dos braços, balancear, formar figuras. O professor colocará uma 
música e poderá criar uma sequência coreográfica com estes movimentos para 
que os alunos realizem os manejos de acordo com o ritmo da música. Dessa forma, 
será possível incorporar a expressividade de movimento presente na ginástica rít-
mica através da realização dos manejos com a corda: balancear, dobrar e envolver 
no corpo. 

Variação: dependendo da faixa etária dos alunos, pode-se propor que criem 
uma sequência coreográfica com movimentos já aprendidos.

ATIVIDADE 27

Alongamento com corda

Objetivo da atividade: alongamento com cordas, no final de aula com manejos.

Metodologia: Propor aos alunos um alongamento, em pé, utilizando a corda. O 
professor conduz os exercícios e/ou solicita a ajuda de algum aluno. 

Variação: deitados e sentados no solo.
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ATIVIDADE 28
Explorando o bambolê (arco) da ginástica rítmica
Objetivo da atividade: propiciar às crianças diferentes manejos com o arco 

(bambolê) da ginástica rítmica. Esta atividade explora o processo criativo e expres-
sividade de movimentos através da realização dos manejos com bambolês: balan-
cear, circundar, lançar, rolar, rotação e movimentos em oito. 

Metodologia: Primeiro momento: o professor, numa breve conversa, pode levan-
tar algumas questões referentes à ginástica rítmica: Já viram na televisão a apre-
sentação com bambolês, que se chamam arcos na ginástica rítmica? Vamos realizar 
alguns movimentos com bambolês, parecidos com os que as ginastas fazem? Propor 
diferentes maneiras de balanceios com o bambolê. Os alunos estarão espalhados 
pelo espaço de frente para professor que estará fornecendo informações sobre este 
manejo: lançar para cima, lançar em duplas, circundar o bambolê (volta de 360º), em 
duplas rolar o bambolê para o colega, fazer movimentos em oito (combinação de mo-
vimentos circulares) em diferentes planos, balancear com ambos os braços. Desafio: 
fazer rotações (movimento de giro de todo bambolê em torno do seu próprio eixo), 
em contato com o solo, e verificar quem consegue ficar mais tempo fazendo a rota-
ção também em outros segmentos do corpo, como braços, cintura, tornozelo, etc.

ATIVIDADE 29
Onda com bambolê
Objetivo da atividade: Esta atividade, comumente, é utilizada no início de aulas, 

ou também no final como volta à calma.

Metodologia: todos juntos de mãos dadas, com apenas um bambolê, tentarão 
passar por dentro do arco sem a ajuda das mãos (somente com a ondulação do cor-
po), passando-o de um para outro. O professor pode incluir bambolês e desafiar os 
alunos de que um não pode encontrar com o outro que está sendo passado. 

Variação 1: dividi-los em grupos e desafiar qual o grupo passa mais rápido atra-
vés de um tempo determinado.

Variação 2: Fazer os movimentos de acordo com o ritmo de músicas lentas e 
rápidas.

ATIVIDADE 30
Estafetas dos bambolês
Objetivo da atividade: Esta atividade enfatiza habilidades motoras de locomoção. 
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Metodologia: Dividir os alunos em colunas. O primeiro aluno de cada coluna de-
verá correr com um bambolê em volta do corpo e saltar dentro de quatro bambolês 
dispostos no chão um atrás do outro. No final, onde estará um cone, o aluno lan-
çará seu bambolê no cone até acertar. Volta correndo e deverá pular com apenas 
um dos pés nos bambolês que estão no chão até chegar no colega de sua coluna. 
Lembrando que cada aluno precisa estar com um bambolê.

Variação: além dos bambolês, cordas também podem ser posicionadas no per-
curso de modo que os alunos tenham que atravessá-las com um salto.

ATIVIDADE 31
Círculo dos bambolês
Objetivo da atividade: trabalhar a consciência de relação: sobre, fora, atrás, na 

frente, ao lado, etc.

Metodologia: Montar um círculo de bambolês e pedir que cada aluno fique 
dentro de um. O professor poderá dar comandos para que troquem de bambolês 
pulando com os dois pés juntos. Ex.: todos para direita, esquerda, fora, dentro, etc.

Variação: pular fazendo as posições da ginástica: Ex.: estendida, carpada, esten-
dida fora (do bambolê), carpada dentro (do bambolê), etc.

ATIVIDADE 32
Alongamento com bambolês
Objetivo da atividade: após qualquer aula de manejos com o bambolê, realizar 

alongamento com o mesmo.

Metodologia: propor aos alunos um alongamento utilizando bambolês. O pro-
fessor conduz os exercícios e/ou solicita a ajuda de algum aluno.

ATIVIDADE 33
Manejos com maças
Objetivo da atividade: O objetivo é propiciar às crianças diferentes manejos 

com as “maças” da ginástica rítmica propondo diferentes tipos de manejos comuns 
a este tipo de aparelho: balancear, batidas, circundar, lançar e movimentos em oito. 

Metodologia: As maças não são aparelhos comuns nas escolas, mas podem ser 
substituídas por garrafas plásticas pequenas e um pouco de areia (para dar peso). 
Primeiro momento: o professor, numa breve conversa, pode levantar algumas ques-
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tões referentes à ginástica rítmica: Já viram na televisão a apresentação com ma-
ças? Explicar o que é o aparelho maça da ginástica rítmica e como irão substitui-lo.
Cada aluno deve ter sempre um par de maças. Vamos realizar alguns movimentos 
parecidos com os que as ginastas fazem? Propor diferentes maneiras de balanceios 
com a maça. Os alunos estarão espalhados pelo espaço de frente para professor 
que estará fornecendo informações. Realizar também lançamentos para cima (não 
muito altos) e tentar pegar com uma mão, depois com a outra. 

Variação: Fazer movimentos de circundar, balancear as maças, fazer batidas no 
solo com os braços estendidos e juntos em diferentes direções. Explorar movimen-
tos em oito com os braços juntos com movimento simétrico, só com um braço, 
depois com ambos os braços em movimentos assimétricos. 

ATIVIDADE 34
Estafeta das maças
Objetivo da atividade: utilizar diferentes formas de manejos. Durante esta ati-

vidade é possível observar dificuldades nas formas de manejo e nas habilidades de 
locomoção. Observar a aprendizagem da terminologia dos diferentes manejos e 
movimentos e a atenção durante o jogo.

Metodologia: Dividir os alunos em colunas. O primeiro aluno de cada coluna 
corre com as maças fazendo movimento de circundar ou pequenos círculos com 
ambas as maças. No final do percurso, colocar um par de cordas em formato de 
uma cruz, com uma linha horizontal e outra vertical. Os alunos deverão pular com 
os dois pés em cada espaço aberto (quadrante) e bater com ambas as maças no solo 
após o pulo em cada quadrante. Depois retornam para sua coluna e entrega o par 
de maças para seu colega que fará o mesmo. 

ATIVIDADE 35
Coreografia com maças
Objetivo da atividade: Realizar uma sequência coreográfica, com música, uti-

lizando os diferentes tipos de manejos e movimentos aprendidos com as maças, 
além de trabalhar ritmo e coordenação.

Metodologia: o professor poderá realizar a atividade com uma música rápida e 
outra lenta. Além dos manejos, utilizar diferentes tipos de passos e giros, de acordo 
com o nível dos alunos. Atividades com músicas e manejos de aparelhos enfatizam 
a criatividade nas formas de manejo, aprimoram o ritmo e coordenação. Como de-
safio, o professor sempre poderá propor que criem sequências coreográficas, com 
ou sem música e de acordo com a faixa etária dos alunos.
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ATIVIDADE 36

Ginástica com fitas 
Objetivo da atividade: propiciar às crianças diferentes manejos com as “fitas” da 

ginástica rítmica: balancear, circundar, espirais, serpentinas e movimentos em oito.

Metodologia: Primeiro momento: o professor, numa breve conversa, pode levan-
tar algumas questões referentes à ginástica rítmica: Já viram na televisão a apresen-
tação com fitas? Vocês acham bonito? Vamos aprender alguns movimentos com fita?
Sendo este material nem um pouco comum nas escolas, o professor precisará ofere-
cer orientações acerca de manejos e movimentos. Primeiramente, ensinar os alunos 
a forma adequada de segurar a fita. A ponta do estilete, caso esta parte seja mais 
longa deve ficar em contato com a palma da mão, sendo que, ao fechar a mão para 
pegá-lo, o dedo indicador o maneja. Caso o estilete seja mais curto (palito de picolé, 
por exemplo), esta parte deverá ser manejada com o polegar para que tenham mais 
força. Ensinar às crianças que as ginastas, ao manejar as fitas, ficam na ponta dos pés.

1º:  Propor que façam vários movimentos com a fita, sem interferir;

2º:  Conduzir os seguintes manejos e enfatizar a diferença em fazer movimentos 
com o braço e com o punho. Enfatizar o movimento de braço estendido para 
cima e punho flexionado para baixo para manipulação do aparelho.

3º:  Balancear a fita de um lado para o outro, primeiro com um braço, depois 
com o outro;

4º:  Espirais (movimentos arredondados que formam um pequeno círculo “boli-
nha”). Sempre com ambos os braços.

5º: Serpentinas (movimentos de “zigue-zague”, vai e volta num movimento contí-
nuo). Fazer zigue-zague com ambos os braços, em diferentes planos e direções.

6º:  Movimentos em oito, primeiro com um braço, depois com o outro.

Observação: a fita é um material que poucas escolas possuem. A fita da ginás-
tica rítmica é um aparelho composto por uma parte mais rígida, comprida e cilín-
drica, de aproximadamente 35 cm, denominada estilete, e outra parte, flexível, de 
tecido que pode ser cetim, seda, etc. com 5m ou 6m. No entanto, para crianças 
pequenas, Nunomura (2016) sugere a utilização de 3m e para crianças maiores e 
adolescente as de 4 m. Adaptação para o estilete: cabinho do mata-moscas (sem 
a parte de borracha) ou bambu fino e cortado do tamanho do estilete. Adaptação 
para o girador: parafuso com a ponta em círculo e clips. Adaptação para a fita: tiras 
de tecido de lençóis ou toalhas velhas de mesa, papel crepom ou jornal que será de 
breve aproveitamento (NUNOMURA, 2016). Outra dica é utilizar palitinhos de picolé 
e simplesmente colar fitas na ponta (tamanho de acordo com a idade das crianças).
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ATIVIDADE 37

Brincadeira movimentos circulares

Objetivo da atividade: manusear a fita através de comandos que simulem ma-
nejos com a fita, utilizados na ginástica rítmica. O objetivo é explorar o processo 
criativo e a expressividade de movimento.

Metodologia: o professor propõe aos alunos que façam movimentos com as 
fitas de acordo com as imagens que ele solicitar e que tenham relação com os ma-
nejos. Ex.: fazer um furacão, desenhar uma bola gigante, um espiral de caderno, 
uma cobra se deslocando rapidamente no chão, etc. 

ATIVIDADE 38

 Sequência coreográfica

Objetivo da atividade: realizar uma sequência coreográfica, com música, utili-
zando os diferentes tipos de manejos e movimentos aprendidos com as fitas. 

Metodologia: o professor conduzirá a atividade. No entanto, esta condução 
dependerá muito da faixa etária dos alunos. Alunos menores podem ser condu-
zidos por uma coreografia criada pelo professor, enfatizando a suavidade dos mo-
vimentos na ginástica rítmica, além de estimular a expressividade de movimentos 
que esta prática permite. Alunos nas fases finais do ensino fundamental podem 
ser desafiados a criarem pequenas sequências coreográficas, compondo ao final 
coreografias simples com ou sem música. Segundo Santos et al. (2010), a coreogra-
fia é a harmonia existente entre os elementos corporais, a música e o manejo dos 
aparelhos, elementos que correspondem a trilogia da ginástica rítmica. Na escola, 
deve-se optar pela elaboração de coreografias com músicas conhecidas, com boa 
marcação rítmica, que sejam alegres e vibrantes a fim de estimular a cooperação e 
motivação de todos.

ATIVIDADE 39

Circuito das ginásticas

Objetivo da atividade: a atividade engloba vários elementos de ambas as ginás-
ticas enfatizando habilidades locomotoras e manipulação de objetos. 
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Metodologia: o professor poderá observar, corrigir, desafiar e incentivar postu-
ras e posições que caracterizam estas modalidades. Num primeiro momento pedirá 
que realizem as atividades com calma e devagar. 

1º:  Colocar um bambolê apoiado sobre dois tijolos ou objeto pequeno, de modo 
que consigam pular dentro do bambolê;

2º:  Passar rolando lateralmente por baixo de uma corda, que pode ser colocada 
amarrada entre duas cadeiras;

3º:  Realizar uma estrela no solo. Deverão ser colocados bambolês no solo para 
uma estrela mais “reta”; deverão colocar mãos e pés na sequência dos bam-
bolês.

4º:  Caminhar em cima de um banco manipulando uma bola, que estará ao lado 
do banco. Os alunos deverão lançar a bola para cima enquanto caminham 
pelo banco. No final, saltar e ficar na posição estendida.

5º:  Saltar por vários bambolês dispostos pelo chão segurando a bola. 

Variação: Em forma de competição. Dividi-los em dois grupos e desafiá-los a 
fazer em duplas, sendo que cada dupla sempre deverá iniciar ao mesmo tempo os 
movimentos de cada estação.

ATIVIDADE 40

Elefantinho

Objetivo da atividade: para aprendizagem da parada de cabeça, os alunos pre-
cisam ter força nos membros superiores e no abdômen. Esta atividade pode ser 
proposta para alunos mais avançados no ensino de movimentos que exijam força 
e equilíbrio. 

Metodologia: o elefantinho consiste em apoiar os joelhos sobre os cotovelos. 
É indicado como educativo para a aprendizagem de parada de cabeça/parada de 
três apoios. Para que fiquem em três apoios, o professor pode desenhar no solo 
pequenos triângulos. O aluno executa o triângulo apoiando a cabeça no ápice do 
triângulo e as mãos nos vértices da base. Após realizar os apoios, o aluno pode 
tentar aproximar os pés das mãos até os joelhos ficarem próximos dos cotovelos, 
em que apoiará os joelhos nos cotovelos elevando os pés do solo. Esta seria uma 
parada de cabeça grupada (NUNOMURA, 2016). No entanto, cabe ao professor ana-
lisar se esta atividade é adequada para a faixa etária e nível de seus alunos, pois a 
frustração de não conseguir realizá-la poderá torná-la desmotivadora para alguns.
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ATIVIDADE 41

Burrinho

Objetivo da atividade: aprimorar força e equilíbrio.

Metodologia: O burrinho é um educativo para a evolução da aprendizagem da 
parada de mãos na ginástica. Consiste num movimento realizado na posição de 
quatro apoios, pés unidos, com elevação dos pés até quase ficar num apoio, em 
que os pés após subirem retornam ao solo. Esta atividade pode ser incorporada 
juntamente com atividades que envolvam os movimentos dos animais, enfatizando 
elementos de força e equilíbrio, extremamente, trabalhados na ginástica artística.

ATIVIDADE 42

Corrida das cores

Objetivo da atividade: aprimorar habilidades locomotoras e estimular aspectos 
cognitivos, afetivos e de cooperação entre todos.

Metodologia: de acordo com o número de alunos, dividir a turma em quatro 
equipes que se posicionarão ao fundo da quadra. Do outro lado da quadra, o pro-
fessor colocará um desenho em um cartaz ou folha bem grande que estará fixada 
no solo. O professor desenhará uma sequência com bambolês de diferentes cores, 
cordas e bolas. No meio da quadra, entre os alunos e o desenho, estarão vários 
materiais espalhados pelo solo, entre eles: cordas, bambolês e bolas. Um aluno de 
cada equipe, ao sinal do professor, deverá se deslocar até o desenho, olhar a dispo-
sição em que se encontram desenhados os materiais, inclusive suas cores, e tentar 
reproduzir o mesmo desenho, pegando na volta do percurso os materiais que estão 
disponíveis no meio da quadra. Ganha a equipe que reproduzir o desenho na mes-
ma sequência.

Variação: dificultar o percurso de volta. Depois que olhar o desenho, deslocar-
-se na volta de acordo com o material que pegar. Ex.: voltar pulando corda, voltar 
passando o arco pelo corpo como se estivesse “pulando corda” e voltar quicando 
a bola.

Considerações
A diversidade de atividades para o ensino da ginástica vai muito além das ex-

postas. A ideia foi apresentar atividades básicas para que, a partir da criativida-
de de cada professor, novas ideias e combinações de movimentos possam surgir. 
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Como afirmam Gallahue e Donnelly (2008), as crianças podem estar prontas para 
combinar elementos de uma categoria, como de equilíbrio, ou de uma variedade 
de categorias como rolamentos, equilíbrios ou transferência de peso, com ou sem 
equipamento, individualmente, com parceiros ou em grupos. É importante planejar 
tarefas motoras apropriadas para o nível desenvolvimentista das crianças que cada 
professor ensina.

Oportunizar o conhecimento da ginástica artística e/ou rítmica nas escolas parte 
do princípio de que é preciso adaptar essas modalidades competitivas não apenas 
direcionando todas as atividades, mas explorando ao máximo todas as possibilida-
des e movimentos, propondo solução de problemas e estimulando a criatividade. 
A falta de materiais, tempo de organização das atividades, bem como a constante 
busca por atualizações, devem ser superadas por aqueles que se dedicam em fazer 
o melhor por acreditarem na potencialidade de sua função enquanto educador.
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O estilo de vida contemporâneo ocidental leva a uma baixa variedade de mo-
vimentação do corpo. Nos centros urbanos, onde vive a maioria da população, há 
pouca liberdade física para explorar as possibilidades de movimentação humana. 
Por exemplo, uma pessoa que vive em um apartamento, pode ir perdendo a habili-
dade de se aproximar do solo, devido à altura média dos móveis, que chega somen-
te a meio metro (cadeira, sofá, vaso sanitário, entre outros). Em geral, os lares e as 
cidades não exigem estratégias motoras complexas; o conforto que a tecnologia 
oferece está restringindo a capacidade de se movimentar (SATURBANO, 2017). Nes-
te cenário, um tanto catastrófico, encontram-se as práticas corporais de aventura 
(PCA), como uma possível estratégia para explorar movimentos corporais de forma 
ampla e, principalmente, promovendo desafios aos seus praticantes, que precisam 
‘sair de sua zona de conforto’.

Neste capítulo, inicialmente, serão apresentados alguns aspectos das manifes-
tações das PCA na mídia, e suas relações com o imaginário coletivo,bem como suas 
perspectivas de práticas, além dos mitos do esporte de aventura, que podem ini-
ciar na escola. Destaca, também, uma abordagem básica sobre as contribuições da 
aventura na formação dos indivíduos em quatro facetas: a racionalidade, o corpo e 
sua saúde, a emoção e a espiritualidade.

Em seguida, uma contextualização, com relação à inserção geográfica da Serra 
Gaúcha como um potencial cenário para os praticantes das modalidades de aventu-
ra. Isso porque, além da influência da mídia sobre os esportes de aventura, a sensi-
bilização promovida pelos professores, na escola, desperta para novas descobertas 
de viagens e destinos além dos tradicionais, e a busca por aventura pode ser uma 
opção turística.

O

CAPÍTULO

13

Práticas Corporais
de Aventura

Renata Ramos Goulart
Lucas Fruet Gil
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A concepção teórica junto à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 
2017), que apresenta a PCA como Unidade Temática nas aulas de Educação Física 
para a educação básica, também está presente neste capítulo, que estabelece aqui 
uma interface com a Educação Ambiental, um pressuposto contemporâneo para 
uma reflexão-ação na escola, de forma integrada com a Educação Física.

Por fim, a sugestão de propostas para serem aplicadas aos alunos, de acordo 
com a realidade de cada escola. Serão apresentados dois exemplos de temas, com 
alguns conteúdos sugeridos, além de atividades que, com certeza, deverão ser ana-
lisadas para serem adaptadas de acordo com sua viabilidade.

As manifestações da PCA na mídia e o imaginário 
coletivo do mito nos esportes de aventura

De acordo com Dias (2007), foi no período pós-Segunda Guerra Mundial que 
surgiram modalidades como snowboarding, mountain bike, o voo livre, além dos 
imensos avanços nos equipamentos, técnicas e concepções de modalidades, como 
no caso do surf e montanhismo. As novas dinâmicas sociais e a crescente urbaniza-
ção despertaram formas distintas de buscar ambientes naturais e práticas esporti-
vas, principalmente no processo de formação de identidades. Tais acontecimentos 
tornaram-se uma nova maneira de formar símbolos de identificação coletiva, mar-
cada por um intenso fluxo de ideias, imagens e produtos.

As imagens de praticantes de esportes de aventura divulgadas na mídia, geral-
mente vêm envolvidas em um contexto muitas vezes inatingível, pois suas façanhas 
estão relacionadas a práticas em lugares extremos e com alto risco, além de equipa-
mentos e materiais de alto custo para a maioria da população. Estes elementos con-
tribuem para a formação de alguns mitos nestes esportes de aventura. No entanto, 
segundo Campbell (2007), o papel do mito faz parte da existência humana, onde es-
ses mesmos têm sido viva inspiração de todos os demais movimentos do corpo e da 
mente criativa. Crianças podem inspirar seus movimentos em seus ídolos do esporte 
e reproduzi-los de forma lúdica e natural nas brincadeiras do dia-a-dia: um surfista, 
um ciclista, um escalador, etc.. Campbell (2007) considera o mito como componente 
da cultura, afirmando que as artes, a filosofia, as ciências e as formas de organização 
social o contêm. Retomemos, aqui, as práticas corporais de aventura e busquemos 
os mitos desses esportes, para que possamos ressignificar com os alunos na escola. O 
mito poderá ter o papel de aventureiro, de herói, mas com corpo e alma, como qual-
quer ser humano, e não alguém mágico ou místico de outro universo, com poderes 
além dos humanos, e sim um atleta que treina muito e pratica modalidades além das 
tradicionais. Com essa perspectiva, o professor de educação física poderá ser o me-
diador que pode apresentar, aos seus alunos, esse tão sonhado mundo dos esportes 
de aventura, através de vivências práticas mais simples e acessíveis, mas que podem 
sensibilizar seus praticantes para, quem sabe, futuramente, saltos mais ousados. 
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Segundo Neimanm (2012), o ser humano, quando se trata das questões relacio-
nadas à aventura, apresenta quatro facetas que, juntas, formatam nossa experiên-
cia com a vida:

1-  A racionalidade que, hoje, no mundo ocidental científico-tec-
nológico é muito requisitada e que vem sendo trabalhada por 
todo o sistema educacional, da pré-escola à universidade. O 
cérebro recebe algumas informações, computa-as com as 
que já possui, e ora discorda, ora concorda;

2-  O corpo e sua saúde, temática muito cara aos profissionais da 
educação física, entre outros e, aqui, as atividades de aventu-
ra estão dialogando diretamente, pois tratam de movimentos 
corporais e do desenvolvimento da integridade corporal do 
nosso organismo;

3-  A emoção, aquela que está diretamente ligada aos medos, 
aos amores, às paixões, aos ódios, enfim, aos sentimentos hu-
manos. Somos basicamente seres emocionais, muito mais do 
que imaginamos;

4-  A dimensão espiritual, com ares que talvez pareçam mais me-
tafísicos, os quais muitos nem acreditam existir. Seria uma 
dimensão maior, que nos move pela vida e que nos liga aos 
outros seres, às outras pessoas, a outros lugares. 

(NEIMANM p. 13 - 14, 2012)

Geralmente, busca-se apenas a dimensão da racionalidade; os demais componen-
tes ficam esquecidos ou são pouco mencionados, tanto na escola, quanto nas demais 
atividades sociais. As PCA podem contribuir para resgatar todas as diferentes dimen-
sões, pois além da racionalidade, o movimento corporal é ativado em sua essência, 
o que promove um despertar de diferentes emoções que partem, muitas vezes, do 
medo até a alegria da satisfação do desafio sendo superado, pelo fato de estar em 
contato direto com a natureza, podendo perceber que existem forças maiores e mais 
poderosas como, por exemplo, o vento e as marés do mar, e que, para uma prática de 
aventura segura e satisfatória, todas estas dimensões precisam estar em equilíbrio.

A Serra Gaúcha como cenário para os praticantes 
de esportes de aventura

A descoberta dessas novas possibilidades de movimento pode iniciar na escola 
e seguir para práticas de lazer com amigos e familiares, inclusive motivando viagens 
a destinos que ofereçam essa experiência de aventura, seja em parques específi-
cos, com diferentes modalidades, tipo: arvorismo, tirolesa, rapel, entre outros, assim 
como destinos junto à natureza, para prática de trilhas, mountain bike, escaladas, etc.
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No decorrer de algumas décadas, as PCA consolidaram-se no mercado turístico, 
assim como nas mídias. São inúmeras as possibilidades de pacotes turísticos para os 
mais variados destinos, no Brasil e no mundo, por meio da vivência de modalidades 
de aventura. Nas mídias, são transmitidos, constantemente, campeonatos que en-
volvem PCA, tanto realizados na natureza, como em ambientes urbanos. As imagens 
também são muito utilizadas em propagandas, comerciais e revistas especializadas. 
Outro destaque é a inclusão das modalidades de surf, escalada, skate na edição dos 
próximos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 (FRANCO; TAHARA; DARIDO, 2018). 

Neste cenário expansivo das PCAs, destaca-se a região da Serra Gaúcha no Rio Gran-
de do Sul. Devido a suas características geográficas, a região dispõe de uma variedade 
de ambientes naturais propícios para as PCA. A Serra Gaúcha conta com destinos con-
solidados para o turismo de aventura, com destaque para as cidades de Cambará do Sul, 
Canela, Criúva - Caxias do Sul, Nova Roma do Sul, Três Coroas, São Francisco de Paula, 
destacando-se as modalidades de mountain bike, rafting, voo livre, escalada, trekking.

França (2016) destaca dentre os vários aspectos da Figura 1, a relação aluno/
professor. É a partir da construção desta relação que serão desenvolvidos e discu-
tidos os conteúdos da PCA, fomentando discussões sociais, envolvendo a temática 
e seus significados. Como conteúdo da educação física, as PCA podem contribuir 
para o desenvolvimento da motricidade, da cooperação, do lúdico, do lazer, além 
da consciência ambiental. Todavia, para que isso ocorra, torna-se fundamental o 
conhecimento do professor sobre as modalidades a serem desenvolvidas, além de 
compreender a relação das práticas com a educação ambiental.

Figura 13.1 -  Mapa Conceitual das implicações que envolvem as 
Práticas Corporais de Aventura na escola

Fonte: França (2016)
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Muitas escolas que estão em ambiente urbano, estão próximas destes destinos, 
ou até mesmo de outros atrativos naturais, como parques, bosques, cachoeiras, en-
tre outros. Ao se pensar nas escolas na zona rural, o acesso à natureza tende a ser 
mais facilitado. A educação física, com as PCA pode, então, aproximar o aluno deste 
ambiente natural, associando a educação ambiental a essa experiência prática.

A concepção teórica e a relação com a educação ambiental
A conexão direta com a educação ambiental estabelece uma interface onde o 

professor de educação física identifica uma oportunidade de ação pedagógica cole-
tiva com outros professores na escola pois, realizar práticas corporais de aventura, 
requer do aluno uma ação nas oito dimensões de conhecimento que permitem a 
tematização dessas práticas como saberes escolares: Experimentação, Uso e apro-
priação, Fruição, Reflexão sobre a ação, Construção de valores, Análise, Compreen-
são e Protagonismo comunitário (BRASIL, 2017)

Partindo do pressuposto que a educação ambiental, de acordo com Neiman 
(2012), propõe um debate sobre a premência da sociedade atual de repensar suas 
atitudes e seus valores, quando se trata da sua relação com o meio ambiente, o alu-
no na educação básica precisa compreender os conceitos de educação ambiental, 
para que possa rever suas ações e promover mudanças de suas atitudes, com foco 
numa sustentabilidade incorporada e praticada diariamente.

A Política Nacional de Educação Ambiental de 1999, determina que: 
“Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais 
o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualida-
de de vida e sua sustentabilidade.” (BRASIL/Lei nº 9795/1999, Art 1º)

Numa visão mais prática, é possível utilizar os esportes de aventura em ambiente es-
colar, como destaca Rodrigues e Darido (2006) e Tahara e Darido (2014), como uma pro-
posta possível com a temática ligada ao meio ambiente e, consequentemente, à educa-
ção ambiental, pois o esporte é uma manifestação cultural da sociedade e, desta forma, 
destaca-se como uma ferramenta ativa neste processo educacional. Estes autores ainda 
abordam que tal conteúdo apresenta possibilidades de reflexões e vivências junto aos 
alunos, durante o desenvolvimento das aulas onde, além da educação ambiental, a edu-
cação para o lazer, a própria socialização são promovidas de forma espontânea.

A BNCC (2017) apresenta a temática das PCA em ambiente urbano, para os 6º e 
7º anos e, na natureza, para os 8º e 9º. São assim distribuídos, para que os alunos 
possam ter diferentes oportunidades de práticas, levando em conta o próprio am-
biente escolar e sua inserção física no meio urbano e/ou rural, e as possibilidades 
de atividades aliadas à criatividade do professor.

O quadro a seguir identifica algumas modalidades de PCA associadas ao ambien-
te urbano e na natureza, segundo a Base Nacional Comum Curricular(2017):
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Quadro 13.1 - PCA como unidade temática

Unidade Temática 6° e 7° anos 8° e 9° anos

Práticas Corporais 
de Aventura (PCA)

PCA Urbanas PCA na Natureza

Skate
Parkour
Patins

Bicicleta

Corrida de Orientação
Trilha interpretativa

Mountain Bike
Tirolesa

Arvorismo

As propostas de aplicação prática nas aulas de educação física
Sendo, muitas vezes, um desafio para os professores na escola, abordar os 

conteúdos relacionados às PCA, seguimos com algumas sugestões de duas unida-
des temáticas para que possa servir de incentivo para criar novas estratégias nas 
aulas de educação física, sendo uma para as PCA em ambiente urbano e outra em 
ambiente natural.

As unidades temáticas aqui propostas ainda buscam uma integração com outros 
componentes curriculares e levam em conta os Temas Especiais da BNCC, como já 
citado anteriormente, com foco na educação ambiental, principalmente. 

Quadro 13.2 -  proposta de unidade temática de PCA Urbana: 
Bike/ciclismo (6º e 7º)

Aula Conteúdos Atividades Propostas

1

Relação 
histórica entre 
o homem e a 
bicicleta

Contextualização: 
-  assistir ao documentário: “História da bicicleta” (https://www.you-

tube.com/watch?v=62hlggoTXAo) utilizando computador/projetor.
- debate sobre o filme com questionamentos pertinentes 
Pratica corporal: 
-  Representação de cenas teatrais onde a bicicleta deverá ser repre-

sentada em pequenas histórias criadas pelos alunos, tendo como 
referência o documentário

2

Caracterização 
da Bicicleta 
como meio de 
transporte

Prática corporal:
-  com as 4 bicicletas (disponibilizadas pelos próprios alunos ou pelos pro-

fessores), formar 4 grupos que deverão organizar um percurso no pátio 
da escola ou ginásio, simulando uma via urbana. Os alunos que compõem 
os grupos deverão se revezar na bicicleta, compartilhando com os colegas 
e auxiliando sempre que necessário. Os cenários podem ser organizados 
com cones, bambolês, giz ou outros materiais criados pelos alunos, que 
também podem representar pedestres e outros meios de transporte.

3
Bike: uma 
prática 
esportiva

-  palestra com um atleta local praticante da modalidade que deverá 
contar sua história, mostrar equipamentos de segurança para a prá-
tica e responder questionamentos dos alunos.

Prática corporal:
- praticar um circuito funcional de exercícios para ciclistas

4
Passeio 
ciclístico da 
turma -parte 1

- apresentação da proposta aos alunos
-  organização dos grupos e tarefas para organizar o passeio ciclístico 

da turma
- definição do percurso do passeio (próximo à escola, se possível)
Prática corporal:
-  caminhada para reconhecimento do percurso e registro fotográfico dos 

principais pontos de referência para construção do mapa do percurso

As propostas de aplicação prática nas aulas de educação física
Sendo, muitas vezes, um desafio para os professores na escola, abordar os 
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5
Passeio 
ciclístico da 
turma - parte 2

- construção do mapa do percurso com as fotos 
-  discussões/reflexões sobre os procedimentos de segurança para a 

realização do passeio ciclístico 

6
Passeio 
ciclístico da 
turma-prática 

Prática corporal:
Vivência do passeio sendo realizada pelos alunos e professores 

7
Avaliação 
da unidade 
temática

-  elaboração de uma redação, contando suas experiências com a bici-
cleta em aula, bem como de que forma colaborou com o processo, 
na realização das atividades e tarefas ao longo das aulas.

Quadro 13.3 -  proposta de unidade temática de PCA Natureza: 
oficinas práticas sobre esportes na natureza (8º e 9º)

Aula Conteúdos Atividades Propostas

1
Praticas corporais 
de Aventura na 
natureza

-  aula expositiva sobre o conceito de PCA na natureza e algumas 
modalidades mais praticadas na região

- debate sobre o conteúdo apresentado
-  construção de um painel com desenhos, imagens e palavras 

que tenham relação com as PCN que deverá ser fixado na sala
-  formar pequenos grupos com os alunos. Cada grupo deverá 

escolher uma modalidade de esporte de aventura na natureza 
(por exemplo: trilha, corrida de orientação, escalada, arvoris-
mo, etc) e deverá providenciar para a próxima aula: Conceito, 
histórico, equipamentos, principais atletas praticantes. Além 
do conteúdo, ilustrar com imagens e, com isso, organizar uma 
apresentação para compartilhar com os colegas e professor.

2
As modalidades de 
PCA na natureza
Trilha sensorial

- apresentação da pesquisa realizada pelos alunos
- debate sobre as modalidades apresentadas
Prática corporal:
-  realizar uma trilha sensorial no pátio da escola. Os alunos deve-

rão estar vendados e serão guiados por um fio estendido que 
estará alinhado ao longo do percurso. Os alunos deverão se-
gurar o fio com uma das mãos, para ter orientação do trajeto. 
Poderão transpor obstáculos, como desviar de árvores, passar 
por baixo de mesas, ou por cima de bancos.

-  como tarefa de casa, elaborar um relatório sobre a vivência na 
atividade, descrevendo as facilidades e dificuldades em realizar 
a mesma.

3

Construção das 
oficinas de práticas 
das modalidades de 
PCA - parte 1

-  Debate sobre as facilidades e dificuldades identificadas pelos 
alunos (retomada do tema de casa)

-  nos mesmos grupos já formados, os alunos deverão elaborar 
uma estratégia de praticar a modalidade que apresentaram aos 
colegas. Poderão realizar pesquisas, conversar com praticantes 
da modalidade, para auxiliar na atividade. Poderão construir 
equipamentos com materiais alternativos e, principalmente, 
adaptar ao ambiente da escola, no máximo nos arredores.

4

Construção das 
oficinas de práticas 
das modalidades de 
PCA - parte 2

-  apresentação das ideias ao professor, que deve mediar a viabi-
lidade de aplicação

-  construção dos materiais e estruturas necessárias à realização 
da vivência da modalidade

-  cada grupo será responsável por um dia de prática, aplicando 
aos colegas a vivência da modalidade, sempre sendo mediado 
pelo professor. Será feito um sorteio para definir a ordem de 
apresentação.

5
Aplicação da oficina 
da modalidade de 
PCA - grupo 1

-  com a ajuda do professor, o grupo de alunos deverá aplicar aos 
colegas a vivência da modalidade
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6
Aplicação da oficina 
da modalidade de 
PCA - grupo 1

-  com a ajuda do professor, o grupo de alunos deverá aplicar aos 
colegas a vivência da modalidade

7
Aplicação da oficina 
da modalidade de 
PCA - grupo 1

-  com a ajuda do professor, o grupo de alunos deverá aplicar aos 
colegas a vivência da modalidade

8 Avaliação da 
unidade temática

-  aplicar um pequeno questionário com perguntas relacionadas 
às modalidades trabalhadas em aula

Ainda sobre a avaliação, o professor poderá elaborar uma planilha onde pode 
acompanhar o desenvolvimento do processo de cada aluno, em cada uma das uni-
dades, além de outros instrumentos de avaliação que podem ser integrados com 
outros componentes curriculares, se assim for o caso, como, por exemplo, Língua 
Portuguesa, na correção das redações e relatórios; Artes, na construção de painéis 
e demais materiais, dentre outras disciplinas que podem ir se relacionando ao lon-
go do processo pedagógico. 

É importante ressaltar que tais sugestões merecem reflexão e análise para sua 
aplicação em diferentes contextos na escola, mas destacamos que a criatividade 
do professor e dos alunos não deve ser desprezada, pois praticar as diferentes mo-
dalidades de PCA, tanto urbanas quanto na natureza, fazem parte da nossa cultura 
e, de alguma maneira, é divertido retomar ou estimular tais vivências no ambiente 
escolar. Os alunos percebem aulas mais dinâmicas, e o professor sempre recebe a 
retribuição dos alunos em seu desempenho motor, social e emocional.
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A inclusão educacional é um assunto em evidência nas escolas brasileiras, 
dada a complexidade do assunto, especialmente quanto às necessidades educacio-
nais específicas como a de estudantes com deficiência.

O atual cenário preconiza que o ensino regular promova o desenvolvimento e a 
participação de todos os estudantes, respeitando suas diferenças e atendendo suas 
necessidades sem nenhum tipo de discriminação (BRASIL, 2008). Com isso, viven-
ciamos os pressupostos da educação na perspectiva da inclusão. Um dos marcos 
ocorreu em 2008, com a publicação da Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva. Por consequência, adveio apoio técnico e finan-
ceiro da União aos sistemas públicos de ensino, com a finalidade de ampliar a oferta 
do Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, matriculados na rede 
pública de ensino regular.

Em virtude dessa política educacional, as escolas regulares receberam a missão 
de zelar e cumprir os pressupostos de uma educação inclusiva, passando a atender 
estudantes com deficiência em classes comuns. É impossível negligenciar o fato de 
que pessoas com deficiência estiveram, ao longo da história, às margens do acesso 
à educação. O fato de ter uma deficiência, seja qual for, traz como consequência 
estigmas sociais, tais como o da incapacidade ou de dependência. Sem dúvida, a 
deficiência implica em algum impedimento, mas o potencial da pessoa pode ser 
desenvolvido quanto às múltiplas possibilidades de descobertas. 

A lógica da educação inclusiva está em constante movimento, principalmente 
no respeito às diferenças, de forma mais humana e com menos preconceito. Po-
rém, talvez ainda exista certa dificuldade em fazê-la se efetivar nas salas de aula. 
Precisamos de educadores com essa racionalidade, que estimulem práticas de soli-
dariedade e de cooperação.

A inclusão educacional é um assunto em evidência nas escolas brasileiras, 
dada a complexidade do assunto, especialmente quanto às necessidades educacio-
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Assim, o professor surge como um potencial agente transformador da realidade 
ao reconhecer e agir frente a uma educação na perspectiva da inclusão (GORGATTI; 
ROSE JÚNIOR, 2009; FERNANDES; MÜLLER, 2009). Mesmo com o entendimento de 
que alcançar os objetivos traçados por essa perspectiva é dever de todos, resulta 
que, por muitas vezes, o professor torna-se o principal responsável por acolher e 
dar condições para que estudantes com deficiência possam desenvolver suas habi-
lidades e suas potencialidades.

Diante dessas questões, a Educação Física também tem seu papel de compro-
misso frente à inclusão de estudantes com deficiência, uma vez que faz parte do 
currículo das escolas. Além disso, a Educação Física aparece em diversos estudos 
como um componente curricular com forte potencial para a inclusão de estudantes 
com deficiência na rede regular (RODRIGUES, 2003; FERREIRA; CATALDI, 2014; RAI-
MUNDO, 2014; GORGATTI; ROSE JÚNIOR, 2009; FERNANDES; MÜLLER, 2009), con-
tribuindo com a superação dos estigmas que cercam as pessoas com deficiência.

Com esse entendimento, este capítulo surgiu no intuito de apresentar algumas 
possibilidades práticas que podem ser desenvolvidas com estudantes com algum 
tipo de deficiência no meio escolar, além, é claro, de provocar reflexões sobre o 
tema. Inicialmente, nos voltaremos ao fenômeno da Educação Física Adaptada. 

 Educação Física Adaptada
Em decorrência das constantes transformações que envolvem a educação, ob-

serva-se também importantes modificações na área da Educação Física escolar. Po-
demos citar, como exemplo, o tradicional esporte competitivo, que tem dividido 
espaço com as práticas voltadas para o lazer e a saúde. 

O histórico da Educação Física escolar a distancia das práticas educacionais vol-
tada às pessoas com deficiência. Entretanto, trata-se de uma área que desperta 
fascínio nos estudantes e que pode assumir um importante papel de estreita cola-
boração com o exercício da cidadania. 

É importante mencionar que os primeiros registros de atividade física e esportes 
para pessoas com deficiência surgiram por meio dos esportes adaptados1. Esse mo-
vimento levou ao conceito de Educação Física Adaptada (EFA), recurso que também 
pode ser utilizado como alternativa no meio escolar. 

1 O esporte adaptado pode ser definido como o esporte modificado ou especialmente criado para 
ir ao encontro das necessidades únicas de indivíduos com algum tipo de deficiência. Ele pode ser 
realizado de forma integrada, em que indivíduos com e sem deficiência praticam e competem jun-
tos, ou de forma segregada, em que pessoas com deficiência praticam e competem separadamente 
daquelas sem deficiência. (GORGATTI; BOHME, 2008).
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Existem referências que apontam as pessoas surdas como as primeiras pessoas 
com deficiência que se apresentaram no cenário esportivo. As atividades esporti-
vas para surdos levaram a uma competição formal, os Jogos do Silêncio, com sua 
primeira edição em 1924 (ARAÚJO, 1997).

Porém, as atividades esportivas para pessoas com deficiência tiveram projeção 
após a Segunda Guerra Mundial, em 1944, na Inglaterra, tendo como pioneiro o 
Professor Dr. Sir Ludwig Guttmann, que introduziu práticas e atividades esportivas 
como forma de tratamento médico, objetivando a recuperação e melhora das ca-
pacidades físicas dos soldados (WINNICK, 2004; GORGATTI; BOHME, 2008; ARAÚJO, 
1997; VIEIRA, 2013). Essa proposta ganhou corpo com a organização de jogos e com-
petições internacionais, culminando na estruturação dos atuais Jogos Paralímpicos2. 

No mesmo período, nos Estados Unidos, outra corrente se utilizou da adaptação 
dos esportes, inicialmente com o basquetebol, mas com um enfoque esportivo e 
competitivo associado à intenção de inserção e reabilitação social (COSTA; BERTO-
NI SOUSA, 2004). Como consequência, o interesse pelo esporte aumentou de tal 
maneira que incluiu não só veteranos de guerra, mas também civis com deficiência 
física (ARAÚJO, 1997). 

Assim, surgiu nos Estados Unidos, na década de 1950, a primeira concepção 
de EFA compreendida como uma parte da Educação Física, que tem como foco 
a intervenção profissional no contexto das pessoas com necessidades especiais. 
Fundamenta-se em saber lidar com as diferentes potencialidades das pessoas que 
apresentam um quadro diverso de condições para a prática das atividades físicas. 
Seu objetivo é o desenvolvimento da cultura corporal de movimento, abrangendo 
diferentes atividades físicas como ginástica, jogos, esportes, danças, etc. (SILVA; 
SOUZA; VIDAL, 2008; PEDRINELLI; VERENGUER, 2005). 

No que tange à Educação Física Escolar, podemos examinar algumas contribui-
ções da EFA, que pode funcionar como uma ferramenta mediadora no processo 
de inclusão, pois “possibilita a difusão de fundamentos teórico-práticos dos vários 
conhecimentos que compõem a área da Educação Física” (DE SOUZA; MARTINS, 
2013, p. 287). Os mesmos autores reforçam a ideia de que existe a necessidade de 
articular a EFA no currículo da Educação Física escolar.

Do mesmo modo, Salerno e Araújo (2008) comentam que o esporte adaptado 
também pode estar entre os temas abordados no esporte escolar, integrando o cur-
rículo da Educação Física escolar. Para os autores, vivências por meio dos esportes 
adaptados podem oportunizar aos estudantes uma melhor compreensão da diver-
sidade e das dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência no cotidiano. 

2 Considerado o maior evento mundial voltado às pessoas com deficiência, os Jogos Paralímpicos 
ocorrem a cada quatro anos em um país sede. A oficialização dos Jogos Paralímpicos ocorreu em 
Roma no ano de 1960. Em 2016, os Jogos ocorreram no Rio de Janeiro, reunindo 4.300 pessoas de 
178 países (CPB, 2016).
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Eis aqui uma importante reflexão de encaminhamento de atividades para os pro-
fessores de Educação Física que atuam em escolas: apresentar as múltiplas possibili-
dades por meio da adaptação das atividades práticas, podendo ocorrer em consonân-
cia com os conteúdos desenvolvidos habitualmente. Como exemplo, ao desenvolver 
o voleibol, incluir aulas da versão adaptada por meio do voleibol sentado. O mesmo 
pode ser realizado com diversas outras modalidades, jogos e até mesmo brincadeiras.

Alguns estudos comprovam os efeitos positivos do uso dos esportes adaptados em 
um programa de Educação Física escolar. Borgmann e Almeida (2015), em revisão so-
bre o esporte paralímpico na escola, descrevem estudos em que modalidades paralím-
picas foram inseridas no contexto escolar, mesmo que atingindo apenas a população 
de estudantes sem deficiência ou como uma alternativa para melhorar as atitudes dos 
estudantes frente à inclusão de alunos com deficiência nas aulas de Educação Física.

Outras alternativas para constituir uma prática com vistas à inclusão de estudantes 
com deficiência no meio escolar: a) a utilização das regras do esporte original para 
estudantes quando a prática não necessita nenhum tipo de modificação, ou que seja 
compatível com seu tipo de deficiência; b) a utilização das regras do esporte original 
com algumas modificações (adaptações), quando o jogo pode criar algum tipo de des-
vantagem em decorrência da deficiência. Para isso, incluem-se regras que aumentam 
a participação de uma maneira mais ativa do estudante com deficiência; c) a utilização 
das regras do esporte adaptado, criando circunstâncias para esse tipo de vivência. 
Exemplo: voleibol sentado, futebol de 5, bocha paralímpica; d) a utilização das regras 
do esporte convencional para as pessoas sem deficiência e as do esporte adaptado 
para as pessoas com deficiência, quando a pessoa com deficiência tem condições de 
render na mesma dimensão da prática convencional. A forma adaptada deverá ser 
eleita nos casos em que nenhuma dessas opções cumpra o objetivo de incluir (NIETO; 
VICENTE, 2013). 

Ao pensarmos na EFA faz-se necessário apresentar propostas concretas 
e efetivas. Acreditamos que nos esportes adaptados, jogos educativos, 
jogos cooperativos e atividades lúdicas, pautados na cultura corporal do 
movimento, encontram-se os elementos para viabilizar uma Educação Fí-
sica capaz de facilitar os processos de inclusão de estudantes com defici-
ência. As diferentes alternativas apresentadas por meio destas propostas 
pedagógicas servirão para enriquecer a capacidade motora, a autoestima 
e, consequentemente, a qualidade de vida do estudante com deficiência. 

 Público com Necessidades Especiais
Ao trabalhar com estudantes com deficiência, ou com alguma necessidade espe-

cial, alguns cuidados devem ser tomados no manejo adequado. Cada situação deve 
ser devidamente avaliada, preferencialmente em uma rede de apoio que envolve 

☞
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diretamente o Atendimento Educacional Especializado (AEE). O AEE é um serviço da 
educação que identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilida-
de que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando 
suas necessidades específicas (SEESP/MEC, 2008). Esse atendimento visa à autono-
mia do estudante, complementando e/ou suplementando sua formação.

Entre as atribuições do AEE está a de oferecer apoio no desenvolvimento de 
estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habi-
lidades/superdotação, propondo adequações e produção de materiais didáticos e 
pedagógicos, tendo em vista as necessidades específicas dos alunos. Importante 
destacar que o AEE deve se articular com a proposta da escola regular, embora suas 
atividades se diferenciem das realizadas em salas de aula de ensino comum. 

Referente ao público que recebe suporte do AEE, temos:

Estudantes com deficiência: são aqueles com impedimentos de longo prazo de 
natureza física, intelectual ou sensorial que podem ter obstruída/dificultada sua 
participação plena e efetiva na sociedade diante de barreiras que essa lhes impõe 
ao interagirem em igualdade de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2008).

Transtornos globais de desenvolvimento: são os que apresentam um quadro de al-
terações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, 
na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com au-
tismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da 
infância (psicose infantil) e transtornos invasivos sem outra especificação (BRASIL, 2008). 

Estudantes com altas habilidades/superdotação3: estes estudantes devem ter 
a oportunidade de participar de atividades de enriquecimento curricular desenvol-
vidas no âmbito de suas escolas em interface com as instituições de ensino supe-
rior, institutos voltados ao desenvolvimento e promoção da pesquisa, das artes, 
dos esportes, entre outros (BRASIL, 2008). 

Abaixo, uma relação sucinta das incidências mais comuns de deficiência e transtor-
nos globais de desenvolvimento, com a caracterização e especificações de quadros:

Deficiências Físicas: caracterizado pela alteração completa ou parcial de um ou 
mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 
física. As especificações mais comuns são: trauma raquimedular (TRM) ou Lesão 
Medular, trauma cranioencefálico (TCE), Mielomeningocele, Encefalopatia crônica 
não progressiva da primeira infância ou Paralisia Cerebral (PC), Distrofias Muscula-
res e  Amputações.

3 Conforme as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001), as altas habi-
lidades/superdotação são os estudantes que apresentam a facilidade de aprendizagem, pois domi-
nam rapidamente os conceitos, os procedimentos e as atitudes. O Modelo Triádico de Superdotação 
(RENZULLI, 1978) pode ser utilizado para identificação de altas habilidades/superdotação e leva em 
consideração três aspectos: habilidade acima da média, envolvimento com a tarefa e criatividade.
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Deficiência Intelectual: caracteriza-se pelo atraso no desenvolvimento, com di-
ficuldade para aprender e realizar tarefas do dia a dia e para interagir com o meio 
em que vive. Pode ter origem em decorrência de fatores orgânicos ou genéticos. O 
comprometimento cognitivo prejudica suas habilidades adaptativas. As especifica-
ções mais comuns são a Síndrome de Down e a Síndrome do X Frágil.

Transtorno do Espectro Autista: o autismo é caracterizado pelo desenvolvimen-
to atípico manifestado antes dos três anos de idade, apresentando alterações na 
interação social, comunicação e comportamentos repetitivos. Especificações mais 
comuns: Autismo, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett.

Deficiência Visual: caracterizado pela perda parcial ou total da visão, que, mes-
mo após correção óptica ou cirúrgica, limitam o desempenho do indivíduo. Especi-
ficações: baixa visão (perda parcial da visão), cegueira (perda total da visão).

Deficiência Auditiva: caracteriza-se pela perda significativa ou a ausência da 
audição, podendo ser associada a aparelho de amplificação ou implante coclear. 
Especificações: deficiência auditiva (cultura ouvinte); surdez (cultura surda).

Deficiências Múltiplas: Presença de mais de um tipo de deficiência na mesma 
pessoa.

Aqui a intenção não é a de aprofundar estes estudos, o que demandaria 
grande parte do espaço dedicado a este capítulo. Por isso reforçamos a 
necessidade de uma atuação multidisciplinar e de estudos com formação 
continuada para uma melhor preparação docente. 

Atividades para a Inclusão de
Estudantes com Deficiência

As atividades expostas a seguir têm como propósito apresentar práticas a serem 
desenvolvidas por professores de Educação Física que atuam na rede escolar de 
ensino. Podemos constatar que é crescente o número de estudantes com defici-
ência nas escolas regulares. Segundo dados do Censo Escolar (INEP, 2017), 57,8% 
das escolas brasileiras têm alunos com deficiência, transtornos globais do desen-
volvimento ou altas habilidades incluídos em classes comuns. Somente em 2016, 
o número de matrículas desse grupo na educação básica foi de 827.243 em todo o 
território nacional. O índice demonstra crescimento por quatro anos consecutivos. 
No entanto, somente 40,1% têm acesso ao AEE. 

Com isso, o professor deve refletir sua prática, planejando suas atividades de 
acordo com as possibilidades dos estudantes, afinal os desafios são diversos e as 
dificuldades em efetivar a inclusão justificam-se, dentre os motivos, pela ausência 

☞

☞
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de conhecimentos e qualificação profissional para atuar na área, bem como pelo 
suporte governamental necessário por meio de estrutura adequada e de uma rede 
de apoio multiprofissional. 

Importante mencionar que as atividades sugeridas seguem a lógica da EFA. 
Uma das propostas é oriunda dos esportes adaptados. Trata-se da bocha paralím-
pica, uma excelente opção de jogo para estudantes com um grau severo de de-
ficiência motora. Visto o grande número de possibilidades mediante os esportes 
adaptados, recomendamos pesquisas sobre o assunto em sites como o do Co-
mitê Paralímpico Brasileiro (www.cpb.org.br) ou o da Rede Nacional do Esporte 
(www.brasil2016.org.br). 

Outra opção descrita neste capítulo é o jogo de Fusen, ou voleibol com balões, 
que tem como característica central o conceito de jogo cooperativo4 e que harmo-
niza com os pressupostos de inclusão educacional. 

A expectativa é de que essas ideias sirvam como mediadores pedagógi-
cos para auxiliar na inclusão de estudantes com deficiência nas aulas de 
educação física. Em razão da pouca divulgação dessas alternativas prá-
ticas, as regras simplificadas serão apresentadas para que o professor 
tenha conhecimento do desenvolvimento dos jogos. 

Por fim, indicamos que no ambiente escolar as atividades sejam planejadas de 
forma lúdica, pois permitirão que estudantes com deficiência participem e se divir-
tam ao seu modo, compartilhando o mesmo tempo e espaço dos demais estudan-
tes, sendo respeitados e compreendidos a partir de suas possibilidades corporais, 
com liberdade e autonomia. O contexto da ludicidade provoca experiências que 
levam a interações que são construídas entre os participantes, podendo surgir o as-
pecto competitivo mesmo em um ambiente colaborativo, mas que pode ser condu-
zido de forma saudável. Assim, no espaço escolar, a cultura lúdica é um rico acervo 
de possibilidades criativas que levam os participantes a superarem desafios.

Bocha Paralímpica
O jogo de bocha representa um dos esportes mais desafiadores e de significati-

vo crescimento, principalmente por ser uma modalidade direcionada a pessoas que 
apresentam um quadro severo de disfunção motora, propiciando uma verdadeira 
condição de inclusão e igualdade de participação com outros estudantes sem defi-
ciência (CAMPEÃO, 2003). 

4 No que se refere aos jogos cooperativos, trata-se de uma abordagem que procura minimizar atitu-
des competitivas e individualistas presentes, frequentemente, nas inter-relações humanas (BROT-
TO, 2001). De acordo com Melo e Martinez (2012), o principal aspecto é a substituição do aspecto 
competitivo pelo cooperativo, pois um dos princípios fundamentais é que não existe a necessidade 
de vencer. Presenciamos também uma racionalidade que inclui a aceitação mútua e favorece a 
participação de todos os estudantes.

☞
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São elegíveis para a prática de bocha paralímpica pessoas com um quadro de 
paralisia cerebral (PC), ou com um alto grau de comprometimento motor (os quatro 
membros afetados e o uso de cadeira de rodas). Também é possível a prática por 
pessoas com Distrofia Muscular Progressiva, AVC, ou dano cerebral com função 
motora progressiva. 

O jogo de bocha é um jogo competitivo que pode ser praticado individualmente, 
em duplas ou em equipes. A partida é realizada com um conjunto de bolas de bocha 
que consiste em seis bolas azuis, seis bolas vermelhas e uma bola branca (jack/
bola-alvo), em uma quadra especialmente marcada de superfície plana e lisa. A sua 
finalidade principal é a mesma da bocha convencional, ou seja, encostar o maior 
número de bolas na bola-alvo. 

Indivíduos com grau de deficiência motora severa podem participar e desenvol-
ver um elevado nível de habilidade. O jogo pode ser facilmente adaptado para per-
mitir que jogadores com limitação funcional usem dispositivos auxiliares, tais como 
calhas e capacetes com ponteira. O jogo se destaca pelo alto grau de concentração 
e inteligência dos participantes nas tomadas de decisão, em que é possível presen-
ciar uma verdadeira demonstração de habilidades que impressionam o público. 

Iniciação na Bocha Paralímpica
Por sua facilidade de adaptação de material, a bocha enquadra-se em uma mo-

dalidade de fácil execução. No entanto, para melhor entendimento, torna-se neces-
sário compreender um pouco mais as suas características.

Para iniciação do estudante com deficiência na bocha, é necessário, primeira-
mente, efetuar um levantamento de informações, que pode ser mediado com o su-
porte do AEE: qual o tipo de deficiência, quais as possibilidades de execução moto-
ra, reconhecer as adaptações permitidas e as características das cadeiras de rodas 
(altura, modelo etc.) e se existe alguma restrição para a atividade física.

Outros fatores de suma importância para a prática educacional são as adap-
tações. Na bocha paralímpica, todos os materiais usados podem ser substituídos. 
Algumas sugestões:

a)  kit (conjunto de bocha), por bolinhas de borracha ou de meia, sendo uma 
delas a bola-alvo (jack);

b)  dispositivos auxiliares: ajuda de algum material para que o jogador possa exe-
cutar a jogada. Ex.: calha ou capacete com ponteira. No caso da calha, por 
tubo de PVC cortado no meio e do capacete, por arame;

c)  demarcação da cancha pela fita crepe ou com chinesinhos, incluindo o box 
(local onde ficam as cadeiras de rodas dos jogadores);

d)  indicador de início de jogo (raquete) por papel cartão.
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Testes
Além das adaptações, torna-se necessário fazer um levantamento preciso das 

habilidades motoras ou resíduo-motores dos alunos para que sejam encaminhados 
às suas classes. Testes que podem ser aplicados:

a)  segurar uma bola (ver preensão);

b)  lançar a bola para uma determinada distância (arremesso);

c)  movimentos de elevação lateral e frontal;

d)  lançamento com o braço estendido (por cima);

e)  apanhar a bola que está no chão;

f)  tocar a cadeira sozinho;

g)  movimentação de tronco;

h)  movimentação de membro inferior;

i)  chutar a bola para frente.

Após a verificação desses testes, tentar agrupar por grau de comprometimento 
motor: se o aluno consegue tocar a cadeira, pegar a bola no chão e fazer lançamen-
tos mais longos, será teoricamente de uma classe. Já o aluno que não consegue 
tocar sozinho sua cadeira, fazer lançamentos muito longos, mas possui preensão 
suficiente para lançar a bola, pertencerá a um outro grupo. Finalmente, aqueles 
que não possuem praticamente nenhum dos movimentos - como preensão, lan-
çamento, não toca a cadeira e são mais atrofiados - necessitam de um dispositivo 
auxiliar e um assistente5.

 Divisão do Jogo de Acordo com o Perfil Funcional 
do Estudante
Os estudantes são classificados em 4 classes distintas, chamadas de BC1, BC2, 

BC3 e BC4. O termo BC significa Boccia Classification (Classificação da Bocha) e suas 
numerações referem-se a um determinado grau de comprometimento motor por 
parte do aluno. As classes BC1 e BC2 são estritamente designadas para praticantes 
com paralisia cerebral.

BC1 -  O jogador tem paralisia cerebral e não é capaz de impulsionar a cadeira 
de rodas manual. Tem dificuldade de alterar a posição de sentar-se e de 
realizar movimentos de segurar e largar. Também não consegue fazer uso 
das funções das pernas.

5 O assistente atua como auxiliar nos casos em que o estudante necessita de ajuda para pegar/agarrar 
a bocha ou para posicioná-la na calha em casos mais severos de comprometimento motor.



288

CAPÍTULO 14                                                                                                                          Educação Física Adaptada

BC2 -  O jogador tem paralisia cerebral com controle do tronco, mas envolvendo 
movimento dos membros. Tem dificuldades em movimentos isolados e 
regulares dos ombros, sendo capaz de afastar dedos e polegar, mas não 
rapidamente. A principal característica é sua capacidade de deslocar a ca-
deira de rodas com as mãos ou os pés e de ficar de pé/andar de forma 
muito instável.

BC3 -  O jogador tem paralisia cerebral ou de origem degenerativa, com disfun-
ção locomotora grave nos quatro membros. Nessa situação não apresenta 
força e coordenação suficientes para segurar e largar a bola, tampouco 
para lançar a bola além da “linha V” em direção à quadra. Fazem uso de 
dispositivo auxiliar como a calha e/ou ponteira. 

BC4 -  O jogador tem grave disfunção locomotora nos quatro membros, de 
origem degenerativa ou não cerebral, sendo a faixa ativa dos movimen-
tos pequena, demonstrando pouca força ou severa falta de coordenação, 
combinada com o controle dinâmico do tronco. É capaz de demonstrar 
destreza suficiente para manipular e lançar a bola além da “linha V” em 
direção à quadra. Entretanto, fica evidente o precário controle de segurar 
e largar a bola.

Quando não se trata de um quadro de paralisia cerebral (PC), os seguintes diag-
nósticos também tornam estudantes elegíveis para a Classe BC4: Ataxia de Frie-
drich, Distrofia Muscular (força mais próxima menor que 60%), esclerose múltipla, 
acidente vascular cerebral (AVC), lesão medular de C5 e acima, espinha bífida com 
envolvimento da extremidade superior, outras condições semelhantes que resul-
tem em problemas de força e coordenação.

 Aplicação das Regras da Bocha Paralímpica 
em Ambiente Escolar
Aqui serão apresentadas as regras em um formato simplificado do jogo. Cam-

peão (2003) ressalta que para um trabalho no âmbito escolar a aplicação das regras 
está em um segundo plano, pois o que deve ser priorizado é o desenvolvimento 
cognitivo e o teor lúdico. 

Para aplicabilidade de regras é necessário que o estudante assimile o conteúdo 
cognitivo com a intenção de encontrar uma adaptação adequada à sua condição 
motora e, por fim, tenha domínio motor de habilidades específicas de lançamento, 
arremesso, movimentos relativos à calha etc. (CAMPEÃO; OLIVEIRA, 2006). Esta pri-
meira etapa, sem regras rígidas e com planejamento de acordo com o desenvolvi-
mento do estudante, possibilitará experiências positivas e o motivará para desafios 
mais complexos. 

☞
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A seguir apresentamos as regras simplificadas do jogo, dado o pouco con-
tato ou conhecimento dessa possibilidade no meio escolar. Caso exista 
interesse em aprofundar conhecimentos relativos às regras do jogo de 
bocha paralímpica, recomendamos o site da Associação Nacional de Des-
portos para Deficientes - ANDE (http://ande.org.br/).

A Quadra
A quadra deve ser plana, lisa e regular, de madeira, cimento ou material sintéti-

co. Consiste em duas áreas, boxes de jogadores e área de jogo. Suas dimensões to-
tais são de 12,5m de comprimento e seis metros de largura, delimitadas por linhas 
de quatro centímetros de largura e linhas de marcação internas de dois centímetros 
de largura. As linhas limítrofes não estão inseridas nas áreas que delimitam. A zona 
de lançamento é dividida em seis boxes iguais de 2,5 metros de comprimento e um 
metro de largura, que são numerados de 1 a 6. Na área de jogo, há uma área deli-
mitada por uma linha “V”, cujas laterais distam três metros da zona de lançamento, 
e do ponto central 1,5 metro. O lançamento do jack (bola-alvo) de dentro do box
de lançamento só será considerado válido quando ultrapassar essa marca (“V”). 
O ponto central da área de jogo é marcado por um “X”, onde o jack (bola-alvo) é 
colocado no início de cada parcial extra ou quando for posto para fora do campo.

Figura 14.1 - Dimensões da quadra de bocha paralímpica. (CAMPEÃO; OLIVEIRA, 2006)

Materiais e Equipamentos
São utilizadas 13 bolas: seis azuis, seis vermelhas e uma branca, confeccionadas 

com fibra sintética expandida e superfície externa de couro. Seu tamanho é menor 
que o da bocha convencional e o peso é de 80 gramas. O árbitro utiliza para sinalizar 
ao jogador, no início de um lançamento ou jogada, um indicador de cor vermelha/
azul, similar a uma raquete de tênis de mesa. Para medir a distância das bolas colo-
ridas da bola-alvo (jack) é utilizada uma trena ou compasso.

☞
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Figura 14.2 - Material u� lizado no jogo

Para estudantes que não conseguem dar à bola uma boa propulsão, pode 
ser utilizada uma calha sem freio ou qualquer outro dispositivo mecânico. 
O jogador deve ter um contato físico direto com a bola imediatamente 
antes de fazer um lançamento. O contato físico inclui também o ponteiro 
ou agulha, fixado na cabeça por uma faixa ou capacete.

Desenvolvimento do Jogo
Em jogo individual e de pares, cada partida será composta por quatro parciais. 

Quando houver empate de pontos, será disputada uma quinta parcial chamada de 
tiebreak. Já no jogo de equipe, cada partida será composta de seis parciais, caso 
não seja necessária a disputa de tiebreak.

No jogo individual, cada jogador estará de posse de seis bolas azuis ou seis ver-
melhas, conforme sorteio. No de duplas, cada jogador estará de posse de três bolas 
azuis ou três bolas vermelhas, conforme sorteio. No de equipe, cada jogador estará 
de posse de duas bolas azuis ou duas bolas vermelhas, conforme sorteio.

O árbitro fará um sorteio inicial: o vencedor escolherá a cor da bola. Caso esco-
lha a vermelha, sairá jogando com a branca. Após o sorteio, quem está de posse da 
bola vermelha lança primeiramente a bola branca (jack/bola-alvo) e, em seguida, a 
bola vermelha; depois é autorizado o lançamento de uma bola azul para verificação 
da bola que está mais próxima da branca. Continuará lançando a bola quem estiver 
com ela mais afastada do jack (bola-alvo).

Uma parcial somente termina quando os jogadores lançam todas as bolas ou 
quando esgota o tempo, sendo que nenhuma bola poderá ser lançada sem que 
o árbitro autorize, indicando com placa ou raquete quem jogará. Caso a partida 
termine empatada e seja necessária a disputa do tiebreak, a bola branca (jack/
bola-alvo) será colocada na marcação central (centro da quadra).

☞
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 Se a bola cair acidentalmente da mão do jogador, antes do lançamento, o árbi-
tro pode permitir que o aluno volte à jogada desde que o imprevisto seja entendido 
como ato acidental e não voluntário (intenção de lançar a bola). A bola é conside-
rada fora quando ultrapassa as linhas laterais ou de fundo, não sendo considerada 
para pontuação.

Caso a bola arremessada para fora seja a bola branca (jack/bola-alvo), será lan-
çada novamente pelo jogador adversário, além da sua vez de direito, até que ela 
seja colocada no campo permitido para jogo. Se o jack (bola-alvo) for empurrado 
para fora, será colocado na marcação no centro da quadra, e quando isso acontece 
jogará quem estiver com a bocha mais longe dele.

Pontuação
a)  Todas as bolas mais próximas do jack (bola-alvo), comparadas às do jogador 

adversário, serão consideradas ponto.

b)  Caso uma bola vermelha e uma bola azul estejam na mesma distância do jack
(bola-alvo), ao final da parcial será creditado um ponto para cada jogador.

c)  Caso duas bolas azuis e uma vermelha estejam na mesma distância do jack (bo-
la-alvo), serão creditados dois pontos para a azul e um ponto para a vermelha.

d)  Em caso de dúvida na medição de distância da bola, o árbitro poderá autorizar 
o jogador (individual) ou capitão (pares e equipes) a entrar no local da jogada 
para acompanhar a medição.

e)  Caso haja empate em número de pontos ao final das parciais, será jogada uma 
parcial de desempate, chamada de tiebreak.

f)  Será declarado vencedor o lado que tenha o maior número de pontos em sua 
somatória ao final de todas as parciais, incluindo tiebreak, caso necessário.

Faltas ou Violações 
a)  Lançar uma bola, exceto o jack, enquanto alguma parte do corpo, cadeira de 

rodas ou dispositivo auxiliar (exemplo: calha) estiver tocando a linha ou parte 
do campo que não seja o box.

b)  Caso a falta seja cometida na hora do lançamento do jack, esta será repassada 
ao jogador adversário.
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c)  O jogador poderá manobrar a cadeira ou outro dispositivo, ultrapassando a 
área de lançamento, antes do lançamento da bola, desde que seja sua vez de 
jogar e devidamente autorizado pelo árbitro.

d)  Não será aplicada penalização por invasão da cadeira ou do jogador que efe-
tua o lançamento com os pés.

e)  Se o jogador não estiver com, pelo menos, uma parte dos quadris em contato 
com o assento da cadeira de rodas, no momento do lançamento.

Regras e Critérios para Utilização de Material Auxiliar
a)  A calha deverá desenvolver suas funções dentro do limite do espaço do box, 

que também será ocupado pelo aluno com sua cadeira de rodas e não pode 
conter nenhum sistema mecânico.

b)  Após o lançamento da bocha o assistente deverá voltar a calha ao ponto mé-
dio no chão.

c)  Será permitido o uso de cestas para colocar as bolas, desde que devidamente 
fixadas nas cadeiras de rodas e que não atrapalhem o jogador ao lado.

d)  Não será permitido ao assistente que posiciona a calha da classe BC3 olhar 
para trás no momento da parcial de jogo.

Atividades Práticas de Bocha Paralímpica
As atividades aqui apresentadas são oriundas de experiências de ensino 
aprendizado com o jogo de bocha paralímpica e de ideias extraídas do 
pouco material de suporte existente, como o Manual de Orientação para 
Professores de Educação Física (CPB, 2006), que está disponível na inter-
net também em diferentes esportes adaptados. 

De acordo com Campeão e Oliveira (2006), em um primeiro momento é impor-
tante que o professor reconheça as possibilidades de movimento do seu estudante 
após uma avaliação. Isso pode ser realizado de uma forma simples, como levantar 
um dos braços, chutar com uma das pernas, levar o tronco em frente, olhar para o 
lado, flexionar o joelho, estender os dedos de uma das mãos, flexionar os dedos dos 
pés, abrir e fechar os dedos, fazer abdução dos braços, elevar o corpo da cadeira, 
desencostar do encosto, flexionar e estender um dos pés (tornozelo), flexionar e 
estender uma das mãos (punho), abrir e fechar a mão (uma de cada vez e depois 
simultaneamente).

☞
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A ideia é reconhecer o corpo e as possibilidades de gesto, sem transferência de 
modelo de movimento, ou seja, observar aquilo que é possível realizar. Sugerimos 
que as capacidades sejam observadas com as partes do corpo que respondem com 
maior rendimento e com maior controle desses gestos, porque é comum haver uma 
desordem motora no momento da sustentação do movimento em razão do quadro 
da deficiência.

Atividades de Iniciação - manipulação da bola ou bocha
Antes mesmo da utilização das bochas, recomendamos bolas que podem ser de 

meia ou de borracha para observar a forma como é manipulada pelo estudante. Se 
consegue agarrar, ou pinçar, se o faz com toda a mão ou apenas com os dedos - o 
tipo de pegada. Observar o desempenho com as duas mãos. Oferecer a bolinha em 
diversos níveis e posicionamentos, pois isso poderá indicar a posição mais confor-
tável para ensinar os primeiros lançamentos/arremessos da bocha.

Nos casos em que os movimentos das mãos não permitam um gesto de agarrar 
ou pinçar, o mesmo poderá ser aplicado com os pés, pois podem demonstrar uma 
maior amplitude de movimentação. Para isso, coloque a bola no chão, na frente do 
aluno. Solicite que ele role a bolinha de um lado para outro; para frente e para trás; 
pise nela; tente tirá-la do chão com os dois pés; chute, controlando as distâncias, 
ora mais perto ora mais longe. Faça isso com os pés descalços, permitindo contato 
direto com o material.

A certa distância do aluno, jogar a bolinha para que ele receba, mesmo que 
não consiga segurar, o que é comum. É importante reparar o gesto de intenção de 
recepção, quais dos braços e mãos mais se aproximaram da bolinha. Reparar se o 
movimento dos braços, mãos ou tronco está indo pelo menos na mesma direção. 
Variando a trajetória, arremessamos rente ao colo, na altura do peito, direto em 
uma das mãos, ao lado da cadeira, mais para baixo, mais para o alto. Não se sinta 
culpado se o nosso aluno eventualmente levar uma bolada. As mesmas atividades 
podem ser realizadas com os pés: chute ou role a bolinha rasteira e oriente para 
que ele a receba com os pés. Nesse caso também pode variar a trajetória: mais 
curta, mais longa, no meio, um pouco nas laterais, mas sempre rasteira e nunca 
com velocidade.

Caso essas atividades não sejam possíveis para o estudante, utiliza-se o dispo-
sitivo auxiliar (calha, ponteira), com um assistente para entregar/posicionar a bola. 
Para estes estudantes, observar com que parte do corpo será feito o lançamento/
arremesso: se com o queixo, com o apoio das mãos, apenas em toque, se com pon-
teiro preso na cabeça. É importante essa definição para verificar com que parte do 
corpo o jogador tem maior precisão no gesto. Na necessidade do uso da calha, um 
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assistente ficará responsável pelo direcionamento dela. Este será sempre orienta-
do pelo jogador e nunca deverá tomar as decisões de jogo. Em um ambiente esco-
lar, recomendamos inclusive a utilização do colega tutor6 na função de assistente. 
Geralmente, em equipes competitivas, essa função é desempenhada por algum 
familiar. 

Por fim, especialmente nessa fase de descoberta, que envolve inseguranças e 
receios, recomendamos destacar e incentivar constantemente as possibilidades de 
movimento, por meio de elogios e estímulos às novas formas de aprendizado.

Atividade de Arremesso/Lançamento
Diferentes tipos de arremessos e lançamentos

1.  Disponibilizar objetos como alvo para os lançamentos. Variar a distância à me-
dida que o índice de acertos for aumentando. Treinar as mais distintas formas 
de arremessos (baixo/alto/cruzado), para definir qual a melhor e mais segura 
forma de jogar. Variação: diferentes pontuações conforme os objetivos de al-
vos (foto).

2.  Acertar um cesto (ou caixa), variando sua distância e altura.

3.  Estimular a precisão e coordenação visual e motora em acertar formas geo-
métricas, sempre incentivando as múltiplas formas de lançamento/arremesso.

4.  Distribuir alvos e que estes sejam derrubados (boliche). Um material alterna-
tivo é a utilização de garrafas plásticas. Para aumentar o grau de dificuldade 
basta preenchê-la com água. Variar a distância. 

5.  Lançar por cima de um obstáculo. Pode ser utilizado um banco e incluir algum 
objeto a ser atingido. 

6.  Variação das formas de jogar de acordo com a capacidade funcional de cada 
aluno (CAMPEÃO; OLIVEIRA, 2006).

a)  com os pés; 
b)  com os pés, na posição de costas; 
c)  com a calha. 

7.  Variação dos lançamentos com dispositivo auxiliar (calha).

6 De acordo com Nabeiro (2010), o colega tutor servirá como um suporte para o estudante com defi-
ciência. Ele nada mais é que um colega de classe que estará disponível para auxiliar o estudante com 
deficiência no decorrer das atividades, que prestará assistência física necessária, como protegê-lo 
do perigo.
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Figura 14.3
A� vidades 
desenvolvidas 
com diferentes 
materiais e com
um colega tutor

Figura 14.4
Desenvolvimento 
do jogo com 
a calha
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 Sugestões de Jogos e Brincadeiras para 
Iniciação da bocha paralímpica

1. Jogo dos Números
Proposto para atividades que possam contribuir para o desenvolvimento cogni-

tivo de forma multidisciplinar.

1.1 Objetivo:  desenvolver cálculo matemático (adição), raciocínio lógico e estra-
tégia de jogo.

Material: giz para marcação da cancha, bolas de borracha, calha de tubo de PVC.
Desenvolvimento:  cada aluno terá direito a jogar seis bolas, sendo uma de cada 

vez. Ganha o aluno que conseguir somar mais pontos.

Variações
1.2 Objetivo:  desenvolver cálculo matemático (subtração), raciocínio lógico e 

estratégia de jogo.
Material: giz para marcação da cancha, bolas de borracha, calha de tubo de PVC.
Desenvolvimento:  cada aluno terá direito a jogar duas bolas por jogada; o aluno 

deverá jogar as bolas nos números que representam a sub-
tração. O número final desta subtração dever ser X-Y=2.

1.3 Objetivo:  desenvolver cálculo matemático (divisão), raciocínio lógico e es-
tratégia de jogo.

Material: giz para marcação da cancha, bolas de borracha, calha de tubo de PVC.
Desenvolvimento:  cada aluno terá direito a jogar duas bolas; é necessário usar 

as casas para fazer a divisão correta de um número proposto 
pelo professor. Exemplo: X:Y=4.

Variações Interdisciplinares
O mesmo jogo pode ser usado, como explicado anteriormente, para ser desen-

volvido com questões voltadas à língua portuguesa, história, geografia etc.

2. Tiro ao Alvo
2.1 Objetivo: desenvolver raciocínio e precisão.
Material: giz colorido para marcação de vários círculos como se fossem alvos.
Desenvolvimento:  cada aluno jogará uma bola por vez em um total de seis bo-

las, ganhando quem se aproximar mais do círculo central.



297

Tiago José Frank

Variações
2.2 Objetivo: desenvolver raciocínio e precisão.
Material:  giz colorido para marcação de vários círculos concêntricos como se 

fossem alvos.
Desenvolvimento:  cada aluno jogará a bola somente no círculo amarelo; ganha 

o jogo quem colocar mais bolas na cor determinada.

2.3 Objetivo: desenvolver raciocínio e estratégia de retirada de bola adversária.
Material:  giz colorido para marcação de vários círculos concêntricos como se 

fossem alvos.
Desenvolvimento:  o aluno deverá retirar a bola do adversário do círculo; será 

vencedor aquele que tiver o maior número de bolas dentro 
do alvo.

2.4 Objetivo: desenvolver raciocínio e estratégia de retirada.
Material:  giz colorido para marcação de vários círculos concêntricos como se 

fossem alvos.
Desenvolvimento:  cada aluno jogará uma bola por vez em um total de seis bo-

las, ganhando quem se aproximar mais do círculo central.

Figura 14.5
Acertando 
o alvo
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3. Acertando os Cones
3.1 Objetivo: desenvolver pensamento estratégico e senso de direção;
Material: cone pequeno ou garrafa plástica.
Desenvolvimento:  cada aluno deverá jogar as bolas entre os espaços dos cones 

ou garrafas para chegar próximo da bola-alvo.

Variações
3.2 Objetivo: desenvolver pensamento estratégico e senso de direção.
Material: cone pequeno ou garrafa plástica.
Desenvolvimento:  diminuir os espaços entre os cones para aumentar o grau de 

dificuldade.

3.3 Objetivo: desenvolver pensamento estratégico de retirada de bola.
Material: cone pequeno ou garrafa plástica.
Desenvolvimento:  derrubar os cones ou garrafas, colocando objetivos gradati-

vos, sendo primeiramente seis bolas para derrubar um cone 
e, assim, aumentando o número de cones a serem derruba-
dos gradativamente.

3.4 Objetivo: desenvolver pensamento estratégico.
Material: cone pequeno ou garrafa plástica.
Desenvolvimento:  miniboliche, sendo que o aluno deverá derrubar as seis gar-

rafas com o uso do menor número possível de bolas.

Figura 14.6
Acertando 
os cones
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4. Coloca e tira
4.1 Objetivo: desenvolver força e precisão.
Material: bola, giz colorido para marcação de um círculo central.
Desenvolvimento:  dois alunos de frente um para o outro, com o círculo entre 

eles; um jogará uma bola dentro do círculo e o outro tentará 
tirá-la, e assim consecutivamente.

Variações
4.2 Objetivo: desenvolver pensamento estratégico e senso de direção.
Material: giz colorido para marcação de um círculo central.
Desenvolvimento:  bola-mestra no meio do círculo; será vencedor quem conse-

guir retirá-la primeiro do círculo.

4.3 Objetivo: desenvolver pensamento estratégico e senso de direção.
Material: giz colorido para marcação de um círculo central.
Desenvolvimento:  cada estudante com seis bolas; primeiramente, um aluno 

lança todas as bolas e faz-se a contagem, depois o outro alu-
no realiza o mesmo processo para ver quem coloca mais bo-
las dentro do círculo.

4.4 Objetivo: desenvolver atividades multidisciplinares.
Material: giz colorido para marcação de um círculo central.
Desenvolvimento:  o círculo conterá uma pergunta sobre ciências, português, 

história, cultura geral etc., e o jogador deverá jogar a bola 
dentro do círculo e depois responder à pergunta.

Jogo de Fusen - Vôlei com Balões
O “Fusen volleyball” foi criado no Japão com a intenção de promover uma atividade 

para que pessoas com deficiências severas pudessem desfrutar de um jogo em que fos-
se possível a participação de pessoas com e sem deficiência (ASSOCIAÇÃO JAPONESA 
DE FUSEN, 2015). Segundo Frank (2017), o jogo de Fusen pode facilitar os processos de 
inclusão de estudantes com deficiência, e dentre as principais contribuições do jogo 
está a possibilidade de compartilhar espaços e experiências com os demais colegas.

A equipe pode ser composta por um número ilimitado, porém apenas seis joga-
dores estarão em quadra atuando em cada equipe. Destes, três ou quatro devem ter, 
conforme as regras originais do jogo e de classificação funcional, algum tipo de defici-
ência. No entanto, como já exposto, esta regra (e outras) pode ser adequada de acordo 
com a realidade em que o professor está inserido. Nada impede, por exemplo, que a 
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atividade seja realizada em uma aula em que todos os estudantes não possuam defici-
ência, ou ainda, que haja a participação simultânea de um número maior de indivíduos. 

Durante o jogo, antes que o balão seja lançado para o lado do oponente, cada 
um dos jogadores deve tocar o balão, necessariamente, pelo menos uma vez. É 
justamente essa regra que torna o jogo desafiador e com caráter cooperativo. Para 
alcançar este objetivo, os participantes devem cooperar mutuamente, buscando 
superar os desafios que surgem durante o jogo, além de respeitar e entender as 
diferentes manifestações corporais. 

Apresentamos a seguir um exemplo de simplificação das regras a partir 
das japonesas. A tradução das regras originais pode ser consultada no 
site da Associação Japonesa de Fusen (http://fusenvolley.wixsite.com/)

 Aplicação das Regras do Jogo de Fusen 
no Sistema Escolar 
Dimensões de Quadra e Bola
a)  A quadra utilizada tem as dimensões de uma de badminton = 6,1 m x 13,4 m
b)  Altura da rede = 1,55 m de altura. 
c)  Linha de serviço e ataque = 2,5 m.
d)  A bola (balão) é feita de borracha. Quando existe a presença de pessoas com 

deficiência visual, guizos podem ser inseridos no balão (A bola é preenchida 
com ar até um diâmetro aproximado de 40 cm (usar balão de festa surpresa).

Tempo e duração do jogo
a)  O jogo será realizado em trêssets de 7 minutos ou até 15 pontos.

Os membros da equipe
a)  Para a partida, 6 jogadores compõem a equipe em quadra. Cada participante 

terá que jogar pelo menos um set, independendo o número de inscritos.

Da Classificação Funcional:
a)  Os jogadores com deficiência que dependem de auxílio recebem a classificação 1.

b)  Os jogadores com deficiência que não dependem de auxílio recebem a clas-
sificação 2.

c)  Os jogadores sem deficiência recebem a classificação 3.

A soma dos jogadores em quadra para a disputa do set naõ poderá ultrapassar 
os 15 pontos.

☞
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Antes e durante o jogo
a)  Para decidir a equipe que inicia o jogo será realizado um sorteio.

b)  Todos jogadores devem tocar a bola a cada troca de lado. É permitido no má-
ximo 10 toques na bola.

c)  Cada jogador pode tocar a bola até duas vezes (desde que não consecutivas), 
até que ela tenha sido tocada por no máximo 10 vezes e que passe por todos 
os jogadores da equipe.

d)  Quando dois ou mais alunos tocam na bola simultaneamente, será contado 
como dois ou mais toques para a equipe.

e)  A rotação deverá ser feita conforme o voleibol, seguindo a ordem crescente 
dos números, sempre que a equipe fizer um ponto deverá realizar uma rota-
ção. Conforme figura abaixo.

Figura 14.7 - Sistema de Rotação

Serviço
a)  O servidor tem direito a repetir o saque 1 vez.

b)  O serviço de saque é alternado independentemente de pontos marcados.c) 
Se o estudante não consegue realizar o saque, o monitor pode fazer pelo ele, 
mas antes o balão deverá tocar neste aluno que não consegue realizar o sa-
que sozinho.

d)  Jogadores com classificação 1 podem realizar o saque à frente da linha de 
serviço.

Ataques
a)  Devem ser realizados sem saltos e com um toque.

Linha de Serviço  
e Ataque

Sacador (deverá sacar de 
trás da linha de serviço)

➝
➝

Rede

5 ➝ 6 ➝ 1

4 ➝ 3 ➝ 2➝➝
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Pontuação
a)  A pontuação será feita na contagem de pontos contínuos, sem vantagem.

Violação (serão consideradas ponto do adversário)
a)  Duas falhas de serviço consecutivas.

b)  Voltar a bola para a quadra oposta sem que a mesma tenha sido tocada por 
todos os jogadores.

c)  A equipe não consegue devolver a bola para a quadra oposta com o número 
máximo de toques (10 toques).

d)  Um jogador toca a bola duas vezes consecutivas.

e)  Um jogador toca a bola três vezes alternadas.

f)  Um jogador segura ou carrega a bola.

g)  Um jogador salta para servir ou ataquar.

h)  Jogadores sem deficiência tocam na bola com os pés.

i)  Tocar na rede ou buscar a bola na quadra do adversário sobre a rede (invasão).

j)  Balão passar para quadra adversária por fora das antenas.

k)  Tocar intencionalmente a bola com um dispositivo de apoio (ex.: muletas).

l)  Um jogador dificulta as atividades dos jogadores adversários com bloqueio.

m)  Sacar pela segunda vez consecutiva ou atacar a bola para fora das linhas da 
quadra.

Atividades Práticas de Fusen
1.  Distribuir para cada integrante da turma um balão de festa. Após enchê-lo 

e amarrá-lo, solicitar aos estudantes que manipulem o balão de diferentes 
maneiras, parado e em deslocamento. Com a palma da mão, somente com os 
dedos, cabeça, joelho, ombros, cotovelo, pés, joelhos, etc. No caso de estu-
dantes com deficiência severa, pode ser utilizado um colega tutor para ajudá-
-lo na manipulação do balão.

2.  Realizar um jogo de estafeta com a manipulação de balões. Ex.: um percurso 
em que o balão deve ser transportado. 

3.  Utilizar um elástico para dividir a quadra em duas partes, em uma altura de 
1,55m (podendo variar de acordo com o ano). Solicitar que manipulem o ba-
lão de um lado para o outro individualmente e sem deixá-lo tocar o chão.

☞
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4.  Atividade a ser realizada em duplas. Estudantes tocam o balão entre si, sem 
segurá-lo e sem deixá-lo tocar o chão, apenas com toques. Explorar as dife-
rentes partes do corpo.

5.  Ainda em duplas, agora com apenas um balão. Tocar o balão por cima do 
elástico entre si, novamente sem deixá-lo cair. Uma ideia é estimular uma 
sequência de toques, ex.: mão, cabeça, toque.

6.  Formar pequenos grupos (4 ou 6), cada um com um balão. O desafio é trocar 
o balão entre si sem deixá-lo cair. Para isso, formar um círculo para que os 
estudantes realizem a atividade.

7.  Realizar um pequeno jogo (mini voleibol de balões) em duplas ou trios utilizan-
do ainda um balão comum, delimitando o espaço da quadra com giz ou com 
chinesinhos. Lembrar que o balão deve passar por todos os integrantes antes 
de retornar para a quadra oposta.

8.  Formar grupos com 6 estudantes e um balão utilizado para a prática de fusen 
(balão de festa). Em círculo, deverão experimentar, por meio de toques entre 
si, o balão. Frisar a importância de um toque sutil, pois não há a necessidade 
de força.

9.  Os 6 estudantes se dividirão em dois grupos (trios) e jogarão o mini fusen entre 
si, com a utilização do elástico ou corda que divide a quadra, além da limitação 
da quadra que permite uma participação mais ativa de forma simultânea. 

10.  Jogo formal de fusen. Caso não existam estudantes com deficiência na tur-
ma, ou apenas um aluno, indicamos a vivência do jogo por meio de uma 
situação temporária de restrição motora e/ou sensorial. Para isso podem ser 
utilizadas vendas (lembrar de inserir guizos dentro do balão, sempre antes 
de enchê-lo), cadeiras, fitas para amarrar partes do corpo, Colocar alguns 
estudantes sentados. Essas são ideias para utilização do jogo como vivência 
motora adaptada.

Estes, por sua vez, terão a oportunidade de estar próximos do outro, ou 
ainda, de se colocar no lugar do outro com equidade a partir de uma 
vivência com uma restrição motora experimental, criando assim um am-
biente de constante alteridade e de entendimento e respeito às diferen-
ças (FRANK, 2017).

☞



304

CAPÍTULO 14                                                                                                                          Educação Física Adaptada

Figura 14.8 - Atividades com balão para a prática de Fusen

Figura 14.9 - Jogo do Fusen

 Avaliação
O processo de avaliação de estudantes com deficiência em aulas de Educação Física 

deve levar em consideração, necessariamente, as possibilidades do estudante. Seguin-
do esse raciocínio, as atividades são construídas com base nas experiências de cada um. 
Também é importante a valorização do processo tanto quanto o produto final. O resul-
tado esperado da EFA não é somente caracterizado por uma competência motora es-
pecífica, melhorada e mensurável, mas pela compreensão das possibilidades corporais.

Uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos professores de Educação Física 
Adaptada (EFA) é a de utilizar testes de avaliação, pois existem inúmeras especi-
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ficidades de acordo com cada caso de deficiência. Para isso, independentemente 
do instrumento de avaliação utilizado, torna-se necessário fazer um levantamento 
preciso das habilidades motoras ou resíduo-motores dos estudantes com deficiên-
cia. Indicamos que, dentro do critério adotado, o instrumento possa identificar a 
presença ou não da habilidade motora, adaptando a situação, equipamento, lingua-
gem. A avaliação deve ser sensível à diversidade cultural e ética. 

Sendo assim, recomendamos que a avaliação da aprendizagem de habilidades 
motoras de estudantes com deficiência ocorra com cuidado e levando em conside-
ração cada especificidade. Para isso, este processo pode ocorrer de forma subjeti-
va, por meio da observação do desempenho do aprendiz em relação à habilidade 
que está sendo desenvolvida, o que permitirá ao professor traçar estratégias para 
o desenvolvimento motor do estudante com deficiência.

Pautas de observação podem ser desenvolvidas de acordo com a atividade ele-
gida, como o exemplo que segue, e sugerida para a bocha paralímpica:

Tabela 14.1 - Exemplo de pauta de observação para estudante praticante de 
bocha paralímpica:

Indicadores Sim Às vezes Não
Segura a bola de bocha

Lança a bola para além da linha “V”

Realiza lançamentos com o 
braço estendido

Apanha a bola que está no chão

Desloca-se com a cadeira sozinho

Esta seria uma proposta de avaliação para um estudante com paralisia cerebral 
praticante de bocha paralímpica, e serve para ilustrar uma pauta de observação. 
Como mencionado anteriormente, nossa recomendação é de que para cada caso 
seja desenvolvida uma pauta de observação de acordo com os objetivos do profes-
sor. Outra estratégia que pode auxiliar no processo da avaliação é a de um pequeno 
relatório sobre o desenvolvimento da aprendizagem nos casos de estudantes com 
deficiência. Este material ajudará a elaborar o parecer descritivo, indicado na ava-
liação de estudantes com deficiência incluídos na rede regular de ensino.
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Os benefícios advindos da prática regular de atividade física são amplamente 
tratados no convívio social da população. Entretanto, é inegável que a maioria da po-
pulação ainda é relutante em atingir os níveis de atividade física preconizados pelas 
recomendações internacionais (S����� et al., 2016). No Brasil, monitoramentos nacio-
nais (anos de 2009, 2012 e 2015) demonstram que 15% dos escolares atingem 300 
minutos por semana de atividade física no domínio do lazer (F������� et al., 2018). 
Essas evidências são preocupantes, visto que os comportamentos adquiridos duran-
te a infância e a adolescência tendem a ser mantidos na vida adulta (A������ et al., 
2011). Neste sentido, a escola é vista como um lugar privilegiado para se tratar de 
aspectos relacionados com a saúde, por possibilitar a interação da população jovem 
com uma estrutura física e humana, com potencial interventivo, para tratar da rela-
ção entre a atividade física e a saúde (H�����, 2010; M������� e L��������, 2014).

Apesar do interesse de pesquisadores sobr e a importância de se tratar de con-
teúdos relacionados com a saúde ainda na escola ser um tópico atual, a disciplina 
de educação física, no Brasil, possui uma ligação íntima com estes conteúdos desde 
seus primórdios. Com as reformas educacionais do século XIX, a educação física bra-
sileira foi incumbida de garantir o trato da saúde para a população escolar. No século 
passado, mais precisamente na década de 80, esse papel da educação física brasi-
leira começou a ser amplamente discutido, pois a disciplina estava servindo como 
uma ferramenta voltada somente à prática de atividade física, com intuito de ser um 
agente higienizador da sociedade, possuindo pouco aprofundamento na realidade 
social dos alunos e da sociedade em geral (C��������� F����, 1988; B����, 2009). O 
contexto atual da disciplina conjuga toda a discussão da área ao longo de todos es-
ses anos, levando em conta uma formação para a cidadania, bem como uma busca 
pela autonomia de conhecimento dos alunos para possibilitar uma vida adulta com 
saúde e qualidade de vida (D����� e S���� J�����, 2008; M����� e N����, 2009).

Os benefícios advindos da prática regular de atividade física são amplamente 
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Nesse sentido, é de suma importância que a disciplina de educação física utilize 
seu espaço para além da prática regular de atividades físicas, contribuindo para 
o estabelecimento de conceitos, fomentando assim atitudes positivas nos alunos. 
Entretanto, a realidade da educação física escolar demonstra que os conteúdos tra-
tados ainda são muito ligados ao ensino de esportes, além de serem ensinados com 
uma “metodologia” questionável, baseada especialmente em jogos sem a interven-
ção do professor (F����� et al., 2012). Algumas investigações populacionais inves-
tigaram que a maioria da população adulta ou juvenil ainda necessita de maiores 
conhecimentos sobre conceitos relacionados com atividade física e saúde (B�����
et al., 2009; S������� e S����, 2011), inclusive a própria população reconhece que 
gostaria de saber mais sobre esse assunto (D�������� e A�����, 2004). Ademais, 
a nova Base Nacional Comum Curricular, normativa atual para educação física bra-
sileira, trata o entendimento da saúde como uma das competências específicas da 
educação física a serem trabalhadas com os alunos, contribuindo para uma análise 
crítica seu contexto cultural, potencializando seu envolvimento em atividades de 
lazer, sociabilidade e promoção de saúde (B�����, 2018).

Dessa forma, o objetivo desse capítulo é possibilitar um subsídio inicial para 
que os professores de Educação Física possam trabalhar conceitos de saúde nas 
aulas de educação física. Os exemplos de conteúdos e atividades práticas que serão 
propostos ao longo do capítulo devem ser encarados como uma ideia inicial. Como 
filosofia de ensino, acreditamos que as aulas de educação física possam ensinar 
mais que procedimentos práticos da cultura corporal, ou seja, acreditamos que, se 
forem imputados conceitos de saúde nos elementos didáticos, podemos garantir 
ainda mais significado às aulas. 

Dessa maneira, nosso intuito é de aflorar a criatividade para que o professor 
reflita sobre suas realidades e consiga, da maneira que melhor se aplicar nela, re-
pensar as aulas utilizando essa abordagem como mais uma ferramenta de ensino. A 
base dos conteúdos foi criada através dos problemas crônicos de saúde mais disse-
minados no cotidiano. Cada tópico abordará uma pequena parte teórica sobre cada 
conteúdo, com linguagem simplificada e de fácil entendimento; ao final, sugestões 
de atividades práticas serão fornecidas. 

 Doenças cardiovasculares
As doenças cardiovasculares (DCVs) são as principais causas de morte prematu-

ra no mundo (W��, 2014; R��� et al., 2015). No Brasil, as doenças cardiovasculares 
foram responsáveis por 31% do total de mortes no ano de 2015, sendo a principal 
causa de morte em nosso país (F����� et al., 2017). Diferentes estudos vêm inves-
tigando como a atividade física pode estar associada a um menor risco de desen-
volvimento de doenças cardiovasculares na infância e adolescência. Nesse sentido, 
um estudo amplo de revisão inferiu um efeito de curto prazo da atividade física de 
jovens em morbidades cardiovasculares na adolescência, especialmente quando as 
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atividades são realizadas com intensidades moderadas a vigorosas (J������ e L�-
�����, 2010). Além disso, os efeitos também são observados a longo prazo, já que 
ser um jovem ativo possui um efeito protetivo contra diversos desfechos cardio-
-metabólicos na vida adulta (H����� et al., 2006). 

Para a abordagem do assunto nas aulas, a descrição de alguns conceitos básicos 
é importante. O conteúdo abordado no presente tópico foi pensado para adolescen-
tes com idade superior a 13 anos e será dividido em duas diferentes DCVs, para ex-
plicação em duas aulas distintas, mas preferencialmente levando em consideração a 
seguinte ordem: infarto agudo do miocárdio e hipertensão arterial. Juntamente com 
o desenvolvimento dos conceitos básicos, serão propostos modelos de atividades e 
planos de aula teóricos e práticos para o aprendizado e apropriação do conteúdo. 
Para o conteúdo teórico de fisiologia e fisiopatologia cardiovascular, utilizou-se livros 
de referência na área de ensino (M����� e H����, 2009; N����� e B������, 2010; 
K������ et al., 2016; T������ e D���������, 2016), buscando-se a simplificação do 
conteúdo para deixá-lo o mais claro possível aos alunos da faixa etária proposta.

  Fisiologia Cardiovascular e 
Infarto Agudo do Miocárdio

Alguns conceitos básicos devem ser trabalhados de forma teórica, a fim de con-
ceder informações básicas para a formulação da compreensão do conteúdo. Dentre 
esses conceitos podemos citar: coração e suas funções; funções do sangue; frequência 
cardíaca. A abordagem desses conteúdos deve ser feita de forma expositiva e dialoga-
da. Salientamos que a exposição do conteúdo teórico deve ser breve para não sobre-
carregar os alunos com grande densidade de informações. Além disso, é de fundamen-
tal importância que o professor exercite sua capacidade de simplificação do conteúdo.

A simplificação do conteúdo pode ser feita conforme o modelo:
O coração, que está localizado no nosso peito, é responsável por 
distribuir o sangue para o nosso corpo. Todas as partes do nosso 
corpo precisam de sangue para sobreviver. No sangue existem mui-
tas coisas importantes para que o corpo produza energi a e possa 
exercer suas funções. Por exemplo, a gente só pode caminhar por-
que o sangue leva energia até os nossos músculos das pernas, assim 
eles podem fazer força para nos movimentar. Se vocês colocarem a 
mão sobre o peito, sentirão o coração batendo. Ele bate várias ve-
zes por minuto e durante o dia inteiro, mesmo quando vocês estão 
dormindo. Isso acontece porque ele tem que levar o sangue para as 
diferentes partes do corpo mesmo quando não as estamos usando. 
Se o nosso coração parar de bater, todo nosso corpo fica sem rece-
ber o sangue e, dessa forma, a pessoa pode morrer.

É importante estar ciente de que a forma como o conteúdo é descrito acima é 
apenas uma amostra do que deve ser trabalhado e como deve ser abordado. Não 
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é descartado maior detalhamento, nem mesmo a aplicação de alguns exercícios 
para a melhor compreensão do aluno. Após esses conceitos, é importante que se 
explique que existem algumas condições de saúde que são potencialmente nocivas 
ao coração e, portanto, podem prejudicar seu funcionamento e desempenho.

Como o coração é um órgão muito importante para a nossa so-
brevivência, fazer com que ele esteja sempre funcionando bem 
é de fundamental importância. Quem não se alimenta bem, co-
mendo muitos alimentos gordurosos, consumindo farináceos e 
doces em excesso, pode desenvolver algumas doenças no cora-
ção e nos vasos que transportam o sangue. Além disso, pessoas 
sedentárias, aquelas que não praticam nenhum tipo de exercí-
cio físico, tendem a desenvolver essas doenças. Uma das doen-
ças mais comuns é o infarto, que acontece quando o próprio co-
ração não recebe a devida quantidade de sangue para suprir as 
suas necessidades. Geralmente, acontece por uma obstrução do 
vaso que leva sangue para o próprio coração, chamado de arté-
ria coronária. Esse vaso é sensível ao acúmulo de gorduras, que 
podem diminuir o espaço de passagem sanguínea e desencade-
ar a interrupção temporária, ou definitiva, do fluxo sanguíneo.

Após, seguimos para a abordagem de como o exercício físico protege o coração, 
fazendo com que ele fique mais resistente e consiga desempenhar sua função de 
forma mais eficiente:

Quem se exercita com frequência, de duas a três vezes por se-
mana, faz com que seu coração se torne mais capaz de exercer 
sua função de bombear o sangue. Já que durante o exercício 
nosso coração é exigido para bater mais depressa, quando al-
guém que se exercita cronicamente está descansando, seu cora-
ção está desenvolvendo sua função de forma bem mais fácil que 
ao longo do exercício. Além disso, o exercício não afeta apenas 
o coração, mas também os vasos sanguíneos, fazendo com que 
o transporte do sangue seja mais eficiente e que a gente não 
desenvolva problemas na circulação, como acúmulo de gordura 
nesses vasos.

Considerando que a educação física trabalha com o corpo das pessoas, é impor-
tante demonstrarmos como algumas questões acontecem na prática. Assim, para a 
sequência de planos de aula, é importante demonstrarmos como o exercício físico 
exige do coração um aumento nos seus batimentos. Para isso, inicialmente, sugere-
-se que o professor ensine aos seus alunos a medir os batimentos cardíacos com au-
xílio dos dedos indicador e médio sobre o pescoço, na posição da carótida. A seguir, 
uma forma interessante de compreender como o coração se adequa à demanda do 
nosso corpo é submetendo os alunos a atividades de diferentes intensidades para 
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que, ao final, eles possam perceber que o coração bateu mais rápido conforme era 
a maior exigência do exercício.

Exemplo de sequência de atividades:
a) Atividades de coordenação e controle motor em dupla en-
volvendo o uso de bolas. Procurar elaborar exercícios em que 
as crianças se movimentem tentando permanecer nos seus lu-
gares, na maior parte do tempo. Isso deve incrementar os bati-
mentos cardíacos a um nível superior do repouso.
b) Jogo dos 10 passes: jogo em equipe em que deve se com-
pletar 10 passes para marcar um ponto. É uma atividade mais 
dinâmica e que deve culminar em um maior aumento dos bati-
mentos cardíacos.
c) Sequências de tiros de corrida máxima atrás da bola. O pro-
fessor posiciona todos os alunos no fim da quadra e arremessa 
a bola até o outro lado, a fim de os alunos tentarem ganhar da 
velocidade da bola. É importante que entre um lançamento e 
outro o professor não espere muito tempo. Isso deve provocar 
um grande aumento da frequência cardíaca pela característica 
da atividade, o que será uma boa forma de demonstrar como 
o coração é mais exigido conforme a intensidade do exercício.

O professor também pode utilizar para a apropriação do conteúdo atividades 
lúdicas que visem a compreensão do assunto. Como o exemplo a seguir, realizado 
em quadra poliesportiva ou pátio da escola:

A turma é dividida em duas equipes. No centro da quadra é for-
mado um círculo delimitado por cones ou cordas onde seria o 
“coração”. Distante do centro, nos quatro cantos da quadra, são 
feitos outros círculos que serão chamados de braços (lado di-
reito e esquerdo) e pernas (lado direito e esquerdo). Uma das 
equipes é responsável por levar o “sangue” para o lado direito 
do corpo, enquanto a outra é responsável pelo lado esquerdo. 
Cada aluno deve portar um objeto como uma bola ou um taco. 
O professor dará o comando, gritando “perna” ou “braço”. As 
equipes devem correr até o local indicado do lado em que são 
responsáveis e voltar ao coração o mais rápido possível, tendo 
deixado os materiais no círculo indicado. A equipe que voltar de 
forma completa para o “coração” marca um ponto. A ativida-
de pode ser repetida diversas vezes, com modificações como a 
forma de corrida, a inversão dos lados, etc. Diferentes materiais 
(utilizados no transporte pelos alunos) também podem abrir 
margem para o ensino de diferentes componentes do sangue, 
como células de defesa e células de transporte de oxigênio.
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A fim de estimular a compreensão do aluno a respeito de como pode acontecer 
o evento do infarto, em termos de consequências fisiológicas para o coração e par-
ticipação do processo de formação da placa de gordura na artéria coronária, pode 
ser utilizada uma atividade em que a quadra esportiva é cronicamente modificada.

Para essa atividade pode ser feito um jogo semelhante ao es-
porte formal, como futebol, handebol e basquetebol. Com o au-
xílio de cones ou de demais marcadores de quadra, delimite um 
espaço que seja semelhante a uma ampulheta, sendo que nos 
dois extremos da ampulheta estejam o alvo da atividade, como, 
por exemplo, as goleiras. É importante que a parte mais estreita 
da ampulheta, inicialmente, permita a livre passagem de vários 
jogadores ao mesmo tempo, não atrapalhando consideravel-
mente a forma com que o jogo é conduzido. Gradualmente, o 
professor deve ir diminuindo o espaço disponível na parte mais 
estreita da ampulheta, fazendo com que a passagem dos joga-
dores seja cada vez mais dificultada. 

Após a realização da atividade acima, é indicado que o professor explique a rela-
ção entre o jogo anterior e o que ocorre na condição de doença. Como fechamento, 
sugere-se que sejam retomados os aspectos informativos sobre o infarto agudo do 
miocárdio no que tange à prevenção e ao tratamento e a exposição de que o exer-
cício físico é importante para garantir que o nosso coração siga trabalhando eficien-
temente e para que haja uma diminuição dos riscos de sofrer com essa doença que 
possui altas taxas de mortalidade.

 Hipertensão
Dando sequência ao conteúdo abordado na última aula (Fisiologia Cardiovascu-

lar e Infarto Agudo do Miocárdio), será discutida nesse momento uma outra doen-
ça cardiovascular que afeta uma parcela importante da população. 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é conhecida como uma doença silenciosa 
e associada a uma série de doenças e complicações cardiovasculares. A HAS poten-
cializa os riscos de desenvolvimento do infarto agudo do miocárdio e do acidente 
vascular cerebral, entre outras doenças vasculares. Embora o histórico familiar seja 
um fator preponderante para o desenvolvimento da doença, sabe-se que os hábi-
tos de vida também podem interferir.

Como vários conteúdos de fisiologia cardíaca básica para o entendimento dos 
alunos já foram trabalhados na aula anterior, o trabalho do professor agora estaria 
mais voltado para os aspectos vasculares, com ênfase nas artérias. A primeira abor-
dagem deve ser voltada para a distinção entre os tipos de vasos sanguíneos. Abaixo 
segue um modelo de texto simplificado, em que o conteúdo inicial é apresentado:

☞
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Nós vimos na última aula que o coração tem como missão distribuir 
sangue para todo nosso corpo para que todas as partes estejam bem 
cuidadas e cheias de energia. Mas como ele vai fazer essa distribui-
ção? Com o batimento do coração, o sangue tem força para ir para 
todos cantos do nosso corpo, mas ele não pode ir por conta para 
cada lugar, ele precisa ser direcionado, levado até os locais que estão 
precisando de sangue. Quem leva o sangue até esses lugares são as 
chamadas artérias, que são como um sistema de tubos, como um en-
canamento, dentro do nosso corpo. Uma vez que o sangue entregou 
a energia para as diferentes partes do corpo, ele precisa voltar ao co-
ração para pegar mais energia. Então ele entra em outro tipo de tu-
bos, chamados de veias, que levam o sangue de volta para o coração.

Após a introdução do conceito de diferentes tipos de vasos sanguíneos e 
suas funções, sugere-se a elaboração de algum trabalho de montagem, 
como maquetes ou desenhos, que facilite a visualização do que foi trata-
do. Caso material audiovisual esteja disponível, é interessante trabalhar 
com a possibilidade de utilizar vídeos explicativos adequados à faixa etária.

Em um próximo momento, a abordagem deve ser voltada para a explicação da 
existência de doenças que atingem as artérias e que são extremamente perigosas à 
saúde, pois podem prejudicar o funcionamento do sistema cardiovascular como um 
todo. A HAS deve ser abordada de forma enfatizada, já que é a doença mais comum 
de cunho vascular. Sua compreensão e conhecimento básico pode, além de atuar 
como papel preventivo nos alunos, atingir o ambiente familiar, através do estímulo 
para que parentes e amigos também prestem atenção ao tema.

Normalmente, o sangue passa pelas nossas artérias de uma forma 
bem tranquila, até chegar no seu destino. Mas, algumas pessoas po-
dem desenvolver uma doença chamada Hipertensão Arterial, que 
é quando o sangue passa com grande pressão dentro das artérias. 
Imaginem uma mangueira de água. Se não pressionamos a ponta, 
próximo da saída, a água sai tranquilamente. No entanto, se pres-
sionamos a ponta da mangueira, a água sai com muito mais força. 
Correto? Quando isso acontece com nosso sangue, esse aumento da 
força de passagem do sangue nas artérias pode gerar prejuízos. Entre 
os prejuízos pode ser o rompimento de pequenos vasos importantes 
no nosso corpo, como os vasos que levam sangue ao cérebro, uma 
doença chama de Acidente Vascular Cerebral. Ainda, isso pode acar-
retar na força que o coração precisa fazer para trabalhar, o que pode 
aumentar o risco de ocorrer um infarto, como visto na aula passada.

Por fim, como conclusão do conteúdo teórico em sala, é importante expor os be-
nefícios de bons hábitos de vida para diminuir a chance do desenvolvimento da HAS. 

☞
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Dentre esses hábitos, deve-se enfatizar o exercício físico e a alimentação saudável.
Ter hábitos de vida saudáveis diminui consideravelmente os ris-
cos de desenvolver hipertensão. O exercício físico quando feito 
toda semana, de 2 a 3 vezes, diminui a chance de apresentar 
vários tipos de doença nas artérias. Além disso, ele torna as pró-
prias artérias e o coração mais resistentes a altas pressões que 
podem afetar o vaso. Somado a isso, uma alimentação adequa-
da, com baixa quantidade de gordura e de alimentos industriali-
zados, também favorece a saúde das artérias.

Na sequência da abordagem teórica do conteúdo, segue-se para a parte práti-
ca. Primeiramente, após algumas brincadeiras de aquecimento, podem ser feitas 
estafetas que apresentem esses aspectos circulatórios do sistema cardiovascular, 
incluindo veias e artérias. Um exemplo a seguir:

Os alunos são dispostos em uma coluna. Cada aluno deve rece-
ber um objeto que seja vermelho (bolas, garrafas, etc). Através 
desse circuito de atividades (o grau de dificuldade dos obstá-
culos depende da faixa etária trabalhada, mas pode envolver 
capacidades de coordenação, velocidade, força, agilidade, etc) 
os alunos devem chegar até o outro lado da quadra, em que de-
verão deixar os objetos vermelhos e pegar outros objetos da cor 
azul. Após, deverão retornar por um caminho, preferencialmen-
te mais longo, e com mesmo grau de dificuldade de atividades, 
para trazer os objetos azuis até o início. Para tornar a atividade 
mais atrativa, também pode ser feita uma espécie de compe-
tição caso a turma seja dividida em duas equipes. O trabalho 
cooperativo não deve ser descartado. O professor pode desa-
fiar a turma para, por exemplo, trazer todos os objetos azuis em 
um menor tempo. Ao final da atividade deve ser incentivada a 
percepção dos elementos básicos figurativos: coração, artérias, 
veias e partes do corpo que receberam o sangue.

Para simular os acontecimentos da Hipertensão Arterial, pode ser realizada uma ati-
vidade como a descrita abaixo, a fim de mostrar que quando o sangue passa tranquila-
mente pelo vaso arterial, nenhum prejuízo acontece. No entanto, quando o sangue passa 
rapidamente, com maior pressão, alguns prejuízos à estrutura do vaso podem ocorrer.

Montar um caminho longo e estreito, cheio de obstáculos, nas 
laterais e no chão. Pode ser feito com cadeiras, tacos, cones e 
diferentes objetos que não machuquem os alunos. Inicialmente, 
deve-se solicitar que façam o trajeto um a um, de forma tran-
quila. A seguir, pede-se que façam o mesmo trajeto em duplas, 
cuidando para não tocar em nada, mas ainda de forma tranqui-
la. Os componentes das duplas devem se movimentar juntos, 

☞
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para aumentar o grau de complexidade da tarefa. Posterior-
mente, o professor vai exigindo cada vez mais velocidade para 
o desenvolvimento da tarefa, até que a velocidade comece a 
prejudicar a organização dos objetos que foram montados pelo 
professor. Ao final da atividade o professor explica que aquele 
corredor estreito é como nossas artérias e que quando o sangue 
passa tranquilamente não há prejuízos. Mas, assim que a gente 
acelera a velocidade do sangue, há um maior prejuízo ao vaso.

Outras atividades com os mesmos princípios das anteriores e que envol-
vam o conteúdo trabalhado devem ser realizadas. Além disso, ao final da 
aula é interessante incentivar os alunos a levar essas informações para 
casa, para que seus pais, irmãos e amigos tenham acesso e também pos-
sam atuar de forma preventiva. 

 Doenças metabólicas 
O acometimento de doenças metabólicas na infância e adolescência é um fe-

nômeno recente. O principal motivo para o aumento da incidência de doenças 
metabólicas em jovens está relacionado à transição epidemiológica, nos quais os 
hábitos de vida das crianças foram modificados, passando de uma rotina ativa, com 
refeições em família, para uma rotina inativa, reclusas em seus lares, com alimen-
tação rica em produtos industrializados e ultraprocessados (M������ et al., 2014). 
Doenças como a obesidade e diabetes tipo II estão sendo consideradas grandes 
pandemias de saúde pública infantil (W��� e L�������, 2006; D������ et al., 2014). 
Em contrapartida, a atividade física é um fator de proteção amplamente compro-
vado na literatura científica para esses desfechos em saúde (U������� et al., 2011; 
A������ et al., 2017) e, juntamente com uma alimentação saudável, atua como a 
principal forma de recuperação e manutenção de saúde para esses desfechos. 

 Metabolismo da glicose e o diabetes
O conteúdo teórico envolvendo os fatores básicos relacionados ao desenvolvi-

mento da doença deve ser abordado inicialmente com a utilização de aula exposi-
tiva dialogada, inclusão de atividades para elaboração de pesquisa sobre o tema, 
bem como quaisquer outros materiais que sejam considerados importantes pelo 
professor, para favorecer a compreensão do assunto. Para trabalhar tal unidade, 
considera-se, inicialmente, indispensável abordar uma caracterização do que é e 
para que serve a glicose que está no sangue, bem como de que forma que a mesma 
vai possibilitar a geração de energia e trabalho muscular, uma vez que é capaz de 
fazer parte do metabolismo muscular. Após, serão abordadas as participações da 
obesidade em distúrbios da glicose e, por fim, o desenvolvimento da Diabetes. 

☞
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Abaixo, segue um exemplo de como o conteúdo abordado pode ser simplificado 
pelo professor para favorecer a compreensão dos alunos, no que tange uma aborda-
gem fisiológica do papel da glicose e como a mesma advém dos alimentos ingeridos:

Na aula passada estudamos um pouco sobre o coração e o sangue, 
e comentamos que uma das funções do sangue era carregar ener-
gia para cada cantinho do nosso corpo. É a partir dessa energia que 
nós conseguimos realizar as tarefas do nosso dia a dia, desde jogar 
bola até caminhar de um lado para o outro. Mas o que é essa ener-
gia que se encontra no nosso sangue? Uma das formas que ela as-
sume é a de Glicose. Glicose é um composto que encontramos nos 
alimentos que contém carboidratos, principalmente pães, massas, 
farináceos. Quando nos alimentamos, nosso sistema digestivo (in-
testino, principalmente) digere esses alimentos e os transforma em 
glicose e outros componentes, tão pequenos que nós nem conse-
guiríamos enxergar. Depois de digerido, essa glicose vai para nossa 
circulação sanguínea e pode chegar em diferentes partes do corpo 
para exercer seu papel de produção de energia. Mas atenção, uma 
questão importante sobre a função da glicose é que para ela gerar 
energia, ela tem que sair do sangue e entrar nas partes do corpo 
que precisam dessa energia, como é o caso do músculo.

É importante salientar que a abordagem acima está sujeita a adaptações conforme 
a faixa etária e nível de compreensão da turma referente às atividades anteriormente 
desenvolvidas. Caso a compreensão se torne dificultada, sugere-se a utilização de ma-
teriais visuais como vídeos e fotos, levando em consideração que uma ilustração pode 
ter um grau de esclarecimento maior que palavras postas pelo professor. No entanto, 
cabe salientar a importância do cuidado com a escolha de vídeos e fotos com grau 
de aprofundamento adequado. A base dos conteúdos desenvolvidos nesse subtópico 
podem ser revistas nas obras de Powers e Howley (2014); Lamounier et al. (2016).

Visto a íntima relação que a Diabetes apresenta com a obesidade, sobretudo na 
idade escolar e adulta, é importante a exposição dos fatos sobre o desenvolvimento 
dessa condição. Salienta-se que o professor deve tomar cuidado com a forma que o 
tema será abordado nas diferentes turmas, visto que a obesidade infantil também 
pode ser um importante fator gerador de Bullying. Uma opção interessante para 
abordar tal assunto de forma mais segura é não direcionar o foco para a gordura 
corporal (distinguir obeso e não obeso), mas sim fazer os alunos refletirem sobre há-
bitos alimentares e consumo excessivo de alimentos inadequados nas diferentes re-
feições. A condução do assunto para os efeitos da má alimentação podem abrir uma 
brecha importante para introduzir o conceito de diabetes, como o exemplo abaixo:

Para desenvolver o seu papel, a glicose deve entrar nas diferentes 
partes do nosso corpo e gerar energia. No entanto, algumas coisas 
podem atrapalhar esse caminho correto de atuação da glicose. Um 
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dos fatores que mais interferem no bom funcionamento da glicose 
é o consumo excessivo de alimentos gordurosos, como doces e fri-
turas. O consumo excessivo desses alimentos pode gerar um acú-
mulo de gordura no nosso corpo e prejudicar todo nossa circulação 
sanguínea. A gordura em excesso pode prejudicar a entrada da gli-
cose nas diferentes partes do nosso corpo, sobretudo no músculo, 
o que pode fazer com que, após entrar no nosso sangue, a glicose 
fique sem opção de para onde ir exercer seu papel. Se ela não é uti-
lizada, acaba se acumulando e aparecendo de forma aumentada no 
nosso sangue. Essa condição em que a glicose está presente de for-
ma acima do normal no nosso sangue é conhecida como Diabetes.

Para a parte final da aula teórica, busca-se estabelecer alguns conhecimentos a res-
peito do prejuízo que a Diabetes pode exercer no nosso organismo. Essa informação é 
fundamental para dar sentido de alerta ao tema que é abordado, deixando claro que a 
condição pode trazer consequências ruins à nossa saúde:

A condição de Diabetes pode trazer vários prejuízos ao nosso 
corpo e aumenta as chances para o desenvolvimento de doenças 
que já foram abordadas aqui, como infarto agudo do miocárdio 
e hipertensão arterial. Além disso, ela prejudica os nossos vasos 
sanguíneos; pode afetar a nossa visão, causando uma condição 
chamada de cegueira diabética; prejudica o funcionamento dos 
rins, que têm o papel de filtrar e limpar o nosso sangue; pode 
causar problemas de cicatrização e geração de feridas, sobretudo 
nas extremidades corporais. Outra coisa importante para saber é 
que, uma vez estabelecida a doença, é muito difícil de haver um 
retorno aos níveis normais de glicose no sangue, a não ser com o 
uso de medicamentos contínuos para o restante da vida.

Após a explicação teórica do diabetes, ainda é possível estabelecer como é o 
mecanismo do diabetes tipo II de maneira prática. Temos que levar em conta que 
o principal mecanismo que leva os indivíduos a adquirirem o diabetes é a perda 
da função da insulina na membrana celular, ou seja, a insulina não consegue mais 
canalizar a glicose para dentro da célula. Dessa maneira, é possível utilizar algumas 
brincadeiras para demonstrar esse fenômeno:

Os alunos devem ser divididos em dois grupos. Um será deno-
minado “insulina” e o outro “glicose/açúcar no sangue”, depen-
dendo do nível de entendimento da turma. A atividade consiste 
em um cabo de guerra. Se a glicose conseguir ganhar o cabo de 
guerra, é porque está estabelecido um quadro de diabetes tipo 
II; caso o grupo insulina vença, o organismo está em pleno fun-
cionamento, sem um quadro de diabetes tipo II.

Além disso, de forma a condicionar o crescimento e entendimento da turma 
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frente o conteúdo, é possível aumentar a complexidade da atividade, introduzindo 
o mecanismo fisiológico do diabetes, da seguinte maneira:

Os alunos devem ser divididos em quatro grupos denominados: “in-
sulina”, “glicose”, “gordura” e “célula”. A brincadeira consiste em 
um pega-pega. O objetivo é que os alunos do grupo insulina consi-
gam colocar os alunos do grupo glicose dentro da célula. Os alunos 
do grupo célula deverão estar de mãos dadas em um círculo, com 
os alunos do grupo gordura dentro do mesmo. Os alunos do grupo 
insulina devem ir ao encontro dos alunos do grupo glicose; ao se 
encontrar, devem tentar entrar na célula, porém os alunos gordura
devem tentar impedir, bloqueando a passagem da glicose pelo ca-
nal feito entre os braços dos alunos que formam o círculo da célula.

Variações dessas brincadeiras podem ser criadas, dependendo do obje-
tivo pretendido para a aula, por isso salientamos a importância de se 
pensar na complexidade de cada atividade de acordo com a turma em 
questão.

 Diabetes e Exercício Físico
Como anteriormente mencionado, a atividade física possui um importante efei-

to sobre o diabetes tipo II, especialmente quando a atividade física é sistematizada 
e prescrita, também conhecida como exercício físico. Diferentes formas de exercí-
cio produzem efeitos diferentes no diabetes tipo II, porém todas elas possuem uma 
característica em comum, a diminuição dos níveis de glicose circulante no sangue. 
A própria contração muscular promove a ativação de mecanorreceptores celulares 
que conduzem a glicose para dentro da célula. Além disso, o exercício físico aumen-
ta a secreção de um hormônio denominado Fator de Crescimento semelhante à In-
sulina (IGF), que são hormônios secretados pelo fígado que atuam de forma muito 
semelhante à Insulina, diminuindo a concentração sanguínea de glicose. 

Acreditamos que a parte da fisiologia do exercício relacionada aos diabetes tipo II 
deva ser instigada também de maneira teórica em um primeiro momento, pois ela é 
demasiadamente complexa, caso o professor julgue que é um conteúdo relevante a ser 
tratado nas aulas. Focando em uma abordagem prática, poderia ser utilizada a ativida-
de anteriormente mencionada (pega-pega da célula), porém é preciso uma adaptação:

Os alunos devem ser divididos em seis grupos denominados: “insulina”, 
“glicose”, “gordura”, “célula”, “exercício” e “IGF”. Faz-se necessário de-
limitar uma área específica que o grupo IGF deva permanecer, poden-
do ser desenhado no chão - esse local deverá se chamar de “fígado”. 
A diferença da brincadeira agora é que o grupo IGF poderá ajudar o 
grupo Insulina a canalizar a glicose para dentro da célula, desde que o 
grupo exercício execute com êxito uma tarefa (pode ser um quiz com 

☞



319

Anderson Rech / Rodrigo Wiltgen Ferreira

perguntas sobre saúde, acertar um arremesso em algum objeto ou ces-
ta de basquete). Quando o grupo exercício obtiver êxito na tarefa, um 
integrante do IGF poderá sair do fígado para ajudar o grupo Insulina.

A abordagem exposta acima é baseada em exemplos de como a Educação Física 
pode abordar de forma prática aspectos de saúde que podem influenciar, ou cons-
cientizar, os alunos guiando seus comportamentos. Após essa abordagem prática, 
é interessante que seja feita uma explicação sobre os componentes utilizados na 
brincadeira, como, por exemplo, o IGF e sua relação com o exercício. O professor 
de Educação Física pode ter um papel importante no que tange à obtenção de in-
formações simples sobre o exercício físico e sua relação com o diabetes, como fre-
quência semanal, intensidade e tipo de exercício. Deve-se também valorizar o papel 
dos alunos junto a seus familiares e amigos, pois o conhecimento desses princípios 
de saúde pode repercutir em modificações do estilo de vida das pessoas próximas. 
Além disso, é interessante estimular que os alunos cumpram com atividades de 
avaliação e divulgação ao grande público, como ir até a Unidade Básica de Saúde e 
conversar com profissionais da saúde sobre o que é disponibilizado na região para o 
tratamento, conscientização e prevenção do diabetes tipo II, investigar sobre cam-
panhas relacionadas à doença, tipos de medicamentos, entre outras possibilidades.

 Considerações Finais
A conscientização quanto aos cuidados e hábitos de vida saudáveis pode ser de 

fundamental relevância na diminuição da incidência dessa classe de doenças. O papel 
da Educação Física escolar pode ser de extrema importância nesse sentido, visto que o 
exercício físico realizado cronicamente é uma das formas de comportamento preven-
tivo para o acometimento de diversas doenças metabólicas, articulares, neurais, entre 
outras. O papel do professor deve ser de incentivador e conscientizador para a impor-
tância do exercício físico, mas também deve contribuir para aprimorar o conhecimento 
dos alunos quanto a possíveis condições de saúde que se depararão em suas vidas.

Ressalta-se aqui que, tendo em vista que o presente livro aborda outros componen-
tes de igual importância para a Educação Física escolar, não foram abordadas algumas 
condições de saúde que podem ser tratadas pelos profissionais de Educação Física de 
forma significativa. O exercício físico apresenta uma relação íntima com aspectos nutri-
cionais (alimentação e hidratação), higiene do sono, imagem corporal, termorregulação 
e sudorese, qualidade de vida, doenças neurodegenerativas, doenças osteoarticulares, 
doenças posturais, câncer, entre outros. Sugere-se que esses temas sejam abordados 
pelos professores, considerando possíveis adequações quanto às necessidades da comu-
nidade em que a escola estiver inserida, bem como pela experiência profissional e im-
portância do assunto em termos de saúde pública. O mesmo modelo organizacional pro-
posto acima para “doenças cardiovasculares” e “diabetes tipo II” pode ser adotado, com 
a realização de um ensinamento inicial dos aspectos teóricos do conteúdo inicialmente 
em sala de aula e a fixação do conteúdo em um segundo momento de forma prática.
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As diferentes faces em que se apresenta a avaliação física no meio da Edu-
cação Física convergem para um mesmo sentido direcional da importância de 
aplicação desse conteúdo no contexto da saúde, desempenho e desenvolvimento 
das crianças e adolescentes no âmbito escolar. A avaliação e o acompanhamento 
constante dos estudantes conferem ao professor dados quantitativos e qualitativos 
capazes de informar e esclarecer a progressão da turma, com ênfase nas caracterís-
ticas e capacidades físicas, a partir de uma análise coletiva e individual.

Sabe-se que a Educação Física Escolar tem sido vista como determinante para a 
adoção de hábitos saudáveis e que oportunizar a prática de exercício para crianças e 
adolescentes na escola pode ser de fundamental importância para a manutenção de 
uma vida ativa que perdure até a fase adulta. A avaliação física, em termos de cons-
tituição corporal e características antropométricas desses estudantes, também faz 
parte de uma importante gama de ferramentas que podem ser adotadas pelo pro-
fessor para o estímulo à consciência sobre saúde e cuidados com o corpo nessa faixa 
etária. É importante salientar que os resultados das diferentes inferências realizadas 
em aula não devem ficar restritos à planilha do professor, sendo de fundamental im-
portância que os mesmos sejam divulgados junto às instâncias superiores da escola 
e, não menos importante, aos pais. Diversas avaliações que têm como características 
uma aplicação simples e de baixo custo apresentam uma relação importante com as-
pectos significativos em termos de saúde corporal. A divulgação dos resultados para 
os familiares e responsáveis pelas crianças e adolescentes assume um caráter que 
tange o aspecto da saúde pública e coloca o professor de Educação Física em uma 
posição fundamental dentro da comunidade escolar: um agente de saúde.
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Além das diversas possibilidades de avaliação cineantropométricas, a avaliação 
em Educação Física também pode direcionar seu olhar para análise da capacidade 
física sob a forma de inferência de diferentes valências físicas como: capacidade 
aeróbia e anaeróbia, força, potência, resistência muscular, flexibilidade, agilidade, 
velocidade, entre outros. Seu acompanhamento pode prover um importante retor-
no quanto aos níveis de capacidade física dos alunos, bem como sobre a sua pro-
gressão no ano letivo ou ao longo de diferentes ciclos estudantis. Mesmo tendo a 
consciência de que o desempenho físico está longe de ser a única característica de-
terminante para um bom desempenho em atividades da Educação Física, sabe-se 
que o mesmo pode influenciar o sucesso e aproveitamento de algumas propostas 
que compõe o quadro de ensino dessa disciplina.

Por fim, podemos considerar que entre os principais objetivos da Educação Fí-
sica Escolar estão o aprimoramento das habilidades motoras básicas e o enrique-
cimento do leque motor de cada indivíduo. Tal qual a importância, também está a 
complexidade da avaliação motora, fundamental para o acompanhamento e asses-
soria do desenvolvimento e aprendizado dos escolares. 

O conhecimento, mesmo que subjetivo, das habilidades motoras dos diferentes 
alunos e da turma como um todo permitem um trabalho equilibrado com foco 
nas dificuldades e valorização das qualidades apresentadas pelo estudante.

Dessa forma, podemos perceber que o acompanhamento e a avaliação dos alunos 
frente às abordagens citadas acima permitem um trabalho de excelência no meio da 
Educação Física Escolar, garantindo qualidade, especificidade e suporte adequado às 
características dos estudantes sob seu acompanhamento. Nos próximos tópicos do 
presente capítulo abordaremos alguns conceitos e regras gerais para uma boa ava-
liação, técnicas e métodos de avaliação das variáveis cineatropométricas e das capa-
cidades físicas. Esse capítulo permitirá a você conhecer testes utilizados para os dife-
rentes objetivos da avaliação em Educação Física Escolar. É importante salientar que 
além dos testes aqui apresentados existem outros que também podem ser utilizados 
para esse público e, no entanto, não serão abordados no presente capítulo em função 
dos autores acreditarem em uma menor adequação desses para o espaço escolar, ou 
perante a necessidade de equipamentos custosos e incomuns a esse ambiente. 

Conceitos e regras para a realização 
de avaliações em Educação Física

Previamente à análise procedimental dos testes que serão abordados nesse ca-
pítulo, faz-se necessária a definição de alguns termos que serão constantemente 
abordados. Além disso, existem algumas indicações para forma de execução, que 
são comuns à maior parte dos testes aqui abordados, e que, portanto, devem ser 

☞
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esclarecidas desde o princípio.

Toda avaliação das capacidades físicas é baseada na aplicação de um teste, que 
por definição é um instrumento utilizado pelo profissional para obter uma infor-
mação (FONTOURA, CHARLES E EVERSON, 2009). Essa informação é transformada 
em um dado, que é o resultado final após uma testagem. Todos os testes são com-
postos por uma sequência de atividades que devem ser realizadas pelo indivíduo 
a ser testado, enquanto o profissional é responsável por realizar a medida do de-
sempenho. A palavra “avaliação” remete a um processo, em que estão abarcados 
os procedimentos realizados pelo indivíduo avaliado e os do avaliador (FONTOURA, 
CHARLES E EVERSON, 2009). Considerando a vasta gama de capacidades físicas im-
portantes para o condicionamento físico do ser humano, a maior parte das propos-
tas de avaliação são compostas por baterias de testes, ou seja, uma sequência de 
diferentes testes, avaliando diferentes capacidades físicas, a fim de obter dados de 
forma mais completa sobre o indivíduo avaliado.

Alguns princípios comuns devem ser respeitados para a realização de forma ade-
quada da testagem das capacidades físicas. Primeiramente, o foco deve girar em torno 
da escolha do teste ou bateria de testes. O profissional deve utilizar preferencialmen-
te testes que já sejam validados cientificamente. Tal credibilidade deve ser confiada a 
esses testes considerando que os mesmos foram estudados a fim de definir o melhor 
protocolo possível, levando em consideração a confiabilidade e objetividade do teste, 
necessários para a veracidade dos resultados (ACSM, 2014). Outras características da 
testagem que tangem ao comprometimento do profissional com o protocolo aplica-
do, e são indispensáveis para a aplicação destes com fidedignidade, são: familiariza-
ção, aquecimento, desempenho máximo, tentativas e intervalo entre as tentativas.

A familiarização com o teste a ser feito é de suma importância para que um valor 
verossímil seja adquirido (MORROW JR et al. 2003). O indivíduo a ser testado deve 
conhecer o teste, não apenas do ponto de vista instrucional, mas também prático. 
É indicado que seja feita uma familiarização em dias anteriores à testagem, e que 
conte com um protocolo semelhante ao dia de avaliação, levando em consideração 
todas as características essenciais do teste e da preparação (como, por exemplo, 
o aquecimento). Para um desempenho adequado e real quantificação de uma de-
terminada capacidade física, um aquecimento prévio à atividade também é indica-
do. É interessante que seja feito de forma dinâmica, e que preferencialmente não 
envolva atividades de alongamento, sobretudo do ponto de vista estático (ACSM, 
2011). Além disso, pensando em testagem de crianças e adolescentes, a utilização 
de brincadeiras em grupo, pequenos jogos, ou até mesmo atividades cooperativas 
que sejam caracterizadas por um dinamismo nas ações dos estudantes, podem ser 
estratégias interessantes a serem utilizadas como aquecimento.

Um dos princípios da maior parte dos testes existentes é que o indivíduo tes-
tado realize a atividade em questão com o objetivo de desempenho máximo. A 
realização do teste em desempenho sub-máximo desencadeará uma deficiência na 
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comparação do indivíduo em diferentes momentos (por exemplo, início e fim do 
ano), além de levar a inconsistência de resultados quando espelhados às tabelas 
comparativas, caso exista para o teste em questão. Para tal, o estudante deve estar 
ciente disso, e deve ser constantemente relembrado de tal informação antes e du-
rante o teste, sob a forma de incentivo. 

Além disso, com exceção dos testes da capacidade aeróbia, que são testes de 
maior duração, o desempenho deve ser verificado em mais de uma tentativa. Suge-
re-se ao menos três tentativas para o alcance de um valor que seja mais próximo ao 
da real capacidade daquele indivíduo testado. No entanto, é importante respeitar 
um intervalo adequado entre essas tentativas, que pode variar conforme o teste 
aplicado, de um a três minutos.

A adequação dos protocolos de testes conforme os princípios explicitados acima 
é importante para evitar o aparecimento de falso-positivos ou falso-negativos após 
a testagem. O controle dessas variáveis é de plena responsabilidade do profissional 
e deve ser levado em consideração para um bom planejamento e aplicação. Algu-
mas adaptações podem ser feitas quando se trata de uma avaliação com um grande 
número de alunos. No entanto, é indicado que o professor tente se manter o mais 
próximo possível da aplicação perfeita para aplicação das avaliações e uma leitura 
adequada dos resultados. 

Avaliação física na educação física escolar
A importância da avaliação física realizada na escola diz respeito ao crescente 

corpo e conhecimento sobre relação entre atividade física, longevidade e a diminui-
ção do risco do surgimento de doenças crônico-degenerativas. Ao considerarmos 
que diversas evidências científicas demonstram que a fase inicial dessas doenças 
seria a infância e a adolescência, parece ser de grande valia que os programas de 
educação física escolar abordem essa problemática e proporcionem condições 
para que os alunos compreendam os conceitos e pressupostos da relação entre 
atividade física e saúde.

Uma das baterias de testes mais conhecidas pelos profissionais de educação 
física no Brasil é baseada em uma coleta de informações robusta sobre a aptidão 
física dos escolares brasileiros, o Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR). O PROESP-BR 
é um observatório permanente de indicadores de crescimento e desenvolvimento 
corporal, motor e do estado nutricional de crianças e jovens com idade entre 06 e 
17 anos, cujo objetivo é auxiliar os professores de educação física na avaliação des-
ses indicadores, de modo que o PROESP-BR propõe, através de um método de fácil 
acesso, a realização de um programa cujas medidas e testes podem ser realizados 
na maioria das escolas brasileiras. 

Contudo, é bastante comum que professores empreguem testes e medidas que 
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considerem de fácil realização e factíveis com suas realidades escolares. O objetivo 
desta seção é compartilhar com os profissionais de educação física que atuam na 
licenciatura subsídios para uma avaliação física que requeira quantidade razoável 
de recursos e que produza resultados fidedignos. Desse modo, os tópicos a seguir 
não obedecerão necessariamente a descrição de uma ou outra bateria de testes, 
mas foram escolhidos pelos autores em virtude de sua fácil aplicabilidade.

 Avaliação da capacidade aeróbia
A capacidade aeróbia tem sido estudada do ponto de vista do desempenho físi-

co envolvido em diversos esportes, considerando a ampla gama de modalidades em 
que essa valência física é importante. No entanto, recentemente, alguns estudos 
têm mostrado uma relação entre os níveis de desempenho aeróbico e o risco para 
eventos cardiovasculares, parâmetros de saúde vascular e até mesmo o desempe-
nho cognitivo em crianças de idade escolar. Esses dados sugerem que o desempe-
nho aeróbico pode não ter apenas uma relação com a saúde da criança, mas estar 
associado até mesmo a um melhor desenvolvimento do sistema nervoso, incluindo 
aspectos relacionados à memória, atenção e controle cognitivo. Além disso, um me-
lhor desempenho em testes aeróbicos tem mostrado uma correlação negativa com 
o aparecimento de doenças psiquiátricas comuns em crianças hoje em dia, como 
depressão, síndrome do pânico e déficit de atenção. Levando isso em consideração, 
vamos aos testes mais comumente aplicados em crianças em idade escolar.

Corrida de 1600 metros
Consiste em uma das avaliações mais simples do desempenho aeróbico e pode ser 

feita com diferentes populações, incluindo crianças e adolescentes (COBURN e MA-
LEK, 2012). Os indivíduos avaliados devem percorrer 1600 metros no menor tempo 
possível, sendo orientados a correr durante o percurso, mas informados de que, caso 
não estejam suportando a corrida, podem caminhar até se recuperarem. É funda-
mental que o indivíduo não pare de se locomover ao longo do teste, sendo permitido 
apenas a diminuição da intensidade. Para a aplicação do teste são necessários apenas 
um cronometro e um local com espaço amplo e aberto com metragem conhecida pelo 
professor. Inicialmente esse teste foi proposto para pistas de atletismo, no entanto, 
pode ser adaptado para a realização em outros espaços não necessariamente tão am-
plos. O professor deve realizar as medidas de distância que o aluno deve percorrer 
com muito cuidado, a fim de evitar falsos diagnósticos positivos e/ou negativos. Ao 
final do teste, o professor obteve um valor de tempo que o aluno levou para fazer o 
trajeto. Os segundos devem ser convertidos em minutos, dividindo o tempo em se-
gundos por 60. Por exemplo, se o tempo de uma criança for 8 minutos e 30 segundos, 
o tempo de corrida é convertido para 8.5 minutos (30÷60 = 0.5 minutos)
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Os valores encontrados ao final do teste devem ser comparados com a tabela de 
desempenho do teste de 1600 metros. Essa tabela está apresentada em percentil, 
uma forma de dividir uma amostra hipotética em cem partes. Quando um aluno se 
encontra em um resultado compatível com percentil 85, significa que apresenta um 
resultado superior a 85% das crianças da mesma faixa etária. Da mesma forma, a 
tabela permite visualizar quem se encontra no percentil 15, ou seja, em um resul-
tado inferior a 85% da população da mesma faixa etária e, teoricamente, com um 
desempenho aeróbico prejudicado.

Quadro 16.1 - Análise dos resultados do teste de 1600 metros

Percentil
Meninos Meninas

Idade 85 50 15 85 50 15
6 10:15 12:36 16:30 11:20 13:12 16:45

7 9:22 11:40 15:00 10:36 12:56 16:00

8 8:48 11:05 14:10 10:02 12:30 15:19

9 8:31 10:30 13:59 9:30 11:52 14:57

10 7:57 9:48 13:07 9:19 11:22 14:00

11 7:32 9:20 12:29 9:02 11:17 14:16

12 7:11 8:40 11:30 8:23 11:05 14:12

13 6:50 8:06 10:39 8:13 10:23 14:10

14 6:26 7:44 10:18 7:59 10:06 12:56

15 6:20 7:30 9:34 8:08 9:58 13:33

16 6:08 7:10 9:22 8:23 10:31 14:16

17 6:06 7:04 8:56 8:15 10:22 13:03

Adaptado de Coburn e Malek 2012.

Teste de 6 minutos - PROESP-BR
O teste de 6 minutos sugerido pelo PROESP-BR abarca crianças e adolescentes 

com idade entre 7 e 16 anos. O objetivo deste teste é identificar a capacidade ae-
róbia dos escolares em uma corrida/caminhada, na qual a distância percorrida (em 
metros, com aproximação das dezenas) é relacionada à tabela recomendada para 
a zona de boa saúde. Para este teste, é necessário um espaço físico plano (com 
metragem conhecida), cones para a marcação da pista, cronômetro e trena para a 
marcação dos tempos e distância, respectivamente, além de material de anotação.
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Demarcado o local do teste, o professor deve evitar que o teste seja realizado 
em grupos numerosos de escolares, a fim de evitar equívocos nas marcações de 
tempo e distância. Os alunos serão orientados a percorrer a maior distância pos-
sível durante o tempo de seis minutos, salientando que os avaliados devem correr 
o maior tempo possível do teste. O professor deve explicar também que, para a 
credibilidade do teste, os alunos não devem parar ao longo do trajeto, podendo 
caminhar caso estejam muito cansados. O cronometrista deverá informar o tempo 
de duração do teste a cada dois minutos, de modo que ao encerrar o tempo total 
do teste, deverá emitir um sinal sonoro (apito) e os avaliados deverão interromper 
imediatamente a corrida e permanecerem no lugar que estavam no momento do 
sinal sonoro até ser anotada a distância total percorrida.

Quadro 16.2 - Análise dos resultados do teste de 6 minutos (distância em metros)

Faixa recomendável para zona de boa saúde
Idade Feminino Masculino

7 768 715

8 768 715

9 820 780

10 856 820

11 955 915

12 996 960

13 1050 1015

14 1100 1060

15 1155 1120

16 1190 1160

17 1190 1160

Fonte: PROESP-BR, 2016 (https://www.ufrgs.br/proesp/).

Avaliação da força e resistência muscular 
A força muscular é reconhecidamente um fator importante para a saúde da 

criança. Baixos níveis de força estão associados a desvios posturais, incidência de 
lombalgia, risco aumentado para lesões em atividades físicas e baixos índices de 
habilidades motoras (BAECHLE e EARLE, 2010). Além disso, a prejudicada capacida-
de de produção de força pode ser resultante de uma composição corporal inade-
quada, sugerindo que a mesma pode ser fruto de baixos níveis de massa muscular. 
Níveis adequados de força são importantes para o bom desempenho das atividades 
esportivas e rítmicas, além de favorecer a autoestima e autoconfiança. 
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Teste de resistência abdominal 
O teste de resistência abdominal tem sido utilizado com o intuito de verificar a 

força e resistência da musculatura da região abdominal e um resultado negativo 
nesse teste tem sido associado a um maior risco de desenvolvimento de distúrbios 
posturais (MORROW, JR et al. 2003). A execução do teste é simples, podendo ser 
realizado em grandes turmas e necessita apenas de colchonetes e um cronômetro. 
Os alunos serão posicionados em decúbito dorsal sobre o colchonete, mantendo 
seu quadril e joelhos flexionados e seus braços cruzados sobre o tórax. O avaliador 
estará posicionado a frente do avaliado, fixando seu tornozelo ao solo. Ao sinal do 
avaliador o indivíduo terá um minuto para realizar o maior número de repetições 
de flexão de tronco, sendo que para que a contagem seja efetuada os cotovelos do 
avaliado devem tocar seus joelhos (Figura 1). A tabela abaixo apresenta a avaliação 
dos níveis de força abdominal, conforme o número de repetições realizadas pela 
criança. O número apresentado sugere o mínimo de repetições que a criança deve 
fazer para ser considerada saudável.

Figura 16.1 - Realização do teste de resistência abdominal.
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Quadro 16.3 Resultados mínimos do teste de resistência de força abdominal.

Idade Meninos Meninas
7 20 20

8 20 20

9 22 20

10 22 20

11 25 20

12 30 20

13 35 23

14 35 23

15 35 23

16 40 23

17 45 23

Adaptado de PROESP-BRASIL, 2015.

Teste de apoio 
Para a execução do teste de apoio será necessário um metrônomo, para a mar-

cação de uma batida orientadora para a realização do movimento. Salienta-se que 
existem, de forma gratuita, diferentes aplicativos disponíveis para smartphone que 
contém essa função. Importante reforçar que esse teste deve contar com uma fa-
miliarização considerável, já que o indivíduo avaliado deverá manter uma cadência 
específica ao longo do teste (MORROW JR et al. 2003). O indivíduo testado deverá 
iniciar o teste em decúbito ventral, com as palmas das mãos ao chão, cotovelos 
flexionados e pés levemente afastados. Ao sinal do avaliador, o indivíduo deve es-
tender os cotovelos completamente, mantendo demais articulações de forma es-
tabilizada durante a repetição (Figura 2A). O movimento abaixo deve ser feito até 
que os cotovelos formem um ângulo de 90 graus e os antebraços estejam paralelos 
ao solo (Figura 2B). Essa repetição é realizada tantas vezes quanto possível, con-
siderando que esteja dentro da cadência desejada de uma repetição a cada três 
segundos. O teste é encerrado quando o indivíduo avaliado não for mais capaz de 
manter a cadência-alvo. A tabela abaixo apresenta os resultados comparativos para 
diferentes faixas etárias. Os valores abaixo representam um valor minimamente 
aceitável para a saúde. 
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Figura 16. 2 -  A: Posição inicial do teste de apoio; 
B: Posição para uma repetição completa no teste de apoio.

Quadro 16.4 Resultados do teste de apoio

Idade Meninos Meninas
5 3 3

6 3 3

7 4 4

8 5 5

9 6 6

10 7 7

11 8 7

12 10 7

13 12 7

14 14 7

15 16 7

16 18 7

17 18 7

Adaptado de Morrow et al. 2003.

Teste de potência muscular de membros inferiores
Teste de impulsão vertical

Este teste tem o objetivo de medir indiretamente a força muscular de membros 
inferiores por meio do desempenho do salto vertical. O professor necessitará fixar 
uma fita métrica vertical de maneira descendente, em que a marca 0 (zero) deverá 
ficar no ponto mais alto da parede. Além disso, necessitará de uma cadeira e ma-
terial para anotação.
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O teste poderá ser realizado de duas maneiras: com e sem auxílio dos mem-
bros superiores. Na preparação pré-teste de ambas as opções, o avaliado deverá 
se colocar em pé, calcanhares no solo, pés paralelos ao corpo lateralmente. Consi-
derar-se-á como ponto de referência a extremidade mais distal dos dedos da mão 
dominante projetada na fita métrica. Após a determinação do ponto de referência, 
o avaliado afasta-se ligeiramente da parede, no sentido lateral, para realizar a série 
de três saltos. 

Caso o professor opte por realizar o teste sem auxílio dos membro superiores, 
o avaliado deverá estar posicionado com os membros superiores elevados verti-
calmente. Obedecendo à voz de comando “Atenção, já”, ele executa o salto, tendo 
como objetivo tocar as pontas dos dedos da mão dominante, que deverão estar 
marcadas com pó de giz ou magnésio, no ponto mais alto da fita métrica. Durante o 
movimento, o braço oposto deverá se manter constantemente na posição de par-
tida, ou seja, elevado. Importante salientar que, pela dificuldade dos avaliados em 
realizar esse teste, é pouco usual a realização do mesmo.

Entretanto, caso o professor opte pela realização do teste com auxílio dos mem-
bros superiores, os braços do avaliado deverão estar posicionados ao longo do tron-
co. Por meio da voz de comando “Atenção, já”, ele executa o salto, de modo similar 
ao método anterior, podendo realizar a movimentação dos membros superiores e 
tronco para auxiliar na propulsão do corpo. As medidas dos 03 saltos deverão ser 
anotadas e a melhor marca contabilizada, de modo que o deslocamento vertical é 
dado pela diferença do ponto de referência pela melhor marca obtida (Ex: ponto de 
referência =120 cm; melhor marca = 78 cm; 120 - 78 = 42 cm).

Teste de potência muscular de membros inferiores
Teste de impulsão horizontal

Para a realização deste teste, o professor necessitará de uma espaço plano, uma 
trena e uma linha traçada no solo. A trena é fixada ao solo, perpendicularmente à 
linha de partida. A linha de partida pode ser sinalizada com giz, com fita crepe ou 
ser utilizada uma das linhas que demarcam as quadras esportivas. O ponto zero 
da trena situa-se sobre a linha de partida e o avaliado deverá se posicionar ime-
diatamente atrás da linha, com os pés paralelos, ligeiramente afastados, joelhos 
semi- flexionados, tronco ligeiramente projetado à frente. Ao sinal do professor, 
o avaliado deverá saltar a maior distância possível (Figura 3A) aterrissando com 
os dois pés simultaneamente (Figura 3B), sendo permitido o auxílio dos membros 
superiores. Serão realizadas 02 tentativas e será considerado para fins de avaliação 
o melhor resultado. A distância do salto será registrada em centímetros, com uma 
casa após a vírgula, a partir da linha traçada no solo até o calcanhar mais próximo 
desta (Figura 3C).
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Figura 16. 3 -  A: Salto início para o teste de salto horizontal; 
B: Posição final do salto; 
C: Aferição da distância no calcanhar do indivíduo avaliado.

 Avaliação da Flexibilidade
Teste de sentar e alcançar adaptado

O teste de sentar e alcançar é considerado um dos testes que identifica a ap-
tidão física, tanto de escolares, como de adultos. Usualmente é empregado um 
implemento, conhecido como Banco de Wells. O Banco de Wells faz parte do pro-
tocolo desenvolvido por Wells e Dillon em 1952, e assemelha-se a uma caixa com 
uma projeção em direção ao avaliado, onde conta com uma régua que identifica a 
amplitude do movimento de flexão do quadril (flexibilidade do quadril).

Contudo, é importante considerar que o Banco de Wells não seja um material 
amplamente disponível nas escolas e, talvez por isso, esse teste acabe não sendo 
realizado com grande frequência em crianças e adolescentes na idade escolar. De 
todo modo, podem ser encontradas variações e adaptações desse teste, como a 
descrita abaixo. Para a realização do teste de flexibilidade adaptado, o professor 
necessitará de uma fita métrica e fita adesiva. 

Para demarcar o local de aferição da flexibilidade (imagens abaixo), é necessário 
estender uma fita métrica no solo. Na marca de 38 cm desta fita coloque um pedaço 
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de fita adesiva de 30 cm no sentido perpendicular. A fita adesiva deve fixar a fita mé-
trica no solo. Os calcanhares devem tocar a fita adesiva na marca dos 38 centímetros 
e estarem separados por 30 centímetros (Figura 4A). Com os joelhos estendidos e as 
mãos sobrepostas, o avaliado inclina-se lentamente e estende as mãos para frente 
o mais distante possível (Figura 4B). O avaliado deve permanecer nesta posição o 
tempo necessário para a distância ser anotada. Serão realizadas duas (2) tentativas 
e o resultado será medido em centímetros a partir da posição mais longínqua que o 
avaliado pode alcançar na escala com as pontas dos dedos. Registram-se os resulta-
dos com uma casa após a vírgula. Para a avaliação será utilizado o melhor resultado.

Figura 16. 4 -  A: Posição inicial do teste de sentar e alcançar adaptado. 
B: Posição final do teste de sentar e alcançar adaptado.

Testes de agilidade - Teste do quadrado
Para a execução deste teste, o professor precisará de um cronômetro, um espa-

ço plano em que possa delinear um quadrado com 4 metros de lado, quatro cones 
ou garrafas de refrigerante de 2 litros do tipo PET cheias de areia. 

Após demarcar o local de testes, deve-se colocar um cone em cada ângulo do 
quadrado. Sugere-se a utilização de fita crepe ou uma reta desenhada com giz indi-
ca a linha de partida, de modo a delimitar a localização do avaliado. O aluno parte 
da posição de pé, com um pé avançado à frente imediatamente atrás da linha de 
partida (num dos vértices do quadrado) (Figura 4A). Ao sinal do avaliador, deverá 
deslocar-se em velocidade máxima e tocar com uma das mãos na garrafa situada 
no canto em diagonal do quadrado (atravessa o quadrado) (Figura 4B). Na sequên-
cia, corre para tocar a garrafa à sua esquerda (ou direita) e depois se desloca para 
tocar a garrafa em diagonal (atravessa o quadrado em diagonal). Finalmente, corre 
em direção a última garrafa, que corresponde ao ponto de partida. O cronômetro 
deverá ser acionado pelo avaliador no momento em que o avaliado tocar pela pri-
meira vez com o pé o interior do quadrado e será travado quando tocar com uma 
das mãos na quarta garrafa. Serão realizadas duas tentativas, sendo registrado para 
fins de avaliação o menor tempo, o qual será registrado em segundos e centésimos 
de segundo (duas casas após a vírgula).
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Figura 16.5 -  A: Posição inicial do teste do quadrado. 
B: Aluno tocando o cone e se preparando para ir para o próximo cone.

Avaliação das variáveis cineantropométricas
O número de medidas antropométricas que se pode realizar no corpo de um 

indivíduo é quase ilimitado.na escolha das medidas. Deve-se levar em consideração 
os propósitos da avaliação, a fim de que a exposição do avaliado ao procedimento 
não seja em vão. Tendo em vista a avaliação física em escolares, algumas medidas 
ocorrem com maior frequência que outras, como é o caso das circunferências e 
alguns índices, como o IMC (Índice de Massa Corporal).

Massa Corporal 
Considerada a medida mais básica de uma avaliação antropométrica. O ava-

liador necessitará apenas de uma balança (digital ou mecânica, com precisão de 
100g). Inicialmente, antes de qualquer aferição é necessário certificar-se de que a 
balança esteja aferida e tarada (zerada). 

O avaliado deve posicionar-se em pé, de costas para a escala da balança, com 
afastamento lateral dos pés. Em seguida, coloca-se sobre e no centro da platafor-
ma, na posição ereta, olhando fixamente à frente. A fim de evitar vieses de aferição, 
é recomendável realizá-la na primeira hora do dia, bem como é fundamental que 
o avaliado esteja utilizando o mínimo possível de roupas. Além disso, a verificação 
do nível do solo sobre o qual está apoiada a balança e não realizar as aferições após 
exercício físicos são pré-requisitos importantes. É realizada apenas uma medida.

Estatura
Em conjunto com a massa corporal, é a medida mais usual em avaliação, tendo 

em vista que ambas podem fornecer, consequentemente, o IMC. Para a realização 
da aferição da estatura, o avaliador necessitará de um estadiômetro ou uma fita 
métrica fixada à parede, graduados em centímetros e décimos de centímetro. 

O avaliado deverá estar na posição ortostática (em pé) com os pés unidos, pró-
ximos à parede ou base do estadiômetro. A medida é feita com o indivíduo em 



335

Anderson Rech / Mônica de Oliveira Melo / Roges Ghidini Dias

apneia inspiratória, de modo a minimizar possíveis variações sobre esta variável 
antropométrica. A cabeça deve estar orientada no plano de Frankfurt, paralela ao 
solo. A medida será feita com o cursos em ângulo de 90º em relação a escala. É de 
extrema importância observar que o avaliado esteja descalço e que as medidas não 
devem ser realizadas após qualquer prática de exercícios físicos.

Índice de Massa Corporal (IMC)
Renomeado em 1972 em substituição ao termo que ainda levava o nome de seu 

criador (Índice de Quetelet), este parâmetro é obtido pela divisão da massa corpo-
ral (em Kg) pela estatura (em metros) ao quadrado, como pode ser visualizado na 
equação: IMC = Massa corporal x estatura2.

Quadro 16.5 Classificação do IMC (Kg/m2).

Faixa recomendável para zona de boa saúde
Idade Feminino Masculino

7 14-20 13-20

8 14-20 14-20

9 14-20 14-20

10 14-21 14-21

11 14-21 15-21

12 15-22 15-22

13 15-23 16-23

14 17-24 16-24

15 17-24 17-24

16 17-24 18-24

17 17-25 18-25
Fonte: Aahperd, 1988 apud PROESP-BR, 2016 (https://www.ufrgs.br/proesp/)

PERÍMETROS CORPORAIS
Braço relaxado - com o indivíduo em pé e os braços estendidos ao longo do cor-

po, o avaliador deverá identificar o ponto médio entre a margem lateral do acrômio 
e a margem superior da cabeça do rádio, passando a fita ao redor do braço seguin-
do a direção perpendicular e fazer a leitura da medida.

Tórax - o ponto de referência desta medida é a junção da 4ª costela com o ester-
no. O avaliador poderá solicitar ao avaliado para realizar um pequeno movimento 
de abdução dos braços para passar a fita métrica ao redor do tórax. Após colocar 
a fita no ponto da medida, solicitar ao avaliado para relaxar os braços ao longo do 
corpo e realizar inspiração e expiração normais. Fazer a leitura na fase expiratória.

Abdômen - para aferir essa medida, o avaliador deverá solicitar ao indivíduo que 
cruze os braços à frente do corpo e passe a fita ao redor do ponto de maior volume 
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da região abdominal. Normalmente, esse local coincide com a altura da cicatriz um-
bilical. O avaliado deverá realizar inspiração e expiração normais e a leitura deverá 
ser realizada ao final da faze expiratória. 

Cintura - diferentemente do perímetro do abdômen, essa medida deve ser feita 
no ponto de menor volume entre a margem inferior da décima costela e a mar-
gem superior da crista ilíaca. É sugerível que o avaliador utilize a mesma posição 
da medida do abdômen para identificar o ponto e realizar a leitura do perímetro. 
Caso não seja possível identificar o ponto da aferição, o perímetro deve ser feito no 
ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca. 

Quadril - conhecido também como perímetro glúteo, deverá ser mensurado 
com o indivíduo mantendo os pés unidos e o glúteo relaxado. Utilizar como referên-
cia o ponto de maior volume da região glútea, na maioria das vezes coincidindo com 
a altura da sínfise púbica e do trocânter maior do fêmur. Solicitar ao avaliado que 
mantenha os braços cruzados à frente do tórax e realizar a medida do perímetro.

Coxa medial - esta medida deve ser tomada exatamente no ponto médio entre 
a prega inguinal e a margem superior da patela. Solicitar ao avaliado que mantenha 
as pernas ligeiramente afastadas e a massa corporal distribuída preferencialmente 
na perna que não está sendo medida. Passar a fita ao redor da coxa e efetuar a 
leitura, com o membro relaxado. 

Avaliação da postura e dos hábitos posturais
A postura corporal ereta apresentada pelo homem tem suas origens nas evoluções 

ontogênica e filogenética. Na evolução ontogênica, a postura da espécie humana tem 
sua origem mais remota no ser quadrúpede que evoluiu para o ser bípede, enquanto 
que, na filogenia, a postura é formada desde o desenvolvimento do embrião até mor-
te do indivíduo (ASHER, 1976; KNOPLICH, 1985). Nesses processos evolutivos, a coluna 
molda-se à posição vertical através das modificações das curvaturas da coluna verte-
bral que passa a exercer uma função de sustentação anatômica da posição bípede. 

Na evolução filogenética, o corpo da criança cresce e se desenvolve apresen-
tando características próprias da fase em que se encontra. Durante a fase esco-
lar, inúmeros fatores, desde o genético, o fisiológico, o psicológico, a ausência de 
informações sobre a importância da postura entre outros, acabam configurando 
um contexto que acarreta disfunções posturais, surgimento de dores e lesões dos 
discos intervertebrais ao longo da vida (BRICOT, 1999). Especificamente na fase da 
pubescência, o surto de crescimento e o período da maturação sexual geram mu-
danças no aspecto físico, psicológico e social do púbere, tornando essa fase vul-
nerável às alterações da postura (TIBA, 1986). Muitos estudos têm demonstrado 
que o pubescente tende a adquirir uma postura de aspecto cifótico típico, isto é, 
curvatura da região torácica aumentada, ombros anteriorizados, escápula móvel e 
cabeça também anteriorizada (DETSCH et al., 2007; CANDOTTI, 1993).



337

Anderson Rech / Mônica de Oliveira Melo / Roges Ghidini Dias

Existem muitas causas para o desenvolvimento de problemas posturais, sendo 
que a adoção dos chamados maus hábitos posturais durante a rotina diária têm 
sido reportados por diversos autores como um dos principais fatores relacionados 
ao desenvolvimento de alterações posturais (NOLL et al., 2012; BRACCIALLI, 2000; 
CRUZ e NUNES, 2012). Um hábito postural refere-se simplesmente à postura usada 
durante as atividades da vida diária (AVDs) como sentar e levantar ou subir e descer 
escadas, bem como posturas adotadas no trabalho, lazer e durante o estudo (NOLL 
et al., 2016). Nos adultos, as exigências do mercado trabalho, o processo de tecni-
cismo, a manutenção das posturas para a execução das atividades profissionais, 
bem como e o sedentarismo contribuem para o aumento deste fenômeno (BOR-
GES et al., 2011; NOLL et al., 2016). Em escolares, fatores psicossociais, genética, 
idade, sexo, qualidade do sono, depressão, ansiedade, histórico de dor nas costas 
dos familiares, tempo gasto sentado na frente do computador ou televisão têm 
sido frequentemente reportados pelos estudos como elementos que predispõem 
ao surgimento de problemas na coluna (CANDOTTI et al., 2010). 

A associação entre hábitos posturais inadequados e dores nas costas tem sido 
investigada e confirmada por diversos autores (DE VITTA, 2011; CRUZ E NUMES, 
2012; FILHO et al., 2015), sendo evidente um número cada vez mais expressivo de 
prevalência de dor nas costas entre crianças com idade escolar. Possíveis explica-
ções para essa associação residem no fato de que determinadas posturas geram 
aumento de cargas compressivas sobre os discos intervertebrais, de modo que 
a manutenção de uma certa postura pode gerar perda de nutrição e hidratação 
discal, bem como disparar mecanismos que colocam em risco a integridade do 
sistema musculoesquelético (HARTVIGSE et al., 2000; FILHO et al., 2015). Alguns 
desses mecanismos incluem desequilíbrios entre tecido ativos (sistema muscu-
lar), tecido passivos (fáscias, ligamentos, cápsula articular, cartilagens e tendões) 
e neural, os quais são responsáveis pela estabilidade da coluna. Quando os liga-
mentos e cápsulas articulares, por exemplo, são exigidos para além de sua capa-
cidade ou durante muito tempo, receptores de dor disparam a informação aos 
centros sensoriais, os quais podem interpretar a dor como um mecanismo prote-
tor, impedindo a realização de movimentos livres de dor e afetando a qualidade 
de vidas das pessoas. Esses fatores em conjunto podem acarretar em prejuízo ao 
desenvolvimento físico e mental, bem como afetar negativamente a produtivida-
de escolar do estudante.

No entanto, para que bons hábitos de postura passem a fazer parte do cotidiano 
dos escolares, a apropriação, por parte deles, de conhecimentos que os levem a 
entender as questões sobre postura corporal e hábitos posturais, sobre o funcio-
namento da coluna vertebral e da importância da manutenção das curvaturas da 
coluna vertebral durante as atividades cotidianas, torna-se importante no contexto 
escolar. Dentre as estratégias que podem ser usadas pelo profissional de Educação 
Física no contexto escolar ressalta-se a relevância do desenvolvimento das cha-
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madas Escolas Posturais (FORSSELL, 1981; BARTZ et al., 2016). Tratam-se de pro-
gramas educativos que têm como objetivo promover aulas teórico-práticas sobre 
funcionamento da coluna vertebral, conceitos de boa e má postura, e exercícios 
práticos sobre as chamadas atividades da vida diária (AVDs), a fim de evitar desen-
volvimento de problemas posturais da fase adulta ou minimizar dores e problemas 
já existentes.

Um dos pilares para o desenvolvimento de um bom programa de Escola Postural 
no ambiente escolar é a realização de uma adequada avaliação dos hábitos pos-
turais e da postura corporal estática, sendo que a avaliação dos hábitos posturais 
deve ocupar um lugar de destaque no ambiente escolar. O protocolo de avaliação 
da postura e dos hábitos posturais pode ser feito antes e depois do programa de 
Escola Postural realizado ao longo do semestre letivo (aulas teórico-práticas sobre 
postura, funcionamento da coluna vertebral e exercícios de AVDs), por exemplo. 
Além disso, os resultados das avaliações posturais podem servir como um guia co-
letivo de promoção à educação da postura para a turma inteira ou servir de auxílio 
para que o professor construa relatórios individuais que possam ser enviados aos 
pais dos estudantes, a fim de alertar sobre as possíveis consequências de altera-
ções identificadas, bem como orientar sobre a importância do desenvolvimento de 
bons hábitos posturais. 

Considerando que os hábitos posturais inadequados são fatores de risco para a 
ocorrência de problemas posturais e que são propícios de serem desenvolvidos na 
fase escolar, entende-se que a identificação e o conhecimento dos hábitos postu-
rais de crianças e adolescentes passam a ser relevantes para a prevenção dos pro-
blemas posturais na vida adulta, visto que estas informações podem nortear tanto 
o planejamento da disciplina de Educação Física na escola. Ciente que o ambiente 
escolar clama pelo uso de métodos de baixo custo e que possam ser realizados 
em pouco tempo para atender o maior número de alunos possível, recomenda-se 
que o professor dê preferência à realização da avaliação dos hábitos posturais; se 
possível, se houver tempo, que realize a avaliação da postura estática como um 
complemento.

 Avaliação dos hábitos posturais 
Para verificar a prevalência de hábitos comportamentais e posturais, recomen-

da-se o uso do questionário autoaplicável denominado Back Pain and Body Posture 
Evaluation Instrument (BackPEI) (NOLL et al., 2013). O BackPEI é um questionário 
válido e reprodutível, constituído por 21 questões fechadas que possui uma versão 
para cada sexo (vide em Anexo). O questionário aborda questões sobre: (1) dor nas 
costas nos últimos três meses (ocorrência, frequência e intensidade); (2) demográ-
ficas (idade e sexo); (3) socioeconômicas (escolaridade dos pais/responsáveis e tipo 
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de escola); (4) comportamentais (atividade física, ler/estudar na cama, horas/dia 
assistindo televisão e ao computador); (5) posturais (modo de sentar para escrever 
e utilizar computador, modo de transporte do material escolar, modo de dormir e 
modo de sentar para conversar) e (6) hereditárias (ocorrência de dor nas costas nos 
pais). O professor de Educação Física pode optar, por exemplo, em utilizar apenas as 
questões 4 a 8 (referentes aos hábitos comportamentais) e as questões 9 a 14 (refe-
rentes aos hábitos posturais adotados nas AVD ś) quando seu foco interventivo es-
tiver voltado com exclusividade às questões posturais ou pode usar o questionário 
inteiro quando procura abordar outros possíveis fatores associados às alterações 
dos hábitos posturais (como, por exemplo, escolaridade dos pais) a fim de desen-
volver programas ou escolas posturais que tenham com maior abrangência de atu-
ação (como comunidade escolar e familiar). Não há classificação para o resultado 
final, mas o professor pode quantificar o resultado obtido por uma turma inteira 
ou usar as respostas para verificar os resultados das aulas posturais na comparação 
começo e final de um semestre letivo. 

Para avaliação dos hábitos posturais ou da postura dinâmica, recomenda-se 
também o uso do Layout for Assessing Dynamic Posture (LADy). O LADy é um ins-
trumento válido e reprodutível e que pode ser usado para avaliação da filmagem 
da postura adotada pelos participantes, como, por exemplo, pegar um objeto do 
solo, carregar um objeto, sentar para trabalhar em um computador, sentar sobre 
um banco e posição usada para dormir (NOLL et al., 2016). A avaliação pode ser 
registrada em uma câmera de vídeo simples (Sony DCR-DVD 201) acoplada em um 
tripé e colocada em um local no espaço, onde todas as estações (posturas adotadas 
durante AVDs) possam ser observadas sem que haja necessidade de mover a câme-
ra durante a filmagem. Recomenda-se que a câmera fique distante cinco metros de 
cada estação. As imagens devem ser gravadas para que o professor possa poste-
riormente realizar a análise.

Além disto, para essa avaliação são utilizados os seguintes materiais: uma ca-
deira própria para computador, com 40cm de altura; um computador; uma mesa 
para o computador, uma pasta escolar; uma caixa pequena de papelão e um col-
chonete ou colchão com um travesseiro caso o avaliador queira avaliar a posição 
deitado em decúbito. A sequência do circuito pode ser escolhida pelo avaliador e 
deve ser explicada para os avaliados antes de iniciar a filmagem. A filmagem deve 
ser realizada individualmente e cada avaliado percorre o circuito proposto apenas 
uma vez, executando as AVDs da maneira que acha ser a mais correta. Após a 
filmagem, a postura corporal dinâmica é analisada conforme critérios pré-esta-
belecidos e descritos no Quadro 1. Cada critério vale 1 ponto e o objetivo do pro-
fessor de Educação Física pode ser, por exemplo, que ao final de um semestre de 
aulas teórico-práticas sobre postura, coluna vertebral e exercícios para melhorar 
as AVDs (Escola Postural) cada estudante tenha atingido o máximo de escores em 
cada postura dinâmica avaliada.



340

Quadro 16.6 - Posições e critérios usados durante o circuito de AVDs. 

Critérios:

Pegar um objeto no solo:
1. Tronco ereto
2. Objeto entre os pés
3. Joelho flexionado
4. Membros simétricos
5. Sola dos pés em contato com o chão

Carregar um objeto:
1. Cabeça ereta
2. Tronco ereto
3. Objeto próximo ao corpo

Trabalhar no computador:
1. Tronco ereto
2. Tronco tocando no encosto da cadeira
3. Ombros alinhados
4. Cotovelos apoiados na mesa
5. Sola dos pés no chão
6. Joelho e quadris flexionados

Sentar em um banco:
1. Tronco ereto
2. Pescoço neutro
3. Pés apoiados no solo
4. Ombros alinhados

Dormir de lado:
1. Tronco ereto
2.  Membros inferiores levemente flexionados
3. Pescoço neutro

Dormir em decúbito ventral ou dorsal: 
4. Tronco ereto
5.  Membros inferiores estendidos e alinhados 

com o tronco
6. Pescoço neutro
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 Avaliação da postura estática
Para avaliação da postura estática no ambiente escolar, recomenda-se o uso 

do teste do Fio de Prumo com intuito de identificar se determinados pontos de 
referencia do indivíduo estão no mesmo alinhamento que os pontos corresponden-
tes na postura padrão (KANDELL, 1995). O fio de prumo é uma linha de referencia 
que mede desvios, sendo que o ponto de referencia do teste do Fio de Prumo é 
a base ou os pés: na vista lateral é levemente anterior ao maléolo externo e na 
vista posterior entre os calcanhares. Na postura padrão, a pelve deve ser neutra, 
mantendo um bom alinhamento de abdômen e tronco; o tórax e a coluna superior 
devem favorecer a função ideal dos órgãos respiratórios e as curvaturas da coluna 
vertebral devem ser preservadas e a cabeça deve permanecer ereta, minimizando 
a sobrecarga nos músculos cervicais. 

Para realizar essa avaliação, o fio de prumo pode ser confeccionado com uma 
linha grossa (por exemplo, linha de pesca) e um chumbo pode ser preso em uma 
das extremidades no fio, para que permaneça perfeitamente alinhado a 90 graus 
em relação ao horizonte. A outra extremidade pode ser presa no teto ou afixada 
em um suporte conectato a um tripé com altura superior a cabeça do indivíduo 
avaliado. Para uma melhor avaliação, recomenda-se que marcadores sejam con-
feccionados com bolinhas de isopor (tamanho de 30mm já é suficiente) e afixados 
no corpo do avaliado com fita dupla face. Recomenda-se que o fio de prumo fique 
distante de uma parede de fundo aproximadamente dois metros.

Para essa avaliação, primeiramente, os avaliados serão orientados a ficar em 
traje de banho, enquanto o avaliador posiciona os marcadores em determinados 
pontos anatômicos de interesse, como, por exemplo: maléolo externo direito, cen-
tro da articulação do joelho, trocânter maior do fêmur, espinha ilíaca postero supe-
rior, ângulo inferior da escápula, acrômios, processos espinhosos de C7 a L5, espi-
nha ilíaca ântero superior e cicatriz umbilical. Em seguida, o avaliado é convidado 

Em seguida, o avaliado será posicionado atrás do fio de prumo em ortostase no 
plano sagital (de lado para o avaliador) de forma que o marcador do maléolo direito 
fique levemente posterior ao fio de prumo. De posse da ficha de avaliação, o ava-
liador fará o preenchimento dos itens relativos as alterações anteroposteriores do 
perfil direito do avaliado. Em seguida, o avaliado será solicitado a ficar de costas 
para o avaliado para a avaliação das alterações latero-laterais, de forma que o fio 
de prumo passe exatamente entre os calcanhares. Recomenda-se que o avaliador 
fique aproximadamente a dois metros de distância do avaliado e com o olhar ali-
nhado ao fio de prumo. 

Na observação da postural lateral, o fio de prumo deve passar levemente an-
terior ao maléolo externo ou na fossa anterior, levemente anterior ao centro da 
articulação do joelho, levemente posterior ao eixo da articulação do quadril, no 
centro dos corpos das vértebras (só no raio x) e através da articulação do ombro e 
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no lóbulo da orelha. Na Observação Posterior, o fio de prumo deve passar entre os 
calcanhares, através da linha média da pelve, através da coluna vertebral e dividir 
a cabeça em duas partes iguais. Nota: A fossa anterior ao maléolo externo (vista 
lateral) e entre os calcanhares (vista posterior) são os pontos de referência iniciais, 
ou seja, o avaliador posiciona o avaliado de acordo com esses dois pontos.

Essa avaliação estática não serve como um diagnóstico de alteração postural, de 
modo que o avaliador poderá confeccionar uma ficha de avaliação que atenda aos 
interesses específicos que deseja investigar. Considera-se importante que minima-
mente numa vista de perfil alterações no ângulo de joelho, coluna cervical, lombar 
e coluna torácica sejam investigadas e que numa vista frontal, pelo menos, o alinha-
mento do joelho (valgo excessivo ou varo) e possíveis sinais de escoliose sejam ob-
servados pelo avaliador. A avaliação estática realizada com a abordagem padrão (uso 
de ficha de avaliação e teste de Fio de Prumo) poderá servir como uma ferramenta 
adjunta à avaliação dos hábitos posturais e ajudar ao professor na identificação de 
indícios de presença de alterações posturais que podem interferir na qualidade de 
vida do estudante e também utilização dos resultados como parte da avaliação antes 
e depois de um programa de educação postural realizado em ambiente escolar. Para 
a interpretação das alterações da ficha de avaliação postural, o professor de Educa-
ção Física poderá consultar a literatura clássica da área de postura (KANDELL, 1995).

  Organização do professor e 
periodicidade de aplicação dos testes

Como podemos observar, boa parte dos testes e avaliações acima citados pos-
suem tabelas comparativas que estimam e qualificam o nível de condicionamento 
dos alunos avaliados. No entanto, a infância e adolescência são fases da vida caracte-
rizadas por intensas modificações neurais e periféricas, que culminam em um proces-
so de desenvolvimento consideravelmente complexo e multifatorial. Para acompa-
nhar tal processo, bem como estimar a participação e eficácia da educação física es-
colar como potencial influenciador dessas mudanças, estima-se ser importante que 
os testes acima citados sejam feitos levando em consideração certa periodicidade. 

Não necessariamente tudo o que foi citado acima precisa ser realizado a título 
de tornar válido o processo de avaliação da sua turma. É indicado que o professor 
procure escolher, conforme a faixa etária, características da turma e da comunida-
de em que a escola está inserida, quais testes se adequam de forma mais satisfató-
ria ao contexto sociocultural em questão. Ainda, levando em consideração a grande 
quantidade de conteúdos passíveis de serem abordados na Educação Física escolar, 
é importante que a testagem não tome um tempo demasiado a ponto de prejudi-
car o empreendimento e andamento da disciplina. Com organização adequada e 
conscientização dos alunos para colaboração às aplicações, uma ou duas aulas deve 
bastar para gerir um protocolo de avaliação relativamente completo.
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Por fim, é interessante que o professor avaliador tenha em mente que para que os 
testes sejam válidos para comparação a longo prazo, algumas regras devem ser res-
peitadas. As condições dos testes devem ser semelhantes nos diferentes momentos 
de aplicação. Por exemplo, levando em consideração que o aquecimento é necessário 
(vide segundo tópico desse capítulo), sugere-se que os professores realizem o mesmo 
protocolo de aquecimento nos diferentes momentos de avaliação no período letivo. 
Da mesma forma, deve-se respeitar a ordem de aplicação dos testes, pois a fadiga 
provocada pelo esforço físico pode interferir nos resultados. Por fim, para o devido 
acompanhamento, e considerando os aspectos característicos da faixa etária, suge-
re-se que as avaliações sejam feitas trimestralmente, o que gerará um material inte-
ressante de controle e compreensão do desenvolvimento da turma ao longo do ano.
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Anexo 1 - BackPEI para homens
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Anexo 1 - BackPEI para mulheres
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Gerard Maurício Martins Fonseca

Ricardo Rodrigo Rech

Se fora do contexto escolar a Educação Física ganha cada vez mais espaço den-
tro do que podemos chamar de valorização social, na escola ela ainda apresenta 
uma presença questionável muitas vezes e, em nossa opinião, garantida mais pela 
força da legislação do que pela sua importância como disciplina escolar. Opiniões à 
parte, acreditamos que nenhuma outra disciplina escolar foi, ao longo das últimas 
décadas, objeto de discussão acerca de seu valor dentro do contexto escolar como 
a Educação Física. 

Ainda que a educação de maneira geral sempre seja tema de discussão, parti-
cularmente a Educação Física apresenta uma atenção especial quando o assunto 
é sua inserção no currículo escolar. Afinal, para que serve a nossa disciplina? Qual 
a contribuição da Educação Física como componente curricular na escola? Com o 
que ela contribui na formação de nossas crianças e jovens? Certamente não chega-
remos a um consenso, como ainda não chegamos após tanto tempo de debates e 
construções de argumentos nas mais diversas linhas pedagógicas. O problema é tão 
complexo que a literatura especializada aponta cerca de uma dezena de aborda-
gens pedagógicas quando se fala em Educação Física escolar e isto já cria o primeiro 
problema: nossa identidade como matéria escolar.

Porém, dentro dessa gama de ideologias, de linhas pedagógicas, pensamentos 
e teorias, um ponto parece apresentar convergência: o professor é uma peça fun-
damental do processo de ensino e aprendizagem. Pela característica “prática” de 
nossa disciplina no ambiente escolar, ele tem papel fundamental e, arriscamos di-
zer, insubstituível. Assim sendo, nós fomos, somos e seremos os responsáveis pelo 
status da nossa disciplina dentro do processo de formação escolar. 

Se na escola, e muitas vezes na sociedade, existem dúvidas acerca da impor-
tância de nossa disciplina - muitas vezes em virtude da falta de uma identidade 
conceitual como já vimos -, cabe a nós, de maneira prática, objetiva e fundamen-
tada, apresentar os argumentos favoráveis. Ou seja, reiteramos que o “tamanho” 
da Educação Física dentro do ambiente escolar é nossa total responsabilidade. Esta 
identidade deve ser construída no cotidiano das aulas.

Desta forma, defendemos que independentemente da linha pedagógica adota-
da pelo professor no seu trabalho, é o comprometimento com a sua qualidade que 
fará com que se avance no que tange aos benefícios da Educação Física na forma-
ção das crianças e jovens e, consequentemente, na valorização de nosso espaço 
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como área de conhecimento. Para isto necessitamos sair do processo de repro-
dução continuada de aulas e conteúdos ano após ano, turma após turma, muitas 
vezes reproduzindo sistematicamente o que aprendemos na formação inicial ou em 
cursos de aperfeiçoamento. 

Neste sentido, não devemos esquecer que aquele que ensina deve saber e que-
rer aprender e, consequentemente, deverá estudar. Por isto, a qualidade do traba-
lho deve estar apoiada na busca constante por novos conhecimentos, construção 
de novos conteúdos, formas diferentes de desenvolvê-los no ambiente escolar e 
adequá-los com estratégias pedagógicas em consonância com os objetivos da es-
cola e da linha pedagógica em que se acredita. Portanto, o professor de Educação 
Física não pode ficar parado e acomodado. A qualidade e valorização de seu tra-
balho requer, entre outras coisas, o acesso a novas estratégias, novos conteúdos e 
materiais. 

Este livro se apresenta como mais uma possibilidade para que o professor de 
Educação Física escolar tenha mais opções de conteúdos e estratégias de ensino e 
uso de materiais, para avançar na qualidade de suas aulas e no encontro do objeti-
vo primordial da Educação Física: o movimento corporal. Desta forma, o livro apre-
sentou propostas práticas para o desenvolvimento de várias unidades temáticas 
previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), procurando atender aquilo 
que é determinado para nossa área como conteúdo escolar, respeitando a linha 
pedagógica de cada professor. 
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