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Resumo
Este artigo refere-se ao trabalho realizado com uma turma de Educação Infantil nas 
aulas de Educação Física no município de São Miguel do Oeste - SC. A intenção foi 
a de possibilitar o desenvolvimento de práticas educativas com base na concepção 
do  “Se-movimentar”.  Para  tanto,  foram  desenvolvidos  procedimentos  didático-
metodológicos a partir das Concepções Abertas às experiências de movimentos. A 
categoria  para  as  análises  foram as  interações  sociais  (autonomia,  cooperação, 
comunicação). Foi possível ampliar a cultura de movimentos das crianças envolvidas 
através  do  brincar.  Partindo  de  temas  geradores,  estimulou-se  a  reflexão, 
contribuindo na construção do mundo de movimento, permitindo aprender, criar e 
inventar. 
Palavras-chave: Educação Física, infância, brincar, interação social.
E-mail: alexandrepauloloro@yahoo.com.br

INTERACTING IN THE CLASSES OF PHYSICAL EDUCATION: 
Social Contributions in Infancy

Abstract
This article refers to a work carried through with a group of Infantile Education in the 
classes of Physical Education in the city of São Miguel do Oeste - SC. The intention 
was to  turn it  possible  the development  of  educative practices with  base on the 
conception  of  "Putting  yourself  into  motion".  For  in  such  a  way,  didactic  and 
methodological  procedures  from  the  Open  Conceptions  to  the  experiences  of 
movements had been developed. The category for the analyses had been the social 
interactions (autonomy, cooperation, communication). It was possible to extend the 
culture  of  movements  of  the  involved  children  through  playing.  Leaving  from 
generating subjects, it was stimulated reflection, contributing in the construction of 
the movement of the world, allowing to learn, to create and to invent.
 Word-key: Physical Education, infancy, to play, social interaction.

INTRODUÇÃO
Hoje,  o  mundo  globalizado  exige  que  nós  educadores  estejamos  em 

constante atualização, buscando novas estratégias de atuação. No entanto, temos 

vários  questionamentos,  inclusive  quando  almejamos  trabalhar  com  outras 

propostas nas aulas de Educação Física para a Educação Infantil.
1 Trabalho do Estágio profissionalizante de conclusão de curso para obter o título de licenciado em Educação 
Física – Licenciatura Plena e apresentado no III Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte, 2006, Santa 
Maria – RS.
2 Bolsista CAPES participante do GEPEIS (Grupo de Pesquisas e Estudos em Educação e Imaginário Social). 
Licenciado em Educação Física e Mestrando em Educação.
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Nas aulas de Educação Física, a prática pedagógica é geralmente orientada 

de  maneira  mecânica  na  tentativa  de  tornar  o  movimento  mais  econômico  e 

eficiente, atrelando-se exclusivamente a resultados técnicos. Esta atitude, de certa 

forma, contribui na perpetuação das condições estruturais de uma sociedade que 

apresenta um modelo hegemônico que provoca diferenças sociais, econômicas e 

culturais. Desta maneira, exclui-se a possibilidade de desenvolver no aluno/sujeito a 

compreensão de sua realidade, sua capacidade crítica reflexiva e de atuação no 

sentido de modificá-la e apropriar-se dela, segundo os seus interesses e de seu 

grupo.

A contradição dessa atividade poderá ser encontrada a partir de uma ação 

pedagógica e objetiva sobre os caminhos que se quer ampliar  para as crianças. 

Tenho, portanto,  a criança como um ser sócio-histórico,  que se relaciona com o 

mundo, através de suas interações e experiências sociais. Portanto, é importante a 

construção do movimento da criança. 

Ao adotar estratégias metodológicas que partiam de temas geradores, com 

finalidades e objetivos de construção coletiva,  me propus desenvolver uma nova 

maneira  de  atuar.  Objetivei  então,  possibilitar  o  desenvolvimento  de  práticas 

educativas da Educação Física na Educação Infantil  com base na concepção do 

“Se-movimentar”. Os procedimentos didático-metodológicos tinham como referência 

as  Concepções  Abertas  às  experiências  de  movimentos  das  crianças,  sendo  o 

brincar a forma didática de implementar as ações nas aulas. O local foi uma escola 

particular no município de São Miguel do Oeste - SC. 

Foram  anotados  em  diário  de  campo  os  relatos  das  crianças  e  demais 

aspectos  relevantes  no  decorrer  do  processo.  As  observações  estavam 

relacionadas  aos  aspectos  das  experiências  de  interação  social nas  aulas 

desenvolvidas. Estas análises foram realizadas tendo como base esta categoria, 

onde foi possível observar a competência do agir autônomo, do agir comunicativo e 

do agir cooperativo. 

Há vários outros trabalhos que vão ao encontro desta intenção através desse 

direcionamento teórico-metodológico Os trabalhos desenvolvidos por Kunz (2001 e 

2003), Baecker (1996 e 2003), Hildebrandt-Stramann (2001), entre outros, apontam 

algumas  referências  relevantes  e  uma  proposta  necessária  para  o  processo  de 

transição pela qual passa a Educação, em especial, a Educação Física brasileira. 
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A partir de uma nova concepção e dimensão para o conceito de movimento 

humano,  foi  delineada  esta  proposta  de  ação  pedagógica:  de  co-decisão  no 

planejamento,  objetivos,  conteúdos  (conhecendo  as  diversas  possibilidades  de 

movimento,  contextualizando  o  sentido  dos  mesmos),  formas  de  construção  e 

comunicação no ensino. Promovendo o desenvolvimento de uma prática educativa 

emancipatória.

A EXPERIÊNCIA DE INTERAÇÃO SOCIAL
A concepção de experiência social que utilizo como referência nesse trabalho 

trata de organizar as ações educativas. Tem o sentido de possibilitar uma interação 

onde os sujeitos possam agir no mundo (e com o mundo) de forma emancipada. 

Para tanto, esse sujeito deve participar da construção de seu mundo, e para isso é 

fundamental  adquirir  competências  sociais3,  que  são  fundamentais  para  a  sua 

emancipação.  Baecker  (1996)  sistematiza  estas  competências  sociais  como:  a 

competência  do  agir  autônomo,  a  competência  do  agir  comunicativo  e  a  

competência  do  agir  cooperativo.  As  competências  que  utilizo  neste  trabalho, 

referem-se  às  especificidades  possíveis  de  se  trabalhar  em aulas  de  Educação 

Física.

Faz-se  necessário,  uma  reflexão  sobre  as  condições  que  deveriam  ser 

proporcionadas nas aulas para trabalhar e desenvolver uma ação voltada para a 

aquisição  da  competência  do  agir  autônomo.  É  interessante  proporcionar  nas 

práticas  educativas,  situações  que  promovam  a  interação  entre  os  sujeitos 

envolvidos, onde ocorra a tomada de diferentes papéis, com trocas, promovendo 

com isso, a aquisição de uma capacidade específica de agir autonomamente. Como 

escreve Baecker  (1996):  “Através da tomada de papéis  as crianças aprendem a 

participar  em  processos  de  grupo,  na  medida  em  que  elas  internalizam  a 

generalidade simbólica dos papéis através de normas e regras”. 

São em situações educativas sob esta ótica que podemos ampliar questões 

relacionadas com a autonomia dos sujeitos e,  portanto, com a sua emancipação 

frente a processos de relação e interação social. As possibilidades de tomada de 

diferentes papéis em uma brincadeira ou o desempenho de um mesmo papel, de 

3 Utilizo o termo competência social aqui referindo-me às condições necessárias para o sujeito agir no seu 
mundo de forma autônoma, crítica e efetiva, buscando a superação do dado e das estruturas conservadoras que o 
mantém num estado passivo de contemplador das situações desiguais de vida. 
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diferentes formas, podem contribuir na formação de um sujeito emancipado, pois 

assim, ele se coloca no papel do outro, que exige uma postura diferente frente às 

regras e normas estabelecidas. 

Nas diversas possibilidades que a ação educativa pode proporcionar, faz-se 

necessário ter a noção de que, toda a ação de movimento pode ser relacionada com 

a vida do sujeito e com seu meio social e cultural. Essas relações podem ser feitas a 

partir dessa realidade, onde o professor orienta a prática educativa e, dessa forma, 

possibilitar  discussões mais amplas sobre o mundo no qual estamos inseridos e 

somos dele construtores.

Nessa  perspectiva,  uma  outra  competência  que  devemos  observar  na 

elaboração das aulas é a competência do agir comunicativo que, Baecker (1996) 

descreve sendo: “(...) uma condição para a interação social por que através dela é 

possível  ocorrer  um  entendimento  entre  os  participantes  da  interação  para  a 

conjugação/coordenação/sincronização de suas ações”.

Para  tanto,  segundo  Baecker  (1996),  comunicar-se  de  forma  competente 

exige do sujeito capacidade de comunicar-se consigo mesmo e com os outros. Ao 

se comunicar consigo mesmo através de seus gestos, compreende-se. A partir de 

uma reação (interpretação) a algo que foi solicitado no processo de comunicação, se 

expressa.  Isso  proporciona  uma  reação  dos  outros  participantes  do  diálogo, 

estabelecendo assim, a interação e a modificação. Tudo isso, baseado nas trocas 

entre as partes envolvidas no diálogo. 

Na  capacidade  de  controlar  o  processo  de  comunicação,  a  criança  pode 

prever o que o outro participante do diálogo irá fazer ou dizer, estabelecendo uma 

sincronia,  levando  ambos  a  um  entendimento.  Caso  contrário,  se  a  relação  e 

sincronização não ocorrer, há uma interrupção do diálogo e da interação. No caso 

de uma brincadeira, poderá ser retomado a partir do esclarecimento da situação com 

a mediação do professor nesta ocasião, prosseguindo assim com o diálogo. 

A  capacidade  de  interpretar,  atribuir  e  internalizar  significados  são  de 

fundamental  importância,  pois  disso  depende  o  êxito  da  comunicação  entre  os 

participantes do diálogo. Através das formas de expressão (linguagem, expressão 

corporal, etc.) o ser humano se relaciona com os outros, demonstrando suas idéias 

e sentimentos. Na busca do entendimento, a expressão dessas idéias e sentimentos 

demonstra a interpretação e a atribuição de significado que o sujeito confere a uma 

determinada situação. Esta atribuição e interpretação de significado possuem na sua 
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constituição elementos internos (psicológicos) e externos (sociais)  que se tornam 

condições básicas para o entendimento entre os participantes do diálogo. 

Estas  condições  devem  ser  levadas  em  consideração  pelo  professor  no 

momento do planejamento de suas aulas. Com isso, o aluno poderá ter a condição 

de conferir  e  atribuir  significados a  determinados objetos  ou tarefas,  bem como, 

atribuir novos significados, a partir de um processo de comunicação que pode ser 

mediado pelo professor com o objetivo de tornar este objeto ou tarefa com sentido 

para os participantes do diálogo.

Essa  atitude  poderá  apresentar  diferentes  formas  de  relações  entre  os 

participantes  da  ação.  Diferentes  formas  de  se  tratar  o  objeto.  Diferentes 

configurações espaciais, etc. Dessa forma, as brincadeiras se tornam mutáveis, o 

que com certeza, possibilita uma nova relação dos sujeitos integrantes do processo 

de comunicação, pois questiona o significado dado, fomentando novas formas de 

ver e interagir concretamente.    

As aulas de Educação Física que se utilizam dessas bases de estruturação e 

desenvolvimento  possibilitam  uma  prática  educativa  capaz  de  proporcionar  a 

emancipação.  Baseada em princípios democráticos, proporcionam um espaço de 

comunicação  onde  todos  os  participantes  podem  demonstrar  as  suas  idéias  e 

sentimentos  em  relação  às  situações  propostas  durante  o  desenvolvimento  das 

práticas educativas. 

Esses princípios de organização deverão ser estimulados para que os alunos 

tenham a condição de elaborar, através de atividades de movimento e discussões, 

estruturas para debate, crítica, atribuição de novos significados e sentidos a uma 

determinada  situação.  Ainda,  para  o  questionamento  das  desigualdades,  para  a 

identificação  e  diferenciação  de  papéis  que  fazem  parte  do  contexto  social, 

elaboração  de  normas  e  regras,  bem  como,  a  contestação  destas.  Assim, 

sucessivamente. 

A  prática  educativa  ao  ser  conduzida  e  organizada  dessa  forma,  torna  o 

processo de formação uma reciprocidade. Os participantes terão a oportunidade de 

tornarem-se sujeitos emancipados, pois poderão constituir-se de forma autônoma e 

independente.  Ao  colocar-se  no  lugar  do  outro,  nas  diferentes  situações 

proporcionadas  pelas  brincadeiras,  terão  também  a  possibilidade  de  fazer 

experiências coletivas na sua relação com os outros.  
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Mudar a compreensão das aulas de Educação Física seria um primeiro passo 

em  relação  à  efetivação  de  uma  proposta  prática  educativa  na  perspectiva  da 

emancipação humana. Isso nos levará a uma mudança de atitude com relação ao 

tratamento  didático-metodológico  das  atividades  de  movimento  propostas  nas 

práticas educativas.

 Entendo como práticas  educativas  emancipatórias  da  Educação Física a 

descrição que Hildebrandt-Stramann (2001, p.47) descreve como “um processo de 

interação social, no qual o professor e os alunos definem suas situações de ação e, 

com isso, determinam os seus significados”.

Tenho também como referência,  na  tentativa  de  fundamentar  uma prática 

educativa  emancipatória,  a  obra de  Soares et  al.  (1992)  que,  na perspectiva da 

pedagogia crítico-superadora, denomina o objeto de estudo da área da  Educação 

Física como “cultura corporal”. 

Nesta  perspectiva,  pretendo  dialogar  com  as  referências  já  mencionadas 

fazendo algumas discussões sobre as vivências das aulas de Educação Física que 

foram vivenciadas em uma turma de Educação Infantil a partir de três competências 

de interação social.

A COMPETÊNCIA DO AGIR AUTÔNOMO
Para Baecker (1996), a competência do agir autônomo significa planejar e 

fazer com que as intenções se realizem por si mesmas, havendo reflexão sobre o 

que  foi  realizado,  decidindo  e  conduzindo  as  modificações  que  se  fizerem 

necessárias  no  decorrer  da  ação.  Agir  com  autonomia  significa  trabalhar 

coletivamente de forma competente e,  poder  neste processo,  expressar/externar 

suas próprias idéias e interesses, sabendo que as intenções de cada sujeito devem 

ser sintonizadas com as do grupo.

Essa  competência  pôde  ser  observada  nas  aulas,  onde  as  crianças  se 

organizaram para fazer a realização das brincadeiras. As crianças adaptaram as 

regras, modificando-as, de acordo com as intenções e objetivos da turma. Observou-

se  que  tiveram  a  oportunidade  de  optar  por  delimitar  espaços  e  sugerir  a 

participação  de  outros  colegas.  Em momentos  de  decidir  a  atividade  que  iriam 

realizar e como ela seria feita, verificou-se que a forma de organização criada pelos 

alunos  oportunizava,  ao  mesmo  tempo,  mais  de  um  sujeito  como  personagem 

principal, desempenhando a inversão de papéis durante a brincadeira.
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Essa  tomada  de  diferentes  papéis,  segundo  Baecker  (2003),  deve  ser 

oportunizada.  Assim  os  sujeitos  podem  compreender  que  um  sujeito  pode 

desempenhar diferentes papéis ou muitos sujeitos podem, na mesma situação ou 

em  situações  diferentes,  desempenhar  o  mesmo  papel,  exigindo  uma  postura 

diferente  frente  às  regras  e  normas  estabelecidas,  que  no  caso  citado  foram 

reconhecidas  como  resultado  de  uma  negociação  do  desejo  coletivo.  Esta 

possibilidade de colocar-se na situação do outro, proporciona um entendimento da 

realidade vivida por cada sujeito de acordo com o seu meio social e cultural. 

Também ficou evidente no decorrer das aulas, a dificuldade das meninas em 

participar de algumas atividades, visto que, na turma, os meninos eram maiores e 

mais  fortes.  Ao  questionar  os  participantes  como  poderiam  proceder  houve 

mudanças e estabeleceram-se novas regras nas brincadeiras. 
A partir dessa situação, percebe-se que os alunos comportam-se de forma a 

refletir sobre as regras, adquirindo uma posição pessoal ou determinada pelas suas 

vivências  anteriores  para  que  as  expectativas  individuais  e  do  grupo  fossem 

atingidas. Dessa forma, eles puderam decidir a favor ou contra as regras utilizadas. 

De acordo com as necessidades e interesses do grupo refletiram sobre as possíveis 

modificações.

Infelizmente, percebeu-se também, a falta de autonomia por parte de algumas 

crianças  em  determinadas  atividades.  Então,  foi  perguntado:  “De  que  outras 

maneiras  podem  brincar?”  Inicialmente  não  se  manifestaram.  Depois  de  alguns 

segundos, foram sugeridas algumas alterações. Mas a idéia nem sempre é muito 

bem aceita,  demonstrando dificuldades em criar  e  resolver  questões  simples  da 

brincadeira. 

Nessa situação, as crianças ainda não possuíam a condição ou a disposição 

de re-elaborar as atividades entre eles. Assim, sabendo que a competência de agir 

autonomamente é um processo contínuo na vida de movimento dos sujeitos, apesar 

de perceber uma pequena mudança de atitude, eles não conseguiam organizar a 

atividade e trabalhar coletivamente para que as ações do grupo fossem sintonizadas 

em um mesmo fim.

Com o intuito de promover as atividades com autonomia, proporcionou-se a 

criação  de  algumas  atividades  que  fossem  de  seu  desejo  e,  a  partir  disso, 

organizaram  vários  grupos.  Realizaram  as  mais  diversas  brincadeiras.  Quando 
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questionados, afirmaram simplesmente que preferiam dessa maneira, sendo que, ao 

fim da aula, expressaram grande satisfação. 

Analisando a aula desenvolvida,  percebe-se que as crianças reproduziram 

suas atividades de movimento que faziam anteriormente, contudo, sem apresentar 

sugestões  para  mudanças.  Acredito  que isso  se  deva à  influência  dos  esportes 

populares extra-escolares e, que por conseqüência, atinge as aulas de Educação 

Física, dificultando vivenciar outras formas de movimento. 

Outro aspecto que também chama a atenção, em relação aos alunos, é a 

vivência  de  brincadeiras  ensinadas  em  aulas  anteriores.  Diante  desta  situação, 

percebe-se que as vivências de movimento e o contexto dos alunos são diferentes, 

pois  enquanto  alguns  preferem  atividades  tradicionais,  outros  trazem  situações 

novas, onde assumem papéis alternativos. 

De  acordo  com  Kunz  (2003)  é  no  brincar  que  a  criança  constrói 

simbolicamente  sua  realidade  e  recria  o  existente.  Assim,  as  crianças  são 

desafiadas a fazer suas próprias definições com um “se-movimentar”, adequado e 

correspondente ao papel a ser desempenhado, sendo necessário, portanto, instigar 

a criação. Contudo, percebe-se que essas crianças ainda possuem dificuldades em 

analisar criticamente a situação em que estão vivenciando, pois o atual sistema em 

que estão inseridas trata qualquer forma de exclusão ou marginalização como algo 

comum  ou  normal,  sendo  mais  fácil  reproduzir  as  formas  de  movimento 

padronizadas a tentar criar o novo. Faz-se necessária, portanto, a intervenção e a 

problematização por parte do professor.

A COMPETÊNCIA DO AGIR COMUNICATIVO
De  acordo  com  Baecker  (1996),  o  agir  comunicativo  é  uma  condição 

imprescindível para a interação social, pois, por intermédio dela, é possível haver um 

entendimento  entre  os  participantes  da  interação  para  a 

conjugação/coordenação/sincronização de suas ações. Para Kunz (2001), o diálogo 

é um processo “fundante” da educação, entendendo a palavra como expressão do 

“estar-no-mundo”.  E,  nas  aulas  de  Educação  Física,  especificamente,  trata  do 

movimento  humano,  como  sendo  o  diálogo  entre  o  homem  e  o  mundo,  cujos 

sentidos/significados devem ser dialógica e argumentativamente feitos e refeitos.

Ao  analisar  esta  competência,  menciono  uma  situação,  onde  foi 

proporcionado às crianças decidirem sobre quem iniciaria a atividade. Consistia em 
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uma criança ficar no centro de um círculo. Houve divergências na escolha de quem 

seria  o  escolhido.  Então,  uma  criança  disse:  “Faz  pela  cor  da  camisa”.  Desta 

maneira, a cada início da brincadeira, mais de uma criança teria a oportunidade de 

permanecer no centro e todos puderam brincar. Diante do ocorrido, verifica-se que o 

entendimento  deu-se  essencialmente  através  de  ações  comunicativas,  as  quais, 

segundo  Habermas  (1981  apud  KUNZ,  2003,  p.  31),  definem  as  expectativas 

recíprocas  de  conduta.  Estas,  por  sua  vez,  devem  ser  compreendidas  e 

reconhecidas  por  no  mínimo  dois  sujeitos  agentes.  Percebe-se  ainda  que,  as 

crianças estão conscientes de sua participação em um determinado grupo. 

As  diferentes  opiniões  devem  ser  discutidas  para  que  se  chegar  a  uma 

decisão  coletiva,  o  que  implica  em deveres  e  direitos  de  cada  um dos  sujeitos 

envolvidos.  Assim, na condição de professor,  precisamos fomentar  a capacidade 

comunicativa,  visto  que,  para  Kunz  (2003,  p.  31)  a  mesma  não  é  dada,  como 

simples produto da natureza, mas deve ser desenvolvida. 

Em  outra  aula,  na  brincadeira  conhecida  como  “Desatar  o  Nó”,  em  que 

consiste  as  crianças  dar  as  mão  e  trocar  de  lugar  sem  se  soltar,  houve  certa 

dificuldade do grupo para a realização da atividade, sendo o diálogo imprescindível 

para a sua realização: “não puxa”, “não larga”, “vem pra cá”!

Percebe-se que as crianças dialogam sobre a ação de movimento e, a partir 

dessa  situação,  discute-se  coletivamente  a  forma  como  a  brincadeira  será 

desenvolvida. No entanto, segundo Baecker (2003), “(...) o significado de uma tarefa 

ou  de  um  objeto  pode  ser  modificado  através  de  uma  nova  pergunta  ou 

interpretação”, expresso através da experiência de movimento individual e subjetiva 

dos alunos, interferindo diretamente no decorrer da atividade. Ainda, percebe-se que 

houve  uma  constante  troca  de  informações  na  atividade,  favorecendo  assim  a 

competência da Ação Comunicativa, contribuindo para a emancipação dos sujeitos.

A COMPETÊNCIA DO AGIR COOPERATIVO
Na  experiência  social,  a  partir  do  que  escreve  Baecker  (1996),  existem 

possibilidades de “experienciar”  ainda, formas de ações coletivas na sua relação 

com os outros, onde a cooperação é fundamental,  pois dela depende o êxito da 

ação  do  movimento  e  da  intenção  do  grupo.  Dessa  forma,  os  sujeitos  são 

estimulados, a partir de atividades de movimento, à discussões, críticas, e atribuição 
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de novos sentidos/significados para as ações e, assim, à estruturação de uma nova 

proposta de ação. Tal aspecto pode ser percebido em algumas situações.

 Em uma determinada aula, as crianças brincavam de “Telefone sem fio”. Ao 

se formar o círculo e iniciar a atividade, todos deveriam dizer uma palavra com o tom 

de voz bem baixo ao ouvido de seu colega. Porém, estavam falando alto e todos 

estavam ouvindo. Um aluno exclamou: “eu escutei o que ela disse”! Perguntei como 

deveríamos proceder para o bom andamento da atividade. Todos sabiam: “tem que 

falar baixo!”.  Eles já conheciam a brincadeira. Então, foi reiniciada a brincadeira e 

todos  colaboraram.  Nesse  caso,  observa-se  que  as  crianças,  a  partir  de  suas 

experiências anteriores, interviram na situação para que a intenção do grupo fosse 

realizada. Em outras aulas, percebe-se que surgiram situações de movimento de 

acordo com o desejo individual que, em seguida, foi discutido e tornado um desejo 

de um grupo maior, modificando a forma de realizar a atividade e, com isso, o seu 

sentido/significado, estabelecendo uma nova proposta de ação.

Relacionando ainda a esta competência, quando eles formaram um círculo 

para  passar  o  rolo  de  barbante  ao  colega,  na  brincadeira  “A  Teia”,  muitos 

encontraram dificuldades, pois jogavam o rolo de barbante e esqueciam de segurar 

o fio. Às vezes, o rolo não chegava até eles. Uma criança disse: “tem que segurar o 

fio, depois joga o rolo”. Alguns prendiam o fio no pescoço ou no pé, na tentativa de 

arremessar com as duas mãos, encontrando uma outra maneira de brincar. Nessa 

primeira etapa da brincadeira, eles se organizaram para encontrar uma forma de 

realizar a atividade. Pode-se constatar com isso que, as crianças tiveram a intenção 

de encontrar a solução para realizar a atividade. Os membros do grupo ajudaram a 

desenvolver a atividade, construindo, assim, uma ação cooperativa que, segundo 

Baecker (2003), faz com que aprendam a ter responsabilidades sobre si e sobre os 

outros ao ter confiança nos seus colegas, podendo ir ao seu encontro de uma forma 

aberta.

Na atividade “Estátua”, uma variação da brincadeira de pegador, em que os 

participantes ficam estáticos como estátuas ao serem tocados pelos “pegadores”, 

até o momento que algum outro colega os “liberta” com um toque, algumas crianças 

estavam  preocupadas  apenas  em  fugir,  ou  serem  os  próximos  “pegadores”, 

esquecendo-se  dos  demais  colegas  que  estavam  parados  esperando  por  eles, 

dificultando a realização da atividade.  Ficou evidente quando as crianças diziam 

para os colegas: “vem aqui!”, e ainda: “eu quero ser o pegador!”.  Muitos usaram 
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como estratégia esconder-se atrás das colunas para poder fugir e, ao mesmo tempo, 

driblar os pegadores para conseguir “libertar” seus amigos. Também indicavam e 

chamam os colegas, alcançando o êxito na atividade mais facilmente. 

Percebe-se que, a partir da dificuldade surgida na brincadeira, principalmente 

pela  ansiedade  e  falta  de  diálogo,  começaram  a  criar  estratégias  para  que  a 

atividade pudesse atingir  o objetivo. Perceberam que todos iriam ser uma vez o 

pegador.  Trabalharam  coletivamente,  sendo  que  a  maioria  colaborou  com  os 

colegas.  Para  Baecker  (2003),  as  relações cooperativas  podem ser  construídas, 

quando  as  crianças  se  auxiliam mutuamente,  quando  eles  aprendem a  adquirir 

confiança sobre seus colegas. As ações devem ser sintonizadas de tal forma que os 

alunos  aprendam  a  perceber  seus  colegas  como  pessoas  que  têm  qualidades 

individuais distintas, aprendendo também a respeitá-las. 

CONSIDERAÇÃO SOBRE ALGUMAS DE NOSSAS VIVÊNCIAS
Na  formação  acadêmica  do  professor  de  Educação  Física,  assuntos 

relacionados  ao  universo  Infantil  é  um  aspecto  pouco  presente.  Isso  instiga  os 

professores  dessa  área  do  conhecimento  a  buscar  constantemente  outras 

referências e novos olhares na tentativa de formar-se continuamente. Pude perceber 

no  decorrer  das  atividades,  da  necessidade  de  aprofundamento  teórico, 

especialmente em relação aos estudos referentes à metodologia. Pude perceber ao 

dialogar  com as crianças,  com os professores e com os pais  da importância  do 

trabalho  desenvolvido.  Todos  perceberam  a  proposta  como  um  fator  de 

aprendizagem, pois foram visíveis as mudanças positivas na convivência entre as 

crianças, bem como, no aspecto social, motor, cognitivo e emocional.

Posso afirmar que a proposta metodológica foi um meio viabilizante nas aulas 

de Educação Física para as crianças de Educação Infantil, onde elas se sentiram 

estimuladas à reflexão. Contribuindo na sua emancipação e na construção de seu 

mundo, possibilitando aprender, criar e inventar. Nesta perspectiva, de emancipação 

do sujeito, o  desenvolvimento de um trabalho integrado não desvinculou a criança 

de seu meio, pelo contrário. Ao ter esta oportunidade, com diversas possibilidades 

para  a  ampliação  da  cultura  de  movimento,  contribuiu-se  na  construção  de  um 

sentido/significado.

No início, ao trabalhar a interação social com as crianças, houve um pouco de 

dificuldades  de  participação  e  concentração.  À  medida  que  foram  sendo 
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desenvolvidas as aulas,  isso foi  superado e as crianças começaram a participar 

ativamente, de forma a refletir sobre as regras, as necessidades e os interesses do 

grupo.  Esta  é  uma  maneira  de  se  vivenciar  competências  de  autonomia, 

cooperação, comunicação.
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