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tentativas de silenciamento, há casos de banimento 
das competições devido a atos de resistência por par-
te de atletas, que passam a ser vistos como indiscipli-
na e insubordinação. Quando a ação é coletiva, tem 
sido comum o afastamento voluntário de esportistas 
individuais e até de equipes inteiras para a criação de 
ligas paralelas com regulamentos específicos. 

Os esportes na escola

A discussão arrolada nas páginas anteriores põe 
por terra qualquer proposta didática de cunho acríti-
co voltada para a socialização dos códigos esportivos 
entre as crianças ou a angariar adeptos para a prática 
esportiva. É importante lembrar que os sujeitos da 
educação também são cidadãos do mundo e, sendo 
assim, deparam-se cotidianamente com discursos, 
noções, fragmentos, representações e conhecimentos 
alusivos ao esporte. Cada qual analisa o que vê e ouve 
ao seu modo, atribuindo-lhe significados variáveis. 

Advém daí a importância de proporcionar situa-
ções pedagogicamente organizadas para que a crian-
ça tenha condições de compreender a ocorrência do 
fenômeno esportivo e, assumindo sua condição de 
sujeito da cultura, possa atribuir-lhe novos signifi-
cados. O objetivo deve ser estabelecer uma relação 
mais crítica e qualificada com o esporte, ser capaz de 
entendê-lo e produzi-lo na escola em conformidade 
com as características do grupo.

Empreender uma nova leitura dessa prática corpo-
ral é uma forma de dar início aos trabalhos. Apesar de 
tudo o que se disse anteriormente, é importante frisar 
que o esporte também pode se constituir em uma ex-
periência estética e prazerosa para todas as crianças. 
Para tanto, é imprescindível experimentar a condição 
de autoras, elaborarando novas formas de fazer.
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Um aspecto que merece ser ressaltado é o papel 
do esporte na constituição de identidades sociais que, 
como se sabe, não podem se formar em relação a si 
mesmas. As identidades são construídas mediante o 
confronto com as práticas discursivas. Todos somos 
constantemente interpelados a assumir determina-
das posições de sujeito concordantes ou opostas aos 
discursos postos em circulação. Frise-se que a are-
na esportiva oferece um espaço aberto ao conflito, à 
expressão de rivalidades e diferenças sociais, apesar 
da regulamentação que caracteriza o espaço. É nes-
se emaranhado que o praticante terá sua identidade 
exaltada ou desqualificada, sempre em conformidade 
com o contexto em que se encontra. A depender do 
grupo que participa e da modalidade em tela, qual-
quer um poderá figurar como identidade ou diferença. 
Quanto mais variadas e interseccionadas forem essas 
experiências, melhores serão os efeitos pedagógicos.

Ao compreender a escola como espaço em que 
se produzem, reconstroem e analisam significados é 
desejável que as crianças vivenciem as modalidades 
esportivas presentes no universo cultural próximo e 
afastado. Também é fundamental refletir criticamente 
acerca das representações veiculadas sobre elas, bem 
como sobre os seus praticantes. A intenção é oferecer 
a cada criança a oportunidade de travar contato com 
as diversas identidades que coabitam a sociedade.

A produção de significados a partir da crítica ao 
patrimônio cultural esportivo deve ser o eixo das 
ações docentes. Nessa perspectiva, o trabalho peda-
gógico transforma as interações escolares numa re-
lação dialógica entre o professor, as crianças, a co-
munidade e os diversos esportes constituídos como 
artefatos da cultura. 

A partir daí, o desafio consiste na elaboração de 
atividades didáticas que viabilizem a construção do 
diálogo entre as múltiplas lógicas que atravessam a 
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prática esportiva. Ora, não se pode esperar que todos 
os docentes partilhem dos significados que os prati-
cantes de parkour atribuem à modalidade. O mesmo 
pode ser dito sobre os jogadores de boliche, xadrez, 
rúgbi, golfe ou truco. Muito provavelmente, cada 
grupo cultural significa diferentemente suas práticas 
esportivas. Vistas como artefatos gerados no campo 
de disputas da cultura, transportam os signos dos 
grupos que as criaram e recriaram. 

A tematização de uma modalidade esportiva não 
poderá se basear apenas no reconhecimento das di-
ferenças para aceitá-las, pois significaria tratá-las 
como produtos exóticos oriundos de grupos des-
qualificados. O que se defende é que as marcas cul-
turais do esporte (gestos, adereços, representantes, 
história, regras, vestimentas, táticas etc.) sejam alvo 
de leitura crítica, reflexão e vivência, quando for o 
caso. Somente assim será possível organizar situa-
ções respeitosas de diálogo cultural e proporcionar 
uma dinâmica de inovação e enriquecimento para 
todos os participantes.

Os conteúdos a serem aprendidos, isto é, as repre-
sentações e conhecimentos relacionados ao esporte 
transformado em objeto de estudo, emergirão a par-
tir da problematização desencadeada pelas ativida-
des de ensino e do esforço do grupo para sanar ques-
tões que possam surgir diante dos diferentes pontos 
de vista apresentados (das crianças, do professor, de 
atores externos etc.). 

O professor deve permanecer atento às relações 
embutidas na trajetória e organização da prática 
corporal tematizada, procurando ajudar o grupo 
a significá-las. Poderá indagar a turma acerca das 
condições assimétricas de participação dos sujeitos, 
questões de gênero, consumo, história, formas de 
organização da prática, gestos e recursos empre-
gados, entre outros aspectos. Em termos gerais, é 
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importante que as atividades de ensino priorizem o 
diálogo sobre os diversos significados apreendidos 
durante a leitura da gestualidade que caracteriza 
um determinado esporte.

Quando, pela primeira vez, alguém se defronta 
com um grupo de jovens manobrando seus skates de 
forma arriscada, talvez não compreenda bem do que 
se trata. Ao observá-los por alguns momentos, cer-
tamente atribuirá significados àquela prática corpo-
ral e, se estiver acompanhado por um amigo, trocará 
impressões. Guardadas as diferenças, procedimentos 
semelhantes deverão ser estimulados durante as au-
las. As crianças devem ser posicionadas como leitoras 
e produtoras da prática esportiva para que alcancem 
uma compreensão melhor dos seus significados. No 
caso em foco, as técnicas empregadas pelos skatistas, 
suas vestimentas, gírias, regulamentos das competi-
ções etc. constituem-se em signos passíveis de leitu-
ra. Para que isso aconteça, o professor pode organi-
zar vivências, alternando executores e observadores, 
apresentar vídeos, coletar relatos de skatistas, entre 
outras atividades.

O diálogo com praticantes e a possibilidade de vi-
venciar a modalidade dentro das condições ofertadas 
pela escola são caminhos adequados para uma com-
preensão mais aprofundada da modalidade esporti-
va como objeto de estudo. Em suma, as atividades de 
ensino devem promover tanto a leitura e significação 
dos códigos dos skatistas quanto a produção de novos 
gestos pelas crianças. 

É importante estimular a interação entre os di-
versos sujeitos, além da reorganização e discussão 
de outras possibilidades de vivência, sempre acom-
panhadas da devida significação. O contato com uma 
variedade de formas de expressar e comunicar um 
esporte contribuirá para ampliar o repertório coleti-
vo da linguagem corporal.
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Esse processo será melhor caso o professor inves-
tigue a priori os aspectos mais relevantes acerca do 
esporte como objeto de estudo, planeje adequada-
mente as situações didáticas e dialogue com o grupo 
de crianças acerca dos objetivos que pretende alcan-
çar e da proposta de trabalho a ser desenvolvida. 

Considerando as inúmeras possibilidades de te-
matização do esporte na escola, não há como sugerir 
um roteiro a ser seguido. O professor não pode ab-
dicar da autoria da própria prática. Cabe-lhe a res-
ponsabilidade pela organização, desenvolvimento 
e avaliação das ações pedagógicas. Como se verá a 
seguir, o grau de abertura das orientações didáticas 
permite que as atividades que caracterizam cada uma 
das etapas levem em consideração as peculiaridades 
da escola e dos seus sujeitos.

Orientações didáticas

Para iniciar os trabalhos é fundamental coletar 
informações acerca do patrimônio cultural esporti-
vo das crianças, que abrange conhecimentos e re-
presentações referentes aos esportes vivenciados, 
disponíveis no entorno da escola ou presentes no 
universo mais amplo, aqui incluídos os meios de 
comunicação. Recomenda-se, entre outras ações, 
um passeio pelas ruas do bairro e conversas com os 
membros da comunidade. 

O diálogo com as turmas, funcionários e profes-
sores é um instrumento eficaz para identificar os es-
portes que conhecem. É importante propor algumas 
atividades de mapeamento como questionários, dese-
nhos, narrativas etc. Além da possibilidade de acessar 
e ampliar as informações obtidas, uma conversa direta 
durante as reuniões com os responsáveis pelas crian-
ças permitirá acessar informações relevantes. Nessas 
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ocasiões, o professor poderá descobrir não só mate-
riais ou recursos que enriquecerão o processo didáti-
co através de colaborações (fotos, imagens, álbuns de 
família, troféus, artefatos correspondentes às práticas 
etc.), como também apontar futuros convidados para 
entrevistas, palestras e apoio nas atividades.

A partir da análise dos dados coletados, o profes-
sor terá melhores condições para organizar seu plano 
de trabalho e decidir quais modalidades esportivas 
serão problematizadas no decorrer do período letivo. 

O ponto de partida da tematização do esporte é a 
sua prática social. Sugere-se que o professor proponha 
coletivamente a significação da ocorrência daquela 
prática corporal. Para tanto, poderá apresentar uma 
foto, filme, relato, reportagem ou recorrer a demons-
trações das crianças. Diante da representação visuali-
zada, as crianças serão convidadas a analisar gestos, 
características dos praticantes, locais onde o esporte 
é praticado, especificidades da modalidade, funciona-
mento, entre outras possibilidades. Os posicionamen-
tos devem ser valorizados e acompanhados do devido 
questionamento, a fim de socializar hipóteses explica-
tivas sobre o que é percebido. Todas as significações 
são bem-vindas, o que não quer dizer que sejam acei-
tas. Inclusive as leituras realizadas pelo próprio do-
cente também precisam ser submetidas à análise.

Nas atividades seguintes o professor promoverá si-
tuações didáticas que priorizem a vivência do esporte, 
submetendo-a também à leitura e significação. Dian-
te das diferenças entre a ocorrência social da prática 
corporal e as formas possíveis de serem realizadas na 
escola (conforme o número de crianças, espaço, tem-
po, material etc.), o grupo será estimulado a produzir 
novas maneiras de vivenciar o esporte. As peculiari-
dades de cada grupo e de cada escola são levadas em 
conta por ocasião da reconstrução coletiva da prática, 
proporcionando às crianças uma experiência real da 
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dinâmica cultural. Vale lembrar que tanto participa 
aquele que lê a gestualidade e sugere modificações 
quanto quem a executa. Essas posições devem ser al-
ternadas ao longo das atividades de ensino.

As crianças devem ser estimuladas a propor mo-
dificações nas formas e nos conteúdos da modalidade 
vivenciada sempre que alguma dificuldade se fizer pre-
sente. Também é importante que as sugestões apresen-
tadas sejam experimentadas e avaliadas coletivamente, 
podendo permanecer ou ser substituídas a partir das 
percepções dos participantes. Cabe ao docente propor 
análises das mudanças que já ocorreram na prática 
corporal, para que as crianças possam compreender o 
jogo cambiante da construção dos significados da cul-
tura e as relações de poder que a estabelecem. Destar-
te, entenderão que não existe uma forma definitiva de 
jogar e, por conseguinte, de pensar, analisar etc. 

O professor também deverá organizar atividades 
para aprofundar e ampliar os conhecimentos das 
crianças. Aprofundar significa conhecer mais criterio-
samente o esporte estudado, identificando aspectos 
que lhe pertencem mas não surgiram nas primeiras 
leituras e significações. Pesquisar a história da mo-
dalidade na comunidade, na região, no país etc., por 
exemplo, permitirá o questionamento de discursos 
ingênuos que mascaram nuances que não interessam 
a determinados grupos. O que não significa descobrir 
suas condições de origem, nem tampouco todas as 
suas transformações. Informações respectivas à che-
gada do esporte na cidade na qual a escola está situada 
normalmente são mais relevantes para as crianças do 
que a trajetória apresentada nos livros. Logo, entrevis-
tar os praticantes mais antigos, vasculhar notícias dos 
jornais e revistas ou visitar as sedes de associações e 
clubes são propostas interessantes.

Ampliar, por sua vez, implica em disponibilizar ele-
mentos até então desconhecidos com relação ao tema 



146    como eu ensino

de estudo (regras, técnicas, lendas, histórias etc.). A 
ampliação pode ser feita de forma sistematizada por 
meio de atividades de ensino com esse fim ou de situa-
ções que promovam o diálogo entre as crianças. 

É desejável que o aprofundamento e a ampliação 
recorram a outros discursos e fontes de informação, 
preferivelmente àqueles que apresentam perspectivas 
distintas e contraditórias em relação ao que foi aces-
sado mediante as atividades propostas. Visitas aos es-
paços onde o esporte é praticado, palestras com espe-
cialistas ou pessoas que vivem o cotidiano esportivo, 
oficinas demonstrativas com pessoas que praticam o 
esporte formalmente e estão matriculados em outras 
turmas da escola, análise e significação de textos dos 
diversos gêneros literários, entre outras ações, promo-
vem a ampliação dos conhecimentos mediante o aces-
so a outras representações sobre a prática estudada.

Todas as atividades de ensino requerem a constru-
ção de registros que documentem a coleta e facilitem 
a socialização e discussão em sala de aula. As observa-
ções, análises e modos de significar tudo o que acon-
tece subsidiarão a avaliação do trabalho pedagógico. 
Para além de observar, é fundamental registrar os en-
caminhamentos efetuados, as respostas dos educan-
dos, as eventuais mudanças de rumo nos trabalhos, 
como também arquivar alguns exemplares dos mate-
riais produzidos durante as aulas ou a partir delas. A 
coleta de informações sobre o processo subsidiará a 
reflexão a respeito da prática pedagógica desenvolvi-
da e fornecerá indicativos dos acertos e equívocos que 
possam ter ocorrido durante as atividades de ensino.

Uma vez que o mapeamento indicou a cultura es-
portiva de chegada, a documentação que o professor 
acumulou ao longo do processo facilita a identificação 
das insuficiências e alcances das aprendizagens das 
crianças. Todas as atividades propostas merecem um 
olhar atento, especialmente no tocante às relações que 
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se estabelecem entre os sujeitos envolvidos e entre 
eles e os conhecimentos abordados. Com frequência, 
os questionamentos, interesses e conflitos identifica-
dos pelos participantes são um indício da necessidade 
de elaborar e conduzir novas atividades de ensino.

Ao finalizar o estudo sobre a prática corporal, o 
educador pode organizar uma atividade avaliativa es-
pecífica (responder a questões abertas ou fechadas, 
redação, relato, depoimento etc.), para analisar em 
que medida os procedimentos didáticos realizados 
naquele período letivo contribuíram para ampliar o 
repertório de representações do grupo. Uma análise 
mais detalhada do produto final que as crianças ela-
boraram (diário, anotações, criação de jogos, adapta-
ção de regras etc.) em consequência das atividades, 
quando entrecruzada com os registros do processo, 
configura um material privilegiado para avaliar os re-
sultados do trabalho educativo. 

Nessa concepção de avaliação, o professor, antes, 
durante e ao final das atividades de ensino, deve re-
colher informações que lhe permitam refletir sobre 
as ações didáticas propostas. Aconselha-se a manu-
tenção de um “diário de campo” onde constem as 
impressões e análises pessoais realizadas durante o 
percurso. A análise do documento, para além de sub-
sidiar o educador visando a continuidade das ações 
didáticas, possibilitará a necessária reflexão sobre o 
próprio processo formativo.

Relato de experiência: um olhar diferente 
para o futebol31

Esta experiência pedagógica foi desenvolvida pela 
professora Dayane Maria de Oliveira Portapila junto 

31 A primeira versão do documento foi produzida por Nyna Taylor Gomes Escudero 
após entrevistar a professora responsável.
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a uma turma do terceiro ano do Ensino Fundamen-
tal localizada no município de São Paulo. O cenário 
abriga duas realidades economicamente distintas. 
As crianças residem no entorno da escola: a maio-
ria procede de duas favelas próximas, vizinhas de 
um bairro de classe média alta. Algumas utilizam um 
parquinho e uma área verde do bairro vizinho para 
brincar; contudo, os espaços mais requisitados são 
um campinho e a própria escola, que aos fins de se-
mana permanece aberta à comunidade. 

A instituição possui salas de leitura e de informá-
tica, cujos computadores, durante o projeto, encon-
travam-se em manutenção. A sala de vídeo é no refei-
tório, motivo pelo qual não pode ser utilizada na hora 
do intervalo. No período da manhã atende as turmas do 
Ensino Fundamental II (sexto ao nono ano), à tar-
de, as do Fundamental I (primeiro ao quinto ano) e à 
noite, a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

A professora procedeu a uma leitura inicial da rea-
lidade e, ao fazê-la, constatou a raridade de espaços 
para o lazer na região e que as práticas mais presen-
tes na comunidade eram empinar pipa e jogar fute-
bol. Também identificou uma criança que frequenta-
va a escolinha de futebol e outras que participavam 
de atividades diversificadas no Centro da Juventude 
localizado no bairro. 

Para a composição do mapeamento inicial, falta-
vam as informações colhidas com a turma. Por essa 
razão, Dayane reuniu as crianças numa roda de con-
versa e perguntou quais jogos ou brincadeiras eles fa-
ziam fora da escola. As informações foram listadas na 
lousa. Considerando que as respostas ratificaram sua 
leitura e tendo ainda por base o mapeamento do en-
torno, a professora optou pela tematização do futebol. 

 Dando prosseguimento ao mapeamento, as crian-
ças relataram o que sabiam sobre futebol, curiosida-
des, dúvidas e o que queriam aprender: chute, passe 
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e chute a gol. Tencionando o envolvimento dos pais, 
a professora ditou algumas questões para serem res-
pondidas em casa: 

1. Como você joga futebol e onde? 
2. Na região, onde podemos jogar futebol? 
3. Conhece alguém que possa vir à escola ensinar 

algo sobre futebol? 
Em seguida foram para a quadra a fim de viven-

ciar o futebol da forma conhecida. Lá chegando, para 
falar sobre futebol, remeteram-se às regras comu-
mente aplicadas e discutiram e elaboraram outras. 
Foram compostas três equipes de onze participantes, 
meninos e meninas. 

No final da vivência, a professora sentou-se com 
as crianças para analisar a experiência e ouvir as im-
pressões sobre o jogo. Observou que todas as colo-
cações se referiam ao futebol de campo. Muitos se 
queixaram de que a quantidade de crianças dificulta-
va o jogo, além de utilizarem regras diferentes. Uns 
chutavam com o pé na hora de sair, outros jogavam 
com a mão. 

 A professora Dayane percebeu que a referência 
de futebol para as crianças era o futebol de campo. 
Como o campo de futebol não é um espaço muito 
acessível à maioria do grupo, ainda que exista um 
nas vizinhanças da escola, a docente deduziu que o 
acesso a essa prática se dava principalmente pela 
mídia televisiva. 

No caso da turma do terceiro C, é possível inferir 
que a representação predominante seja a do futebol 
de campo, pois outras variações desse esporte são 
pouco veiculadas nos meios de comunicação. Para 
eles, esse é o futebol verdadeiro, razão pela qual seus 
códigos serviram de comparativo para a análise do 
jogo que praticaram. 

A partir da significação de seus registros, a profes-
sora propôs a leitura de um jogo amistoso de futebol 
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de campo entre Barcelona e Malásia, realizado em 
Kuala Lampur em 10/8/2013, para, na sequência, as 
crianças apontarem em voz alta algumas caracterís-
ticas registradas na lousa pela docente e, no caderno 
da turma. A cada dia esse caderno ficava com uma 
criança, cujo compromisso era registrar o que acon-
teceu, para que o grupo pudesse visualizar o caminho 
percorrido. 

Ao promover a audiência do vídeo, a professora ti-
nha por objetivo a leitura e caracterização da prática, 
de forma que o grupo percebesse que não seria possí-
vel jogar na quadra da escola o futebol a que haviam 
assistido no vídeo. Para isso seria necessário ressig-
nificá-lo. Os comentários das crianças foram anota-
dos: “escanteio; falta; pênalti; sai a bola, é do outro 
time; impedimento; campo; arquibancada; o gol; 22 
jogadores; Neymar; juiz; treinador; narrador; bandei-
rinha; dois tempos; resgate; massagista; torcida fica 
cantando; líder de torcida; vestiário; substituições; 
placar; reserva; técnico; expulsão; gandula, chutam a 
bola alto. Onde ficam a Malásia e Barcelona?”

Quando questionados se já haviam ido a um es-
tádio, uma menina afirmou que o tio trabalhava no 
Morumbi e comentou sobre a segurança para entrar: 
“Homem revista homem e mulher revista mulher”. 
Outros sugeriram a vivência de um campeonato em 
que eles jogariam do jeito que viram na TV. 

As observações das crianças revelaram certa fami-
liaridade e compartilhamento dos significados desse 
artefato da cultura corporal, além de evidenciarem 
que o acesso a essa prática não se dá indo aos estádios. 

Considerando os dados colhidos durante o mapea-
mento a respeito da gestualidade (passes e dribles), 
característica da modalidade, bem como a proposição 
das crianças na aula anterior, a professora seguiu le-
vantando os conhecimentos das técnicas de futebol, 
anotando-as na lousa. Primeiramente os passes: pei-
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to, joelho, cabeça/pescoço, goleiro com a mão, peito 
de pé/lateral, chapa, dedão, três dedos, calcanhar, 
ombro, cobertura com pontapé, e finalizou com os 
dribles: carrinho; carretilha, elástico; drible da vaca; 
pedalada; bicicleta; voleio; letra; embaixadinha. Na 
sequência, vivenciaram a prática corporal na quadra, 
conforme haviam assistido na televisão. Contudo, di-
ferentemente do oficial, no jogo do terceiro C todos 
participaram. Uma criança assumiu a posição de nar-
radora e outra se responsabilizou pelo registro. 

No início da aula seguinte, quando convidada a ler 
suas anotações para a turma, ela pediu à professora 
que o fizesse. Seguindo a relação do que fora regis-
trado, o grupo retomou a aula anterior e se dirigiu à 
quadra para vivenciar os passes e os dribles. A tur-
ma foi dividida em quartetos. Dois meninos ficaram 
responsáveis por explicar o gesto por solicitação das 
meninas, que alegavam que eles sabiam mais e pode-
riam ensinar. 

A lista de técnicas a serem vivenciadas era exten-
sa, razão pela qual a professora elegeu cinco formas 
de chutar; as demais ficariam para as aulas subse-
quentes. Enquanto uns explicavam, outros realiza-
vam. Algumas crianças tiveram dificuldades na rea-
lização devido ao peso da bola, que, por ser muito 
leve, subia demais, como destacaram. O encontro 
letivo foi encerrado com uma criança comprometendo-
-se a registrar o que tinha acontecido. A professora 
observou que, no início, a prática de registrar não 
havia sido muito bem acolhida, todavia, com o pas-
sar do tempo, ela havia se consolidado. A criança 
que ficava com essa incumbência era acompanha-
da pela professora, que fazia as intervenções para 
ajudá-la. Isso a deixava mais segura no momento de 
socializar a sua produção.

A professora deu prosseguimento às vivências do 
chute com uma organização semelhante à da aula an-
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terior. As crianças experimentaram chutar de peito 
de pé, lateral, chapa, dedão, três dedos e calcanhar. 

Na continuidade, foi retomada a questão que fi-
cara pendente no encontro no qual o jogo Malásia x 
Barcelona havia sido analisado: onde ficam essas lo-
calidades? A professora apresentou o mapa-múndi a 
fim de que visualizassem os lugares e percebessem a 
distância. Em seguida, perguntou por que eles joga-
vam da mesma forma e como eles se comunicavam se 
moravam tão longe. Uma criança disse que estavam 
jogando o mesmo campeonato, por isso utilizavam as 
mesmas regras, outra mencionou a FIFA, afirmando 
ser a entidade que organiza os campeonatos, fazen-
do sorteio para escolher a ordem dos jogos. Explicou 
que cada campeonato tinha uma organização, exem-
plificando que a Copa do Mundo de Futebol era res-
ponsabilidade da FIFA.

Algumas crianças perguntaram se os atletas dos 
dois times falavam a mesma língua; outras colegas 
responderam que embora não falassem o mesmo 
idioma poderiam jogar em outros países, ou seja, 
qualquer time pode contratar um jogador de outro 
país. Contudo, na Copa do Mundo, esses jogadores 
retornam ao país de origem para defender a sua ban-
deira, caso sejam selecionados. Citaram o Neymar, 
que está jogando no Barcelona, mas também joga 
pela seleção. Falaram também dos jogos de videoga-
mes, mencionando que alguns permitiam trazer jo-
gadores de outro país e outros não, justificando que 
eram da seleção. Retomando a lista dos dribles, fo-
ram escolhidos quatro para a vivência. Duas crianças 
fizeram a demonstração; em seguida, dividiram-se 
em pequenos grupos para executá-los.

No encontro seguinte, após pesquisar algumas 
instituições que organizam campeonatos de fute-
bol, a professora propôs uma atividade com o jornal 
Lance, no qual circulam as notícias de esporte, prin-
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cipalmente de futebol. Questionados sobre a quan-
tidade de notícias da modalidade, responderam que 
“o futebol é o esporte mais jogado no Brasil e o que 
todo mundo gosta”. A professora leu uma reporta-
gem em que eram mencionadas a FIFA, a CBF e a 
Conmebol, e procurou, juntamente com a turma, 
associá-las aos seus respectivos campeonatos.

Distribuiu jornais às crianças, divididas em trios, 
e pediu que encontrassem respostas às perguntas que 
havia escrito na lousa: Que campeonato você identi-
ficou? Quem o organiza? Qual o regulamento? Antes, 
com a ajuda do grupo, explicou o sistema de pontos 
corridos e o mata-mata. Ao começar a atividade, sur-
giram dúvidas relacionadas ao conceito de regula-
mento. A professora explicou que eram as regras do 
campeonato e pediu para identificarem se o evento re-
latado na parte do jornal que cada grupo recebeu era 
realizado no formato mata-mata ou pontos corridos. 
Alguns grupos estavam com a tabela do Brasileirão da 
série B e outros com a da série A. Após responderem 
às três perguntas, a professora solicitou que identifi-
cassem o que acontecia com os quatro primeiros da 
tabela da série A e com os quatro últimos. O mesmo 
procedimento deveria ser adotado pelos grupos que 
estivessem com a tabela da série B. As crianças men-
cionaram que os primeiros colocados da série A parti-
cipariam da [competição internacional] Libertadores 
da América e os últimos quatro iriam para a série B e, 
na série B, os quatro primeiros iam para a série A e os 
quatro últimos iam para a série C.

Questionada sobre a última série do campeonato, 
a professora pediu às crianças que buscassem no jor-
nal a resposta. E ela veio rápido. Alguns grupos já ha-
viam localizado a informação. O jornal mencionava 
até a série D. Uma vez compreendida a dinâmica da 
competição, as crianças passaram a analisar as classi-
ficações para verificar qual clube estava em primeiro, 
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em segundo etc., quando uma criança comentou: “Se 
o São Paulo ganhasse ontem ficaria na frente do Co-
rinthians”. Cada grupo entregou suas respostas, mas 
não houve tempo para elaborar a síntese da aula, que 
foi retomada no dia seguinte, começando pela leitura 
do caderno de uma criança. 

A fim de dar prosseguimento à vivência dos dri-
bles, a professora apresentou um vídeo disponível na 
internet. As imagens mostram passo a passo a exe-
cução de diferentes tipos. A turma conheceu aque-
les que ainda não haviam sido praticados: carretilha, 
drible da vaca, pedalada e elástico. Passando à qua-
dra, a professora retomou a organização das aulas 
anteriores, na qual os meninos se sobressaíam sendo 
legitimados pelas meninas, que realçavam a habili-
dade de ensinar que eles possuíam. Em posição de 
inferioridade e dependência, as meninas limitavam-
-se a atender aos comandos. Isso levou a professora a 
organizar situações didáticas que possibilitaram co-
locar sob suspeita essa condição.

Para problematizar a narrativa única sobre fute-
bol, alicerçada na crença de que esse esporte é uma 
prática do universo masculino, a docente selecionou 
e apresentou três vídeos: o primeiro trazia uma re-
portagem exibida pela Rede Globo, na qual uma me-
nina de 15 anos, que faz embaixadinha, visita o Cen-
tro de Treinamento do Grêmio. Além de expor uma 
figura feminina realizando gestos próprios do fute-
bol, a matéria a colocava na condição de quem ensi-
na os jogadores que revelam não possuírem o mesmo 
domínio que a garota. O segundo mostrava mulheres 
realizando embaixadinhas e o terceiro trazia os me-
lhores momentos do jogo de futebol feminino Brasil x 
Estados Unidos, destacando a figura da atleta Marta. 
A jogadora foi lembrada por uma criança, que men-
cionou o programa de televisão “Menino de Ouro”, 
em que a futebolista participa ensinando meninos.
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A assistência aos vídeos provocou certo estra-
nhamento em relação ao fato das habilidades fe-
mininas. Percebendo a surpresa, a professora per-
guntou: as mulheres não sabem ou não conseguem 
jogar futebol? Por que as nossas meninas não de-
senvolveram habilidades semelhantes às das mu-
lheres que vimos nos vídeos? E ensinar, será que 
apenas os meninos sabem? Quanto tempo vocês 
acham que a jogadora que aparece no vídeo treina? 
As respostas da turma revelaram que aquilo que 
parecia verdade – os homens eram melhores no 
futebol – poderia não sê-lo. 

 Finalizando o trabalho com a problematização da 
visão monocultural acerca do futebol, a professora 
levou o grupo a refletir sobre como e onde as habili-
dades masculina e feminina são construídas. Emergi-
ram os seguintes posicionamentos: na família, quan-
do o menino ganha uma bola e a menina ganha uma 
boneca; na escola, quando se reforça a ideia de que 
somente os meninos são capazes de aprender e ensi-
nar futebol; na mídia, mediante o tempo de exposição 
do futebol masculino etc. A discussão possibilitou às 
crianças perceberem que o desempenho no futebol 
nada tem a ver com o gênero, mas com a experiência 
na prática. Algo que é culturalmente disponibilizado 
a muitos meninos desde pequenos.



156    como eu ensino

Com a mão na massa

Coletar informações sobre o patrimônio cultural esportivo
Inicie uma conversa com as crianças a respeito das práticas esportivas 

do bairro: Conhecem pessoas que praticam esporte? Existem lugares para 
a prática esportiva na região? Quais modalidades são praticadas? Quem 
participa? Em que horários? Durante o trajeto de casa até a escola, peça 
que observem e registrem qualquer imagem, texto ou local que tenha re-
lação com um esporte: propagandas, ambientes de prática, lojas de mate-
riais esportivos, bandeiras, adesivos etc. Elabore uma lista com os espor-
tes identificados.

Valorizar o posicionamento e estimular a construção coletiva das 
vivências

Eleja uma modalidade como objeto de estudo. Peça às crianças que 
registrem tudo o que souberem sobre ela. Organize a vivência no formato 
conhecido das crianças, incorporando alterações à medida em que surgi-
rem dificuldades. 

Vivenciar a prática esportiva, submetendo-a à análise crítica
Interrompa a vivência sempre que necessário para discutir os proce-

dimentos dos alunos durante a prática. Submeta à análise do grupo as 
técnicas e posturas adotadas. Peça para estabelecerem relações entre as 
próprias atitudes e o que veem na televisão. Levante sugestões para me-
lhorar aquilo que, aos olhos do grupo, não parece bem. 

Procure saber o que as crianças pensam sobre os esportes 
estudados e seus praticantes

Peça que justifiquem suas opiniões. 
Por que pensam dessa forma? Será que, no passado, essas modalida-

des foram vistas da mesma maneira? O que leva as pessoas a praticar es-
portes? Todas têm o mesmo objetivo? Selecione documentários, notícias 
de jornal, artigos de revista ou entrevistas com antigos esportistas que 
veiculem significados produzidos em outros contextos. 

Após a leitura dos textos ou a assistência aos vídeos, convide o grupo a 
apresentar suas conclusões.


