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Capítulo 1

Abrimos nosso encontro com você, leitor, fa-
zendo esta pergunta fundamental: “O direito 
da criança de brincar é uma utopia?”. Percor-
rendo este manual até o fim, chegaremos jun-
tos à resposta, tornando-nos cúmplices — es-
peramos — não de uma utopia, mas de um 
sonho e da sua atuação ao longo dos anos de 
vida que nos são dados.

Primeiramente, queremos fazer uma “distin-
ção”: queremos compartilhar com você um 
sonho, não uma utopia.

Uma utopia tem, em si mesma, a própria con-
denação: a condenação à impraticabilidade. O 
sonho, por sua vez, se não parar no estágio 
contemplativo, é o motor mais potente de toda 
ação e, acima de tudo, de todo ato criativo. Uma 
pessoa devota um dia disse: “Deus também 
sonhou com o Homem antes de criá-lo. E, ago-
ra, nós existimos”. Não há necessidade de ser 
devoto para acreditar que um sonho não é o 
fogo-fátuo de uma utopia, mas que pode e 
deve se tornar um sonho encarnado, um so-

O direito da criança de 
brincar é uma utopia
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Capítulo 1

nho de carne e osso: assim como uma criança 
de carne e osso joga, e, jogando com outras 
crianças, cresce, e, crescendo, torna-se um 
adulto que continua a jogar com outros adul-
tos, cada vez mais à sério, o jogo da vida.

Disse Pablo Neruda: “A criança que não brinca 
não é uma criança, mas o homem que não brin-
ca perdeu para sempre a criança que vivia dentro 
de si”. E Johan Huizinga, como muitos outros 
ilustres amantes do jogo, teve olhos para ver 
o Homem em sua essência e o chamou de 
“Homo Ludens”. E Constant Nieuwenhuys, al-
gumas décadas mais tarde, afirmou: “O Homo 
Ludens vai querer transformar e recriar esse 
ambiente e esse mundo de acordo com suas 
necessidades. Então, a exploração e criação 
do ambiente coincidirão, porque o Homo  
Ludens, criando seu território para explorar, 
explorará a sua própria criação”.

As necessidades da criança de hoje — que são 
as mesmas do homem de ontem e de amanhã 
— e a exploração criativa do ambiente —  
desencadeada pelo imaginário da criança e 
impulsionada pelas competências do adulto 
— esses são os principais ingredientes dos  
nossos jogos, do nosso método de ensino. Você 
os encontrará em cada um dos nossos jogos e 
em cada uma das páginas que os precedem.
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Se o jogo é tão precioso, é certamente um di-
reito. A Declaração dos Direitos da Criança 
(artigo 7) proclamou em 1959: “A criança terá 
ampla oportunidade para brincar e se divertir 
[...]; a sociedade e as autoridades públicas em-
penhar-se-ão em promover o gozo desse direito”. 
Essa proclamação foi reforçada em 1989 pela 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direi-
tos da Criança (Artigo 31): “Os Estados-mem-
bros reconhecem o direito da criança ao descan-
so e ao lazer, ao divertimento e às atividades 
recreativas próprias da idade, bem como à livre 
participação na vida cultural e artística”.

Mas um direito escrito em papel, mesmo que 
em um papel “importante”, pode não ser segui-
do. E, de fato, depois de mais de vinte anos, em 
2013, o Comitê da ONU sobre os Direitos da 
Criança sentiu a necessidade de emitir um Co-
mentário Geral (nº 17) em que expressava sua 
preocupação de que o prazer desse direito das 
crianças, por parte de todas as crianças, per-
manece uma utopia. O Comitê declara que está 
“preocupado com o reconhecimento limitado 
dado pelos Estados aos direitos apresentados 
no Artigo 31. O baixo reconhecimento de sua 
relevância na vida das crianças se traduz em 
uma falta de investimento [...]. Em geral, onde 
é feito um investimento, se investe para pro-
porcionar atividades estruturadas e organiza-
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das, mas igualmente importante é a necessida-
de de criar tempos e espaços para que as 
crianças possam se dedicar ao jogo espontâneo, 
ao lazer e à criatividade [...]. O Comitê está par-
ticularmente preocupado com as dificuldades 
que se apresentam a determinadas categorias 
de crianças e que as impedem de desfrutar com 
igualdade de oportunidades dos direitos defi-
nidos no artigo 31”. 

O apelo para jogar mais com nossas crianças 
também vem da Academia Americana de Pe-
diatria, que em seu relatório clínico anual de 
2006, em vez de ocupar-se de cuidados mé-
dicos pediátricos, solicitou aos pais: “Brinque 
com seus filhos!” e, em 2012, renovou esse 
apelo, indicando como ajudar as famílias, em 
especial aquelas em condições de pobreza, a 
desfrutarem do direito de brincar para desen-
volver e fortalecer o vínculo precioso entre 
pais e filhos.

Essas preocupações e esses apelos, bem fun-
damentados, devem nos inspirar a agir, em nos-
so pequeno ser. E nossa “pequenez” nunca deve 
justificar uma renúncia à ação, uma isenção de 
agir. Porque apenas a ação pode colocar uma 
clara divisão entre a utopia e o sonho. É por 
isso que, a fim de combinar atividades estru-
turadas, jogos espontâneos e criatividade – 
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como diz o Comentário do Comitê sobre os 
Direitos da Criança, propomos um método 
focado em jogos deliberados, uma forma ex-
ploratória e criativa de jogo que, unindo o jogo 
espontâneo e a atividade estruturada, permite 
que as crianças naveguem de um para o outro 
sem uma solução de continuidade.

Propomos este método a você, leitor, que, com 
toda a probabilidade, jogará nossos jogos com 
crianças nascidas naquela parte do mundo onde 
podem criar raízes em um terreno educacional 
fértil. Mas, compartilhando a preocupação de 
que o direito de brincar continua sendo uma 
utopia, sobretudo naquelas partes do mundo 
onde nem mesmo os Direitos Fundamentais 
da Criança da Declaração de Genebra, a nutri-
ção e a segurança mínima, são garantidos, de-
cidimos dedicar os lucros que derivarão da 
venda de nosso livro às crianças que crescem 
em áreas carentes do Terceiro Mundo, em con-
dições de grave desvantagem social. Escolhe-
mos doar a renda para as crianças que conhe-
cemos e abraçamos pessoalmente, com as 
quais jogamos com nossos jogos de movimen-
to. Caso deseje ver quem são: Mammadù On-
lus (mammadu.org) e APEA — Acción Por una 
Educación Activa (accionapea.org).
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Gostamos de pensar que os nossos filhos, que 
por sorte (sorte, devemos mesmo dizê-lo) cres-
cem em ambientes protegidos e estimulantes, 
jogando os nossos jogos, contribuirão indire-
tamente para ajudar as crianças que são for-
çadas a crescer em ambientes desfavorecidos. 
E gostamos de sonhar que, ao jogar os nossos 
jogos, cujo objetivo final é o desenvolvimento 
de habilidades de vida, nossos filhos se torna-
rão adultos autônomos, competentes, capazes 
de se relacionar, com empatia com aqueles que 
vivem em condições de desvantagem social e 
criativos na busca de soluções cooperativas 
para ajudá-los e ajudá-los a se ajudarem.

Caterina e Rosalba
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Os valores do esporte entraram na bagagem 
cultural dos jovens praticantes ou não prati-
cantes de atividade física, como emerge de uma 
pesquisa recente realizada na região do Pie-
monte (Grimaldi, 2011). A percepção desses 
valores é boa, apesar de, ou, talvez, graças à 
imagem desenfreada de decadência de alguns 
espetáculos esportivos, em que os órgãos da 
educação vêm trabalhando incessantemente 
há anos.

No entanto, o reconhecimento do valor da ati-
vidade motora e do esporte como promotor do 
bem-estar pessoal não incide sobre a difusão 
da prática esportiva. Isso é confirmado por 
pesquisas setoriais, que mostram um déficit 
progressivo na aptidão física e motora na po-
pulação escolar. A primeira causa do problema 
é identificada precisamente no falso mito do 
“esporte — espetáculo — comércio”. A explo-
ração do corpo, de fato, anula a dimensão lú-
dica do movimento e, em vez de desenvolver 
potencialidades e incentivar a superação dos 
próprios limites com a prática esportiva, sele-
ciona e marginaliza.

A ação sinérgica das agências educacionais teve 
êxitos significativos ao introduzir no pensa-
mento comum temas como estilo de vida, bem-
-estar, proteção à saúde, infelizmente, sem pro-

14



vocar uma mudança real nos hábitos de vida 
da população. É preciso, então, questionar o 
que fazer para que a imagem do esporte que 
faz bem e promove valores seja traduzida em 
mudanças comportamentais, visíveis e docu-
mentáveis.

Para lidar com a emergência social do seden-
tarismo, da isenção de fair-play e do abandono 
precoce da prática motora e esportiva, é ne-
cessário traçar um novo caminho de continui-
dade entre a família, a escola e o mundo espor-
tivo. Sinergicamente, esses atores devem 
garantir educação “para”, “em” e “através de” 
atividades motoras e esportivas (Nordmann, 
2007), seguindo um modelo coerente com o 
percurso formativo traçado nas Diretrizes Na-
cionais fornecidas pelo Ministério da Educação, 
Universidade e Pesquisa. São três os ingredien-
tes essenciais da mudança: a formação inte-
grada entre os diversos atores do mundo edu-
cacional e esportivo, o apoio aos professores 
das escolas por graduados em Educação Física 
e uma nova maneira de envolver e motivar as 
crianças nas atividades motoras e esportivas.

O planejamento educacional deve identificar 
experiências que a pessoa pode viver como 
significativas, que estimulem a mudança inten-
cional e um processo contínuo de reabilitação 
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geral, em vez de meramente dar novas infor-
mações do tipo de treinamento. Ele também 
deve prever a seleção de indicadores que per-
mitam avaliar por que, como e em que contex-
to ocorre a mudança, tendo como referência 
modelos científicos.

Qualidade da educação, quantidade e diferen-
ciação de oportunidades para a prática motora, 
compartilhamento de recursos e sinergia inte-
rinstitucional são as palavras-chave do mode-
lo inovador de Educação Física que propomos. 
O desafio: o aumento da população que torna-
rá a própria vida ativa e saudável e que faça 
do fair-play um hábito permanente, em con-
sonância com as diretrizes da Organização 
Mundial da Saúde (World Health Organization, 
2014) e consistente com a perspectiva trans-
versal da Educação para a Convivência Civil 
(Ministero dell’Istruzione, dell’Unversityàe e 
dela Ricerca, 2009), propósito essencial do 
sistema educacional nacional.

Um percurso educacional inovador deve, por-
tanto, valorizar e melhorar a Educação Física, 
a partir da educação infantil e intervindo em 
todos os domínios pessoais, para contribuir 
para o desenvolvimento do homem e do cida-
dão. A eficácia de intervenções qualificadas 
sobre a aptidão física é uma evidência conso-

16



lidada, a fim de obter o aumento da população 
que pratica de forma estável a atividade física 
pela saúde (HEPA – Health Enhancing Physical 
Activity). Além disso, a partir de uma perspec-
tiva holística sobre o desenvolvimento do ca-
pital humano, é necessário destacar a contri-
buição fundamental da atividade motora em 
geral e da Educação Física em especial para o 
desenvolvimento integrado do capital indivi-
dual, físico, emocional, intelectual, social e pro-
dutivo da pessoa (Bailey et al., 2013).

Na aguardo da emissão de diretrizes nacionais 
baseadas em evidências científicas, que apon-
tem para o desenvolvimento integral da crian-
ça e orientem nesse sentido as políticas e os 
consequentes passos para a Educação Física 
da educação infantil e do ensino fundamental, 
a existência de cenários reais de pesquisa-ação 
é crucial. Se é importante continuar a confiar 
à experimentação e à pesquisa o futuro ino-
vador da Educação Física, é essencial fazer a  
teoria se traduzir em ação. A pesquisa-ação 
deve focar em possíveis índices de sucesso, 
ações coerentes e monitoramento que permi-
tam mudanças “em desenvolvimento”, direcio-
nando as decisões para o alcance dos resulta-
dos esperados. As bases do mundo 
científico-acadêmico e a linha de frente edu-
cacional estão, portanto, ligadas por um rela-
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cionamento circular, que deve colaborar de 
forma virtuosa. A busca por evidências cientí-
ficas e sua síntese em diretrizes não se traduz 
em ações efetivas, a menos que sejam apoia-
das por políticas multissetoriais de interven-
ção, cujo sucesso ou fracasso leve a novas 
pesquisas de apoio científico. Dentro das  
políticas de promoção da atividade motora em 
crianças em fase de desenvolvimento está a 
centralidade inquestionável de agências de 
ensino (Pate et al., 2006).

Figura 1  | Um percurso circular entre ciência e política para 
um modelo inovador de Educação Física e esportivo.
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 OS 5 “W” + 1 DO MODELO

Tentar produzir mudanças significativas requer 
uma visão global do processo e do contexto de 
realização, além da capacidade de compartilhar 
ideias, negociar e co-construir. A escolha de 
projetar, em vez de programar, requer contro-
le de variáveis de processo; as ações não serão 
as melhores no sentido absoluto, mas serão 
as melhores no contexto particular. Os desti-
natários não terão que se adequar, mas sim 
adaptar-se às escolhas, funcionais aos objeti-
vos a serem alcançados. Apresentamos um 
quadro de referência para a construção de um 
modelo inovador, testado em larga escala, que 
propomos neste manual didático.

As respostas às perguntas “quem, onde, 
por que e como, o que, quando” (who, 
where, why & how, what, when) nos per-
mitiram delinear o todo e especificar 
as peças que, dando coerência ao todo, 
orientam constantemente o processo 
para alcançar o propósito declarado.
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 “WINNERS”, O SEXTO W DO 
MODELO

Esse modelo é concebido como um espaço de 
ação para buscar continuidade e coerência 
educacional entre “família-escola-esporte” 
acrescentando sem repetir, com vista à flexi-
bilidade e ao compartilhamento de recursos 
humanos, estruturais e econômicos.

Uma Educação Física de qualidade não deve 
“estar com pressa”, mas não pode “perder tem-
po”. Deve apoiar os ritmos de desenvolvimen-
to e aprendizagem, seguindo os seus processos. 
Isso só pode acontecer colocando a criança no 
centro da ação educacional com suas atitudes 
e predisposições, motivando-a dia após dia para 
se tornar o que de melhor pode ser em casa, na 
escola, na vida. Habilidades, constância no 
compromisso, amizades, diversão, fair-play: 
não há uma ordem de importância para os va-
lores com os quais a Educação Física e o es-
porte podem contribuir para a formação da 
pessoa, o importante é que eles sejam com-
partilhados por todos.

Graças a isso, o modelo pode ter o sexto W de 
“winners” (vencedores).

20



WHO

WHERE

Crianças, educadores e familiares, professores 
e diretores escolares, técnicos e diretores es-
portivos, técnicos esportivos, graduados em 
Educação Física, médicos pediatras e da família

Escola, instalações públicas e privadas, espaços 
esportivos extraescolares

Vencem todos: a família, a 
escola, o mundo do esporte.
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FINALIDADE: Desenvolvimento do homem e 
do cidadão através de atividades motoras e 
esportivas a serem desenvolvidas através da 
criação de:

 circularidade entre a pesquisa de evidências 
científicas e políticas para a Educação Física e 
o esporte;

 sinergia entre os atuantes públicos e priva-
dos, escolas, famílias, mundo esportivo;

 com base na qualidade da educação, quanti-
dade e diferenciação de oportunidades de prá-
tica, conexão com esportes extracurriculares 
em um clima motivacional voltado para o apri-
moramento pessoal;

 criando oportunidades para atividades em 
academia/espaços ao ar livre/aula, acampa-
mentos de verão;

 que estimulam o desenvolvimento da aptidão 
física para a saúde, coordenação motora, fun-
ções cognitivas e criatividade, habilidades de 
vida;

 com consequente escolha do estilo de vida 
ativo como um hábito permanente e inversão 
da tendência ao abandono precoce da prática 
esportiva juvenil.

WHY (& HOW)
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Escola Fora da escola

3-7 anos

A Ed. Física + jogos 
tradicionais + 
atividades 
motoras em aula

Centros de 
atividades 
motoras 
polivalentes

A partir 
de 7 
anos

B Ed. Física + 
multi-desportivo

Rotatividade 
poliesportiva

A partir 
de 11 
anos

C Ed. Física + 
técnicas 
esportivas 
multidisciplinares

Técnicas es-
portivas multi-
disciplinares

A partir 
de 14 
anos

D Ed. Física + 
aprofundamentos 
técnicos 
esportivos

Técnicas 
esportivas 
mono-
disciplinares

Escola: Currículo vertical de educação física 
para competências transversais.

Fora da escola: Progressão do polivalente 
para especialização.

WHAT & WHEN
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Continuidade e coerência educacional 
Clima motivacional voltado ao crescimento pes-
soal, à diversão e à aprendizagem para o desen-

volvimento dos potenciais individuais

DA CRIANÇA...                ...AO JOVEM ADULTO

FAMÍLIA:

Jogos de 
movimento 
pais/filhos

Valorização 
das atitudes

Promoção  
do talento

Médio e  
alto nível 
competitivo

ESCOLA:

Educação 
Física

Multi- 
desportivo

Aprofunda-
mento técni-
co- 
esportivo es-
pecífico

Campeonatos 
estudantis 
nacionais e 
internacionais 
(ISF).

ESPORTE:

atividades 
esportivas 
no tempo 
livre

Atividade 
esportiva 
amadora ou 
competitiva 
básica

Competitiva  
avançada

Esporte  
de nível  
nacional e 
internacional/
olímpico

Estabelecer as bases de um estilo  
de vida ativo para todos

FAMÍLIA – ESCOLA – MUNDO DO ESPORTE
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Figura 2  | Desenvolvimento temporal da competência  
motora e esportiva da pessoa.
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 O MODELO EDUCACIONAL E A 
“VARIABILIDADE DA 
ORGANIZAÇÃO”

Como será descoberto entre os pontos-chave 
do novo modelo educacional, centrado no va-
lor da variabilidade da prática (Capítulo 2), 
também no âmbito organizacional a variabili-
dade é uma escolha metodológica importante. 
Isso garante fluidez e consistência interna ao 
processo, alinhando-o aos objetivos por meio 
de uma readaptação contínua do fluxo de ati-
vidades com base nos resultados das ações 
realizadas no campo, no tempo e na modali-
dade operacional dos atores envolvidos e nos 
insumos inovadores decorrentes da pesquisa-
-ação.

O modelo educacional que propomos, atuando 
como fundo integrador, torna-se uma ferra-
menta multiplicadora para a aprendizagem nas 
áreas escolar, esportiva e de lazer.

Como qualquer modelo educacional centrado 
no desenvolvimento da pessoa, ele não pode 
garantir a plena eficácia se não for colocado 
em um ambiente facilitador, que promova a 
oportunidade de praticar atividades motoras 
recreativas complementares àquelas educa-
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cionais (Ding et al., 2011), como um refúgio 
equipado para o lazer, o esporte e o bem-estar 
de todos os cidadãos. O desafio é: o modelo 
educacional, em conjunto com a oferta de es-
paços adequados, consegue tornar a atividade 
física e esportiva um momento cada vez me-
nos separado da vida cotidiana, até virar um 
hábito permanente?

 OBJETIVO PRINCIPAL, VISÃO, 
MISSÃO

 Objetivo principal: utilizar as peculiaridades 
da Educação Física e esportivas para contribuir 
com as ações de responsabilidade social rela-
cionadas ao bem-estar e ao estilo de vida sau-
dável, à cidadania ativa e à valorização do pa-
trimônio cultural e ambiental.

 Visão: garantir que o novo método educacio-
nal crie as condições para um desenvolvimen-
to correto não só motor, mas também cogniti-
vo e social das crianças, orientando-as para 
escolhas conscientes, como uma vida perma-
nentemente ativa, e contribuindo para o de-
senvolvimento do homem e do cidadão. Forta-
lecidos pelos resultados da aplicação do 
modelo educacional inovador, os promotores 
poderão assumir um papel de maior incisão na 
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governança das políticas nacionais, enfatizan-
do, sobretudo, a necessidade de intervenções 
na educação infantil e ensino fundamental para 
o bem-estar individual e coletivo futuro.

 Missão: conceber e difundir um modelo de 
vida ativa que otimiza recursos, valoriza a re-
gião e cria oportunidades de emprego; desen-
volver um plano de formação integrado que 
apoia a implementação de um currículo vertical 
de Educação Física, estruturado por compe-
tências em continuidade desde a educação in-
fantil até a Universidade.

 UM POUCO DE HISTÓRIA

É frequente que pesquisas setoriais evidenciem 
um número elevado de intervenções pontuais, 
com pessoal nem sempre qualificado, muitas 
vezes vinculadas a projetos que não podem ser 
reproduzidos e sem continuidade, pois são o 
resultado de recursos de duração imprevisível. 
Daí a necessidade de dar vida a um modelo 
exaustivo. A história da construção do modelo 
educacional que propomos neste manual tem 
suas raízes na região do Piemonte, uma década 
atrás (a.s. 2003/04), graças aos acordos entre 
o Departamento Regional de Educação, a Re-
gião do Piemonte, o Comitê Regional Coni e 
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a Suism (Escola de Educação Física da Univer-
sidade de Turim) para o aprimoramento da 
Educação Física na educação infantil por meio 
da colaboração de graduados em Educação 
Física aos professores durante todo o ano le-
tivo. Quando, a partir de 2009/10, a Presidên-
cia do Conselho, MIUR, CONI e CIP propuse-
ram os projetos nacionais “Alfabetização 
motora” e “Educação Física na educação in-
fantil”’, caracterizados por um tipo similar de 
intervenção, a região do Piemonte integrou 
novos recursos, embora sem conseguir atingir 
a totalidade das escolas presentes no territó-
rio, devido ao alto custo dos projetos (copre-
sença de um professor da turma - especialista 
externo). Esses projetos tiveram o mérito de 
alinhar os procedimentos no território nacio-
nal, mas não conseguiram atender à toda a 
demanda e, onde foram realizados, o número 
de horas anuais foi limitado.

A necessidade, portanto, amadureceu para de-
senvolver um novo modelo, que supera os li-
mites que emergiram em experiências anterio-
res. Para realizar um planejamento estratégico 
direcionado, começamos avaliando os pontos 
fortes e fracos do contexto e identificando os 
possíveis aspectos negativos e as oportunida-
des oferecidas por um novo projeto, que a 
partir de agora, chamaremos de Joy of Moving.
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Para oferecer as mesmas oportunidades a toda 
a população infantil, em 2012, nasceu o pro-
jeto Joy of Moving, em Alba (Cuneo). Ele deu 
a todas as classes das pré-escolas e escolas 
primárias a possibilidade de contar com o apoio 
de um graduado em Educação Física para rea-
lizar atividades motoras e educativas de qua-
lidade.

ANÁLISE DO CONTEXTO

 Solicitações de apoio de professores da pré-
-escola e da escola primária — intervenções 
ocasionais de pessoal nem sempre qualifica-
dos.

 Os projetos nacionais “Alfabetização motora” 
e “Educação Física na escola primária” (Miur, 
Coni, CIP) oferecem cobertura territorial par-
cial por um número limitado de horas por ano.

 Pesquisa precoce do talento.

 Carência de instalações e ferramentas espor-
tivas.
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POSSÍVEIS SOLUÇÕES

 Formação integrada e suporte ativo de gra-
duados em Educação Física durante todo o ano 
letivo.

 Usar as evidências científicas do novo mode-
lo para orientar as políticas para o envolvimen-
to de graduados em Educação Física, que ga-
rantam a implementação adequada das 
Diretrizes Nacionais do Miur por pelo menos 
duas horas semanais, como na maioria dos  
países europeus.

 Divulgar o novo modelo, em que a variabili-
dade da prática motora e multiesportiva en-
contra espaço, respeitando os tempos e mé-
todos da educação escolar. Envolver 
ativamente diretores, professores, famílias, 
cuidando dos aspectos de comunicação e di-
vulgação, inclusive através de sites institucio-
nais.

  Garantir igualdade de oportunidades de prá-
tica a todas as escolas da região, utilizando 
meios de transporte e serviços disponibilizados 
graças a sinergias entre os atores do setor pú-
blico (por exemplo, o município) e o setor pri-
vado (por exemplo, empresas).
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RISCOS

POSSÍVEIS SOLUÇÕES

 Imitações do projeto por parte de pessoas sem 
qualificação.

 Desconfiança do financiamento privado.

 Interpretação do projeto como uma tentativa 
de criar um lugar de recrutamento esportivo 
disfarçado como outro (novo método), em con-
corrência com o trabalho realizado pelos clubes 
esportivos locais.

 Validação do novo modelo com uma publica-
ção científica que apresenta sua eficácia.  
Atualização constante de iniciativas e contatos 
análogos que promovam sinergias ou ressaltem 
pontos de proximidade e divergência.

 Transparência no documento de responsabi-
lidade social corporativa (Corporate Social Res-
ponsibility, CSR) e ativação da avaliação do 
processo de implementação.

 Colocação em evidência dos elementos de 
qualidade do projeto. Conexão com os repre-
sentantes do mundo esportivo territorial.
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 OS ATORES E AS AÇÕES

O modelo educacional proposto representa 
uma realidade inclusiva: professores, diretores, 
famílias, graduados em Educação Física e téc-
nicos esportivas convergem no objetivo comum 
de promover o desenvolvimento da criança, 
para que ela se torne um adulto e um cidadão 
consciente. A partir das competências espe-
cíficas dos diferentes atores, exploramos o 
potencial oferecido pela atividade motora de 
qualidade para promover o desenvolvimento 
conjunto da motricidade e o potencial cogni-
tivo e social das crianças.

A fim de realizar um percurso compartilhado, 
o projeto inclui a formação integrada de gra-
duados em Educação Física e professores, atra-
vés de:

 reuniões periódicas de capacitação, com mo-
dalidade e tempo destinados a promover a con-
vergência nos objetivos educacionais;

 troca de informações e materiais por meio de 
plataforma online para compartilhar objetivos 
e ações.

As ações de caracterização do projeto, centra-
das na qualificação e aumento da atividade 
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motora na escola e na colaboração interdisci-
plinar, são:

  atividades de Educação Física “enriquecidas”;

 atividades motoras integradas e pausas ati-
vas em aula;

 tarefas motoras em aula e em casa;

 trabalhos interdisciplinares;

 percursos de cidadania ativa;

 jogos tradicionais de movimento;

 atividades lúdicas com as famílias.

Os órgãos envolvidos no apoio ao projeto cria-
ram um Comitê Promotor (PC) no qual o Mi-
nistério da Educação, Universidade e Pesquisa 
está representado em suas estruturas territo-
riais (Departamento Regional de Educação para 
o Piemonte e Departamento Territorial de Edu-
cação de Cuneo), a Região do Piemonte (Edu-
cação, Turismo, Esporte e Proteção da Saúde), 
Coni Piemonte, Província de Cuneo, Município 
de Alba, os diretores das escolas envolvidas, 
o Gestor de Investigação Científica (Universi-
dade de Roma Foro Italico), o Contato do ramo 
de Responsabilidade Social Empresarial do gru-
po Ferrero (Itália), relativo à promoção de ati-
vidades motoras e esportivas para crianças. 
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Para o desempenho de suas atividades, a CP 
utiliza um Comitê Científico Organizacional 
(CTSO) com as seguintes funções:

 estudar as diretrizes científicas tendo em vis-
ta as diretrizes das Indicações Nacionais Miur 
da Organização Mundial da Saúde;

 desenvolver o plano de experimentação e 
pesquisa;

  identificar as atividades a serem promovidas 
e coordenar sua implementação;

  definir as estruturas e quadros organizacio-
nais que possibilitam o trabalho do projeto  
e identificar os papéis das diversas  
figuras profissionais, harmonizando a sinergia  
operacional;

 elaborar os percursos de formação integrada;

 definir e aplicar os protocolos de monitora-
mento do processo e dos resultados;

 definir as estratégias de divulgação, comuni-
cação, informação;

  estudar as perspectivas de desenvolvimento 
e difusão do novo modelo educacional.
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 A FORMAÇÃO DOS 
FORMADORES

A formação é um elemento qualificador do pro-
jeto. Ela é articulada em três anos, durante os 
quais o foco é progressivamente deslocado  
1) dos conteúdos ao método, 2) da formação  
teórico-prática dos profissionais formados 
em Educação Física à aplicação educacional 
sinérgica com os professores das escolas,  
3) da gestão da pesquisa-ação por parte dos 
formadores à autonomia territorial.

1. Durante o primeiro ano, os graduados em 
Educação Física cursaram, na ótica da forma-
ção permanente baseada em um novo método 
de ensino, aulas teóricas e práticas em um total 
de 200 horas, sendo um quarto delas na pre-
sença de professores de escolas envolvidos no 
projeto Joy of Moving.

2. Durante os dois anos seguintes de pesquisa, 
graduados em Educação Física aprofundaram 
a programação da Educação Física, incluindo 
as quatro áreas descritas anteriormente, ana-
lisando o conteúdo e as metodologias de ensi-
no de aulas feitas com crianças e filmadas. Pro-
gressivamente, assumiram o papel de 
formadores dentro de grupos de foco com pro-
fessores. A formação específica para profes-

3636



sores sobre ligações interdisciplinares foi 
realizada por um professor da Escola Regional 
de Esporte do Coni Piemonte durante todo o 
período de dois anos. Materiais didáticos fo-
ram compartilhados, também com o apoio de 
uma plataforma online que permitiu a circula-
ção e troca de ideias e informações entre os 
graduados em Educação Física, professores de 
escolas e formadores universitários.

 A BASE DE NOSSA INOVAÇÃO: A 
PESQUISA CIENTÍFICA

O modelo educacional que propomos aqui foi 
experimentado ao longo de três anos de pes-
quisa científica; o nível de qualidade do proje-
to Joy of Moving foi garantido pelos antece-
dentes culturais, gerenciais e organizacionais 
do CTSO e dos vários atores envolvidos. Após 
o primeiro ano piloto 2012/13, utilizado para 
desenvolver o novo modelo de educação atra-
vés do movimento com 12 turmas da pré-es-
cola e escola primária das três Direções Didá-
ticas de Alba, para os próximos dois anos, a 
pesquisa se estendeu para 36 turmas, que re-
presentam a grande maioria das crianças des-
ses níveis escolares.
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A didática da intervenção foi articulada nos 
âmbitos-chave do modelo de promoção do de-
senvolvimento da criança que serão apresen-
tados no Capítulo 1:

 aptidão física;

 coordenação motora;

 funções cognitivas e criatividade;

 habilidade de vida.

Esses âmbitos também foram objeto de ava-
liação em três sucessivas fases de teste:  
1) pré-intervenção, 2) pós-intervenção (pri-
meiro ano) e 3) follow-up (segundo ano). Uma 
característica fundamental do projeto é que 
não foram monitorados somente os resulta-
dos, mas também o processo que conduziu a 
tais resultados, de acordo com as técnicas da 
pesquisa de tipo translacional. Este projeto 
nasceu, de fato, com a tentativa não tanto de 
coletar evidências científicas de eficácia da 
didática para o desenvolvimento da criança, 
mas de avaliar a sua sustentabilidade no ter-
ritório. De fato, foi dada especial atenção à 
avaliação contínua da eficácia do processo de 
implementação territorial do programa de in-
tervenção, através da avaliação e análise dos 
pontos fortes e críticos.
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Para avaliar se o projeto “funciona”, não só em 
termos de eficácia da didática, mas também 
de “tradução” em boas práticas, aplica-se o 
modelo RE-AIM, que identifica as principais 
áreas de possível melhoria (Glasgow et al., 
2004):

 Reach (alcance): em que proporção a popu-
lação de interesse foi atingida? A resposta é 
positiva: mais de 80% das crianças da pré-es-
cola e escola primária.

 Effectiveness (eficácia): o método inovador 
deu frutos em termos de promoção do desen-
volvimento infantil? Os resultados têm sido 
promissores, uma vez que as aulas dadas com 
o novo método mostram um desenvolvimen-
to motor e cognitivo mais acentuado.

 Adoption (adoção): quantos, dos atores que 
giram em torno de crianças com papéis dife-
rentes, aderiram à iniciativa? A totalidade das 
escolas do Município de Alba juntou-se ao 
projeto, formalizando a adesão e informando 
as famílias.

Por sua vez, compartilhar com os pais exigiu-
-se um trabalho mais prolongado de fideliza-
ção durante todo o biênio.

• Implementation fidelity (fidelidade da imple-
mentação): na transferência do projeto “em 
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papel” para o projeto “no território”, até que 
ponto foi possível permanecer fiel às caracte-
rísticas originais do projeto? Essa é uma  
operação delicada, que requer ajustes ao  
longo do continuum que vai desde a fidelida-
de máxima ao projeto teórico original, até a 
sua máxima adaptação para abordar as ques-
tões críticas, respeitando as regras da organi-
zação escolar. 

Os princípios adotados para encontrar o com-
promisso correto entre as necessidades de 
pesquisa e a organização da escola são:

 adaptar de forma flexível os horários e locais 
de administração dos testes às necessidades 
da escola (adaptação do “quando” e “onde”), 
mas não os procedimentos (lealdade ao “como”);

 renunciar a ter uma amostra perfeitamente 
aleatória para permitir a livre adesão dos pro-
fessores, no máximo respeito de sua sensibi-
lidade (adaptação na escolha de “quais” aulas), 
mas respeitar os princípios que permitem ter 
uma amostra balanceada por idade e sexo (le-
aldade na escolha de “quantas aulas para cada 
nível”);

 garantir um compromisso justo entre a diver-
sificação necessária do ensino para respeitar 
as peculiaridades das crianças, professores  
e o contexto em que operam (adaptação da 
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“combinação” de conteúdos didáticos) e ho-
mogeneidade das ações de ensino (presença 
de todos “os ingredientes” do modelo) na apli-
cação e interpretação do método através de 
reuniões periódicas para compartilhar experi-
ências e resultados, tanto com professores 
como com famílias;

 Maintenance (manutenção): quantos profes-
sores e quantas turmas completaram o per-
curso de formação e a pesquisa sem se retirar? 
Existe alguma perspectiva de disseminação e 
institucionalização? Embora a adesão ao pro-
jeto de pesquisa-ação tenha sido e permane-
cido muito alta, foi necessário estimular, ao 
longo do tempo, a motivação para participar 
continuamente da formação conjunta de pro-
fessores-graduados em Educação Física. O 
projeto foi configurado de maneira a constituir 
uma experiência regional de ponta, com ca-
racterísticas flexíveis, de modo a permitir:  
1) a sustentabilidade ao longo do tempo no 
território; 2) a disseminação também em ou-
tros contextos culturais e 3) o uso como pro-
tótipo para possíveis desenvolvimentos insti-
tucionais futuros (ensino de Educação Física 
nas escolas primárias por professores especia-
listas, com a expectativa de implementar o 
plano da “A Boa Escola”); projeto com a parti-
cipação institucional múltipla do Miur-ConiI-
-CIP).
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 O “VILLAGE” DE ALBA OU A 
ALVORADA DO “VILLAGE”?

O projeto de pesquisa Joy of Moving, nascido 
no contexto de um “Village” em Alba para jo-
vens e idosos, que deu força científica ao mé-
todo que apresentamos neste texto, não re-
presenta um caminho abstrato, mas vivido no 
campo, experimentado sem medo para corri-
gir a ação, graças ao constante monitoramen-
to do processo e dos resultados. A contribuição 
de cada um foi fundamental no momento em 
que se integrou funcionalmente com os de-
mais, tendo papéis, limites e funções claros 
para a construção participativa do novo mo-
delo educacional. É um modelo open source 
que, ao propor e compartilhar conhecimento, 
contribui de maneira útil para a promoção da 
Educação Física em na pré-escola e educação 
infantil. E é assim que as escolas, as famílias e 
o mundo do esporte da pequena e sortuda 
realidade de Alba vão ganhar, mas, se as polí-
ticas quiserem aproveitar a oportunidade, o 
modelo pode ser disseminado onde houver 
adultos que acreditem que as crianças têm o 
direito de continuar brincando para crescer.
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Capítulo 1

Do desenvolvimento do 
corpo em movimento à 

formação do cidadão. Um 
modelo de quatro pilares

O jogo de movimento é um jogo que envolve 
os movimentos do corpo. Favorece a aquisição 
e consolidação da motricidade básica, que é 
estruturada graças ao desenvolvimento de  
sistemas de produção e uso de energia para  
movimentar-se e aos sistemas que governam 
e controlam a qualidade dos movimentos. Para 
maior clareza, incluímos o primeiro no campo 
da APTIDÃO FÍSICA1  e o segundo no âm- 
bito da COORDENAÇÃO MOTORA2.

35

O objetivo deste manual é ambicioso: partir 
do desenvolvimento do corpo em movimento 

para alcançar a formação do cidadão. Para 
traçar esse caminho educacional, utilizamos 

o que consideramos os pilares de uma 
Educação Física de qualidade. A chave para 

traduzir este modelo em uma ferramenta 
operacional é o jogo de movimento. 

Capítulo 1
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Os jogos de movimento são particularmente 
adequados para o desenvolvimento tanto da 
aptidão física quanto da coordenação motora 
(Pesce et al., 2013a), uma vez que, devido às 
suas características de instabilidade relativa e 
mudança contínua nas condições em cada mo-
mento lúdico, geram uma alternância de equi-
líbrio e desequilíbrio. As fases de equilíbrio 
levam a criança a estabilizar a produção de 
energia e os modelos de movimento funcio-
nais às suas atividades, enquanto as fases de 
desequilíbrio, temporariamente desestabiliza-
doras, permitem-lhe conquistar novas habili-
dades.

A capacidade do nosso cérebro para planejar 
e executar modelos muito sofisticados de  
coordenação motora (PROGRAMAS MOTO-
RES3) e adaptá-los às mudanças nas tarefas e 
situações ambientais nas quais nos movemos 
e agimos é crucial para a vida pessoal e de re-
lacionamento. A prática de jogos de movimen-
to permite a exploração de motores diversifi-
cados, com procedimentos que favorecem a 
aquisição de capacidades e habilidades neces-
sárias para aprender, no futuro, tanto as ações 
que são funcionais para o dia a dia, quanto 
técnicas específicas de movimento, próprias 
de diferentes disciplinas esportivas.
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Saber jogar é um produto que parte da INTE-
LIGÊNCIA CORPORAL-CINESTÉSICA4  (Gard-
ner, 2000), mas a transcende, chegando a in-
fluenciar o desenvolvimento da capacidade em 
domínios aparentemente distantes do domínio 
motor: o domínio cognitivo, o emocional e o 
social.

Por domínio das funções cognitivas, geralmen-
te não queremos dizer a inteligência e as fun-
ções mentais associadas a ela — quantificáveis, 
por exemplo, com o QI, mas nos concentramos 
nas funções mentais que representam o  
“diretor de orquestra” da mente: as funções  
executivas, que são responsáveis pela capaci-
dade de inibir pensamentos e comportamentos  
rotineiros para explorar novas formas, planejar 
ações, ser criativos e adaptar de forma flexível 
seu comportamento ao variar as situações (Dia-
mond, 2013).

Desde o século passado, os cientistas desen-
volvimentistas destacaram a estreita relação 
existente entre desenvolvimento motor e cog-
nitivo (Piaget, 1952). Os neurocientistas de 
hoje, com suas “imagens da mente” (Posner e 
Raichle, 1994), apoiaram esse conceito, evi-
denciando a existência de um paralelismo es-
treito entre o momento em que determinadas 
funções cognitivas começam a estar disponíveis 
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e o momento em que novas habilidades ou no-
vos níveis de habilidade emergem no compor-
tamento motor da criança.

Esse desenvolvimento cognitivo e motor, apoia-
do pela maturação das estruturas do sistema 
nervoso central que o rege, como as áreas pré-
-frontais do córtex cerebral e do cerebelo (Dia-
mond, 2000), é particularmente ativado pelos 
jogos de movimento que a tradição nos trans-
mitiu com o tempo. A variação e a variabilida-
de de movimento em contextos lúdicos, em que 
as funções executivas cognitivas devem ser 
ativadas para tornar a ação de cada jogador 
vantajosa, estimulam o desenvolvimento e o 
refinamento dessas funções.

Mas os potenciais educacionais dos jogos de 
movimento não terminam com seus aspectos 
motores e cognitivos. De fato, o jogo do movi-
mento apresenta novas conotações percepti-
vas e comportamentais, que garantem seu gran-
de valor educacional: ele representa um modo 
particular de organizar as relações sociais, sim-
ples e profundas, específicas na criação de vín-
culos, no viver e compreender a vida (Ginsburg), 
2007). A diversificação, a intercambialidade e 
a alternância de papéis entre os jogadores nas 
fases de jogo, próprias de diferentes conteúdos 
lúdicos dos jogos de movimento, estimulam o 
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desenvolvimento das competências sociais ne-
cessárias para obter um resultado comparti-
lhado. Em suma, a necessidade de produzir es-
tratégias resolutivas, apropriadas e adequadas 
a cada ocasião de jogo, leva à escolha dos com-
portamentos mais significativos a serem ado-
tados para finalizar as ações de maneira corre-
ta e pertinente, individual ou cooperativa.

Encontramo-nos, aqui, na grande área das  
HABILIDADE DE VIDA5 (life skills). Nos jogos 
de movimento, entram em jogo tanto as habi-
lidades de vida intrapessoais, como a capaci-
dade de representar e perseguir metas (esta-
belecimento de metas) como habilidades de 
vida interpessoais, como a capacidade de ser 
empático e se comunicar de forma eficaz, que 
a Organização Mundial de Saúde considera 
essencial no desenvolvimento, para a proteção 
contra os vícios e a delinquência juvenil (World 
Health Organization, 1993). De fato, a forte 
valência emocional dos jogos de movimento 
(sociodramático, interpretação de papéis) e as 
altas demandas por interação cooperativa (com 
os colegas) e competitiva (com adversários), 
para atingir o objetivo do jogo, encorajam o 
desenvolvimento dessas habilidades de vida 
de modo amplo.

Em suma, quatro domínios fundamentais po-
dem ser claramente identificados, nos quais o 
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desenvolvimento de jogos de movimento pode 
contribuir significativamente: indo do domínio 
mais proximal da atividade motora, até o mais 
distal (Figura 1.1), que são a Aptidão Física, a 
Coordenação motora, as Funções cognitivas 
e a Criatividade e, finalmente, as Habilidades 
de vida.

Esses pilares não são autônomos, mas ligados 
entre si. Por exemplo, um dos componentes 
da aptidão física, que é a capacidade de pro-
duzir força muscular, está interligado com a 
capacidade de controle motor (coordenativa) 
conhecida como “diferenciação cinestésica” 
que permite coordenar e quantificar com pre-
cisão a contribuição de força de cada grupo 
muscular, graças à informação proveniente dos 
músculos que trabalham. Da mesma forma, a 
capacidade (coordenação) de adaptação per-
ceptivo-motora, como a capacidade de trans-
formar uma ação quando mudam as condições 
ambientais em que ela ocorre, estão ligadas às 
funções executivas: para adaptar uma ação a 
uma nova situação é necessário inibir o que 
se estava fazendo e mudar de modo flexível a 
maneira de resolver a tarefa em andamento. 
Por fim, a criatividade na produção de soluções 
novas e incomuns é ao mesmo tempo uma ca-
pacidade mental intimamente relacionada às 
FUNÇÕES EXECUTIVAS 6 (Dietrich e Kanso, 
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2010) e uma fundamental habilidade de vida 
intrapessoal (World Health Organization, 1993).

Para nos orientar no labirinto dessas interco-
nexões e valorizar todos os estímulos de trei-
namento e formação contidos em nossos jo-
gos, na próxima seção propomos um método 
de análise de tarefas (task analysis).

Figura 1.1  | Objetivos da Educação Física de qualidade nos 
quatro domínios da pessoa, desde a mais proximal à ativi-
dade motora (aptidão física) até a mais distal (habilidade de 
vida), passando pelos domínios intermediários (coordenação 
motora e funções cognitivas e criatividade). Ideação Laura 
Sottovia.

FUNÇÕES COGNITIVAS

 E CRIATIVIDADE

COORDENAÇÃO 

MOTORA

APTIDÃO 

FÍSICA

ATIVIDADE

MOTORA
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 1.1 | COMO ANALISAMOS O 
JOGO — DEDICADO ÀQUELES 
QUE SÃO ESPECIALISTAS E 
ÀQUELES QUE QUEREM SE 
TORNAR UM

Esta seção é dedicada àqueles que não estão 
contentes em aprender como usar nossos jo-
gos, mas que gostariam de aprender a ver o 
que está “dentro” dos jogos. Aqui, propomos 
um método original para aplicar a análise da 
tarefa, o que nos permite compreender as ca-
racterísticas principais dos jogos de movimen-
to não apenas no domínio motor, mas também 
nos domínios das funções cognitivas e da cria-
tividade e habilidades de vida emocional e so-
cial.

Aqueles que estudaram Educação Física cer-
tamente se beneficiarão na compreensão des-
se método de análise; mas qualquer pessoa 
com um interesse genuíno em educação atra-
vés do movimento pode facilmente seguir a 
lógica desta análise que “faz a diferença”: leva 
a um nível de compreensão superior e permite 
criar novos jogos de forma autônoma, seguin-
do os mesmos princípios que aqueles propos-
tos neste manual.



52

Capítulo 1

1.1.1 A “análise de tarefas”, ou nosso fio con-
dutor

Existem diversos modos para analisar as tare-
fas motoras. Um ramo da pesquisa aplicada à 
análise comportamental (Rushall e Siedentop, 
1972) descreve um procedimento analítico, 
que segmenta em partes lógicas a sequência 
de movimentos que compõem uma habilidade 
motora. Outro método de análise da tarefa 
nasceu, por sua vez, no âmbito da pesquisa 
sobre “diferenças individuais”, com o objetivo 
de avaliar em que medida uma pessoa difere 
da outra nas capacidades básicas necessárias 
para aprender determinada habilidade motora 
(Schmidt e Wrisberg, 2008). Para o educador, 
as consequências da aplicação desses dois 
métodos são muito diversas.

Com o primeiro método, o educador decompõe 
as partes de uma habilidade motora que a crian-
ça deve aprender (por exemplo, as fases fun-
cionais de um lançamento: posição de partida, 
carregamento, projeção para a frente para o 
lançamento, liberação do membro após o lan-
çamento). Essas partes serão ensinadas isola-
damente e depois progressivamente enca- 
deadas (FORWARD CHAINING 7). Deste modo, 
a criança aprende mais facilmente, porque é 
colocada na condição de gradualmente con-
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seguir administrar com eficácia e eficiência 
movimentos mesmo complexos (por exemplo, 
lançamento à cesta em posições desvantajo-
sas, na presença de oponentes, e portanto, sob 
pressão temporal).

No segundo caso, por sua vez, o educador apren-
de a identificar quais são as habilidades moto-
ras básicas (por exemplo, força rápida, capaci-
dade de combinação motora) necessárias para 
realizar com êxito o lançamento acima men-
cionado: verificando até que ponto cada crian-
ça excede ou está ausente na capacidade bási-
ca necessária, será possível moldar tarefas e 
exercícios “na medida” de cada criança.

O segundo método de análise de tarefas é aque-
le que aplicamos aos nossos jogos, porque é 
mais útil para o nosso objetivo de compreender 
1) quais são as capacidades estimuladas por 
cada jogo e 2) quais variantes podem ser usa-
das para estimular ainda mais essas capacida-
des ou estimular outras que não foram usadas 
na versão básica do jogo. Como veremos no 
Capítulo 2, a receita para o PONTO ÓTIMO 
DE ESTIMULAÇÃO 8  é encontrada equilibran-
do corretamente a repetição e a mudança du-
rante o jogo. 

A novidade do nosso método é que aplicamos 
essa análise de tarefa em uma maneira de  
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MULTIDOMÍNIO9, isto é, para identificar não 
só as capacidades que são estimuladas por 
cada jogo no domínio motor (eficiência física 
e coordenação motora), mas também a capa-
cidade nos domínios das funções cognitivas e 
da criatividade e habilidades para a vida.

Essa extensão da análise de tarefas às habili-
dades de vida é um ingrediente essencial de 
nossa receita. Para aqueles que querem educar 
as crianças através do movimento é essencial 
entender se, passando da versão básica de um 
jogo para suas variantes, não apenas mudamos 
o nível de estimulação da capacidade em dife-
rentes domínios, mas também colocamos a 
criança em posição de estar ciente disso. Des-
sa forma, será possível apreciar o significado 
de nossos jogos e suas variações e, acima de 
tudo, experimentar — tanto o educador quan-
to às crianças, ou juntos — na criação de novos 
jogos, com a consciência do que se vai esti-
mular e melhorar.

1.1.2 Analisamos um jogo muito conhecido 
em todo o mundo: “1, 2, 3... Estrela!”

Este jogo, também conhecido como o “Jogo 
da Estátua”, que provavelmente todo leitor já 
jogou pelo menos uma vez na vida, é um jogo 
para crianças de tradição popular, praticado 
em várias partes do mundo em diferentes  
versões. 
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• O educador (ou uma criança) está em uma 
extremidade do campo de jogo, enquanto to-
das as outras crianças estão na linha da extre-
midade oposta. 

• O objetivo das crianças é ser o primeiro a 
tocar o educador.

• O educador vira as costas para as crianças e 
diz, em voz alta, “um, dois, três ... estrela!”, 
voltando-se para as crianças quando grita: 
“Estrela!”. 

• Enquanto o educador lhes dá as costas, as 
crianças podem avançar em direção a ele, en-
quanto, quando o educador se volta para elas, 
elas devem petrificar-se no local, como estátuas. 

• Quem não tem sucesso e é visto em movi-
mento deve retornar para a linha de partida. 

O jogo pode evoluir com inúmeras variações 
(Tomporowski et al., 2015). Para mapear quais 
habilidades motoras, funções mentais e habi-
lidades de vida são estimuladas por essa ati-
vidade e necessárias para que a criança seja 
habilitada no jogo, usamos DIAGRAMAS DE 
ÁRVORES  (OU FLUXOGRAMAS)10.

Para fazer a análise da tarefa, devemos respon-
der “sim” ou “não” a questões que nos movem, 
seguindo as setas, ao longo dos ramos do dia-
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grama, dos ramos de apoio — que são os níveis 
mais gerais de análise - até os ramos. mais fi-
nos — que são os aspectos mais analíticos do 
jogo. Cada figura nos permite “dar zoom” em 
um domínio específico: aptidão física (Figura 
1.2), coordenação motora (Figura 1.5), funções 
cognitivas e criatividade (Figuras 1.8-1.9), ha-
bilidades de vida (Figura 1.11a-b).

Nos próximos parágrafos nós apresentamos 
um “zoom” após o outro, trazendo o nosso fio 
de Ariadne de aptidão física até habilida- 
des de vida.

 1.2 | “VEJO, VEJO, VEJO” 
DENTRO DO JOGO: AS 
SOLICITAÇÕES DE APTIDÃO 
FÍSICA

Veremos em primeiro lugar se o jogo “Um, dois, 
três ... Estrela!” treina a aptidão física para a 
saúde. A APTIDÃO FÍSICA não é um monóli-
to, mas é composta de diferentes aspectos que 
precisamos conhecer. Seguindo as diretrizes 
internacionais (Garber et al., 2012), distingui-
mos:

1.  A resistência (ou eficiência) cardiovascular, 
que é a capacidade de produzir um trabalho de 
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intensidade moderada a vigorosa por períodos 
prolongados.

2. A força muscular, que pode ser expressa 
como uma força rápida (potência), se o esforço 
for explosivo e de curta duração, isto é, a res-
posta muscular deve ser expressa em veloci-
dade, ou como uma força resistente se o es-
forço muscular for prolongado, ou, finalmente, 
como um controle de força, se a força máxima 
não é necessária, mas a capacidade de gradu-
ar níveis submáximos de produção de força.

3. A mobilidade ou flexibilidade articular, que 
determina o grau de excursão articular útil para 
realizar movimentos de grande amplitude; de-
pende tanto da rigidez/mobilidade das estru-
turas e tecidos periarticulares, quanto da ca-
pacidade do cérebro de reduzir o tônus 
muscular e relaxar os músculos que neutralizam 
da articulação.

Para identificar quais são os componentes da 
aptidão física que são solicitados por um jogo, 
podemos nos fazer as seguintes perguntas:

1. “Durante o jogo, as crianças devem correr 
(ou ativar grandes massas musculares) em in-
tensidade de moderada a vigorosa (MVPA 11 ) 
por períodos suficientemente prolongados?”: 
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todos os jogos em que há quem foge e quem 
persegue treinam a eficiência cardiovascular.

2. “A atividade de jogo exige que as crianças 
realizem movimentos muito rápidos ou explo-
sivos (disparos, saltos ou arremessos etc.)?”: 
força rápida ou potência. “As crianças precisam 
realizar várias repetições consecutivas de mo-
vimentos que exigem força?”: força resistente. 
“O jogo exige que sejam feitos movimentos, 
como arremessos ou salto, para cobrir diferen-
tes distâncias, mas não a distância máxima pos-
sível?”: controle de força.

3. “Durante o jogo as crianças devem fazer mo-
vimentos de grande amplitude, como círculos 
com os braços ou afastar as pernas, por exem-
plo, para saltar obstáculos muito elevados?”: 
mobilidade e flexibilidade.

Observemos agora a Figura 1.2. Se perguntar-
mos se as crianças devem correr por períodos 
prolongados, a resposta é “não”, enquanto quan-
do, ao perguntarmos se as crianças devem fa-
zer movimentos muito rápidos ou explosivos, 
a resposta é “sim”: na verdade, neste jogo as 
crianças devem correr o mais rápido possível, 
mas por períodos de 2-3 segundos, intercala-
dos com pausas de imobilidade. Assim, o jogo 
não exige resistência cardiovascular, mas for-
ça rápida. Se também questionarmos a solici-
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tação de outros tipos de força, a resposta será 
negativa em ambos os casos: as crianças não 
devem fazer repetições consecutivas de  
determinado movimento por dezenas de se-
gundos ou minutos (força resistente), nem de-
vem dosar com precisão um uso moderado de 
força (controle de força). A resposta à pergun-
ta sobre mobilidade e flexibilidade conjunta 
será sempre negativa, pois este jogo não a so-
licita de forma significativa, seja de forma es-
tática que dinâmica.

 1.3 | “VEJO, VEJO, VEJO” 
DENTRO DO JOGO: AS 
SOLICITAÇÕES DE 
COORDENAÇÃO MOTORA

Quanto ao domínio da coordenação motora, 
nos anos 1970 e 1980 desenvolveu-se um 
grande interesse pelo desenvolvimento das 
chamadas capacidades de coordenação.  
Naquela época, as taxonomias das capacida-
des de coordenação foram produzidas tanto 
no âmbito americano (Fleishman, 1964), como 
no europeu, especialmente no alemão-orien-
tal (Meinel e Schnabel, 1998). 
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Figura 1.2  | Diagrama de árvore para mapear as solicitações 
de eficiência física do jogo “Um, dois, três ... Estrela!”
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Com a queda do Muro de Berlim e da Cortina 
de Ferro, uma frutífera contribuição cultural 
entre as duas Alemanhas intensificou-se na 
questão das capacidades de coordenação, o 
que deu origem a novos desenvolvimentos (Roth, 
1989; Mechling, 1999; Weineck, 2009, 2013).

Por utilidade e congruência com a maioria das 
publicações italianas, neste manual, propomos 
uma classificação derivada da literatura alemã. 
Essa classificação divide as capacidades neces-
sárias para coordenar efetivamente os movi-
mentos em quatro categorias, obtidas através 
do cruzamento de duas dimensões:

•  uma dimensão é o compromisso (trade-off) 
entre velocidade e precisão de movimentos: a 
criança no, decorrer do jogo, pode escolher se 
quer coordenar seus movimentos em modo 
mais rápido, mas menos preciso, ou mais pre-
ciso, mas menos rápido;

•  a outra é a distinção entre a capacidade de 
controlar a coordenação de movimentos rea-
lizados em um ambiente estável e previsível 
(capacidade de controle motor) e a capacidade 
de adaptar movimentos já aprendidos para  
realizá-los efetivamente em ambientes mutá-
veis, cujas mudanças são pouco previsíveis 
(capacidade de adaptação perceptivo-motora).
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O resultado são quatro tipos de coordenação: 
a capacidade de controlar ou adaptar movi-
mentos rapidamente e a capacidade de con-
trolar ou adaptar movimentos com precisão 
(figura 1.3).

Para identificar quais capacidades de coorde-
nação são solicitadas por um jogo, o educador 
deve perguntar-se primeiro sobre a dimen- 
são velocidade/precisão e depois sobre a  
dimensão controle/adaptação:

1. “O jogo consiste em tarefas que são execu-
tadas em alta velocidade?”: por exemplo, a ve-
locidade de execução é determinante tanto em 
jogos rítmicos, em que as crianças devem seguir 
uma música muito intensa, quanto nos jogos 
de pega-pega como “polícia e ladrão”. No en-
tanto, há uma grande diferença nas solicitações 
de controle/adaptação que coloca duas ques-
tões consequentes:

a) “A tarefa requer um alto controle interseg-
mentar?”

b)  “Existem solicitações perceptivas mutáveis 
e mais alternativas de ação?”

É evidente que a brincadeira rítmica, na qual 
a criança deve, por exemplo, combinar os mo-
vimentos dos braços e pernas de maneira rít-
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mica, sem interferência dos companheiros, 
requer, acima de tudo, um rápido controle mo-
tor; por outro lado, o jogo de polícia e ladrão, 
em que a criança tem que pegar ou escapar 
em uma situação que muda continuamente e 
em que os adversários tentam pegá-lo de sur-
presa, requer, acima de tudo, uma rápida adap-
tação perceptivo-motora.

2. Agora, vamos passar para a outra extremi-
dade do continuum velocidade-precisão, per-
guntando-nos: “O jogo consiste em tarefas 
que devem ser executadas com grande preci-
são?”. Por exemplo, é preciso se mover com 
precisão, tanto em jogos em que se tem que 
passar entre obstáculos fixos sem tocá-los, 
quanto em jogos de equipe com a bola. Mas 
novamente, existe uma grande diferença entre 
solicitações de controle/adaptação que surge:
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Figura 1.2  | Diagrama de árvore para mapear as solicitações 
de eficiência física do jogo “Um, dois, três ... Estrela!”
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a) “A tarefa requer um alto controle interseg-
mentar?”

b) “Existem solicitações perceptivas mutáveis 
e mais alternativas de ação?”

Fica logo claro que, em um ambiente estável, 
onde o obstáculo a ser superado sem tocá-lo é 
fixo e não há interferência, as capacidades de 
coordenação predominantes são aquelas de 
controle motor preciso, enquanto, nos jogos 
em que se tem que passar a bola para os com-
panheiros, sem interceptar os oponentes, aci-
ma de tudo é necessário saber adaptar com 
precisão os movimentos de lançamento/re-
cepção (adaptação perceptivo-motora precisa).

A análise de nossos jogos para entender as 
demandas da coordenação motora não para 
por aí. Podemos “dar um zoom” ainda mais 
analiticamente: como mostrado na Figura 1.3, 
as capacidades de controle motor incluem a 
capacidade de diferenciação cinestésica e a 
capacidade de combinação motora. As capa-
cidades de adaptação perceptiva-motora in-
cluem capacidade de reação e capacidade de 
transformação motora. Depois, há capacidades 
de coordenação “mistas”, que contêm elemen-
tos de controle e adaptação motora: são a ca-
pacidade de equilíbrio, ritmo e orientação. Na  
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Tabela 1.3, damos a definição de cada capaci-
dade coordenativa e sugerimos como, obser-
vando o comportamento motor das crianças, 
podemos entender se uma criança tem um 
nível de desenvolvimento bom ou ainda defi-
ciente em qualquer capacidade dada.

Observamos em especial as capacidades mis-
tas. No caso da capacidade de equilíbrio, exis-
te um controle do equilíbrio antecipatório e 
um equilíbrio reativo. O equilíbrio antecipató-
rio requer capacidade de controle motor: quan-
do a criança dá um chute na bola, seu sistema 
nervoso organiza os movimentos do membro 
e do corpo, e a contração dos músculos postu-
rais do tronco e do membro em apoio, que tem 
que suportar sozinho o peso do corpo e o de-
sequilíbrio causado pela ação do chute. Por 
outro lado, quando a criança inadvertidamen-
te recebe um empurrão de um colega que cor-
re como ele durante o jogo, o controle do equi-
líbrio para não cair é reativo e, portanto, requer 
capacidade de adaptação perceptivo-motora. 
Em relação à capacidade de ritmo, ela consiste 
tanto em seguir um ritmo interno, dado pela 
pessoa que se movimenta (capacidade de con-
trole motor), quanto em seguir um ritmo ex-
terno dado pelo educador ou pela música (ca-
pacidade de adaptação perceptiva-motora que, 
na medida em que movimento é automatizado, 
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torna a ser capacidade de controle motor no 
ritmo internalizado). Por fim, há a capacidade 
de orientação no espaço e no tempo, que é so-
licitada em jogos nos quais, por exemplo, a crian-
ça alterna corrida em círculo com percursos 
livres no espaço. A orientação é igualada pelos 
componentes de controle e de adaptação mo-
tora: a capacidade de controle motor é usada 
na corrida em círculo, para executar e monito-
rar os movimentos, a fim de manter a direção 
de curso planejada, enquanto a capacidade de 
adaptação perceptiva-motora é usada na cor-
rida livre no espaço, para alterar os movimen-
tos, a fim de mudar a direção da curso e não 
colidir com outras crianças.
Tabela 1.4 | Diagrama de resumo das capacidades de coor-
denação: definições e índices observáveis do seu nível de 
desenvolvimento no comportamento motor da criança.
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TRANSFORMAÇÃO 
MOTORA
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DEFINIÇÃO: Capacidade de regular com alta 
precisão os parâmetros espaciais, temporais e 
dinâmicos (direção, amplitude, velocidade, for-
ça) dos movimentos.

ÍNDICES OBSERVÁVEIS: Precisão de execu-
ção na realização de diferentes variantes de 
movimento para direção, amplitude e  
velocidade.

DIFERENCIAÇÃO CINESTÉSICA

DEFINIÇÃO: Capacidade de coordenar os mo-
vimentos dos diferentes distritos corporais

ÍNDICES OBSERVÁVEIS: Velocidade e preci-
são na aprendizagem de sequências motoras 
longas e complexas

COMBINAÇÃO MOTORA

DEFINIÇÃO: Capacidade de reagir a sinais mais 
ou menos complexos com ações motoras  
adequadas.

ÍNDICES OBSERVÁVEIS: Velocidade de  
reação e adequação da resposta motora à  
situaçãolongas e complexas.

REAÇÃO MOTORA

Capítulo 1
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DEFINIÇÃO: Capacidade de modificar uma 
ação durante sua execução, para adaptá-la a 
várias situações ambientais ou substituí-la por 
uma ação mais adequada.

ÍNDICES OBSERVÁVEIS: Precisão e pontuali-
dade da substituição ou modificação da ação 
em andamento.

DEFINIÇÃO: Capacidade de reproduzir com o 
movimento um ritmo dado e de produzir mo-
vimentos interiorizando seu ritmo de execução 
exato.

ÍNDICES OBSERVÁVEIS: Precisão na execução 
de movimentos com base musical e velocidade 
e precisão ao aprender movimentos caracte-
rizados por ritmos de execução diversificados.

TRANFORMAÇÃO MOTORA

RITMO
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DEFINIÇÃO: Capacidade de modificar a posi-
ção e o movimento do corpo no espaço e no 
tempo, dentro do campo de ação.

ÍNDICES OBSERVÁVEIS: Precisão dos deslo-
camentos no espaço e adequação em relação 
aos pontos de referência fixos (ambiente) e 
móveis (objetos ou pessoas em movimento).

DEFINIÇÃO: Capacidade de manter o corpo 
em equilíbrio dentro de sua base de apoio (equi-
líbrio estático) ou de manter ou restaurar o 
equilíbrio durante e após grandes deslocamen-
tos corporais (equilíbrio dinâmico).

ÍNDICES OBSERVÁVEIS: Duração da manu-
tenção do equilíbrio em bases de apoio redu-
zidas ou instáveis e velocidade e precisão no 
restabelecimento do equilíbrio após perturba-
ções aos pontos de referência fixos (ambiente) 
e móveis (objetos ou pessoas em movimento).

ORIENTAÇÃO

EQUILÍBRIO
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Vamos tentar identificar as capacidades de co-
ordenação que fundamentam a habilidade da 
criança no jogo “um, dois, três ... Estrela!”  
(Figura 1.5). Como explicado anteriormente, 
vamos primeiro nos perguntar se, para jogar, 
as crianças devem se mover dando prioridade 
à velocidade ou à precisão. Como o vencedor 
é o primeiro a chegar, fica claro que a respos-
ta é “sim” à questão da velocidade e “não”  
à questão da precisão, já que as crianças  
podem avançar como quiserem e parar em  
qualquer posição.

Assim, passamos para a direita ao longo do 
ramo de coordenação rápida, nos perguntando 
se as crianças devem realizar rapidamente mo-
vimentos que exigem controle motor comple-
xo (intersegmentar) ou adaptar rapidamente 
seus movimentos, dependendo das mudanças 
que percebem no ambiente, escolhendo a me-
lhor alternativa de ação. As alternativas de ação 
neste jogo são apenas duas, avançar ou imobi-
lizar-se, mas o fato de que as crianças devem 
parar de correr e “petrificar-se” em intervalos 
de tempo imprevisíveis, dependendo de  
quando e com que rapidez o educador diz “Es-
trela! “, faz com que haja solicitações percep-
tivas mutáveis: então responderemos “sim” à 
questão que nos leva a uma adaptação rápida.

O diagrama de árvore também nos leva a um 
terceiro e quarto níveis de análise, cada vez 
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mais detalhado, de que, dentre a capacidade 
de adaptação perceptivo-motora rápida, se 
entra mais em jogo. Como as crianças devem 
reagir ao comando vocal do educador, respon-
deremos “sim” à pergunta sobre a capacidade 
de reação. Já que elas não têm necessidade, 
por sua vez, de transformar seus movimentos 
de corrida para fazer desvios, como acontece-
ria se brincassem com oponentes que cruzas-
sem seu caminho, responderíamos “não” à per-
gunta sobre a capacidade de transformação 
motora. Neste ponto, ainda podemos nos per-
guntar que tipo de capacidade de reação é 
necessária, já que podemos ter: 1) reação sim-
ples: um único estímulo, uma única resposta 
possível (por exemplo, “Vá!”, com corrida para 
a frente); 2) reação discriminativa: vários estí-
mulos, mas devemos reagir a apenas um deles 
(por exemplo, o educador chama vários núme-
ros e cada criança tem que correr apenas quan-
do seu número é chamado); 3) reação de  
escolha: duas ou mais associações estímulo-
-resposta (por exemplo, o semáforo: no ver-
melho se corre, no amarelo desacelera, no 
verde para). Uma vez que após “um, dois, três”, 
o educador só pode dizer “estrela!” e as crian-
ças só podem se imobilizar em resposta a esse 
estímulo, responderemos “sim” à primeira per-
gunta: “As crianças precisam reagir a um único 
estímulo de um único modo?” (capacidade de 
reação simples).
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A TAREFA É 

EXECUTADA 

MUITO

RAPIDAMENTE?

É EXIGIDO

ELEVADO 

CONTROLE

INTERSEGMENTAR?
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AS AÇÕES 

DEVEM SER 
TRANSFORMADAS?

Sim
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Figura 1.5  | Diagrama de árvore para mapear as solicitações 
de coordenação motora do jogo “Um, dois, três...Estrela!”
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 1.4 | “VEJO, VEJO, VEJO” 
DENTRO DO JOGO:  AS 
SOLICITAÇÕES COGNITIVAS E DE 
CRIATIVIDADE

Em relação ao domínio das funções cognitivas, 
os neurocientistas que estudam as relações 
entre atividades motoras e desenvolvimento 
cognitivo demonstram grande interesse na 
atenção, memória e funções que podem ser 
consideradas uma espécie de “diretor de or-
questra” da mente, ou seja, funções executivas 
(Best, 2010; Chaddock et al., 2011; Kahn e 
Hillman, 2014; Pesce e Ben-Soussan, a ser pu-
blicado). O termo funções executivas é um 
termo genérico, que abrange uma ampla gama 
de funções da mente. Sem analisar todas, nos 
concentraremos nas fundamentais: assim como 
na gama das cores das quais derivam todas as 
outras, amarelo, vermelho e azul, nos concen-
tramos na ampla gama de funções executivas, 
cujas fundamentais são a inibição, a memória 
de trabalho e a flexibilidade cognitiva. Todas 
as três contribuem para a capacidade da crian-
ça de gerenciar efetivamente a própria atenção  
(Figura 1.6).
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1. A função inibitória é aquela que nos permite 
bloquear pensamentos e ações habituais ou 
ações que se tornaram inadequadas porque a 
situação está mudando. Por exemplo, se, du-
rante um jogo de oposição, uma criança vai 
atacar e se aproximam defensores adversários, 
seria uma desvantagem tentar prolongar a ação 
de ataque da mesma forma que foi iniciada.

2. A memória de trabalho pode ser considera-
da a mesa virtual (a “área de trabalho”) do nos-
so cérebro: ali, colocamos os documentos em 
andamento, ou seja, as informações de que 
precisamos para agir com eficácia. Por exem-
plo, uma criança deve ter em mente as regras 
do jogo e, se houver uma regra que diz que, 
correndo, não pode passar a bola para cada 
parceiro mais de uma vez, deve atualizar as 
informações contidas na memória de trabalho 
para cada lançamento, para ter em mente para 
quais parceiros já foi passada a bola e para 
quais ainda pode passar.

3. A flexibilidade cognitiva é a capacidade que 
nos permite mudar o critério para resolver uma 
tarefa, se aquele em uso estiver errado ou não 
for mais válido. Por exemplo, pode-se criar si-
tuações nas quais os papéis do jogo são flu- 
tuantes: se há crianças-cão perseguindo crian-
ças-gato e as últimas caçam crianças-rato que 



UNIDADE 

E DIVERSIDADE 

DAS FUNÇÕES

 EXECUTORAS

Deslocar a 
atenção para 

um novo 
critério para 
resolver uma 
tarefas com 
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Atualização 
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ATENÇÃO EXECUTIVA
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cognitiva Inibição

Suprimir 
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fortemente 
habituais
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por sua vez têm a tarefa de perturbar (perse-
guir) as crianças-cão, a relação é circular e re-
quer flexibilidade cognitiva, porque no decor-
rer do jogo é preciso buscar ou fugir 
alternadamente.
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“Natureza ou nutrição? A verdadeira natureza 
das funções executivas, que as tornam  
vulneráveis, é também uma fonte de  
oportunidades ainda inexploradas.”

Figura 1.6  | Unidade e diversidade de funções executivas 
fundamentais em crianças (Garon, N., Bryson, S. e Smith, I. 
M. (2008). Executive Function in Preschoolers: a Review 
Using an Integrative Framework. Psychological Bullettin, 134, 
p.52)

A literatura científica sobre funções executivas 
em crianças (Garon et al., 2008; Huizinga et al., 
2006) descreve, para cada uma das três fun-
ções executivas fundamentais, dois tipos de 
tarefas para solicitá-las: uma mais simples e 
outra mais complexa. A descrição dessas tare-
fas na Tabela 1.7 (próxima página) nos ajuda a 
formular as perguntas úteis para analisar as 
solicitações cognitivas de nossos jogos.

1. Inibição. A pergunta básica é: “A criança deve 
inibir uma ação motora?”. Se a resposta for sim, 
passamos a entender se a inibição solicitada 
é simples ou complexa.

a) Tarefa simples: “A criança, durante o jogo, 
tem que segurar ou adiar sua reação, blo- 
queando a tendência urgente de reagir?”. Por 
exemplo, no clássico jogo de “esconde-escon-
de”, a criança escondida, vendo o oponente 
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aproximando-se dela, teria a tentação de es-
capar, mas, se as condições forem desfavorá-
veis, ela deve ser capaz de se conter e perma-
necer oculta.

b) Tarefa complexa: “A criança tem que ter em 
mente uma regra do jogo, com base na qual ela 
tem que se mover ou se imobilizar?”. O jogo 
clássico do semáforo é um exemplo, uma vez 
que o educador alterna as três cores do semá-
foro com uma sequência fixa, mas de forma 
imprevisível para uma criança.

2. Memória de trabalho: a primeira questão 
diz respeito à necessidade geral de manter e 
utilizar informações na memória de trabalho. 
Se a resposta for “sim”, prosseguiremos para 
entender se trata-se de uma tarefa de memó-
ria de trabalho simples ou complexa.

a) Tarefa simples: “A criança deve manter a in-
formação em mente?” Todos os jogos em que 
há regras e associações de estímulo-resposta 
e a serem lembradas incentivam a capacidade 
de memorizar e manter as informações em men-
te. Por exemplo, o educador pode decidir se as 
crianças devem apenas passar por cima dos 
obstáculos vermelhos, mas não pelos azuis, ou 
se devem passar por cima de obstáculos baixos 
com um salto sem tocá-los, mas passar por obs-
táculos altos apoiando-se sobre eles.
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b) Tarefa complexa: “A criança deve manter 
uma informação em mente e manipulá-la e atu-
alizá-la durante o jogo?” Retornamos ao exem-
plo do jogo em que cada equipe, para vencer, 
deve passar a bola uma vez para cada um dos 
componentes, evitando passá-la duas vezes 
para o mesmo parceiro. Esta é a regra para 
manter em mente e, a cada lançamento, cada 
criança terá que atualizar as informações con-
tidas em sua memória de trabalho, para lembrar 
exatamente quem já recebeu a bola e quem 
ainda não recebeu.

3. Flexibilidade cognitiva. Se a resposta à pri-
meira pergunta geral for afirmativa e o jogo 
exigir que as crianças mudem seu comporta-
mento com flexibilidade, passamos a perguntar 
que tipo de flexibilidade é necessária.

a) “Deslocamento” (shifting) da resposta: “As 
crianças têm que passar de uma regra de com-
portamento para outra, formando uma asso-
ciação entre um estímulo e uma resposta e 
depois invertê-la?”. Para voltar ao jogo do se-
máforo, o educador pode repentinamente re-
verter a associação estímulo-resposta, pedin-
do às crianças que se movam em um sinal 
vermelho e parem no verde.

b) “Deslocamento” (shifting) da atenção: “A 
fim de passar de uma associação de estímulo-
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-resposta para outra, ao brincar, as crianças 
também devem voltar sua atenção para novos 
elementos?” Por exemplo, em um jogo de ar-
remessos livres entre parceiros, o educador 
pode inicialmente pedir para pegar no ar bolas 
grandes e evitar ser atingido por bolas peque-
nas, pegando-as apenas após o caírem no chão; 
em seguida, pode pedir para pegar no ar as 
bolas amarelas, sejam grandes ou pequenas, 
e evitar ser atingido pelas azuis. Para poder 
jogar o jogo, as crianças devem, portanto, mu-
dar sua atenção do tamanho das bolas para 
sua cor e vice-versa.

Figura 1.7  | Tarefas que estimulam as funções cognitivas 
das crianças. Para cada função executiva fundamental, 
existem duas tarefas, uma mais simples e outra mais  
complexa.
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Tarefas de funções executoras para crianças

Funções  
executoras  

básicas
Escola Fora da escola

Inibição

 Tarefas simples de 
inibição da resposta 

 Tarefas complexas 
de inibição da 
resposta

 Reter ou atrasar 
uma resposta 
prepotente, 
automática 

 Manter em mente 
uma regra e agir sobre 
ela, inibindo uma 
resposta

Atualização 
da memória 
de trabalho

 Tarefas simples de 
memória de trabalho

 Tarefas complexas 
de memória de 
trabalho

 Ter em mente as in-
formações ao longo 
do tempo

 Ter em mente uma 
informação, manipu-
lá-la e atualizá-la

Flexibilidade 
cognitiva

 Tarefas de 
“deslocamento”  
da resposta

 Tarefas de 
“deslocamento” de 
atenção multidicipli- 
nares

 Formar uma associa-
ção S-R arbitrária,  
depois passar para 
outra

 Passando de uma as-
sociação S-R para  
outra, move a atenção 
para diferentes  
dimensões dos  
estímulos
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Vamos tentar nos fazer essas perguntas para 
identificar as solicitações cognitivas do jogo 
“Um, dois, três...Estrela!” (Figura 1.8). Na pri-
meira questão sobre a necessidade de inibir 
uma ação motora, responderemos “sim”, por-
que as crianças devem bloquear seu movimen-
to para a frente, de modo a não serem pegas 
em movimento pelo educador quando se virar. 
Em seguida, prosseguimos ao longo dos ramos 
subsequentes do diagrama de perguntas e res-
postas sobre a capacidade inibitória. Como as 
crianças têm que ter em mente a regra de cor-
rer enquanto o educador está contando de 
costas e imobilizar-se quando ele se virar e 
disser “estrela!”, respondemos “sim” à pergun-
ta que nos permite identificar que as crianças 
devem realizar uma tarefa de inibição comple-
xa. 

Se nos perguntamos, por sua vez, sobre a me-
mória de trabalho, respondemos positivamen-
te à questão se a criança deve manter a infor-
mação em mente, já que, de fato, ela deve se 
lembrar da regra do jogo. Por outro lado, res-
pondemos “não” ao perguntarmos se, além de 
mantê-las em mente, a criança deve manipular 
e atualizar as informações. De fato, a regra não 
muda durante o jogo, nem as crianças devem 
modificar as informações a serem memoriza-
das, como seria o caso de um jogo de equipe no 
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qual é necessário ter em mente as posições 
variáveis dos outros jogadores no campo etc.

Por fim, damos uma resposta negativa à per-
gunta geral sobre, se as crianças para jogar 
devem alternar regras de comportamento di-
ferentes: a regra permanece inalterada duran-
te todo o tempo de jogo; para invertê-la, seria 
necessário definir uma variante: por exemplo, 
ao gritar “estrela!”, se corre para frente, en-
quanto se é imobilizado no número “um”. Por-
tanto, não vamos mais longe com as questões 
mais específicas sobre flexibilidade cognitiva.

A ação 
motora deve 
ser inibida?

Uma reação deve 
ser retida ou 

adiada, ou uma 
ação em curso é 
interrompida?

Uma ação motora 
deve ser 

desencadeada ou 
inibida de acordo 

com uma regra 
em mente?

Sim Não

Sim

INIBIÇÃO 
SIMPLES DA 
RESPOSTA

INIBIÇÃO 
COMPLEXA 
DA RESPOSTA

Figura 1.8  | Diagrama em árvore para mapear as solici-
tações cognitivas do jogo “Um, dois, três... Estrela!”
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um estímulo e 
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resposta a ele?

É necessário 
desviar a atenção 

a novos 
elementos para 
passar de uma 
associação S-R  

a outra?

Não Sim

Não

DESLOCA-
MENTO DA 
RESPOSTA

DESVIO DA 
ATENÇÃO
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As funções executivas básicas que descreve-
mos são também os alicerces fundamentais 
com os quais a criança constrói suas capacida-
des metacognitivas, que lhe dão consciência 
do que ela sabe e sobre como usar esse co-
nhecimento para regular seu comportamento. 
O termo METACOGNIÇÃO12  reflete o uso de 
estratégias que são ponderadas quando se pre 
para resolver um problema e, em seguida, mo-
nitora o progresso em direção a um objetivo 
específico.

Dentre essas funções metacognitivas, que têm 
estreita ligação com as funções cognitivas exe-
cutivas, destaca-se a criatividade: para gerar 
um produto criativo, de fato, primeiro é neces-
sário inibir os pensamentos e comportamentos 
rotineiros, combinar de uma maneira nova e 
original as informações na memória e poder 
divergir da estrada de modo flexível para ex-
plorar as novas vias de pensamento e ação 
(Dietrich e Kanso, 2010). Por isso, no Capítu-
lo de jogos destinados ao desenvolvimento de 
funções cognitivas (Capítulo 9.2), dedicamos 
um grupo inteiro de jogos à criatividade e, es-
pecificamente, a como ela é expressa e pode 
ser estimulada no domínio motor (CRIATIVI-
DADE MOTORA13). Neste manual, atribuímos 
a ela um status especial, porque é uma habili-
dade fundamental, que une as funções cogni-
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tivas executivas que a governam e a capaci-
dade de vida em outros domínios (Pesce, 2012).

Também deve ser considerado que em jogos 
onde as crianças são confrontadas com adver-
sários, tentando pegá-los de surpresa com ações 
inesperadas, a CRIATIVIDADE TÁTICA14  entra 
em jogo (Memmert, 2011). É uma forma de 
criatividade de pensamento útil em jogos de 
movimento estratégicos, caracterizados pela 
necessidade de decidir e agir sob pressão tem-
poral.

Aqui estão algumas questões essenciais que 
podemos colocar para identificar se um jogo 
estimula o desenvolvimento da criatividade 
motora (1-3) e da criatividade tática (4). 

1. “O objetivo do jogo é imitar um modelo de 
ação ideal ou demonstrado pelo educador/
parceiro experiente, ou produzir ações indi-
viduais e cooperativas, não necessariamen-
te assumidas a priori pelo educador?”. Nos 
jogos destinados a promover a criatividade, 
o educador não demonstra, porque são as 
crianças que têm que “produzir” comporta-
mentos novos e incomuns. Se a resposta for 
“sim”, não prosseguirá com as questões sub-
sequentes, porque a reprodução do modelo 
demonstrado pelo educador corta o caminho 
para qualquer desenvolvimento criativo.
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2. “As tarefas motoras que compõem o jogo 
estão completamente definidas ou semide-
finidas?”. Somente as TAREFAS SEMIDEFI-
NIDAS 15, em que o ponto de partida e o alvo 
são especificados, mas não o modo de exe-
cutá-los, dão espaço à criatividade. Se, em 
vez disso, a ação da criança estiver vinculada 
a passagens codificadas, a tarefa é comple-
tamente definida e não deixa espaço para a 
busca de soluções. Portanto, uma resposta 
afirmativa não prosseguirá com as perguntas 
subsequentes, que dizem respeito a como a 
criança pode explorar e descobrir.

3. “Durante o jogo, a criança é convidada a 
repetir os mesmos movimentos várias vezes 
para realizar a tarefa, ou tentar várias vezes 
na mesma tarefa, mas explorando formas 
sempre novas, originais e relevantes para 
desenvolvê-la?” Somente os jogos nos quais 
as crianças têm a oportunidade de explorar 
soluções divergentes podem ser explorados 
para estimular a criatividade: não há execu-
ção “certa”, mas existem potencialmente mui-
tas soluções pertinentes, cujo valor está na 
sua originalidade.

4. “Em um jogo em equipe, que requer rápi-
das escolhas táticas para ganhar uma vanta-
gem sobre os adversários, as tarefas que as 



89

Capítulo 1

crianças têm que enfrentar exigem uma úni-
ca solução ideal ou várias soluções, mais ou 
menos raras?” Se a solução válida for apenas 
uma, a criança coloca em jogo a “inteligência” 
tática, que não é necessariamente criativa. 
Se, em vez disso, as possíveis soluções táticas 
forem abertas e múltiplas, o jogo estimula a 
criatividade tática.

Para entender como, ao mudar um jogo, é pos-
sível introduzir elementos que também esti-
mulam a capacidade e a habilidade “superor-
denada” — como criatividade e outras 
habilidades de vida — analisamos paralelamen-
te a versão básica do jogo “Um, dois, três ... 
Estrela!” (o qual mantemos em azul no diagra-
ma de árvore de Figura 1.9) e em sua variante 
que descrevemos abaixo e evidenciamos em 
amarelo na mesma figura. No espaço do jogo, 
objetos de diferentes tamanhos, altura e con-
sistência são espalhados pelo chão. O jogo 
todo acontece em duplas ou trios: uma dupla 
de crianças toma o lugar do educador para 
contar “um, dois, três” dando as costas aos 
companheiros e, virando-se, gritando em unís-
sono “estrela!”; todas as outras duplas (ou trios) 
devem avançar, mantendo sempre uma parte 
do corpo em contato. Quando as duas crian-
ças que contam giram gritando “estrela!”, os 
companheiros devem ser encontrados não ape-
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nas imóveis, mas também em uma posição de 
contato livremente escolhida. A parte do cor-
po em contato pode ser continuamente varia-
da e a translocação pode ocorrer em várias 
estações. 

Para promover a busca de formas de proceder 
ao contato, alternativas para dar as mãos, o 
objetivo do jogo é tríplice. Ganharão igual mé-
rito: 1) a dupla/trio de crianças que chegar pri-
meiro para tocar as duas crianças que estão 
contando; 2) a dupla/trio que encontrou solu-
ções mais originais para avançar em contato 
com o parceiro (criatividade motora); 3) a du-
pla/trio que encontrou soluções mais eficazes 
para ultrapassar os objetos rapidamente (cria-
tividade tática).

Antes do jogo começar, o educador identifica 
o propósito de cada um desses três tipos de 
vitória, ou seja, incrementar: 1) velocidade, 2) 
a capacidade de encontrar soluções motoras 
mais relevantes — criatividade motora, 3) a 
capacidade de encontrar soluções originais e 
eficazes para ter uma vantagem sobre os ad-
versários — criatividade tática.

Vamos, então, fazer as perguntas apropriadas 
para identificar se e como o jogo “Um, dois, 
três...Estrela!” em suas duas versões pode es-
timular o comportamento criativo. Devemos 
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primeiro nos perguntar se, para jogar, as crian-
ças devem imitar um determinado modelo. Em 
ambas as versões do jogo, a resposta é “não”, 
pois o educador não mostra o que as crianças 
precisam fazer para alcançar o objetivo. Tam-
bém à questão “a execução motora é prescri-
ta pelo educador?”, a resposta é “não” em am-
bos os casos, porque o educador não 
prescreve como “alcançar o objetivo”.

Outro elemento essencial é o tipo de indica-
ções sobre a tarefa dada à criança. Se o edu-
cador indicar apenas as condições de partida 
(em pé no fundo do campo) e o objetivo (ser 
o primeiro a tocar quem diz “Um, dois, três ... 
Estrela!” sem ser visto em movimento), mas a 
ação não é vinculada por passagens codifica-
das (a criança pode avançar e parar como de-
seja), então, é uma tarefa semidefinida. Isto é 
verdade para ambas as versões do jogo. Mas 
a ausência de demonstração e prescrição pelo 
educador e o uso de tarefas semidefinidas são 
condições necessárias, mas não suficientes 
para poder dizer que o jogo estimula a criati-
vidade. As questões seguintes são determi-
nantes e, a partir daqui, os caminhos dos dois 
jogos divergem.

De fato, as duas versões do jogo não permi-
tem explorar igualmente a maneira de execu-
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tar a tarefa. Na versão básica, o único objetivo 
de chegar primeiro à meta possibilita que as 
crianças avancem apenas correndo e, isto é, 
todas convergem na mesma solução. Por sua 
vez, na variante com duplas, acrescenta-se à 
meta de chegar primeiro a possibilidade de 
ganhar se houver formas originais de avançar 
em contato com a dupla, então, a resposta para 
a pergunta “existem mais maneiras de realizar 
a tarefa?” será “não” para o jogo básico e “sim” 
para sua variante em que é solicitada explici-
tamente (e premiada) a busca por várias solu-
ções diferentes.

Por fim, uma vez que é um jogo em que se é 
confrontado com adversários, é necessário en-
tender se os dois jogos estimulam a inteligên-
cia tática ou mesmo a criatividade tática. O 
jogo básico tem apenas uma resposta “vence-
dora”: corra rápido e pare imediatamente. A 
inteligência tática é expressa se a criança for 
capaz de inibir o instinto de tocar o educador 
quando, já muito próxima, corre o risco de se 
surpreender em movimentos nas últimas ex-
tensões. Em vez disso, a criatividade tática é 
expressa se a criança, para ganhar, compro-
mete-se a encontrar soluções originais de con-
tato com o parceiro ou soluções efetivas para 
superar os objetos no chão.
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Para executar a 
tarefa é 

necessário imitar 
um modelo 
fornecido?

As indicações 
para efetuar  
a tarefa são 

completamente 
definidas?

A execução 
motora é prescrita 
com precisão pelo 

educador?

Para alcançar o 
objetivo, a ação 

motora é 
vinculada por 

passagens 
codificadas?

A execução 
motora é deixada 

à escolha livre  
da criança?

Para alcançar o 
objetivo, a ação 
motora pode se 
desenvolver em 
modos diversos? 

MOVIMENTO 
REPRODUTIVO

TAREFA DEFINIDA

TAREFA SEMIDEFINIDA

MOVIMENTO 
PRODUTIVO

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não
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Dadas as 
condições de 

partida e o 
objetivo, é 

possível explorar 
novos modos de 
efetuar a tarefa?

A tarefa prevê 
um confronto  

com adversários 
 sob pressão 

temporal?

Para alcançar o 
objetivo, a ação 

motora é 
vinculada por 

passagens 
codificadas?

Há uma única 
solução ‘ideal’ 

para obter uma 
vantagem dos 
adversários?

Para alcançar o 
objetivo, a ação 
motora pode se 
desenvolver em 
modos diversos?

Há várias 
soluções, mais ou 

menos raras e 
vantajosas? 

DESCOBERTA 
CONVERGENTE

INTELIGÊNCIA 
TÁTICA

CRIATIVIDADE TÁTICA

DESCOBERTA 
DIVERGENTE

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não
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Figura 1.9  | Diagrama em árvore para mapear as solicitações 
de criatividade motora tática do jogo “Um, dois, três... Es-
trela!” em sua versão básica e na versão modificada com 
duplas.

 1.5 | “VEJO, VEJO, VEJO” 
DENTRO DO JOGO:  AS 
SOLICITAÇÕES DE HABILIDADE 
DE VIDA

“É difícil conter em um jarro de cerveja um ga-
lão de turbulenta natureza humana”, costuma-
vam dizer os behavioristas no início do século 
passado e, ainda hoje, é difícil definir e estru-
turar em esquemas as habilidades de vida em 
uma ampla gama que devemos enfrentar esse 
desafio, uma vez que o treinamento de habili-
dades de vida é uma ferramenta poderosa para 
a formação pessoal, que pode ser efetivamen-
te implementada por meio de atividades mo-
toras e esportivas (Papacharisis et al., 2005, 
Goudas et al., 2006). Portanto, é crucial poder 
“ler”, entre as linhas de cada jogo, quais habi-
lidades de vida são solicitadas.

Primeiro de tudo, temos que responder a uma 
pergunta: o que são as habilidades de vida?

As habilidades de vida são o conjunto de habi-
lidades pessoais e relacionais fazem do ser hu-
mano uma pessoa autônoma, humanamente 
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competente e capaz de se relacionar com os 
outros.

No entanto, que permitem efetivamente en-
frentar as necessidades, problemas, pressões 
e estresse da vida cotidiana. Elas estão presen-
tes em todos os domínios da pessoa: o domínio 
físico-motor para manter o estado de saúde; o 
domínio cognitivo para identificar e correr atrás 
de objetivos, tomando decisões e resolvendo 
problemas; o domínio comportamental para 
regular emoções e ações; o domínio social para 
entender os sentimentos dos outros e para se 
comunicar e interagir com eles de uma forma 
eficaz e cooperativa.

As habilidades de vida também nos ajudam a 
atender às nossas principais necessidades de 
autonomia, competência e relacionamento (Ho-
dge et al., 2012). As habilidades que satisfazem 
nossa necessidade de ser autônomos e com-
petentes são chamadas “intrapessoais”, enquan-
to as habilidades de vida que satisfazem nossa 
necessidade de se relacionar com os outros 
são chamadas “interpessoais” (Figura 1.10).
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AUTONOMIA

 Autoconsciência

 Gestão das 
emoções

 Gerenciamento  
de estresse

 Autorregulação

 Identificação

 Objetivo

 Pensamento 
 positivo

 Solução de 

problemas e 

criatividade

 Pensamento  

crítico

 Tomada  

de decisão

 Alcance

 Objetivo

 Empatia

 Comunicação

 Relações  

eficazes

 Cooperação  

e trabalho  

em equipe

COMPETÊNCIA

HABILIDADES INTRAPESSOAIS
HABILIDADES 

INTERPESSOAIS

RELAÇÃO

Figura 1.10  | Classificação das habilidades de vida em relação 
às necessidades de autonomia, competência e relaciona-
mento pessoal.



98

Capítulo 1

Para descobrir se nossos jogos são funcionais 
para promover seu desenvolvimento, podemos 
fazer as seguintes perguntas.

A primeira é geral e válida para todas as ha-
bilidades de vida:

“O jogo é proposto dando apenas instruções 
operacionais, regras e feedback sobre erros?”

OU

“Há etapas de reflexão antes do começo, du-
rante e no final do jogo, em que o propósito é 
identificado e, por meio do método socrático 
de ensinar fazendo perguntas, o educador leva 
as crianças a verbalizar as dificuldades, a efi-
cácia das respostas motoras, a experiência emo-
cional e as oportunidades de colaboração ex-
perimentadas com os colegas, para torná-los 
conscientes e autoconscientes de suas expe-
riências?”

As outras questões são específicas para cada 
habilidade de vida:

1. Habilidades intrapessoais:

a) “O jogo inclui pausas para reflexão sobre 
o que as crianças podem melhorar para ter 
um bom desempenho e, consequentemente, 
uma boa consideração de si mesmas?”: au-
toconsciência e pensamento positivo (posi-
tive thinking).
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b) “O jogo faz com que as crianças expres-
sem suas emoções e prevê momentos para 
verbalizarem se conseguiram exprimir emo-
ções positivas e controlar emoções negati-
vas?”: gerenciamento de emoções e estres-
se (emotional regulation).

c) “O jogo requer autocontrole em relação 
às regras, mesmo em situações de pressão 
temporal ou restrições espaciais?”: autocon-
trole (self-regulation). É o caso desses jogos, 
como “A bandeira”, em que a criança, para 
respeitar uma regra deve restringir sua im-
pulsividade.

d) “O jogo incita a criança a definir de modo 
autônomo seus próprios objetivos e con- 
teúdos da atividade, avaliando suas capaci-
dades e a dificuldade das tarefas e estabe-
lecendo o programa de trabalho mais ade-
quado para alcançá-las?”: “goal setting” e 
“making a goal ladder”.

e) “O jogo é construído para que as crianças 
sejam confrontadas com problemas motores 
a serem resolvidos e escolham a solução para 
a tarefa somente depois de terem refletido 
e antecipado as consequências de possíveis 
alternativas de ação?”: solução de problemas 
(problem-solving), criatividade e pensamento 
crítico. Esse é o caso, por exemplo, dos jo-
gos de criatividade motora do Capítulo 9.2 
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ou de jogos estratégicos em equipes, mas 
apenas se inserirmos fases de reflexão sobre 
o processo de solução e se a pressão de 
tempo não for muito alta.

f)  “O jogo apresenta variações nas quais a 
criança pode identificar o nível de dificulda-
de que lhe é mais conveniente ou deve es-
colher rapidamente entre diferentes alter-
nativas de ação, tomando uma decisão 
efetiva e consciente?”: tomada de decisão 
(decision making). Isso acontece nos jogos de 
estações, como os contos de fadas do Ca-
pítulo 8.2, se em algumas estações a criança 
for deixada livre para escolher entre possí-
veis desempenhos de diferentes dificuldades 
e depois refletir sobre as razões da escolha; 
ou em jogos estratégicos de equipe com alta 
pressão de tempo, se uma reflexão for esti-
mulada sobre as alternativas de ação que 
foram escolhidas ou não escolhidas e por 
quê.

2. Habilidades interpessoais:

a) “Para um bom desempenho do jogo, é ne-
cessário que uma criança se identifique com 
outra e aja com base na sua própria percep-
ção das emoções da outra?”: empatia. É o 
caso em que a criança que escapa de outra, 
vendo um companheiro levado e depois imo-
bilizado, que pede ajuda para ser libertado, 



101

Capítulo 1

corre o risco de se aproximar e desacelerar 
sua corrida para libertá-lo, tocando-o.

b) “O jogo facilita a expressividade e a supe-
ração de inibições e medos, para fluir para 
uma comunicação que utiliza todos os regis-
tros do corpo?”: capacidade de comunicação 
efetiva. Todos os jogos em que a comunica-
ção verbal e, eventualmente, a informação 
visual (proibição de fala e/ou execução com 
os olhos vendados) são eliminadas, valorizam 
a comunicação motora.

c)  “O educador incentiva as relações entre 
as crianças e deixa autonomia na gestão dos 
aspectos sociais do jogo?”: competência re-
lacional. Por exemplo, antes de iniciar um 
jogo de equipe, o educador pode pedir a duas 
crianças líderes de equipe que escolham pro-
gressivamente seus companheiros de equipe, 
tentando apreciar as diferentes habilidades 
e não apenas escolher seus amigos ou os mais 
fortes.

d) “O jogo é em grupo e seu resultado é o 
produto da interação entre seus componen-
tes, que buscam soluções cooperativas, e não 
a simples soma do desempenho individual?”: 
capacidade de trabalhar em grupo. É a dife-
rença que ocorre, por exemplo, entre um jogo 
de equipe estratégico (como o futebol) e a 
corrida de revezamento.
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Agora, vamos analisar se e como entram em 
jogo as habilidades de vida em “Um, dois, três... 
Estrela!”,  comparando o jogo básico (em azul 
na Figura 1.11a e 1.11b) e sua versão modifi-
cada (em amarelo nas figuras).

Em primeiro lugar, temos que nos fazer a per-
gunta essencial (no topo na figura) que nos 
permite identificar se o jogo, em suas duas 
versões, tem como objetivo explícito a educa-
ção das habilidades de vida. O elemento-base 
é a reflexão sobre a execução do jogo para 
elaborar a própria experiência e alcançar a 
consciência do que foi feito e do que pode ser 
feito. Isso só acontece na variante com duplas/
trios

Neste ponto, seguindo a classificação das ha-
bilidades de vida (Figura 1.10), passamos a nos 
perguntar se a variante de “Um, dois, três ... 
Estrela!” estimula a aquisição de autonomia e 
competência individual ou a aquisição de com-
petência relacional: a resposta é afirmativa em 
ambos os casos, então, podemos dizer que 
este jogo estimula tanto habilidades intrapes-
soais quanto interpessoais.

Portanto, vamos proceder para identificar de 
quais habilidades específicas se trata. Notamos 
que respondemos afirmativamente a todas as 
questões: assim, a variante deste jogo pode 
afetar todas as habilidades de vida. Vejamos 
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algumas. O controle do estresse entra em jogo 
quando, para seguir em frente, as crianças 
precisam administrar o medo de serem pegas 
em movimento. A presença de três objetivos 
diferentes a serem alcançados para ganhar 
permite que cada criança escolha qual objeti-
vo é mais adequado às suas habilidades. Se 
uma dupla de crianças não for particularmen-
te rápida, tenderá a se engajar na busca de 
formas originais de avançar, permanecendo 
em contato. Além disso, a capacidade de de-
cisão entra em jogo quando, aproximando-se 
do objetivo, a criança deve avaliar e escolher 
se é melhor, na extensão final, tocar imedia-
tamente aqueles que contam, ou não correr o 
risco de ser pega em movimento ainda à es-
pera de um turno.

O jogo é proposto 
dando apenas as 

instruções 
operacionais,  

as regras 
e feedback sobre 

erros?
Também são planejadas 

fases de reflexão para 
identifica o propósito, 

verbalizar as dificuldades,  
a experiência emocional  

e as experiências de 
cooperação?

Jogo sem propósito 
explícito de educação 
das habilidades de 
vida

Jogo para o ensino das 
habilidades de vida.

Não

Sim

Sim



104

Capítulo 1

O jogo estimula a 
habilidade de vida que 

permite tornar-se 
autônomo e competente 
e consciente da própria 

autonomia e 
competência?

Jogo sem propósito 
explícito de educação 
das habilidades 
intrapessoais

Consciência de si, 
pensamento positivo

Expressão de emoções 
positivas e controle do estresse

Soluções de problemas, 
criatividade e pensamento 

crítico

É necessário expressar 
emoções e, no final do 

jogo, verbalizar a 
experiência emocional, 
positiva ou negativa?

Há pausas para reflexão 
sobre o que melhorar 

para ter um bom 
desempenho e, 

consequentemente, uma 
boa autoestima?

Existem problemas 
motores para resolver e a 

solução ser escolhida 
depois de refletir e 

previsto as consequências 
das diferentes alternativas 

de ação?

Sim

Não

Sim

Sim

Identificação de um objetivo  
e dos passos para alcançá-lo

Para jogar, é necessário 
definir seus objetivos e 

fazer uma autoavaliação 
para determinar o que 
fazer para alcançá-los?

Sim

Tomada de decisão eficaz  
e consciente

Pode-se escolher o nível 
de dificuldade da tarefa 

mais agradável e/ou 
você deve escolher com 
rapidez e eficácia entre 
diferentes alternativas 

de ação?

Sim

Sim
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O jogo estimula a 
habilidade de vida 

que permite 
relacionar-se 

eficazmente e 
conscientemente 

com os outros?

É necessário 
identificar-se em outro 
e tomar medidas com 
base na sua percepção 
das emoções do outro?

Jogo sem propósito 
explícito de educação 
das habilidades 
interpessoais

Empática

Capacidade de comunicação eficaz

Competência relacional

Capacidade de trabalhar 
em grupo

A expressividade é 
facilitada, 

superando inibições 
e medos, e a 

comunicação usa 
todos os registros 

corporais?

As relações sociais 
são incentivadas e é 
deixada autonomia 
para gerenciá-las?

O jogo estimula a 
habilidade de vida 

que permite 
relacionar-se 

eficazmente e 
conscientemente 

com os outros?

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim



Figura 1.11  | Diagrama de árvore para mapear solicitações 
de habilidades de vida intrapessoais e interpessoais do jogo 
“ Um, dois, três... Estrela!” na sua versão básica e naquela 
modificada em duplas.

A empatia é necessária para interpretar as ações 
e intenções dos que contam e do parceiro. A 
competência comunicativa e relacional é indis-
pensável para que as crianças concordem e 
encontrem um acordo em ação comum, prin-
cipalmente usando linguagem não-verbal, dado 
o tempo limitado para decidir e agir. Finalmen-
te, a capacidade de trabalhar em grupo é um 
requisito complementar aos anteriores, uma 
vez que a sinergia é essencial para encontrar 
soluções cooperativas originais e eficazes.

Com a análise das habilidades de vida no jogo, 
tecemos a parte final do nosso fio de Ariadne. 
Segurando-o em nossas mãos, estamos equi-
pados para atravessar o labirinto de jogos. Com 
essa segurança, concedamos também a liber-
dade de transformar — e transformar de novo 
— os nossos jogos para nos colocarmos na es-
trada com as nossas crianças, nas asas da fan-
tasia.
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1. APTIDÃO FÍSICA: estado de saúde e ca-
pacidade de produzir trabalho muscular para 
realização de atividades físicas.
2. COORDENAÇÃO MOTORA: capacidade 
de planejar, controlar e regular os movimen-
tos de várias partes do corpo de maneira 
harmônica, funcional e econômica.
3. PROGRAMA MOTOR: conjunto de co-
mandos organizados que vão do cérebro 
para os músculos para movimentar o corpo 
de determinadas maneiras.
4.  INTELIGÊNCIA CORPORAL-CINESTÉSI-
CA: o tipo de inteligência que permite usar 
os movimentos do próprio corpo de manei-
ras muito diferentes e habilidosas, para fins 
expressivos e produtivos.
5. HABILIDADE DE VIDA (LIFE SKILLS): ha-
bilidades intrapessoais e interpessoais que 
permitem implementar comportamentos 
adaptativos e positivos, para atender às 
demandas e desafios da vida cotidiana.

Palavras-chave
Capítulo 1
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6. FUNÇÕES EXECUTIVAS: funções cog-
nitivas consideradas os “diretores de or-
questra” da mente, responsáveis pela  
capacidade de inibir pensamentos e com-
portamentos rotineiros, de ser criativos, 
planejar e adaptar as próprias ações com 
flexibilidade.
7. FORWARD CHAINING: concatenar pro-
gressivamente as partes de uma ação 
motora longa ou complexa que, para 
facilitar o aprendizado, foram decom-
postas em partes que haviam sido exer-
citadas em isolamento.
8. PONTO ÓTIMO DE ESTIMULAÇÃO: 
ponto de equilíbrio instável entre o nível 
de complexidade da tarefa e o nível atu-
al de capacidade e habilidade da criança.
9. MULTIDOMÍNIO: inclui muitos domí-
nios da pessoa: habilidades de vida  
motora, cognitiva e intrapessoal e  
interpessoal.
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10. DIAGRAMAS DE ÁRVORE (OU FLU-
XOGRAMAS) DE CAPACIDADE-HABI-
LIDADE: permitem mapear quais capaci-
dades e funções são a base do desempenho 
do jogo nos quatro domínios de eficiência 
física, coordenação motora, funções cog-
nitivas e habilidades de vida.
11. MVPA: Moderate-to-Vigorous Physical 
Activity, ou seja, atividade física modera-
da a vigorosa, correspondendo, em crian-
ças, a uma frequência cardíaca acima de 
140 bpm.
12. METACOGNIÇÃO: uso consciente e ra-
cional de estratégias para se preparar para 
resolver um problema, monitorar o pro-
cesso de solução e ajustar o comporta-
mento.
13.  CRIATIVIDADE MOTORA: capacidade 
de encontrar soluções motoras novas e 
pertinentes para um determinado contex-
to social.
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14.  CRIATIVIDADE TÁTICA: forma de cria-
tividade do pensamento útil em jogos de 
movimento estratégicos, caracterizados 
pela necessidade de decidir e agir sob pres-
são temporal.
15 TAREFAS SEMIDEFINIDAS: tarefas nas 
quais apenas o ponto de partida, as regras 
e o objetivo são especificados, mas não a 
maneira de executá-los, e a ação não está 
vinculada a passagens codificadas.
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Do desenvolvimento do 
corpo em movimento à 

formação do cidadão. Um 
modelo de quatro pilares
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O assassino sempre retorna à cena do crime... 
Depois de mais de vinte anos desde que publi-
quei o primeiro artigo da minha vida, intitula-
do “A variabilidade da prática” (Pesce, 1993),  
volto a abordar esse tema fascinante e sinto 
um prazer perspicaz em ver concluído esse 
pequeno grande trabalho de didática de mo-
vimento para crianças. Escrevendo este capí-
tulo, lembro-me da emoção do momento em 
que, há um quarto de século, a intuição sobre 
o potencial educacional da variabilidade bri-
lhou em minha mente. Volto à “cena do crime” 
com um desafio ilusório e, para falar a verdade, 
com a esperança de sermos seduzidos – e os 
leitores se aliando conosco – pelo encanto da 
variabilidade multifacetada, e de sermos reco-
nhecidos, quando ensinamos e ensinamos a 
ensinar crianças, pois este nosso método de 
ensino nunca se iguala a si mesmo, porque a 
variabilidade é sua alma e a repetição seria o 
seu fim.
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 2.1 | VARIAÇÃO E 
VARIABILIDADE PARA PASSAR 
ENTRE CILA E CARÍBDIS

A variabilidade da prática é fundamental em 
uma atividade motora de qualidade para crian-
ças, e não apenas para elas. É necessário, por-
tanto, entender esse conceito, permitir que ele 
entre em nossa bagagem cultural de educado-
res e aplicá-lo no ensino de atividades motoras. 
A atenção dos pesquisadores – e, consequen-
temente, as indicações contidas nas diretrizes 
sobre a atividade motora, escritas com base 
em evidências científicas – é muito tenden-
ciosa em favor da dose certa de movimento e 
exercício físico. Essa atenção é justificada pela 
emergência social de inverter a tendência epi-
dêmica à inatividade física, ao excesso de peso 
e às doenças relacionadas, agora, se estenden-
do à idade pediátrica. No entanto, se fizermos 
com que as crianças se movimentem apenas 
para esse propósito e, portanto, apenas cui-
dando de quanto exercício físico elas têm que 
fazer, perderemos a maior parte do potencial 
educacional da atividade motora. Se quiser-
mos explorá-la ao máximo, devemos ter olhos 
para ver a qualidade das experiências motoras 
em suas variações quase infinitas.



114

Capítulo 2

Variação e variabilidade são conceitos-chave 
na literatura científica sobre o desenvolvimen-
to humano (Hadders-Algra, 2010). Por  
VARIAÇÃO1, entende-se ter à disposição um 
amplo repertório de comportamentos motores 
para cada função específica ou para cada ta-
refa motora específica; por VARIABILIDADE1,  
entendemos a capacidade de selecionar do,  
repertório,  a melhor estratégia motora para 
uma determinada circunstância. Se, por exem-
plo, uma criança, caminhando em um dia chu-
voso, encontrar uma poça de água em seu ca-
minho, terá, em seu repertório motor, uma 
gama mais ou menos ampla de possibilidades: 
passar sobre ela com um passo longo ou com 
um salto, ou, se não tiver força e potência mus-
cular suficiente, desviar da poça caminhando 
ao redor de sua borda, ou ainda, se quiser se 
divertir, entrar ou pular nela. Esta é a sua gama 
de variação. Então, a variabilidade do compor-
tamento motor da criança é expressa na sua 
capacidade de selecionar a solução motora 
mais adequada, de acordo com a situação con-
tingente: avaliando o tamanho da poça de água 
e estimando a potência de suas pernas, a crian-
ça decide se deve saltar ou, mais prudente-
mente, desviar da poça, ou se pode entrar nela 
com um belo salto e sair dela enlameada!
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Variação e variabilidade são, dessa forma, os 
conceitos-chave em que os nossos jogos e o 
nosso método de trabalho são baseados. Os 
jogos são, de fato, voltados não só para au-
mentar o repertório de comportamentos mo-
tores que a criança tem à disposição, para cada 
tarefa motora que será enfrentada no jogo e 
na vida (variação), mas também para desen-
volver e refinar sua capacidade de escolher de 
tempos em tempos o comportamento motor 
mais adequado ao seu nível de capacidade e 
ao nível de dificuldade da tarefa em curso, 
também com base na avaliação do contexto 
em que se encontra (variabilidade).

Entretanto, os conceitos de variação e varia-
bilidade nós os “jogamos” em outra mesa: a sua, 
leitor. De fato, os 80 jogos que apresentamos 
na Parte II deste manual têm não somente uma 
forma básica, como também muitas variações, 
listadas para cada jogo na seção especial “Como 
evoluir o jogo – Da repetição à mudança”. Des-
sa forma, pretendemos ampliar ao máximo o 
repertório de jogos (variação) que se torna 
parte de seu patrimônio didático. Além disso, 
com a ferramenta valiosa da ANÁLISE DE  
TAREFAS 2 – que não foi por acaso descrita no 
Capítulo 1 como nosso “fio condutor” – que-
remos permitir que você selecione de vez em 
quando, dependendo da idade, do nível de 
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desenvolvimento e aprendizagem das crianças 
e do contexto, o jogo mais adequado (variabi-
lidade).

A variabilidade da prática nas atividades mo-
toras também é comparável – utilizando uma 
metáfora mitológica que eu adoro – a um bar-
co sólido que nos permite atravessar a peri-
gosa faixa marítima que os antigos acreditavam 
estar ameaçada por dois monstros: Cila e Ca-
ríbdis (Figura 2.1). Em nossa metáfora, Cila 
representa o risco intrínseco de iniciar espor-
tes: a especialização esportiva precoce, que 
superestima e distorce o aspecto de desem-
penho e molda a criança para se adequar ao 
esporte, em vez de adaptar o esporte, nascido 
adulto, ao tamanho da criança. Caríbdis, por 
sua vez, representa o “fitness” para crianças, 
ou seja, a adaptação para crianças ao exercício 
físico, também nascido adulto, que superesti-
ma o aspecto quantitativo, analítico e repeti-
tivo do exercício muscular, porque se destina 
exclusivamente a melhorar a eficiência física.

Figura 2.1  | A variabilidade da prática para passar ilesos 
entre as modalidades distorcidas de atividade motora para 
crianças, centrada exclusivamente no aspecto do desem-
penho ou no quantitativo.
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?

A variabilidade da prática para valorizar o 
aspecto de formação das atividades 

motoras e esportivas

Treinamento 
fitness para 
crianças 
superestimação 
do aspecto 
quantitativo

Especialização 
esportiva 

precoce 
distorção do 

aspecto 
prestativo
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 2.2 | UMA ABORDAGEM 
POLIESPORTIVA E MULTILATERAL 
PARA APROXIMAR O ESPORTE 
DAS CRIANÇAS

A variabilidade da prática pode levar as crian-
ças a um desenvolvimento saudável de sua 
motricidade e da pessoa como um todo,  
sem excluir o desempenho esportivo e o trei-
namento físico, mas incluindo-as em uma am-
pla gama de objetivos educacionais. Pense na 
POLIESPORTIVIDADE 3 , isto é, na rotação de 
um esporte para outro, ou na prática paralela 
de vários esportes, que permite às crianças, 
especialmente nos anos definidos como “fa-
mintos por habilidade” (ver Capítulo 1, Kirk, 
2005), de saborear “experiências motoras e 
esportivas múltiplas, ou seja, experimentar a 
diversificação precoce” (Baker, 2003) em con-
traste com a pressão para a especialização es-
portiva precoce, prevalente no mundo espor-
tivo (Malina, 2012). Outros autores falam, 
nesse sentido, de atividades esportivas “pro-
jetadas” especificamente para crianças, carac-
terizadas pela novidade e diversificação, para 
estimular conjuntamente o corpo e a mente 
(Moreau e Conway, 2013).
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Entretanto, mesmo na prática monoesportiva, 
a variabilidade pode desempenhar seu papel, 
se o treinamento técnico-físico de determina-
da disciplina esportiva for combinado com ele-
mentos emprestados de outros esportes ou 
jogos tradicionais de movimento. Esse caminho, 
que definimos como MULTILATERALIDADE 4, 
encontra sua justificativa científica na teoria 
da transferência de aprendizagem (Haibach et 
al., 2011): uma experiência de aprendizagem 
pode facilitar uma aprendizagem subsequente 
(transferência de aprendizado positiva), se,  
entre a habilidade já aprendida e aquela ainda 
a ser aprendida, existirem semelhanças, isto é, 
se essas duas habilidades tiverem algo  
em comum.

Mesmo aqueles que não entendem de Educa-
ção Física entendem facilmente que, se uma 
criança já aprendeu a saltar com os dois pés, 
pode aprender rapidamente uma sequência de 
saltos alternados com um pé e com os dois pés, 
como pode-se intuir que se já aprendeu a ar-
remessar uma bola à frente com as duas mãos, 
com pouquíssimas repetições será capaz de 
aprender a jogar a bola lateralmente com uma 
mão. Esse tipo de transferência de competên-
cia motora entre gestos muito semelhantes é 
chamado de TRANSFERÊNCIA DE APRENDI-
ZAGEM PRÓXIMA OU ESTREITA 5 (Furley e 
Memmert, 2011).
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Se, por sua vez, uma criança aprendeu, em um 
jogo de arremesso e recepção da bola, a inter-
ceptar a bola com as mãos, isso facilitará seu 
aprendizado subsequente da habilidade de in-
terceptar a bola com os pés em uma partida de 
futebol? Se, para respondê-lo, nos basearmos 
somente na semelhança morfológica dos mo-
vimentos, a resposta seria “não”: o gesto motor 
e os efetores utilizados são diferentes. No en-
tanto, essas duas habilidades têm uma relação 
muito forte, ainda que menos óbvia, reconhe-
cível pelos os olhos do especialista que apren-
deu a usar a análise de tarefas descrita no  
Capítulo 1: elas têm em comum algumas ca-
pacidades motoras subjacentes, seja de apti-
dão física, seja de aspecto coordenativo. De 
fato, ambos os gestos solicitam (e, portanto, 
treinam) a capacidade de força rápida, pelo 
disparo em direção da bola em chegada, e as 
capacidades de adaptação da percepção mo-
tora rápida, ou seja, a capacidade de reagir a 
um estímulo (bola) e de transformar a própria 
ação para chegar na posição correta no mo-
mento correto, em função da trajetória da bola 
(antecipação de coincidência). Nesse caso, se 
fala de transferência distanciada ou AMPLA,5 

(Furley e Memmert, 2011). Para haver uma 
transferência de aprendizagem positiva, tam-
bém pode nos ajudar a semelhança de deman-
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das mentais e não somente das demandas 
motoras. Por exemplo, para pegar o rebote da 
cesta ou fazer um bloqueio no vôlei, o jogador 
deve avaliar não somente a trajetória da bola, 
mas também a posição dos adversários e dos 
companheiros de equipe e decidir para qual 
direção deverá se movimentar, e quando sair 
do chão para interceptar a bola (basquete) ou 
desviar sua trajetória (vôlei). Portanto, também 
neste caso, podemos esperar que aprender 
uma dessas duas habilidades (pegar o rebote 
ou fazer o bloqueio) facilita o aprendizado da 
outra.

A teoria da transferência de aprendizagem nos 
fornece, portanto, a base teórica para ultra-
passar o obstáculo da prática esportiva unila-
teral e avançar para o multilateralismo, com 
intuito de conseguir identificar, graças à análi-
se de tarefas, exercícios que não estão direta-
mente relacionados ao esporte em que treina-
mos nossas crianças, que podem ser importados 
para a prática de treinamento. Por meio de 
planos de variação e variabilidade, esses exer-
cícios levarão ao desenvolvimento multilateral 
das competências motoras do pré-adolescen-
te, sem que isso prejudique a aprendizagem 
técnica, específica do esporte ensinado. Se-
guindo esses princípios, podemos importar, no 
início da prática monodisciplinar de determi-
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nado esporte, também os jogos tradicionais 
de movimento, que não por acaso constituem 
um dos grupos de jogos do Capítulo 8.1. De 
fato, a tradição cultural transmitiu jogos mui-
to ricos em estímulos, que podem não somen-
te ajudar a criança a desenvolver todos os 
quatro pilares de competência descritos no 
Capítulo 1 (aptidão física, coordenação moto-
ra, funções cognitivas e criatividade, habilida-
des de vida), mas podem contribuir efetiva-
mente para a aprendizagem de habilidades que 
podem ser transferidas para o contexto da 
prática esportiva. Obviamente, isso não signi-
fica que qualquer jogo tradicional de movi-
mento facilita a aprendizagem das habilidades 
envolvidas em qualquer tipo de esporte.

Mais uma vez, é o nosso fio condutor, a análise 
de tarefas, que nos ajuda a identificar quais jo-
gos tradicionais de movimento compartilham 
alguns elementos motores e cognitivos rele-
vantes com as ações esportivas que queremos 
ensinar às nossas crianças (Struzzolino e Pes-
ce, 2009). Por exemplo, o jogo do lenço, tam-
bém chamado de “Rouba bandeira” (análogo ao 
jogo “Disputa do objeto misterioso” no Capítulo 
7 e “Jogo da bandeira” no Capítulo 9.1.1), em 
que os jogadores devem tentar tomar posse 
do lenço sem ser pegos pelo adversário, com-
partilha algumas habilidades motoras especí-
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ficas com o rebote na cesta (principalmente 
de adaptação perceptivo-motora) e pode, por-
tanto, servir como atividade preparatória. En-
tretanto, uma análise de tarefas minuciosa 
também revela que as demandas de rápida 
adaptação perceptivo-motora são maiores na 
retomada do rebote da cesta, pois a bola em 
voo exige controlar e adaptar os próprios mo-
vimentos com maior velocidade em relação ao 
jogo do lenço, que está fixo na mão. Além dis-
so, no jogo do lenço, o confronto é um contra 
um, enquanto na retomada do rebote na ces-
ta, a configuração dos companheiros e opo-
nentes é mais complexa. Portanto, para maxi-
mizar o efeito da transferência de aprendizagem 
positiva do jogo do lenço para o rebote da 
cesta, será apropriado criar uma progressão 
didática que evolua do jogo básico a partir de 
variações cada vez mais complexas. Por exem-
plo, para aumentar os requisitos de velocidade 
da adaptação perceptivo-motora, uma bola 
pode ser usada em vez de um lenço fixo na 
mão da pessoa que administra o jogo, que é 
lançada para o alto imediatamente depois de 
chamar o número. Para aumentar as demandas 
cognitivas, quem administra o jogo pode cha-
mar dois números, em vez de um: o primeiro 
corresponde aos dois jogadores que têm de 
disputar o lenço, o segundo, a dois jogadores 
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adicionais que precisam “marcar” cada opo-
nente para favorecer o próprio companheiro 
de equipe.

Até agora, descrevemos duas formas de apli-
car a variabilidade da prática: a poliesportivi-
dade e o multilateralismo, tendo em mente 
que podemos combiná-las e assim maximizar 
a diversificação. Ao fazê-lo, passamos de ob-
servar a variabilidade da prática com uma am-
pla visão, o que nos permite abraçar mais tipos 
de esporte (poliesportividade), a observá-la 
com uma ampliação dentro de um único es-
porte, mas levando em consideração os pos-
síveis pontos de interseção com outros  
esportes e entre os jogos tradicionais de mo-
vimento e esportes (multilateralismo). Para 
entender a variabilidade da prática, todos os 
seus segredos, devemos ampliar ainda mais e 
compreender como, mesmo quando ensina-
mos uma habilidade motora ou uma técnica 
esportiva muito específica, podemos passar 
progressivamente da repetição para a mudan-
ça e obter benefícios para a aprendizagem 
motora. Existem basicamente duas maneiras 
diferentes de introduzir a variabilidade na apren-
dizagem motora (Pesce, 2002): uma aborda-
gem cognitiva, que se concentra no modo em 
que o cérebro organiza o movimento, envian-
do comandos para os músculos que o execu-
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tam (Schmidt e Wrisberg, 2008), e uma abor-
dagem ecológica, que se concentra em como 
o indivíduo percebe e age em sua interação 
com o ambiente (Corbetta e Vereijken, 1999; 
Vereijken e Bongaardt, 1999).

 2.3 | PRESCREVENDO A 
VARIABILIDADE: EM BUSCA DA 
DOSAGEM CORRETA DE 
REPETIÇÃO E MUDANÇA

A abordagem cognitiva da aprendizagem mo-
tora introduz a variabilidade com um método 
predominantemente prescritivo, com uma pro-
gressão que vai da repetição a uma mudança 
sempre crescente. Se quiser ensinar um jogo 
de movimento, deve primeiro garantir que as 
crianças sejam capazes de coordenar os movi-
mentos que compõem as ações do jogo. Nor-
malmente, em uma aula ou sessão de treina-
mento, praticamos mais de uma habilidade 
motora: por exemplo, no basquete, o passe de 
peito com as duas mãos, o drible e a corrida 
com mudanças de direção. E nós frequente-
mente fazemos com que as crianças exercitem 
determinada habilidade motora por várias ve-
zes antes de passar para a próxima. Isso se 
chama PRÁTICA EM BLOCOS 6 . Além disso, 
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se a criança é iniciante, sempre praticaremos 
esses movimentos da mesma forma: por exem-
plo, para o passe de peito com as duas mãos, 
sempre jogará a partir da mesma distância, 
com o mesmo material e na mesma velocida-
de e direção. Essa é definida como PRÁTICA 
CONSTANTE 6. A prática constante em blocos 
é, portanto, exige mais repetição e com menor 
esforço mental. Quando a criança se torna su-
ficientemente habilidosa para executar indivi-
dualmente, em sua versão básica, cada um dos 
movimentos fundamentais para o jogo (passe, 
drible, corrida em várias direções, aqueles fun-
damentais), é interessante introduzir variações 
progressivas. Os pesquisadores, a partir do 
famoso experimento de Shea e Morgan (1979), 
demonstraram que as crianças aprendem me-
lhor se realizam ações diferentes (passes, dri-
bles, corridas) alternando em sequência alea-
tória. Isso quer dizer passar da prática em 
blocos à PRÁTICA ALEATÓRIA 6. Uma vanta-
gem de aprendizagem também é obtida ao 
alternar versões diferentes da mesma ação, 
como arremessar a bola com as duas mãos, ou 
com uma mão, para um companheiro mais 
próximo ou para um mais distante e em dire-
ções diferentes. Isso significa passar da práti-
ca constante para a PRÁTICA VARIADA 6.
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A transição progressiva da prática constante 
em blocos para a prática variada e aleatória é 
essencial para ensinar qualquer jogo em equi-
pe com a bola. De fato, ser capaz de repetir 
certos movimentos e ações sem qualquer al-
teração em um ambiente constante é apenas 
o primeiro passo ao longo do processo que leva 
a criança a se tornar uma jogadora habilidosa: 
ela também terá que aprender a adaptar suas 
ações motoras – modificando-as ou substi-
tuindo-as por outras mais apropriadas –  
dependendo da evolução da situação. Então, 
aqui estão os conceitos de variação e variabi-
lidade: para ser um bom jogador, a criança deve 
ter adquirido – e, portanto, deve ser capaz de 
executar – muitas ações diferentes e muitas 
variações de cada ação (variação) e, depen-
dendo da situação do jogo, deve saber esco-
lher a ação ou a variante mais adequada na-
quele momento (variabilidade).

A prática aleatória está associada a outro con-
ceito muito importante para nós: o da INTER-
FERÊNCIA CONTEXTUAL 7 , que se manifes-
ta quando a criança, durante o exercício, deve 
fazer mudanças frequentes da ação (Schmidt 
e Wrisberg, 2008). É necessário que este con-
ceito se torne familiar para nós, porque é um 
dos princípios que frequentemente ocorre nos 
jogos do Capítulo 9.1, dedicados a estimular 
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o desenvolvimento das funções cognitivas. Os 
especialistas em aprendizagem motora que li-
daram com a interferência contextual chega-
ram a um resultado aparentemente contra-in-
tuitivo. Inicialmente, a criança que geralmente 
treina uma habilidade primeiro e depois a se-
guinte, em repetidos blocos de teste, é melhor 
do que a criança que alterna entre as duas ações 
em uma sequência que é sempre diferente. No 
entanto, esta última será melhor do que a pri-
meira em reproduzir esse gesto motor, seja 
para usá-lo como base que para aprendizagens 
futuras (transferência de aprendizagem). Vá-
rias hipóteses foram estabelecidas para expli-
car esse fenômeno. A primeira é chamada de 
hipótese de elaboração: se a criança exercer 
duas ações diferentes, como passar e driblar, 
em uma sequência aleatória, isso a levará a 
avaliar e memorizar melhor as características 
distintivas de cada ação, que deve ser selecio-
nada a cada mudança. A segunda hipótese é a 
da reconstrução do plano de ação: se a criança 
tiver que alternar continuamente passes e dri-
bles, tenderá a “esquecer” temporariamente o 
plano de ação do passe, para concentrar-se no 
drible e depois voltar a reconstruir aquele do 
passe, e assim por diante. Isso implica que ela 
tenha que fazer – e, portanto, treinar – diver-
sas operações mentais: inibir um plano de ação 



129

Capítulo 2

e substituí-lo por outro, para mudar o foco de 
uma tarefa para outra. Alguns autores ameri-
canos dedicaram uma monografia inteira para 
descrever como explorar a interferência con-
textual para enriquecer com esforços mentais 
os jogos de movimento das crianças (Tompo-
rowski et al., 2010).

Outro aspecto a ser considerado, se quisermos 
criar uma progressão correta da repetição para 
a mudança, é como o que a criança percebe in-
fluencia a sua ação. Em atividades motoras e 
esportivas, é comum a criança reagir rapida-
mente a fontes de informações sensoriais, como 
a voz do professor ou os movimentos de outras 
crianças. Normalmente, a criança deve reagir 
a um determinado estímulo com uma resposta 
motora codificada que é sempre a mesma para 
ela, por exemplo, interromper determinada 
ação ao ouvir “pare” ou começar a se movi-
mentar novamente ao ouvir “vai!”, Essas SÃO 
ASSOCIAÇÕES CONSISTENTES ENTRE  
ESTÍMULO E RESPOSTA 8 (Schmidt e Wris-
berg, 2008), graças às quais as crianças podem 
automatizar tanto os movimentos quanto as 
associações de cada estímulo à resposta per-
tinente. Se, em vez disso, não puder associar 
consistentemente uma determinada ação mo-
tora a um determinado estímulo, a criança não 
desenvolve o automatismo. Vamos considerar 
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os jogos modificados de “pega-pega”, propos-
tos por Tomporowski, McCullick e Pesce (2015) 
em um livro dedicado aos jogos de movimento, 
idealizado especificamente para desenvolver 
as funções cognitivas das crianças. Um jogo 
intitulado “Pedra, papel e tesoura” aplica o 
princípio cíclico da morra chinesa ao jogo de  
pega-pega: as crianças-tesoura perseguem 
crianças-papel, que perseguem as crianças-
-pedra, que, por sua vez, perseguem as crian-
ças-tesoura. Portanto, cada criança não  
poderá reagir com o mesmo tipo de compor-
tamento aos movimentos das outras crianças, 
já que terá que perseguir algumas crianças e 
fugir de outras. Esta condição recebe o nome 
de ASSOCIAÇÃO INCONSISTENTE ENTRE 
ESTÍMULO E RESPOSTA 8.

Há, ainda, um último aspecto a ser considera-
do para se obter o princípio da interferência 
contextual e das associações variadas entre 
estímulos e respostas motoras. Quando pro-
pomos às crianças a se exercitarem, não de-
vemos nos preocupar apenas em enriquecer 
o exercício com mudanças, alternando e va-
riando as ações motoras. Devemos também 
assegurar que a quantidade e a qualidade das 
mudanças que introduzimos tornem possível 
alcançar e manter a criança no chamado  
PONTO ÓTIMO DE ESTIMULAÇÃO 9. Isso foi 
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proposto por Guadagnoli e Lee (2004) para 
fazer funcionar a aprendizagem motora; foi 
reproposto por Diamond e Lee (2011) para 
promover o desenvolvimento de funções cog-
nitivas. Adele Diamond, uma cientista cana-
dense, diz claramente que as crianças que sem-
pre exercitam a mesma tarefa motora, mas sem 
a perceber como um “desafio”, porque não é 
aumentada progressivamente em dificuldade, 
não progridem no desenvolvimento cognitivo. 
O uso da variabilidade da prática, por outro 
lado, ajuda a criança manter ativo o desafio da 
e a atingir o ponto de estimulação ideal para 
seu corpo e mente. O segredo está em  
alternar a repetição e a mudança com o  
equilíbrio certo.

Este é, portanto, um desafio não só para a crian-
ça, mas também para o educador.

Nós, educadores, não devemos nos limitar a 
encontrar e continuamente redefinir a quan-
tidade e a qualidade das mudanças, dependen-
do do nível crescente de capacidades e habili-
dades da criança. Devemos também entender 
o nível de dificuldade percebido pela criança. 
Se a criança sente que a tarefa é desafiadora, 
mas está confiante em realizá-la, podemos con-
tar com o efeito energético da motivação e es-
timulador das emoções positivas. As variações, 
além de serem mentalmente exigentes,  
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também são divertidas e evitam o risco de té-
dio, que assume o controle quando são repe-
tidos os exercícios muitas vezes da mesma 
maneira. O título do nosso manual é claro: “Joy 
of Moving”. Nenhum dos jogos que apresenta-
mos  na Parte II do manual é repetitivo, uma  
vez que oferecemos diversas possibilidades  
de variação.

 2.4 | EM DIREÇÃO AO TOPO  
DA MONTANHA DO 
DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM MOTORA: A 
DISPONIBILIDADE VARIÁVEL

Do que foi dito até o momento, entendemos 
que, com a prática variada e aleatória, podemos 
“matar dois coelhos com uma cajadada só”. Em 
primeiro lugar, fornecemos à criança um re-
curso extra para avançar em direção ao topo 
do desenvolvimento motor, ajudando-a a su-
perar a BARREIRA DA PROFICIÊNCIA 10  (Hai-
bach et al., 2010; Figura 2.2) e a passar do 
desenvolvimento de padrões motores funda-
mentais (andar, correr, saltar, arremessar, agar-
rar, escalar, etc.) para aprender técnicas de 
movimento avançadas e diferenciadas. Além 
disso, uma vez que variar e randomizar as ações 
motoras requer um esforço mental maior, des-
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se modo, ajudamos a criança a desenvolver 
funções cognitivas. Por exemplo, para alterar 
uma ação de passar a bola para uma de dribles 
sem uma regularidade precisa (prática aleató-
ria), a criança deve inibir a repetição da ação 
anterior e, portanto, deve manter um alto nível 
de atenção. Em específico, um sistema de con-
trole central é colocado em questão, que é a 
ATENÇÃO EXECUTIVA 11  (Garon et al., 2008), 
um requisito importante para toda aprendiza-
gem escolar.

HABILIDOSO 11+ ANOS

PADRÕES MOTORES  

FUNDAMENTAIS 

1 A 6 ANOS

PERÍODO REFLEXIVO 

NASCIMENTO A 2 MESES

HABILIDADES MOTORAS  

ESPECÍFICAS AO CONTEXTO 

7 A 11 ANOS

PERÍODO PRÉ–ADAPTADO 

2 MESES A 1 ANOS

Barreira 
da proficiência

Figura 2.2 | A montanha do desenvolvimento motor (adap-
tado de J.E. Clark & J.M. Metcalfe, 2002. The Mountain of 
Motor Development. A Metaphor. In: J.E. Clark & J.H. Hum-
prey (eds.), Motor Development Research and Review, vol. 
2, pp. 163-190. Reston, VA: NASPE).
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A aprendizagem motora, assim como  
a aprendizagem intelectual, passa por  
TRÊS ESTÁGIOS 12: começa com um ESTÁGIO  
COGNITIVO12, continua com um ESTÁGIO 
ASSOCIATIVO12, e termina quando o  
ESTÁGIO AUTÔNOMO 12 é alcançado (Sch-
midt e Wrisberg, 2008; Figura 2.3a). Esta é 
uma progressão para o automatismo, para a 
execução de movimentos que progressivamen-
te exigem cada vez menos esforço mental. 
Quando, por exemplo, uma criança começa a 
praticar o drible, deve prestar muita atenção 
em como controlar seu movimento e o da bola. 
Para ter sucesso, deve praticar repetindo o 
mesmo gesto várias vezes da mesma maneira. 
Quando, com a repetição, conseguir automa-
tizá-la, se quisermos manter um nível ótimo 
de estímulo mental, poderemos introduzir mu-
danças de duas maneiras. Uma primeira  
maneira de passar da repetição para a  
mudança é introduzir novas exigências de  
coordenação, como alternar as duas mãos no 
drible, alternando a execução com as pernas 
flexionadas ou estendidas, avançando para 
frente. Dessa forma, reconduzimos a criança à 
“curva de aprendizagem”, isto é, a trazemos de 
volta ao estágio inicial, porque pedimos que 
ela crie novas formas, mais complexas do que 
o simples drible (Tomporowski et al., 2010; Fi-
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gura 2.3a). Uma segunda maneira de manter 
um bom nível de esforço mental, quando a crian-
ça automatiza o drible, é fazê-lo em condições 
variáveis: por exemplo, podemos introduzir no 
jogo outras crianças, que atuam como “pertur-
badoras” e forçam a criança que dribla a mudar 
sucessivamente de direção para evitá-las ou 
mudar completamente o tipo de ação, como 
interromper o drible e passar a bola para um 
parceiro, para evitar ser interceptada pelos 
oponentes (interferência contextual).

DESEMPENHO MOTOR

DESEMPENHO  MENTAL

COGNITIVO ASSOCIATIVO AUTONÔMO

ESTÁGIOS DA APRENDIZAGEM

Figura 2.2 |Estágios da aprendizagem motora e comprome-
timento mental nos modelos A) americano e B) europeu 
oriental. Modificado por Tomporowski, P., McCullick, B., e 
Pesce, C. (2015). Enhancing Children’s Cognition with Physical 
Activity Games. Champaign, IL: Human Kinetics.

A
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COMPROMETIMENTO  MOTOR

COMPROMETIMENTO   MENTAL

COORD. GROSSA COORD. FINA DISPONOBILIDADE 
VARIÁVEL

ESTÁGIOS DA APRENDIZAGEM

B

Essa segunda maneira de passar da repetição 
para a mudança durante a aprendizagem é evi-
denciada por especialistas da Europa Oriental 
que fizeram história na teoria do movimento 
(Meinel e Schnabel, 1998). Eles, assim como os 
americanos (Schmidt e Wrisberg, 2008), divi-
dem o processo de aprendizagem motor em 
três fases (Figura 2.3b), mas não consideram 
que a conquista do automatismo motor seja o 
estágio final de aprendizagem. Os dois primei-
ros ESTÁGIOS 13 , que Meinele Schnabel defi-
nem como COORDENAÇÃO GROSSA 13 e  
COORDENAÇÃO FINA 13, são muito seme-
lhantes aos estágios cognitivo e associativo 
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 2.5 | PROMOVENDO A 
VARIABILIDADE: PROCURANDO 
SOLUÇÕES PARA “REPETIR SEM 
REPETIR”

O que explicamos até agora sobre a variabilidade 
da prática baseia-se amplamente na ideia de 

do modelo americano. O terceiro estágio faz 
a diferença: diz respeito à DISPONIBILIDADE 
VARIÁVEL 13, já que a criança se torna capaz 
de adaptar a ação motora aprendida para usá-
-la efetivamente em outras situações. Este é 
claramente um estágio que requer envolvi-
mento mental renovado. Portanto, no início 
de uma aprendizagem motora, o envolvimen-
to mental é determinado pela necessidade de 
coordenar uma nova ação motora; no final, um 
envolvimento mental renovado é necessário 
para assegurar que a ação motora bem apren-
dida possa ser adaptada para explorá-la mes-
mo em outras situações, nas quais não pode 
ser replicada da mesma forma em que foi apren-
dida. A maioria dos nossos jogos evolui justa-
mente para que as crianças consigam utilizar 
a disponibilidade variável.

Mas a variabilidade da prática é como uma 
medalha: até agora, vimos uma face, agora 
passamos a conhecer e admirar a outra.
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que funcionamos como um computador: cada 
uma de nossas ações é a execução de um 
pacote de comandos, um PROGRAMA  
MOTOR 14 , armazenado em nosso centro de 
operações, o cérebro. Tentemos, agora, desviar 
nossa atenção das estruturas centrais que 
organizam o controle dos movimentos para 
como o que percebemos no ambiente influencia 
nossas ações, em um contínuo entrelaçamento 
entre percepção e ação.

Essa mudança de perspectiva nos leva  
a concentrar-nos não no resultado da apren-
dizagem, mas no processo que leva a esse 
resultado.

“O caminho em si é a meta” sugere a antiga 
sabedoria de Confúcio. Essa perspectiva tem 
raízes muito longínquas, que remontam na 
história do homem há 2.500 anos, mas cabe 
aplicá-la também à educação motora das 
crianças. Neste contexto, falamos sobre a 
abordagem ecológica, porque se concentra na 
interação contínua da criança com o seu 
ambiente. É aí que nasce e se difunde um 
modelo de ensino-aprendizagem motor “que 
vai ao cerne” (ENSINO-APRENDIZAGEM 
MOTORA “CORE-BASED” 15 ). O nome, muito 
cativante, indica que não se perde nos detalhes 
técnicos dos movimentos para aprender, mas 
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foca o essencial: oferecer à criança inúmeras 
situações que a estimulem a explorar e buscar 
soluções e envolvê-la a refletir sobre o que se 
está fazendo (Eloranta e Jakkola, 2007). Esses 
são ingredientes essenciais de muitos jogos 
de criatividade (Capítulo 9.2) e jogos para educar 
as habilidades de vida (Capítulo 10), para  
ensinar quais devemos passar dos estilos mais 
conhecidos de ensino reprodutivos para os 
produtivos, que apresentamos no Capítulo 3. 
Se quisermos entrar nesse modo fascinante 
de ensinar, devemos aceitar mudar de atitudes. 
Não seremos mais instrutores que prescrevem 
e demonstram às crianças o que devem fazer, 
introduzindo variações de movimentos e jogos 
de acordo com uma progressão do fácil para 
o difícil que são pré-determinadas; mas seremos 
facilitadores que estimulam as crianças a buscar 
soluções, de modo que elas “repitam sem nunca 
repetir” e, dessa forma, originando uma 
progressão de dificuldade espontaneamente.

“REPETIR SEM REPETIR” 16 : como é possível? 
Esta frase foi formulada há mais de meio século 
por um dos maiores cientistas do movimento 
do século XX, N.A. Bernstein. Aparentemente 
contraditória, ela significa que, quando se 
exercita, a criança tenta resolver um determinado 
problema motor várias vezes (ou seja, repete 
o processo de solução), buscando encontrar 
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soluções alternativas, sempre novas (ou seja, 
sem repetir a mesma solução). Portanto, esse 
modo de ensinar é chamado heurístico, do 
verbo grego ευρίσκω, que significa “descobrir”. 
Para encontrar o maior número de soluções 
possíveis, a criança deve aprender a inibir as 
respostas comuns – já fortemente automatizadas 
– e atualizar continuamente as informações 
em mente, para lembrar das soluções já 
encontradas e evitar repeti-las. Portanto, esse 
tipo de variabilidade da prática também  
envolve a criança mentalmente e coloca em 
ação as funções executivas, que descrevemos  
como os “maestros da orquestra” de nossos  
processos mentais.

Vamos, agora, tentar comparar concretamente 
como funcionam os dois lados da moeda da 
variabilidade da prática, ou seja, como podemos 
“prescrever” a variabilidade de uma maneira 
reprodutiva ou “facilitar” a variabilidade de 
uma maneira produtiva. Vamos imaginar que 
queremos ensinar a criança a superar os 
obstáculos.

Para ensinar de maneira prescritivo-repro-
dutiva, podemos inicialmente dividir o gesto 
da ultrapassagem de obstáculos em suas partes 
funcionais (ação da perna de abordagem e a 
ação da perna de apoio) e, demonstrando o 
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movimento, cada uma dessas duas partes deve 
ser executada separadamente antes de proceder 
à sua recombinação. Se fizermos a criança repetir 
uma parte várias vezes e depois a outra várias 
vezes, deixando constante a altura dos obstáculos 
e a distância entre eles, aplicamos a prática 
constante em blocos. Quando a criança consegue 
ultrapassar os obstáculos suficientemente bem, 
podemos começar a variar, alterando a altura 
dos obstáculos e a distância entre eles (prática 
variada da mesma habilidade), ou pedir às 
crianças que alternem a ultrapassagem de 
obstáculos com saltos no local, girando em torno 
de si mesmas (prática aleatória de diferentes 
habilidades).

Se, em vez disso, decidirmos ensinar de ma-
neira facilitadora-produtiva, nosso objetivo 
não é mais a MODELAGEM 17  de um gesto 
técnico específico para ultrapassar o obstácu-
lo, mas ajudar a criança a explorar maneiras 
diferentes de contornar essa dificuldade. Como 
explicamos no Capítulo 3, estamos lidando 
com tarefas semidefinidas, que são “abertas”, 
nas quais a criança recebe o ponto de partida 
(em pé diante de uma série de obstáculos), a 
meta (ultrapassar os obstáculos) e a regra (ul-
trapassar sobre os obstáculos e não abaixo), 
mas não o modo de dar os saltos até o ponto 
de chegada. Para aplicar o princípio de “repe-
tir sem repetir”, devemos fazer com que a  
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criança realize a tarefa várias vezes, mas a en-
corajando a encontrar uma nova maneira de 
ultrapassar os obstáculos a cada vez. A fim de 
não inibir a exploração das possibilidades por 
parte da criança, devemos evitar qualquer de-
monstração, porque a criança simplesmente 
imitaria nossos movimentos. Em vez disso, para 
ajudá-la a procurar suas soluções por si mes-
ma, podemos modificar as exigências da tare-
fa e as condições do ambiente. Por exemplo, 
se usarmos obstáculos relativamente altos, 
podemos esperar que a maioria das crianças 
consiga apenas soluções compostas de saltos 
simples de um pé após o outro, sem fase de 
voo. Se, por outro lado, também adicionarmos 
alguns pequenos obstáculos à série de obstá-
culos altos, é provável que as crianças também 
tentem outros tipos de saltos, como saltar e 
saltitar de várias maneiras sobre os obstácu-
los. Portanto, a alteração das condições am-
bientais é uma maneira de ampliar ou restrin-
gir as possibilidades de movimento do corpo 
da criança. Para facilitar a descoberta progres-
siva de muitas soluções diferentes, devemos 
organizar o ambiente de modo que ele acom-
panhe a tendência natural da criança para ini-
cialmente reduzir, isto é, CONGELAR 18  (free-
ze) e depois explorar, isto é, LIBERAR 18 (free) 
e finalmente explorar completamente, ou seja 
EXPLORAR 18 os GRAUS DE LIBERDADE 18 
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(Corbetta e Vereijken, 1999; Vereijken e Bon-
gaardt, 1999). No nosso exemplo, usar apenas 
obstáculos altos limita a gama de possíveis 
soluções, enquanto introduzir obstáculos bai-
xos amplia a gama de possíveis soluções, fa-
zendo com que as crianças explorem formas 
novas e mais complexas de coordenar os mo-
vimentos das várias partes do corpo, ou seja, 
de liberar graus de liberdade de movimento.

Já comentamos que outra fonte relevante de 
variabilidade é em relação à associação 
percepção-ação, já que o que a criança percebe 
influencia sua ação. Para criar uma progressão 
educacional que vai da repetição à mudança, 
alguns autores da abordagem ecológica propõem 
um esquema muito útil (Figura 2.4, Savelsberg 
e van der Kamp, 2001). Quando a criança se 
envolve nas primeiras vezes em uma tarefa 
perceptivo-motora, devemos ajudá-la a reforçar 
uma única associação entre um estímulo e uma 
resposta motora. Tomemos novamente o 
exemplo dos obstáculos, usados para comparar 
a “prescrição” e a “facilitação” da variabilidade. 
Podemos criar obstáculos baixos e pedir às 
crianças que os ultrapassem saltando sobre 
eles: isso corresponde ao “congelar” os GRAUS 
DE LIBERDADE PERCEPTIVO-MOTOR 19 , pois 
há apenas um tipo de estímulo (obstáculo baixo, 
info1 no esquema) que a criança deve sempre 
reagir da mesma maneira (saltar, mov1 no 
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esquema). Quando a criança aprendeu e é 
capaz de fazer essa associação, outra associação 
estímulo-resposta pode ser adicionada, talvez 
acrescentando obstáculos mais altos (info2) e 
pedindo a ela que ultrapasse por eles (mov2): 
desta forma, nós prosseguimos para “LIBE-
RAR” 18 os graus de liberdade.

Mas o estágio mais interessante é quando as 
crianças chegam a “EXPLORAR” 18 os graus de 
liberdade perceptivo-motor: para alcançá-lo, 
podemos usar obstáculos altos e baixos de duas 
cores (amarelo e azul), a fim de termos alguns 
altos e alguns baixos de ambas as cores e pedir 
às crianças que prestem atenção à cor dos 
obstáculos para ultrapassar (mov1) sobre os 
obstáculos amarelos (info3) e passar por baixo 
(mov2) dos azuis (info4). Dessa forma, teremos 
aumentado a dificuldade da tarefa motora, pois 
as crianças também terão que ultrapassar os 
obstáculos altos e passar por baixo de obstáculos 
baixos. Além disso, alternando o critério “altura” 
com o novo critério “cor”, continuaremos 
estimulando a flexibilidade cognitiva, porque 
as crianças devem continuamente mudar sua 
atenção da altura para a cor dos obstáculos (e 
vice-versa) e lembrar que tipo de movimento 
devem ser associados a eles. Em todas essas 
variações perceptivo-motoras, a tarefa pode 
ser ensinada de forma prescritiva, se explicarmos 
e demonstrarmos às crianças como passar por 
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cima e por baixo dos obstáculos, ou 
heuristicamente, se não demonstrarmos e de 
fato fizermos as crianças passarem de modo 
sempre diferente toda vez que passarem pelo 
mesmo obstáculo.

Figura 2.3 | Graus de liberdade perceptivo-motor e pro-
gressão para a variabilidade (adaptado de G.J.P. Savelsber-
gh & J. van der Kamp, 2001. Traning Must Be as Specific as 
Possible, But Not Always! Insight, 4, 48-49.)

Congelar GdL 
Repetir e reforçar a 
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uma única infor-
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único movimento 

(mov1)

Exemplo: Info1 – 
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Liberar GdL  
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(info2– mov2, etc.) 
Exemplo: 

Info1 – mov1: ul-
traparssar os ob-
stáculos baixos 

Info2 – mov2: pas-
sar por baixo dos 
obstáculos altos

Explorar GdL  
Usar informações 

(info1) para diferentes 
ações motoras (mov1, 

mov2) e usar infor-
mações diferentes 

(info1, info3) para o 
mesmo movimento  

Exemplo: intercalar en-
tre: a) ultrapassar os ob-
stáculos baixos e passar 
por baixo dos obstáculos 

altos independente-
mente da cor 

b) ultrapassar os  
obstáculos amarelos e 
passar por baixo dos  

obstáculos azuis,  
independentemente  

da altura

INFO 1 INFO 1 INFO 1MOV 1 MOV 1

MOV 1

MOV 2 MOV 2

MOV 2

MOV 3

MOV 4

INFO 2 INFO 2

INFO 3 INFO 3

INFO 4 INFO 4

MOV 1

MOV

MOV

MOV

INFO

INFO

INFO



146

Capítulo 2

Em suma, a principal diferença está em como 
passamos progressivamente da repetição para 
a mudança: podemos prescrever a variabilidade 
ou facilitá-la de maneira heurística. O  
ensino prescritivo é usado principalmente  
para modelar técnicas motoras e esportivas 
específicas, como a exemplificada do percurso 
com obstáculos, enquanto o ensino heurístico 
é usado principalmente para promover o 
desenvolvimento geral de esquemas motores 
básicos, como aqueles exemplificados em saltar, 
saltitar ou rastejar.

 2.6 | “RAINHA, RAINHAZINHA, 
QUANTOS PASSOS DEVO DAR...?”  
O CAMINHO DA DESENVOLTURA 
MOTORA LEVA À DESTREZA,  
A RAINHA DAS CAPACIDADES  
DE COORDENAÇÃO      
Se este título o(a) intriga, saiba que “Rainha, 
rainhazinha” é um jogo tradicional popular, 
incluído entre os muitos que apresentamos 
neste manual (você pode encontrá-lo no jogo 
“A cadeira musical” do Capítulo 8.2). Agora que 
vimos os dois lados da variabilidade e apreciamos 
o seu valor, só nos resta entender como integrá-
los, para nomear o “caminho” e a “meta” do 
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aforismo de Confúcio (“O caminho em si é a 
meta”): o caminho é o da desenvoltura motora, 
a meta é atingir a destreza, que é a rainha das 
capacidades de coordenação motora.

Os ensinos prescritivos e heurísticos não são 
mutuamente exclusivos, mas complementares. 
Imagine que cada gesto da ação motora ou gesto 
técnico esportivo que ensinamos às crianças 
seja uma peça de um jogo de construção: quanto 
maior o número de peças que a criança tem 
disponível, maior será a possibilidade de criar 
muitas construções diferentes. Como todo 
movimento aprendido corresponde a um 
programa motor disponível no cérebro para 
realizá-lo, a criança que possui muitos programas 
motores bem estruturados pode aprender a 
usá-los para “construir” soluções (ações) novas 
e originais para os problemas motores que 
surgirão na escola, no esporte e na vida. Na 
busca por novas soluções motoras, a criança 
pode alterar a posição das peças dentro da 
construção ou adicionar novas peças. Em ambos 
os casos, desestabilizará a construção, pois terá 
que abandonar a execução de movimentos já 
automatizados e estabilizados fortemente, para 
se aventurar na execução de uma coordenação 
nova e, portanto, ainda instável, que só na prática 
se consolidará.
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Portanto, nossa tarefa como educadores é 
acompanhar as crianças neste equilíbrio entre 
estabilidade e instabilidade.

Vamos nos referir especificamente aos jogos 
deste manual. Eles são construídos de modo 
em que as crianças podem se tornar capazes 
de realizar movimentos muito precisos e manter 
tal precisão se surgirem fatores perturbadores 
no ambiente de jogo (estabilidade), mas também 
capazes de adaptar esses movimentos de modo 
flexível ou selecionar outros, para responder 
efetivamente às mudanças que ocorrem no 
ambiente (flexibilidade). Isso significa que 
devemos oferecer às nossas crianças a 
oportunidade de experimentar habilidades 
motoras nas quais, depois de termos atingido 
um nível suficiente de estabilidade, geramos 
especificamente instabilidade, mudando as 
regras do jogo ou as características do ambiente 
do jogo, para provocar a transição de velhas a 
novas formas e estratégias de coordenação 
motora. Todas as variações de cada jogo, descritas 
nas seções apropriadas “Como fazer evoluir o 
jogo – Da repetição à mudança”, apontam para 
esse objetivo.

Em suma, a repetição leva à estabilidade e 
redução da demanda mental, enquanto a 
mudança leva à flexibilidade e a uma demanda 
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mental renovada e, em particular, a um estímulo 
da flexibilidade cognitiva (Tomporowski et al., 
2015), aos quais se dedicam os jogos do Capítulo 
9.2.1. O interesse pela demanda mental que 
pode ser gerada pela aplicação dos princípios 
da variabilidade da prática baseia-se não apenas 
nas evidências atuais das ciências – sobretudo 
das neurociências-motoras (Fish e Ben-Soussan, 
no prelo), mas tem suas raízes mais profundas 
no passado cultural das ciências motoras. 
Voltamos a citar o famoso cientista russo N.A. 
Bernstein, que no final da década de 1940 
escreveu um livro intitulado “On Dexterity and 
its Development” (Sobre a destreza e seu 
desenvolvimento).  A cortina de ferro que 
durante décadas segregou os seres humanos 
– e com eles, as suas culturas – impediu a 
publicação deste então texto vanguardista. Foi 
só em 1991, dois anos após a queda do Muro 
de Berlim, que foi publicado pela primeira vez 
em russo. Em 1996, finalmente foi publicado 
em inglês por cientistas que contribuíram muito 
para o desenvolvimento da abordagem ecológica 
da aprendizagem motora (Latash e Turvey, 
1996).

Bernstein definiu a DESTREZA 20  como a capa-
cidade de encontrar uma solução motora em 
cada situação, isto é, encontrar uma solução 
motora para cada problema emergente. Portanto,  
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sua definição de destreza está intimamente 
ligada aos conceitos de exploração, descoberta  
e flexibilidade. Mais precisamente, ele  
considerava a destreza como a capacidade de 
resolver um problema com exatidão, velocidade,  
racionalidade e desenvoltura. A riqueza de 
recursos, “resourcefulness”, que Bernstein 
acreditava ser o coração da destreza, combina 
aspectos de estabilidade, contra mudanças 
inesperadas no ambiente e flexibilidade, para 
se adaptar a elas apropriadamente. Isso envolve, 
em grande parte, as funções cognitivas às quais 
mais de uma vez nos referimos como “maestros 
da orquestra” da nossa mente: as funções 
executivas. Esse conceito é muito fascinante, 
considerando-se que, naquela época, nos 
longínquos 1940, ainda não havia menção às 
funções executivas e ao seu papel de regular 
e adaptar nossas ações com flexibilidade. No 
entanto, Bernstein já havia intuído que uma 
ação “correta” depende do bom funcionamento 
das partes do cérebro que surgiram mais 
recentemente na história da evolução das 
espécies, as áreas frontais do córtex cerebral, 
local primário – sabemos hoje – das funções 
executivas. Bernstein também sabiamente 
reconheceu que a construção de uma ação 
“correta” coincide tanto com a capacidade de 
variar de modo flexível os movimentos, com 
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alto esforço mental quanto com a capacidade 
de executar rotinas de movimento estabilizadas 
com baixo esforço mental:

“Todos os movimentos ou ações que podemos 
considerar, sem hesitação, ‘corretos’ são sempre 
compostos por pelo menos dois níveis. O nível 
de comando de um movimento correto ou de 
uma ação correta apresenta características 
excepcionais de comutabilidade, desenvoltura 
e manobrabilidade, enquanto os níveis básicos 
que o sustentam têm características igualmente 
excepcionais de harmonia, obediência e precisão 
executiva. Anteriormente, comparamos o nível 
de comando e os níveis básicos com um cavaleiro 
e um cavalo (...) a destreza não pode ser 
manifestada apenas pelo cavaleiro ou apenas 
pelo cavalo; a destreza torna-se possível somente 
quando o cavaleiro é perspicaz e o cavalo é 
obediente e preciso” (Latash e Turvey, p.157).

Para promover o desenvolvimento da destreza 
na educação e no treinamento, Bernstein propôs 
adotar o estilo de ensino de descoberta, que 
descrevemos no próximo capítulo. De fato, de 
acordo com Bernstein, após os primeiros estágios 
de aprendizagem, os educadores e treinadores 
devem garantir que a criança se depare com 
várias perturbações e dificuldades e que 
fortaleçam o núcleo da destreza: desenvoltura, 
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comutabilidade e manobrabilidade. “Rainha, 
Rainhazinha, quantos passos devo dar para 
chegar ao seu castelo?”: temos que dar muitos, 
corretamente, mas também rapidamente, com 
racionalidade mas também com desenvoltura, 
porque “longo é o caminho” que leva à destreza 
e “estreito é o caminho” para passar entre Cila 
e Caríbdis. Nossa esperança é caminhar com 
você e com as crianças nessa direção, seguindo 
confiantes e apaixonadamente entre as inúmeras 
curvas do labirinto de jogos.
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Palavras-chave

1. VARIAÇÃO: dispor de um amplo re-
pertório de comportamentos motores 
para uma função específica ou uma ta-
refa motora específica. Variabilidade: ca-
pacidade de selecionar, do repertório, a 
melhor estratégia motora para uma de-
terminada circunstância.
2. ANÁLISE DE TAREFAS: existem vários 
tipos de análise de tarefas descritos na 
literatura. Neste contexto, nos referimos 
à análise da tarefa motora por meio de 
fluxogramas para estimar o tipo de ca-
pacidades motoras, cognitivas e habili-
dades de vida que são estimuladas em 
uma criança, fazendo-a realizar deter-
minada tarefa ou jogo de movimento.
3. POLIESPORTIVIDADE:  deixar as crian-
ças praticarem mais esportes em para-
lelo ou em uma rotação sazonal, semes-
tral ou anual.
4. MULTILATERALIDADE: fazer as crian-
ças praticarem apenas um esporte, mas 
também utilizando meios e métodos de 
exercício típicos de outros esportes.

Capítulo 2
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Palavras-chave

5. TRANSFERÊNCIA DE APRENDIZA-
GEM:  efeito da aprendizagem anterior 
sobre a próxima. Transferência aproxi-
mada (ou estreita): entre duas habilida-
des motoras semelhantes, compartilha-
das tanto pelas habilidades motoras 
subjacentes, quanto pelo tipo de coor-
denação motora e de efetores (por exem-
plo: dois tipos de arremesso com as mãos, 
saltos, galope para a frente e lateral). 
Transferência distanciada (ou ampla): 
entre duas habilidades motoras diferen-
tes, mas unidas por algumas habilidades 
motoras subjacentes (por exemplo: ar-
remessar e chutar, interceptar um obje-
to em voo ou desviar de sua trajetória).
6. PRÁTICA EM BLOCOS: repetir a mes-
ma tarefa que envolve a execução repe-
tida da mesma habilidade (por exemplo, 
saltos repetidos). Prática constante:  
repetir apenas uma variação de uma  
determinada tarefa motora, sempre usan-
do os mesmos efetores, a mesma força 
e velocidade (por exemplo, arremessar 
com a mão direita a uma distância fixa). 
Prática aleatória: realizar diferentes  

Capítulo 2
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tarefas que envolvam a execução de dife-
rentes habilidades sem uma ordem regular 
(por exemplo, saltos e arremessos).  
Prática variada: repetir diferentes varia-
ções do mesmo gesto, alterando em cada 
tentativa os efetores, a força ou a veloci-
dade (por exemplo, arremessos em dife-
rentes distâncias, com a mão direita ou 
esquerda).
7. INTERFERÊNCIA CONTEXTUAL: um  
fenômeno no qual, embora a execução  
repetida do mesmo movimento conduza a 
melhores resultados de aprendizagem a 
curto prazo, a prática de diferentes tarefas 
em sequência aleatória — isto é, com in-
terferência entre diferentes habilidades — 
leva a aprendizagem melhor e mais estável 
a longo prazo.
8. ASSOCIAÇÕES ESTÍMULO-RESPOSTA: 
Consistente: a associação entre determi-
nado estímulo e uma determinada  
resposta motora é sempre a mesma.  
Inconsistente: um dado estímulo requer 
diferentes respostas motoras, dependendo 
do momento e do contexto.
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Palavras-chave

9. PONTO ÓTIMO DE ESTIMULAÇÃO  
ponto de equilíbrio instável entre o nível 
de complexidade da tarefa e o nível atual 
de capacidade e habilidade da criança.
10. BARREIRA DA PROFICIÊNCIA: todas 
as crianças desenvolvem padrões motores 
básicos, mas, sem experiências de apren-
dizagem adequadas, não podem diversi-
ficá-los e melhorá-los e, assim, superar a 
barreira da proficiência.
11. ATENÇÃO EXECUTIVA: é um sistema 
central de controle da atenção, que regu-
la como, quando e com que prioridade 
atenção é voltada para alguma coisa. É a 
base de todas as funções executivas e de 
sua integração.
12. ESTÁGIOS DA APRENDIZAGEM MO-
TORA: Estágio cognitivo: caracterizado 
pelo controle analítico de movimentos e 
alto envolvimento cognitivo. Estágio  
associativo: caracterizado pela automa-
ção progressiva dos movimentos e redu-
ção do envolvimento cognitivo. Estágio 
autônomo: é caracterizado pela automa-
ção máxima de sequências motoras longas 
e envolvimento cognitivo mínimo.

Capítulo 2
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Palavras-chave

13. ESTÁGIOS DE APRENDIZAGEM  
MOTORA: Coordenação grossa: a crian-
ça realiza uma nova tarefa motora nunca  
antes feita com movimentos “grosseiros” 
e ineficientes. Coordenação fina: os mo-
vimentos se tornam mais fluidos, automa-
tizados e eficientes do ponto de vista bio-
mecânico e energético. Disponibilidade 
variável: a criança se torna capaz de  
aplicar as habilidades motoras aprendidas 
em um ambiente estável, mesmo sob  
condições ambientais imprevisíveis.
14. PROGRAMA MOTOR: conjunto de  
comandos organizados que vão do cére-
bro para os músculos para movimentar o  
corpo de determinadas maneiras.
15. ENSINO-APRENDIZAGEM MOTORA 
“CORE-BASED”: procura oferecer às crian-
ças muitas situações nas quais elas são 
estimuladas a solucionar problemas mo-
tores, que levam a refletir e focar na prá-
tica e no processo de aprendizagem, e não 
no resultado final.

Capítulo 2
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16. REPETIR SEM REPETIR: a prática não 
significa repetir sempre a mesma solução 
de uma determinada tarefa, mas repetir o 
processo de solução.
17. MODELAGEM (MODELING) OU  
APRENDIZAGEM OBSERVACIONAL: 
aprender as principais ações de uma de-
terminada tarefa motora, imitando o mo-
delo demonstrado por outra pessoa.
18. GRAUS DE LIBERDADE: Congelar GdL: 
reduzir a gama de soluções motoras às 
mais simples e mais estáveis, com menor 
intervenção combinada de partes do cor-
po (menor coordenação intersegmentar). 
Liberar GdL: ampliar a gama de soluções 
motoras, facilitando a exploração de uma 
coordenação mais complexa e menos es-
tável. Explorar GdL: aproveitar ao máximo 
as forças externas e reativas para obter 
soluções motoras eficazes.

Palavras-chave
Capítulo 2
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19. GRAUS DE LIBERDADE PERCEPTIVO-
-MOTOR: Congelar GdL: repetir e reforçar 
uma única associação estímulo-resposta. 
Liberar GdL: repetir e reforçar novas as-
sociações estímulo-resposta e passar  
de uma para outra. Explorar GdL: associar 
um estímulo alternativamente com mais 
de uma resposta e uma resposta a  
mais de um estímulo.
20. DESTREZA: capacidade de encontrar 
uma solução motora para todos os pro-
blemas emergentes.

Palavras-chave
Capítulo 2
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“Produzir ou reproduzir?” Se houvesse uma 
resposta clara e precisa a essa pergunta, não 
haveria razão para escrevermos este capítulo 
e para você lê-lo. No capítulo anterior, falando 
sobre a variabilidade como a alma do nosso 
método, já colocamos “uma pulga atrás da  
orelha”, sugerindo que podemos tanto pres-
crever a variabilidade de uma forma reprodu-
tiva, quanto facilitá-la de forma produtiva, e 
que o melhor é aprender a integrar essas duas 
formas de ensinar. Neste capítulo, entramos 
no terreno entre esses dois extremos, para 
descobrir a riqueza da gama de estratégias e 
estilos de ensino, que vão desde o mais repro-
dutivo até o mais produtivo. Dessa forma, ten-
tamos nos abastecer para explorar melhor o 
capital humano que é confiado a nós quando 
educamos nossas crianças com jogos de mo-
vimento.

Há muitos pensamentos sobre educação, ditos 
por pessoas de excelência que deixaram sua 
marca na história da humanidade. Gostamos 
de mencionar um iluminador: “A educação é o 
grande motor do desenvolvimento pessoal. É 
graças à educação que a filha de um fazendei-
ro pode se tornar médica, o filho de um mine-
rador o dono de uma mina ou uma criança 
nascida em uma família pobre o presidente de 
uma grande nação. Não é o que nos é dado, 
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mas a capacidade de valorizar ao máximo o 
que temos que distingue uma pessoa da ou-
tra” (Nelson Mandela). A fim de “valorizar ao 
máximo o que cada uma de nossas crianças 
tem” e de criar novos caminhos para a mobi-
lidade social, um estilo único de ensino não é 
suficiente. Precisamos aprender a tocar todas 
as cordas da harpa educacional.

 3.1 | EXISTE “O” ESTILO DE 
ENSINO IDEAL? A VARIABILIDADE 
NO USO DOS ESTILOS

Por ESTILO DE ENSINO 1 entende-se a inte-
ração que é gerada entre o educador e a crian-
ça, na qual os comportamentos de um influen-
ciam o do outro e permitem alcançar certos 
objetivos. Com o passar do tempo, passamos 
a considerar que não existe “o” estilo de ensi-
no por excelência, mas que o estilo mais apro-
priado depende dos objetivos da aula, do tipo 
de tarefas que a compõem, dos estudantes, 
do contexto e do próprio educador. Infeliz-
mente, as evidências disponíveis parecem su-
gerir que grande parte do ensino em Educação 
Física   — e não apenas dela — permanece limi-
tado a estilos de ensino mais tradicionais, ba-
seados no comando, na demonstração e na 
reprodução de um determinado modelo (Sal-
vara et al., 2006). 
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Ao contrário, devemos estar cientes do fato 
de que nenhum estilo de ensino merece uma 
supremacia sobre os demais: trata-se de apren-
der a selecionar e usar o estilo apropriado  
de tempos em tempos e desenvolver uma  
FLEXIBILIDADE DELIBERADA 2 ao se mudar 
de estilo. Existem vários bons motivos para 
adotar essa configuração flexível:

• É natural que todo educador desenvolva um 
estilo pessoal de ensino. No entanto, perma-
necer ancorado unicamente a esse estilo — 
embora seja eficaz — poderia limitar nossas 
possibilidades e, portanto, o escopo de nossa 
contribuição para o desenvolvimento e apren-
dizagem da criança.

• As crianças são indivíduos únicos, que apren-
dem de maneiras diferentes, têm diferentes 
necessidades e aspirações e, em nossa socie-
dade cada vez mais multiétnica, vêm de dife-
rentes origens culturais. Consequentemente, 
se como Nelson Mandela nos diz, quisermos 
valorizar ao máximo o potencial de cada pes-
soa, precisamos integrar mais estilos de ensi-
no. Isso também nos ajudará a não excluir nin-
guém, uma vez que um dos objetivos da 
educação é promover a inclusão (Byra, 2006).

• Além dos objetivos de ensino relacionados 
aos conteúdos motores e esportivos específi-
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cos, a Educação Física e Esportiva tem a pos-
sibilidade de estimular na criança o desenvol-
vimento de capacidades e habilidades que não 
são apenas motoras, mas também cognitivas, 
sociais, emocionas e éticas (Bailey et al., 2013). 
É compreensível que um único estilo de ensi-
no não seja capaz de envolver todas essas 
possibilidades.

Este capítulo sobre estilos e estratégias de 
ensino nos ajuda a entender a estrutura geral 
em que contém as informações “úteis” que 
fornecemos para cada jogo, na seção intitula-
da “Como fazer o jogo funcionar — Estratégias 
didáticas”. Além de estratégias organizacionais 
simples para evitar problemas no jogo, há tam-
bém indicações de métodos que podem ser 
facilmente vinculados aos estilos de ensino 
produtivos ou reprodutivos. É importante con-
siderar também, enquanto ensinamos um jogo, 
a possibilidade de ter que variar as atividades 
enquanto estiverem em andamento, caso as 
crianças não respondam como previsto. Isto é 
o que nos ajuda na seção especial de jogos 
chamada “Como evoluir o jogo — Da repetição à 
mudança”, onde apresentamos uma progressão 
de variações do jogo-base. Se o jogo-base não 
funciona porque é muito difícil para o seu gru-
po de crianças, no início da ficha você encon-
tra a seção “Antes de começar o jogo”, que per-
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mite fazer com que as crianças exercitem, de 
forma simplificada, com atividades preparató-
rias, as habilidades necessárias para o jogo real 
funcionar. Além disso, os problemas didáticos  
poderiam derivar do fato de que, diferente-
mente das tarefas realizadas em aula para apren-
der conteúdos teóricos, os exercícios de ativi-
dades motoras são realizados explicitamente, 
onde todas as crianças presentes podem fazer 
comparações. Isso poderia desencorajar os 
menos dotados, menos desenvolvidos, menos 
habilidosos, com problemas de excesso de 
peso ou com distúrbios de desenvolvimento 
de coordenação (Developmental Coordination 
Disorder, DCD). Se, para algumas crianças, a 
aula de Educação Física pode ser uma opor-
tunidade para mostrar suas habilidades e com-
petências, para outras, especialmente para as 
crianças menos experientes, a exposição po-
deria ser um fator desmotivador e uma possí-
vel fonte de medo. Para evitar que isso acon-
teça, é importante criar uma atmosfera 
acolhedora e emocionalmente positiva, na qual 
é possível cometer erros sem consequências 
e que não seja permitido ridicularizar a inca-
pacidade dos outros. Na última parte deste 
capítulo, discutimos também como criar no 
grupo um clima que ajude todas as crianças a 
satisfazer a necessidade de se sentirem autô-
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nomas nas escolhas, competentes na ação e 
parte de uma rede social de um grupo acolhe-
dor e cooperativo.

 3.2 | DO ENSINO EM “PRETO E 
BRANCO” AO USO DO ARCO-ÍRIS 
DOS ESTILOS DE ENSINO

Os estilos de ensino baseiam-se essencialmen-
te em duas capacidades que, em diferentes 
medidas, estão presentes em todos os seres 
humanos: a capacidade de reproduzir, ou seja, 
“copiar” ideias, procedimentos, movimentos e 
modelos já conhecidos (ESTILOS REPRODU-
TIVOS 3, diretivos ou centrados no educador) 
e a capacidade de produzir, isto é, buscar no-
vos princípios, regras, conhecimentos, movi-
mentos ou modelos (ESTILOS PRODUTI- 
VOS 4, não diretivos, centrados no estudante).

Se adotarmos um estilo reprodutivo, selecio-
namos a habilidade a ser apresentada, demons-
tramos como ela deve ser realizada, estrutu-
ramos uma progressão apropriada das tarefas 
para facilitar a aprendizagem dessa habilidade, 
fornecemos às crianças o tempo para se de-
dicarem à prática e um feedback específico 
para seu desempenho; finalmente, estrutura-
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mos novas tarefas para aulas futuras de acor-
do com o que já foi aprendido. Do ponto de 
vista cognitivo, o uso de um tipo de estilo re-
produtivo estimula as crianças sobretudo a 
memorização de PROGRAMAS MOTORES 5  
e sua recordação da memória, quando preci-
sam ser realizados novamente.

Por outro lado, se vamos em direção a estilos 
produtivos, conduzimos progressivamente as 
crianças a tomar decisões sobre como usar os 
materiais e o espaço, como formar os grupos 
e definir os papéis dentro deles, qual tarefa 
escolher inicialmente e quando e como pro-
gredir, como avaliar o desempenho e como 
descobrir novas soluções para os problemas 
motores. Mas esses são os extremos de um 
continuum muito rico. Além das diferentes 
terminologias das várias escolas de pensamen-
to, todas consideram a “cadeia de tomadas de 
decisão... [Ou seja]... quem toma que decisão 
sobre o que e quando” (Mosston & Ashwort, 
2008). Como consequência, as classificações 
de estilos de ensino — e estratégias que po-
dem ser adotadas dentro de cada um — foram 
organizadas de acordo com um continuum de 
variações progressivas que levam de um esti-
lo no qual o educador toma todas as decisões  
(ESTILO COMANDO 3) a outro em que a crian-
ça decide autonomamente e assume a corres-
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ponsabilidade das ações educativas (ESTILO 
DE AUTOAPRENDIZAGEM 4), passando por 
tipos de estilos intermediários em que a to-
mada de decisão é compartilhada. O grau de 
compartilhamento na tomada de decisões en-
tre o educador e as crianças é, portanto, uma 
“questão de estilo”.

Uma classificação simples e não muito deta-
lhada (Figura 3.1) ajuda-nos a colorir a varie-
dade entre os dois extremos — reprodutivo e 
produtivo — inserindo entre eles duas catego-
rias intermediárias: os estilos de assimilação  
e de descoberta  (Salvara et al., 2006).

Os estilos de assimilação diferem um pouco 
do estilo comando, no qual os educadores de-
cidem quando e o que fazer e como avaliar. 
De fato, depois de apresentar à criança o que 
ela tem que fazer e de organizar o ambiente, 
damos a ela um tempo para exercitar-se (ES-
TILO DA PRÁTICA 7), a possibilidade de moni-
torar independentemente “como está indo” 
(ESTILO DE AUTOAVALIAÇÃO 7), individual-
mente ou em duplas (ESTILO RECÍPROCO 7), 
ou disponibilizamos várias oportunidades e 
tarefas a serem realizadas mais ou menos di-
fíceis, dentre as quais a criança pode selecio-
nar aquelas que considera mais adequadas 
para ela naquele momento, em relação às suas 
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capacidades e habilidades atuais (ESTILO POR 
NÍVEIS DE DIFICULDADE  7). Este estilo pode 
ser utilizado em muitos dos nossos jogos, por 
exemplo, naqueles feitos com uma narração 
como os “Contos de fadas rítmicos” do capí-
tulo 8.2. A cada dramatização de uma nova 
cena para realizá-la, pode-se sugerir às crian-
ças mais opções com diferentes níveis de di-
ficuldade e deixá-las livres para escolher o ní-
vel de dificuldade mais confortável para cada 
uma.

Neste ponto do continuum de estilos de en-
sino, existe a linha divisória, definida como o 
LIMIAR DA DESCOBERTA8. Se quisermos atra-
vessar esse limiar, devemos apresentar à crian-
ça uma tarefa que representa um problema 
motor para ela e deixar espaço para a liberda-
de de decidir como fazê-lo. Como verá na In-
trodução Geral à Parte II do manual que inclui 
nossos jogos, a ordem do Capítulo 7 (“Jogos 
para desenvolver aptidão física”) ao Capítulo 
10 (“Todos os jogos convergem para habilida-
des de vida”) não reflete apenas a ordem que 
damos aos quatro pilares do nosso método, 
que parte da consequência mais direta da ati-
vidade motora — a aptidão física — e vai mui-
to além das habilidades de domínio motor — as 
habilidades de vida. A ordem que demos tam-
bém reflete uma progressão dos estilos de 
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ensino: você verá que nos movemos de uma 
predominância de estilos de reprodução e as-
similação nos Capítulos 7-8 a uma predomi-
nância de estilos de descoberta e produção 
nos Capítulos 9-10, com a mais alta manifes-
tação de estilos produtivos em jogos para de-
senvolver a criatividade motora (Capítulo 9.2) 
e habilidades de vida (Capítulo 10).

Você também notará que a linha de demarca-
ção da descoberta em nossos jogos está bor-
rada: nas variações que propomos para cada 
jogo, na seção “Como fazer evoluir o jogo — da 
repetição à mudança”, você descobrirá que um 
jogo que começou como reprodutivo pode 
evoluir para produtivo. Isso ficará claro quan-
do perceber que alguns dos jogos nos Capítu-
los 7-9 são apresentados com nova vestimen-
ta no Capítulo 10. A trama do tecido dessa 
nova vestimenta é a habilidade de vida que 
vamos ensinar com esses jogos; a textura do 
tecido são os estilos de ensino que, ultrapas-
sando o limiar da descoberta, tornam-se  
completamente produtivos.
Figura 3.1| Diagrama de árvore para mapear as solicitações 
de coordenação motora do jogo “Um, dois, três ... Estrela!”
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Além desse limiar, encontramos diferentes ti-
pos de exploração e descoberta de soluções. 
Se nós, educadores, temos em mente a única 
solução correta possível para determinada  
tarefa, podemos ajudar nossas crianças a des-
cobri-la, fazendo-as pensar em questões que 
as conduzam à solução (ESTILO DA DESCO-
BERTA ORIENTADA 7) ou podemos deixá-las, 
por meio de tentativas e erros, descobrir que 
existe apenas uma solução possível (ESTILO 
DE DESCOBERTA CONVERGENTE 7). Se, por 
outro lado, desejamos maximizar a exploração 
em várias direções, devemos dar às crianças 
tarefas nas quais elas devem explorar as dife-
rentes soluções possíveis e relevantes da  
tarefa (ESTILO DE DESCOBERTA DIVERGEN-
TE 7). Do ponto de vista cognitivo, esse tipo 
de estilo estimula a inibir ativamente soluções 
já fornecidas, rotineiras e habituais, e a se en-
volver com a exploração e a descoberta.

Toda atividade motora — como qualquer outra 
atividade voltada para habilidades de apren-
dizagem — contém aspectos que podem ou 
devem necessariamente ser ensinados usando 
um estilo reprodutivo, mas também outros  
aspectos que podem ou devem ser ensinados 
usando um estilo produtivo. Os conceitos de 
variação e variabilidade que introduzimos no 
Capítulo 2 também se aplicam aos estilos de 
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ensino: para ensinar com eficácia nossos jogos, 
temos que dominar uma gama ampla de esti-
los (variação), mas também devemos ser ca-
pazes de selecionar de tempos em tempos o 
estilo mais eficaz (variabilidade), seja quando 
passamos de um jogo para outro, seja quando  
passamos de uma variação para outra do mes-
mo jogo.

Para aplicar variação e variabilidade à nossa 
maneira de ensinar, devemos, antes de mais 
nada, nos poupar de dois estereótipos que 
pode nos fazer optar por uma escolha exclu-
sivamente que favorece o estilo de ensino re-
produtivo. Um estereótipo do mundo do en-
sino está contido em declarações como: “Está 
tudo bem deixar a criança livre para brincar, 
explorar e descobrir enquanto for pequena, 
mas, à medida que cresce, deve ser orientada 
seriamente para a aprendizagem”. Como se 
brincar não fosse algo sério...

E aqui está o segundo estereótipo, aquele que 
domina o mundo esportivo: “Em teoria, é boa 
a ideia de fazer com que as crianças realizem 
tarefas criativas, nas quais são livres para en-
contrar suas soluções, mas... na prática, isso 
não é possível no esporte, porque há elemen-
tos técnicos muito específicos que precisam 
ser aprendidos a tempo para competir!”. Como 
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se pudéssemos nos permitir a usar estilos pro-
dutivos baseados em exploração e liberdade 
de escolha somente se trabalharmos com crian-
ças pequenas em um contexto educacional, 
onde podemos nos dar ao luxo de “perder 
tempo” brincando. Na iniciação aos esportes, 
em que a adesão antecipada exige que certos 
níveis de desempenho sejam alcançados, o 
estilo produtivo é considerado uma perda de 
tempo, que impede o direcionamento concen-
trado à meta.

Esse estereótipo é predominante principal-
mente no atletismo e nas disciplinas técnico-
-combinatórias, como ginástica artística e rít-
mica, mergulho, nado sincronizado, patinação 
artística. Aqui, a reprodução precisa de mode-
los técnicos, uniformidade e sincronização pa-
recem prevalecer “necessariamente”, e muitos 
acreditam que pode ser garantida apenas com 
um estilo de ensino estritamente reprodutivo. 
Como se a busca e a descoberta de adapta-
ções incomuns e criativas e combinações de 
elementos obrigatórios na ginástica não tives-
sem valor, ou não fosse necessário buscar so-
luções para encontrar e redescobrir a sincro-
nização dos próprios movimentos com os dos 
outros no nado sincronizado.

Esses estereótipos são uma barreira invisível, 
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mas muito resistente à inovação, o que nos 
impede de projetar a gama de nossos estilos 
de ensino com as cores do arco-íris. Devemos 
adquirir a coragem e a capacidade de ir além 
da visão “preto no branco”, bidimensional dos 
estilos de ensino, segundo a qual há um tem-
po para produzir (crianças mais novas) e um 
tempo para reproduzir (crianças maiores e ado-
lescentes), um contexto para produzir (o edu-
cacional) e um contexto para reproduzir (o es-
portivo), uma necessidade tática de decidir e 
agir com flexibilidade, que permite pelo menos 
em parte ser produtivo (esportes estratégicos), 
e uma relação de precisão técnica que requer 
focar apenas na reprodução (disciplinas técni-
co-combinatórias). Basta pensar que se, no 
atletismo, não houvesse certo Sr. Fosbury, que 
não se resignou a ser apenas reprodutivo, o 
salto em altura ainda seria feito com o estilo 
“Straddle”!

A dificuldade de ir além da reprodução exclu-
siva não deve nos surpreender: esse estereó-
tipo enraíza-se em uma concepção cultural 
que ultrapassa os limites das atividades mo-
toras e esportivas. Pensemos no significado 
ético e moral que atribuímos ao termo “cami-
nho certeiro”, mas, ao aprender, estamos cer-
tos de que o caminho reto é o mais eficaz e 
que o caminho com curvas significa desvio do 
objetivo e perda de tempo?



176

Capítulo 3

3.3 | O CAMINHO MAIS CURTO 
ENTRE DOIS PONTOS É UMA 
LINHA RETA: O MÉTODO DE 
INSTRUÇÃO DIRETA E OS ESTILOS 
REPRODUTIVOS

A maneira mais conhecida de usar estilos de 
ensino reprodutivo é usar o método de INS-
TRUÇÃO DIRETA 9  (Tomporowski et al., 2015).

Ela conta com SEIS ELEMENTOS: 1) revisão 
inicial do que foi aprendido anteriormente, 2) 
apresentação de novos conteúdos e habilida-
des a serem aprendidas por meio de instrução 
e/ou demonstração, 3) prática inicial do estu-
dante, 4) feedback e correções, 5) prática au-
tônoma do estudante 6) recordações periódi-
cas do que foi aprendido.

Vamos tentar percorrer esses SEIS PASSOS 
para ensinar, por exemplo, as nossas crianças 
a fazer uma “ESTRELA”.

1.  Inicialmente, vamos passar para a criança 
o que ela já sabe fazer, concentrando-se em 
exercícios semelhantes à estrela que podem 
ser usados como preparatórios para a estrela 
real (veja TRANSFERÊNCIA DE APRENDIZA-
GEM 10 ).
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2.  Em seguida, apresentamos essa nova ha-
bilidade da estrela, a demonstramos e criamos 
uma progressão didática de fácil para difícil, 
para promover a aprendizagem.

3.  Antes de iniciar o exercício da estrela, dei-
xe a criança exercitar-se sobre um colchonete 
algumas vezes sem apoiar os pés nele, com um 
salto, para identificar qual é o seu membro de 
apoio (aquele que deixa o solo por último an-
tes de passar) e qual é o membro de balanço 
(aquele que é empurrado para a frente e toca 
primeiro o colchonete). Em seguida, pediremos 
que a criança passe por cima do colchonete, 
mas desta vez apoiando as mãos sobre ele, 
uma após a outra, com as pontas dos dedos 
apontando não para a frente, mas para a di-
reita (se ela tiver o pé direito à frente) ou para 
a esquerda (se tiver o pé esquerdo à frente).

4.  Para não exceder nas correções, principal-
mente quando a criança é pequena ou novata 
e não consegue prestar atenção a tantas in-
formações ao mesmo tempo, é aconselhável 
fazer correções com uma técnica que é cha-
mada de FEEDBACK SOBRE O EXCESSO DE 
ERRO 11. Consiste em corrigir inicialmente ape-
nas se a criança cometeu um erro macroscó-
pico que prejudicaria a continuidade da apren-
dizagem, como pode ocorrer se ela colocar as 
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mãos no colchonete simultaneamente com os 
dedos voltados para frente e/ou se soltar do 
chão e aterrissar além do colchonete com os 
dois pés simultaneamente. Progressivamente, 
quando o apoio em sucessão correto tiver sido 
feito, a margem de erro permitida poderá ser 
reduzida e, portanto, a criança poderá ser aler-
tada sobre erros secundários, inicialmente ig-
norados.

5.  Neste ponto, podemos pedir às crianças 
que se coloquem em duplas para verificar, en-
tre si, se o tronco está vertical em relação ao 
chão, como deveria ser, e ajudar umas às ou-
tras.

6.  Nas aulas seguintes, retomaremos os mo-
vimentos a partir desse ponto, passando a cui-
dar dos detalhes referentes à passagem para 
o alto, com as pernas bem afastadas, a finali-
zação do impulso do membro de apoio, etc. 
até que a técnica exata de execução seja al-
cançada.

A progressão didática que descrevemos inclui 
o uso de alguns estilos de ensino reprodutivo: 
do comando, no qual o educador decide tudo, 
ao estilo de prática, no qual a criança tem a 
oportunidade de praticar no seu próprio tem-
po, ao estilo recíproco, no qual as crianças em 
duplas são avaliadas e mutuamente auxiliadas.
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No entanto, o uso exclusivo de estilos de  
ensino reprodutivo seria limitante, tanto do  
aspecto motor quanto do cognitivo. Lembra-
mos o que apresentamos no Capítulo 2: à me-
dida que a criança automatiza um novo movi-
mento, sua demanda mental é reduzida, porque 
ela não precisa mais “pensar sobre isso”. Além 
disso, não é necessariamente verdadeiro que 
quem pratica aprende. Para aprender com suas 
ações, as crianças não podem fazer simples 
exercícios repetitivos. Pode-se dizer que elas 
têm que se movimentar “usando a cabeça” 
(Diamond, 2015). Que melhor maneira de usar 
a cabeça em atividades motoras, se não na-
queles jogos que fazem da criança o autor de 
seus movimentos?

3.4 | NEM SEMPRE O CAMINHO 
MAIS CURTO É O MELHOR: O 
MÉTODO DE EXPLORAÇÃO E 
DESCOBERTA E OS ESTILOS 
PRODUTIVOS

Como já entendeu ao ler o capítulo anterior, 
queremos “ir ao cerne”, mas não necessaria-
mente pelo caminho mais curto. Buscamos um 
objetivo de aprendizagem, mas acabamos nos 
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apaixonando pelo processo que nos leva a al-
cançá-la. O método de ENSINO-APRENDI-
ZAGEM MOTORA CORE-BASED 12  (Eloranta 
e Jakkola, 2007) é o encaixe perfeito porque 
ele foca no essencial, entretanto, com um ca-
minho sinuoso, repleto de situações de jogo 
em que as crianças têm que solucionar pro-
blemas motores desafiadores, que as levam a 
refletir e a se entusiasmar pelo caminho, redi-
mensionando a importância da chegada. Isso 
não significa desvalorizar uma meta de desem-
penho já presente no início do esporte a par-
tir dos últimos anos do ensino fundamental. 
Pelo contrário, significa fazer uma escolha es-
tratégica: evitar ensinar técnicas esportivas de 
modo exclusivamente reprodutivo, até que 
sejam aperfeiçoadas (o “cavalo” de Bernstein 
mencionado no final do Capítulo 2), introdu-
zindo mais caminhos de exploração e desco-
berta que estimulem o desenvolvimento da 
adaptabilidade, manobrabilidade e desenvol-
tura motora (o “cavaleiro”), necessárias para a 
criança galopar rumo à destreza. Dessa forma, 
as crianças que se revelarem futuros talentos 
terão chegado à aprendizagem e aperfeiçoa-
mento técnico-esportivo passando também 
por formas divertidas de exploração e desco-
berta, enquanto todas as outras crianças que 
não poderão se tornar campeãs — e são a 
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maioria — terão adquirido destreza em muitos 
esportes amadores e atividades esportivas, e 
aprendido um método que pode ser usado em 
outros domínios de aprendizagem. Vamos nos 
debruçar, portanto, sobre o método de ensi-
no-aprendizagem motora “que vai ao cerne”. 
Isso nos mostra como é central, no processo 
de aprendizagem, permitir que as crianças ex-
plorem e descubram soluções motoras sempre 
diferentes; o quão importante é considerar 
que, em muitos problemas motores, não exis-
te uma única solução correta, mas sim inúme-
ras soluções mais ou menos eficazes. Não so-
mente isso: este método, usando estilos de 
ensino de descoberta, conecta aquela que é 
uma habilidade de vida real a SOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 13 (Goudas, 2010) e, se adotar-
mos o estilo de descoberta divergente em par-
ticular, podemos estimular a CRIATIVIDA- 
DE 14. De fato, para solucionar um problema 
motor de uma maneira divergente/criativa, as 
crianças devem aplicar o pensamento crítico, 
monitorar como o processo de solução está 
avançando e decidir qual é a solução mais ori-
ginal e pertinente.

O estilo de descoberta divergente se aplica às 
tarefas ou problemas que, além de terem um 
estado inicial e final que não estão definidos 
completamente, apresentam várias formas de 
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solução e não fornecem uma única resposta 
correta (TAREFAS SEMIESTRUTURADAS 15). 
A escolha dos procedimentos de soluções e 
das soluções é responsabilidade dos estudan-
tes. A operação fundamental é a concepção, 
que se baseia na exploração da tarefa sem 
preconceitos e limites, sentindo-se suficien-
temente seguro para ir além do que já está 
presente na memória e assumindo o risco de 
produzir ideias alternativas.

As dimensões que caracterizam este estilo de 
ensino são:

•  A fluidez, que é a capacidade de criar o maior 
número de movimentos possíveis a partir de 
um determinado estímulo. Por exemplo, po-
demos pedir à criança que pense e realize to-
das as maneiras para se movimentar de uma 
linha para outra traçada no chão, ou jogar uma 
bola usando todas as partes do corpo.

•  A flexibilidade, que é a capacidade de solu-
cionar uma tarefa usando diferentes categorias 
de movimento. Tomando o exemplo anterior, 
a criança que solucionou a tarefa passando de 
uma linha a outra de várias maneiras, mas sem-
pre permanecendo de pé, ou jogando a bola 
de muitas maneiras, mas sempre e somente 
com os braços, terá fluidez, mas pouca flexi-
bilidade.

•  A elaboração, que é a capacidade de reor-
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ganizar e enriquecer a resposta motora com 
mais detalhes, que torna o produto final mais  
articulado e eficaz.

•  A originalidade, que é a capacidade de  
criar uma ação motora incomum ou até mes-
mo única. Representa a dimensão crítica  
que permite passar da produção de um com-
portamento divergente para outro verdadei-
ramente criativo.

A estrutura semidefinida das tarefas de movi-
mentos divergentes tem uma grande vanta-
gem: nos permite alcançar uma diferenciação 
“natural” dos níveis de dificuldade, mesmo se 
instruirmos um grupo inteiro de crianças a re-
alizar a mesma tarefa. Esse aspecto é impor-
tante porque grupos de crianças são geralmen-
te heterogêneos e uma tarefa que é fácil para 
uma criança é muito difícil para outra. Isso nos 
leva a adotar estratégias de ensino para indi-
vidualizar o ensino e nos impedir de usar mui-
tos jogos em grupo. No entanto, o estilo de 
ensino divergente nos auxilia. De fato, não é 
necessário variar a tarefa de acordo com a ida-
de e o nível desenvolvimental das crianças, 
uma vez que elas estarão livres para escolher 
como solucionar a tarefa, escolhendo e con-
trolando suas ações motoras de acordo com 
suas capacidades e dificuldades percebidas.
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Se nós desejamos criar uma progressão de ní-
veis de dificuldade na exploração das crianças, 
podemos modificar as demandas da tarefa 
“restringindo” a busca para uma abrangência 
limitada de requisitos motores. Tomemos como 
exemplo um dos jogos do Capítulo 9.2, “Ma-
labaristas”, em que as crianças, em duplas, 
devem se movimentar livremente pelo espaço, 
passando pelas várias estações, sem nunca 
deixar cair a bola, que pode ser mantida em 
contato com todas as partes do corpo. Para 
restringir a dificuldade da tarefa, você pode 
solicitar que as crianças permaneçam somen-
te em uma estação, inicialmente a mais simples 
(em pé), então passem a usar apenas outra (por 
exemplo, de joelhos) ou usar somente a  
superfície de contato mais simples (mãos),  
para em seguida, passar a usar outra (por exem-
plo, tronco).

O aspecto que deve ser adaptado de acordo 
com a idade é a forma de comunicação com a 
qual apresentamos as tarefas de descoberta. 
Na educação infantil e no início do ensino fun-
damental, é recomendável usar uma comuni-
cação baseada no uso de contos de fadas, 
analogias ou situações da vida real (JOGO 
SIMBÓLICO 16 ), em que podemos usar ações 
rotineiras e objetos do dia a dia de maneira 
atípica (“fingir que”, “como se”, Tocci e Scibi-
netti, 2007).
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No entanto, como dissemos no Capítulo 2 (item 
“Facilitando a variabilidade”), nosso papel, nes-
te caso, é o de facilitadores, que se abstêm de 
julgar a qualidade do desempenho das crian-
ças. Somente quando as respostas começarem 
a surgir, se necessário, poderemos fornecer 
um FEEDBACK INFORMATIVO OU NEUTRO17 
, que sinalize às crianças os aspectos positivos 
de suas buscas, a fim de manter um clima tran-
quilizador que estimule o fluxo de ideias e uma 
produção divergente, cheia de soluções efica-
zes. Então, se fornecermos feedback, devemos 
nos referir ao empenho e à qualidade do pro-
cesso de busca de soluções, não ao resultado. 
Acima de tudo, não devemos incorrer no erro 
de elogiar as crianças que, para realizar a ta-
refa proposta, usam perfeitamente uma téc-
nica esportiva (por exemplo, para ultrapassar 
obstáculos utilizam uma bela técnica de salto), 
em comparação com outras crianças que têm 
um desempenho menos desenvolvido do pon-
to de vista “técnico”. Na verdade, o objetivo 
da descoberta divergente é encontrar muitas 
soluções diferentes e originais, e não a preci-
são de execução! A única ocasião em que é 
bom oferecer um FEEDBACK CORRETIVO 18 
8é quando o comportamento das crianças não 
é pertinente, isto é, se elas não estiverem em 
conformidade com o objetivo original. No exem-
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plo do jogo “Malabaristas”, se uma criança, ao 
querer mudar a forma de manter a bola em 
contato, separa temporariamente a bola do 
corpo do companheiro para colocá-la no pon-
to de início do novo contato, embora seja uma 
forma nova e original contato, deve ser corri-
gida, porque um produto a ser considerado 
criativo deve ser tanto original quanto perti-
nente.

Uma estratégia fundamental, especialmente 
nos estágios iniciais de aplicação do estilo de 
descoberta divergente, é a APRENDIZAGEM 
COOPERATIVA 19 : pequenos grupos de crian-
ças trabalham juntas para realizar uma tarefa 
proposta. No entanto, não basta apenas fazer 
pequenos grupos trabalharem para que a apren-
dizagem se torne cooperativa: para que isso 
aconteça, devemos incentivar a interação en-
tre as crianças e o desenvolvimento do grupo, 
ajudá-las a valorizar as habilidades e respon-
sabilidades individuais, como também a inter-
dependência dentro do grupo (Johnson e John-
son, 1991). O outro lado da cooperação é a 
competição, igualmente útil se não for um fim 
em si mesma. Os vários subgrupos, se opera-
rem com soluções alternativas, podem se com-
parar para avaliar semelhanças e diferenças. 
Dessa forma, trabalhamos também no clima 
de cooperação e competição, entendido como 
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a capacidade de monitorar e avaliar as solu-
ções e não de aceitar passivamente — ou vi-
ce-versa para impor — os procedimentos ou 
os resultados de uma única pessoa como se 
fossem as únicas “certas”. Em todo os casos, a 
dosagem certa de cooperação e competição 
deve favorecer a cooperação, porque os jogos 
cooperativos são aqueles que despertam mais 
diversão e estimulam da melhor forma os com-
portamentos pró-sociais, como ajudar os ou-
tros (Telama e Polvi, 2007). Acreditamos que 
não são necessárias explicações para substan-
ciar que o trabalho em grupo é uma estrutura 
privilegiada para estimular o desenvolvimento 
de habilidades de vida em domínios emocio-
nais e sociais, tais como lidar com as emoções, 
empatia, comunicação e relacionamentos efi-
cazes (ver Capítulos 1 e 10).

O trabalho divergente e criativo realizado in-
dividualmente pode ser mais difícil devido à 
falta de ação estimuladora e de apoio dos co-
legas. Geralmente, é realizado em estágios 
avançados da aprendizagem, quando a criança 
é capaz de replicar sozinha os processos apren-
didos por meio da atividade em grupo. A bus-
ca de soluções divergentes e criativas indivi-
duais é útil para melhorar, além da 
competência, também a autonomia, ambas 
essenciais para se alcançar a autoaprendiza-
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gem das habilidades, que é a mais produtiva 
entre os diferentes estilos de ensino.

Um elemento que ainda é pouco investigado, 
mas muito importante para os efeitos que pode 
ter na descoberta divergente e criativa, é o 
tempo. Tradicionalmente, acredita-se que a 
pressão do tempo enfraquece o comporta-
mento divergente e criativo, porque este últi-
mo requer tempo e esforços mentais, enquan-
to a pressão do tempo se traduz em estresse 
e pode atuar como uma distração (Runco e 
Cayirdag, 2011). No entanto, isso nem sempre 
é verdade para nossos jogos de movimento, 
em que devemos distinguir CRIATIVIDADE 
MOTORA 20  e CRIATIVIDADE TÁTICA 21  (ver 
Capítulo 1). No Capítulo 9.2, apresentamos 
jogos de criatividade motora nos quais uma 
ausência quase total de limites de tempo pre-
valece para a exploração de formas novas e 
relevantes de movimento. No esporte, esse 
tipo de criatividade, que requer tempo, é en-
contrado, por exemplo, na ginástica artística 
e rítmica, de modo que, no treinamento, se 
buscam formas e combinações de movimentos 
inusitadas para os exercícios de competição, 
dentro das restrições impostas pelos elemen-
tos obrigatórios. No Capítulo 8.1 por sua vez, 
apresentamos jogos tradicionais e jogos-es-
porte de natureza estratégica, nos quais a pres-
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são temporal e a complexidade da situação 
tornam a criatividade tática “vencedora”, que 
é a capacidade de produzir soluções divergen-
tes e criativas para “contra-atacar” os adver-
sários. Por fim, em um dos jogos para educar 
as habilidades de vida, “Quem reencontra um 
amigo, reencontra um tesouro” (Capítulo 10), 
mostramos como é possível não apenas trei-
nar as habilidades de solução de problemas 
das crianças, mas também torná-las conscien-
tes de como essa capacidade funciona e como 
a solução de problemas muda se reduzirmos 
o tempo disponível e introduzirmos o estresse 
dos oponentes que são um obstáculo à con-
quista da meta em tempo hábil.

3.5 | AGORA, VAMOS TESTAR A 
ADERÊNCIA DO NOSSO VEÍCULO 
EDUCACIONAL ENTRE CURVAS E 
RETAS...

Vamos agora tentar reunir todo o percurso das 
curvas da exploração e da descoberta diver-
gente com as linhas retas do método de ins-
trução direta. Vamos dar, novamente, o exem-
plo do ensino da estrela que introduzimos no 
item “O caminho mais curto entre dois pontos 
é uma linha reta...”. Lá, descrevemos como apli-



190

Capítulo 3

car o método de educação direta e, portanto, 
alguns estilos de ensino reprodutivo para mo-
delar essa técnica esportiva específica da gi-
nástica artística. Vamos tentar mudar a pers-
pectiva e levar o problema um pouco mais 
“adiante”. O que é a estrela? Um tipo de pas-
sagem de ponta-cabeça apoiado sobre as mãos. 
Se quisermos fazer com que as crianças pa-
dronizem o apoio de ponta-cabeça usando a 
descoberta divergente, podemos solicitar que 
tentem passar por linhas no chão, colchonetes 
ou bancos apoiadas sobre suas mãos e pés. 
Dessa forma, terão a possibilidade de sentir o 
apoio sobre as mãos, tendo ainda a ajuda dos 
pés e podendo, então, manter parte do peso 
corporal sobre eles. Em seguida, podemos pe-
dir para realizar os movimentos apoiando-se 
apenas sobre as mãos. É muito provável que 
inicialmente as crianças escolham o suporte 
síncrono e simétrico das mãos, mais simples 
que o suporte sucessivo da estrela. Aqui, as 
estratégias educacionais da descoberta diver-
gente nos ajudam: podemos pedir às crianças 
que nunca repitam o mesmo gesto quando 
tiverem que passar sobre a mesma linha/ban-
co ou o mesmo colchonete. Ou seja, aplicamos 
o princípio de REPETIR SEM REPETIR 22 que 
descrevemos no Capítulo 2. Assim, as crianças 
começarão, sem solicitarmos expressamente, 
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a apoiar só uma mão e as duas mãos em su-
cessão, para dar mais ou menos impulso com 
as pernas, dependendo da altura do equipa-
mento a ser ultrapassado, etc., estimulando o 
desenvolvimento de capacidades como CON-
TROLE DE FORÇA 23, DIFERENCIAÇÃO CI-
NESTÉSICA 24 e o EQUILÍBRIO 25, descritas no 
Capítulo 1. E é graças a esse estímulo sempre 
diferente e divergente das habilidades moto-
ras envolvidas na estrela que, quando passa-
mos à modelagem da técnica específica da 
estrela como um dos fundamentos da ginás-
tica, a aprendizagem técnica será rápida e pre-
cisa. Se pretendermos apenas modelar uma 
certa gama de técnicas motoras e esportivas 
em crianças, sem passar pelos estilos de ensi-
no produtivo, poderíamos presumir que  
podemos construir o ápice da pirâmide do  
desenvolvimento motor, ou seja, acima  
da barreira da proficiência (Fig. 2.2) não numa 
base ampla, como uma pirâmide, mas  
numa base mais estreita, como uma coluna. 
Ainda podemos acreditar com simplismo que 
o caminho reto também é o caminho certo? 

Por outro lado, já dissemos, usando a analogia 
do jogo da construção, que uma criança não 
pode conceber muitas formas novas de mon-
tagem e criar algo que nunca pensou antes, se 
tiver apenas alguns blocos de construção dis-
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poníveis. De modo análogo, para conseguir 
produzir movimentos que sejam divergentes 
dos habituais e novas combinações de movi-
mentos, a criança deve ter uma bagagem su-
ficientemente ampla de habilidades já adqui-
ridas que possam ser exploradas e 
recombinadas. Também podemos contribuir 
efetivamente para essa aquisição usando es-
tilos de ensino reprodutivos. Portanto, mode-
lar a estrela com o método de instrução direta 
e o estilo reprodutivo não é um erro. Um per-
curso reto em nosso caminho é bem-vindo. 
Sua utilidade depende do que o precedeu e 
do que o seguirá. Se a modelagem da estrela 
faz parte de uma longa reta de modelagem 
contínua de gestos técnicos visando a aplica-
ção em exercícios obrigatórios, o percurso reto 
não é o percurso certo para o desenvolvimen-
to ótimo da criança. Se a modelagem da es-
trela foi precedida pela descoberta divergente 
que descrevemos e será seguida pelo uso da 
estrela não apenas como um desempenho com-
petitivo, mas também como um novo bloco de 
construção para servir na busca de soluções 
em novos contextos de soluções de problemas 
(talvez o PARKOUR 26 quando a criança se tor-
nar adolescente?), então significará que somos 
capazes de integrar de forma flexível os estilos 
produtivo e reprodutivo: seremos capazes de 
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manter a estrada firmemente em um percurso 
educacional que alterne curvas e retas.

3.6 | ENCRUZILHADAS 
INTERDISCIPLINARES DOS JOGOS 
DE MOVIMENTO? É UMA 
“QUESTÃO DE ESTILO”... DE 
ENSINO

Este manual foi criado para brincar e deixar as 
crianças brincarem nos campos da educação 
física e esportiva. Um passo após o outro, abor-
dando o tema do ensino de estilos e estraté-
gias, cruzamos as fronteiras do nosso campo 
motor e esportivo. Mas sair do campo não é 
sinônimo de sair do jogo, porque continuamos 
a participar ativamente de ações educativas! 
De fato, nossa maneira de ensinar estilos, fei-
ta com curvas e retas, agora nos leva a algumas 
encruzilhadas interessantes denominadas trans-
disciplinaridade e interdisciplinaridade, onde 
existe a possibilidade de contribuir com os jo-
gos de movimento para o desenvolvimento 
total da criança.

Além dos conteúdos específicos de nossa dis-
ciplina, também podemos identificar a abor-
dagem INTERDISCIPLINAR 27, que significa 
relacionar os conteúdos pertencentes a dife-
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rentes campos disciplinares entre si. O foco 
do planejamento educacional, portanto, muda 
de um modelo linear de desenvolvimento do 
conhecimento para uma visão estrutural, na 
qual algumas interseções possíveis entre os 
diferentes setores são evidenciadas (Tabela 
3.2). A interdisciplinaridade é amplamente dis-
cutida no próximo capítulo, dedicada a edu-
cadores e professores do ensino infantil fun-
damental.

Além do indiscutível valor da intersecção en-
tre os conteúdos disciplinares, que podem ge-
rar experiências de ensino originais e signifi-
cativas, no setor educacional surgiu a 
necessidade de construir um modelo didático 
voltado para as competências transversais de-
finidas na TRANSDISCIPLINARIDADE 28. “Ha-
bilidades como análise, reelaboração, criação 
de conexões, construção de modelos, síntese, 
observação e interpretação são capazes de 
identificar um novo nível de aprendizagem que 
diz respeito às diferentes disciplinas, conec-
tando-as de maneira não extemporânea, mas 
profunda: por exemplo, a competência da in-
terpretação é posta em jogo tanto em relação 
a um texto literário quanto a uma fórmula ma-
temática, um período histórico ou uma obra 
de arte, uma peça de música ou uma perfor-
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mance esportiva (não é comum dizer que um 
atleta ,“interpreta”,  sua competição?)”. (Dovigo, 
2006, p.125).

Didática Funcional/ 
Cronológica

Por conteúdos 
temáticas Por competências

Níveis Linear Estrutural Metacontextual

Áreas Disciplinar Interciplinar Transdiciplinar

Tabela 3.2| Estruturação da didática, níveis e áreas envolvi-
das no projeto de formação (Dovigo, 2006). Saperi perfor-
mativi: verso una didattica per competenze transdisciplinare in 
Atti della V Biennale Internazionale sulla Didattica Universitar-
ia, Lecce. p.123)

Portanto, saber como criar conexões entre as 
diferentes disciplinas é hoje a habilidade mais 
solicitada. Segundo Dovigo, essa condição é 
capaz de estimular não apenas a descoberta, 
mas a META-SURPRESA 29, que ocorre quan-
do se conectam matérias aparentemente dis-
tantes: “Sair dos padrões torna-se o pré-requi-
sito para encontrar o que não buscávamos, 
essa SERENDIPIDADE 30 que é a base de mui-
tas descobertas científicas e que se transforma 
em um encontro, um encontro de sorte quase 
sempre resultado de uma viagem aparente-
mente sem objetivo nas margens sua própria 
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disciplina, no ponto em que seus limites e os 
dos demais sujeitos tendem a se cruzar e des-
vanecer...” (Dovigo, 2006, p.122). Não é de 
surpreender que as condições que favorecem 
o desenvolvimento de descobertas divergen-
tes e criativas sejam baseadas em estilos, es-
tratégias e formatos que tendem a estimular 
a associação de dados de vários tipos, sejam 
eles já armazenados na memória ou prove-
nientes do ambiente, portanto, para criar uma 
configuração nova e relevante. Mesmo no cam-
po da Educação Física e Esportiva, os padrões 
habituais mentais e/ou motores podem ser 
continuamente modificados e reelaborados 
com uma atitude de abertura em relação  
ao novo.

Mas qual é a fonte da qual extraímos a energia 
para sair e retomar e voltar a liberar o percur-
so reto, nos inebriando com curvas que nos 
levam a vagar aparentemente nas margens  
de nossa disciplina, a sondar direções  
cada vez diferentes na encruzilhada em  
nosso percurso? 

E acima de tudo: como trazemos nossas crian-
ças ao longo desse percurso, fazendo-as per-
severar na busca por novos percursos, mesmo 
quando veem outros correndo em linha reta 
para um destino imediato? Em um texto de 
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jogos de movimento para estimular o desen-
volvimento cognitivo das crianças (Tompo-
rowski et al., 2015), há um jogo chamado “O 
flautista”: o flautista que percorre percursos 
curvos, que espiralam juntos, que aceleram e 
abrandam, e os camundongos seguem-no en-
cantados, enquanto ele toca... Na realidade do 
ensino, o som do flautista que põe as crianças 
nas curvas do percurso da exploração e des-
coberta tem um nome muito específico: é o 
CLIMA MOTIVACIONAL 31.

3.7 | O ESTILO E O CLIMA QUE 
CONVERGEM NAS NECESSIDADES 
DE AUTONOMIA, COMPETÊNCIA 
E RELACIONAMENTO DA 
CRIANÇA

A motivação é um motor poderoso para lidar 
com tarefas, problemas, aprendizagem e todos 
os desafios apresentados na vida. Quando as 
crianças são confrontadas com uma tarefa, 
podem dar um significado muito pessoal à ex-
periência, podem se envolver por diferentes 
motivos e ter uma maior inclinação para certos 
objetivos, em vez de outros. Nas últimas dé-
cadas, foram desenvolvidos modelos muito 



198

Capítulo 3

interessantes de motivação para a prática de 
atividades motoras e esportivas (Roberts e Tre-
asure, 2012). Sem entrar em detalhes, estamos 
interessados em um aspecto em que haja con-
senso: aqueles adultos que acompanham o cres-
cimento da criança (pais, professores, treinado-
res) e o clima que a criança respira em 
ambientes nos quais é importante demonstrar 
competência, como em casa e em ambientes 
de aprendizagem (na escola, no campo de trei-
namento) têm uma influência marcante em sua 
orientação motivacional (Jakkola e Digelidis, 
2007, Ommundsen e Lemyre, 2007).

Se, em casa, a criança é valorizada apenas se 
for “melhor que...”, se, no retorno de um jogo 
de futebol a primeira pergunta for: “Então, como 
foi? Você ganhou?”. E se o técnico em campo e 
o professor da escola prestam atenção apenas 
ou principalmente nos melhores, então, os adul-
tos reforçam a criança em uma orientação para 
buscar o desempenho (abordagem da perfor-
mance). Se esses mesmos adultos a repreende-
rem assim que ela cometer um erro, a desvalo-
rizam por seus erros na frente de seus irmãos 
ou colegas de escola ou em treinamento, então, 
a reforçam a evitar situações nas quais tenha 
que se envolver e produzir um desempenho 
(fuga da performance). Por outro lado, se os 
pais começarem a fazer a lição de casa com os 
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filhos de maneira alegre, com truques diverti-
dos para manter o nível comprometimento 
elevado, e se a criança voltar de um jogo, eles 
perguntarem: “Então, você se divertiu?” antes 
de querer saber o resultado; se, quando esti-
ver na escola ou em treinamento, a criança 
que erra ouvir dizerem “a prática leva à per-
feição” e “tente novamente, você verá que 
desta vez você consegue”, então, desenvolve 
uma motivação ao comprometimento e a apren-
der com prazer (learning & enjoyment).

Os estilos de ensino têm estratégias específi-
cas dentro deles para introduzir certo clima na 
relação entre o educador e a criança e influen-
ciar a orientação motivacional da criança. Se 
ensinamos as crianças de uma maneira essen-
cialmente reprodutiva, aumentamos nelas o 
desejo de serem melhores que as outras, a 
preocupação com cometer erros e a inclinação 
a tentar alcançar uma meta de desempenho 
possivelmente com o mínimo de esforço. Por 
outro lado, ao dar preferência aos estilos pro-
dutivos, nós levamos as crianças a se preocu-
parem menos com os erros e a ficarem mais 
inclinadas a tentar tarefas nas quais se arris-
cam a cometer erros, apenas para melhorar 
suas habilidades, perseverando em seu com-
prometimento. Além disso, os estilos produti-
vos culminam, como dissemos, na autoapren-
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dizagem, isto é, na conquista da autonomia na 
condução das tarefas de aprendizagem.

Portanto, já identificamos dois elementos es-
senciais para identificar o clima motivacional 
ideal: ele deve apoiar a criança em sua busca 
por competência e autonomia. Falta ainda um 
ingrediente para completar a receita: a relação 
ou a relacionalidade. Do lado dos estilos de 
ensino reprodutivo, falamos sobre o valor do 
estilo recíproco, no qual as crianças praticam 
em duplas e se avaliam mutuamente. Em ter-
mos de estilos produtivos, introduzimos os 
conceitos de descoberta divergente em  
pequenos grupos e de aprendizagem  
cooperativa.

O modelo apresentado na Figura 3.3 integra 
essas duas dimensões dos estilos de ensino: 
o continuum da autonomia decisória, que va-
ria de um mínimo em estilos reprodutivos até 
um máximo em estilos produtivos, e o conti-
nuum de relacionalidade, que varia de trabalho 
individual àquele em duplas, em pequenos e 
grandes grupos. A percepção de competência 
aumentará progressivamente, especialmente 
se a criança puder se envolver em tarefas de 
aprendizagem cada vez mais independente-
mente e se essa autonomia puder ser aplicada 
junto com outras crianças, resolvendo proble-
mas motores não apenas individualmente, mas 
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de modo cooperativo e pró-social, valorizando 
e aprimorando as diferenças individuais.

Assim, o estilo que o educador adota para se 
relacionar com a criança pode influenciar sua 
motivação e comprometimento, alimentando 
ou não as três NECESSIDADES BÁSICAS 32 de 
cada pessoa: AUTONOMIA 32, COMPETÊN-
CIA 32 e RELACIONALIDADE 32 (Reeve et al., 
2004; Tessier et al., 2010).

A autonomia é a sensação de ser “a origem” 
das próprias ações em oposição à sensação de 
ser “um peão”. Por exemplo, você verá que 
muitos dos nossos jogos e suas variantes têm 
uma progressão de reprodutivo para produti-
vo, o que dá às crianças uma autonomia pro-
gressivamente maior. Além disso, todos os 
jogos de criatividade (9.2) dão amplo espaço 
à pesquisa autônoma do caminho a percorrer 
para realizar as tarefas semidefinidas, à des-
coberta divergente que, como dissemos, não 
tem um caminho de solução determinado a 
priori.
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Figura 3.3 | Representação bidimensional de estilos de en-
sino ao longo do continum da autonomia decisória (eixo 
horizontal) e da relação social (eixo vertical); a seta diagonal 
indica como, sobretudo, os estilos produtivos e cooperati-
vos podem contribuir para satisfazer as necessidades bási-
cas de autonomia, competência e relacionalidade.
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Mas é, principalmente, nos jogos para educar 
habilidades de vida (Capítulo 10) que a neces-
sidade da autonomia das crianças é cumprida 
ao máximo: por exemplo, no jogo chamado 
“Vamos construir o nosso jogo”, as instruções 
que os educadores devem dar às crianças es-
tão quase ausentes, porque esse jogo serve 
para ensinar as crianças não apenas a encon-
trar suas próprias maneiras de resolver pro-
blemas motores, mas também a definir o ob-
jetivo do jogo (GOAL SETTING 33) e a definir 
suas regras e passos para perseguir o objetivo 
e respeitar as regras (GOAL LADDER 34).

A competência é o senso de eficácia pessoal 
que deriva da capacidade de exercer e expres-
sar suas próprias capacidades. Todos os nossos 
jogos satisfazem a necessidade da criança de 
se sentir competente, graças às progressões 
educacionais que vão de fácil a difícil: o desa-
fio deve ser difícil o suficiente para ser perce-
bido como tal, mas também não pode ser di-
fícil demais para desanimar, ou seja, devemos 
tentar alcançar e manter o PONTO ÓTIMO 
DE ESTIMULAÇÃO 35  sobre o qual falamos no 
Capítulo 2. Nossos jogos o equipam para ter 
sucesso, dando instruções sobre quais exercí-
cios simples fazer antes de começar o jogo e 
como graduar a dificuldade quando evoluir 
para suas muitas variações.
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A relacionalidade é o sentimento de pertencer 
a grupos sociais (família, comunidade). Nós 
também podemos treiná-la no ginásio e no 
campo de jogo. Muitos de nossos jogos são 
criados para estimular a integração do grupo 
ou evoluir nessa direção relacional. A partir 
dos jogos de aptidão física (Capítulo 7), encon-
tramos elementos de cooperação e competi-
ção que, então, são acentuados nos jogos tra-
dicionais (Capítulo 8.1.1) e no jogo-esporte 
(Capítulo 8.1.2). Mas também os jogos de co-
ordenação do Capítulo 8.2 fazem uso exten-
sivo disso, ou na forma de fábulas, em que as 
crianças se engajam em atividades simbólicas 
claramente pró-sociais (por exemplo, o jogo 
“Semolino, aspirante a bombeiro”, Capítulo 
8.2.1), ou na forma de “jogo e ritmo no mul-
tiesporte” (Capítulo 8.2.2), no qual há integra-
ção de elementos esportivos individuais e co-
letivos, para superar as barreiras com as quais 
o mundo esportivo segrega os dois tipos de 
esportes. A relacionalidade, então, encontra 
sua expressão também em jogos de trios cria-
dos para estimular a memória (Capítulo 9.1.1), 
nas fábulas projetadas para treinar a flexibili-
dade cognitiva (Capítulo 9.1.2) e na descober-
ta divergente cooperativa, na qual existe o 
valor acrescido de que as crianças, além das 
soluções motoras, descobrirão que a diversi-
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dade interindividual é um valor (Capítulo 9.2): 
por exemplo, a criança com excesso de peso, 
muitas vezes deixada à margem nas atividades 
motoras, também pode atuar melhor que as 
outras como um pilar de um edifício como uma 
pirâmide ou caverna humana (por exemplo, 
em “A caverna viva”, a última variante do jogo 
“Con...tato”). Finalmente, muitos dos jogos des-
tinados a educar habilidades de vida (Capítulo 
10) têm um foco marcante nas habilidades in-
terpessoais, ou seja, estimulam a comunicação 
eficaz, a empatia e o trabalho em grupo (por 
exemplo, os jogos “Corrida com obstáculos”. 
e “Corrida dos planetas”). Assim, com os nos-
sos jogos, podemos contribuir para satisfazer 
as necessidades psicológicas básicas das crian-
ças, uma fonte de maturação, integridade e 
bem-estar e, aplicando-os na Educação Física, 
podemos contribuir para o desenvolvimento 
dessas habilidades, apoiadas na transdiscipli-
naridade, que são as habilidades de vida.

Adotar um estilo de ensino predominantemen-
te produtivo e um clima motivacional orienta-
do para atender às necessidades básicas de 
autonomia, competência e relacionalidade que 
cada criança tem em si, permite que as crian-
ças se sintam satisfeitas com essas necessida-
des, mas não apenas isso. Na verdade, também 
oferece a possibilidade de que si, por sua vez, 



206

Capítulo 3

produzam numerosos benefícios para elas, 
como maior comprometimento, aprendizado, 
realização, bem-estar e, no contexto da Edu-
cação Física, também um aumento no desejo 
de buscar um estilo de vida saudável e fisica-
mente ativo ao longo da vida (Cheon et al., 
2014; Hodge et al., 2012).

Por último, mas não menos importante: apoiar 
a relacionalidade com os nossos jogos signifi-
ca incorporar o cuidado com os outros e con-
sigo mesmo. Juntamente com as competências 
sociais de cooperação, da consideração com 
os sentimentos dos outros e da responsabili-
dade social, podemos estimular, nas crianças, 
um sentimento de conexão com a sua própria 
cultura e com a tradição familiar e comunitá-
ria. A antiga novidade do nosso método é es-
timular o exercício da liberdade com estilos 
produtivos e fazer com que as crianças des-
cubram que a liberdade também significa li-
berdade para se colocar a serviço dos outros, 
para doar e doar a si mesma.
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Palavras-chave

1. ESTILO DE ENSINO: modalidade de in-
teração entre um educador e um estu-
dante visando a busca de determinados 
objetivos de ensino. Um estilo de ensino 
é composto de “táticas” ou estratégias 
específicas que tornam eficaz o proces-
so de ensino-aprendizagem.
2. FLEXIBILIDADE DELIBERADA: uma 
forma sistemática e intencional de alter-
nar o uso de um estilo de ensino para o 
uso de outro, de acordo com os tipos de 
tarefas e seus objetivos.
3. ESTILOS REPRODUTIVOS (DIRETIVOS 
OU CENTRADOS NO EDUCADOR): es-
timulam os estudantes a “copiar” ideias, 
movimentos, modelos e procedimentos. 
Um estilo estritamente reprodutivo é o 
estilo comando, pelo qual o estudante 
faz o que o educador estabelece e copia 
o que é demonstrado.
4. ESTILOS PRODUTIVOS (NÃO DIRETI-
VOS, CENTRADOS NO ESTUDANTE): 
estimulam os estudantes a buscar, em 
maior ou menor grau, novos princípios, 
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regras, conhecimentos, movimentos ou 
modelos. São produtivos os estilos criados 
ou iniciados pelo estudante ou o estilo de 
autoaprendizagem, em que o educador 
orienta, ou simplesmente atua como men-
tor, ou não interfere no processo de to-
mada de decisão.
5. PROGRAMA MOTOR: conjunto de co-
mandos organizados que vão do cérebro 
para os músculos para movimentar o cor-
po de determinadas maneiras.
6. ESTILOS DE ASSIMILAÇÃO: estimulam 
os estudantes a administrar o tempo for-
necido para prática (estilo da prática), a 
monitorar de forma autônoma seu pro-
gresso (estilo de autoavaliação), mesmo 
em duplas (estilo recíproco), ou a selecio-
nar, entre as tarefas e os níveis de dificul-
dade, aqueles que consideram mais ade-
quados naquele momento em relação às 
suas capacidades e habilidades atuais (es-
tilo por níveis de dificuldade).
7. ESTILOS DE DESCOBERTA: estimulam 
os estudantes a explorar e descobrir como 
solucionar problemas motores. Esta é uma 
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descoberta orientada se o educador aju-
dar os estudantes a descobrirem “a” solu-
ção correta fazendo perguntas, descober-
ta convergente se o estudante encontrar 
de forma autônoma “a” solução correta 
para tentativas e erros, e descoberta di-
vergente se a tarefa não previr uma única 
solução pertinente e o estudante for es-
timulado a encontrar soluções novas e di-
versificadas.
8. LIMIAR DA DESCOBERTA: linha de de-
marcação entre os dois grupos dos estilos 
de reprodução-assimilação e de descober-
ta-produção. Quando a pessoa tem mar-
gens de liberdade para decidir como solu-
cionar um problema, o limiar da 
descoberta é ultrapassado em direção aos 
estilos produtivos.
9 INSTRUÇÃO DIRETA: método de ensino 
composto por seis elementos: 1) revisão 
inicial, 2) apresentação de novos conteú-
dos e habilidades a serem aprendidas por 
meio de instrução e/ou demonstração, 3) 
prática inicial do estudante, 4) feedback e 
correções, 5) prática autônoma do estu-
dante e 6) recordações periódicas do que 
foi aprendido.
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10. TRANSFERÊNCIA DE APRENDIZAGEM: 
efeito da aprendizagem anterior sobre a 
próxima. Transferência aproximada (ou es-
treita): entre duas habilidades motoras se-
melhantes, compartilhadas tanto pelas ha-
bilidades motoras subjacentes quanto pelo 
tipo de coordenação motora e de efetores 
(por exemplo: dois tipos de arremesso com 
as mãos, saltos, galope para a frente e la-
teral). Transferência distanciada (ou ampla): 
entre duas habilidades motoras diferentes, 
mas unidas por algumas habilidades mo-
toras subjacentes (por exemplo: arremes-
sar e chutar, interceptar um objeto em voo 
ou desviar de sua trajetória).
11. FEEDBACK SOBRE O EXCESSO DE 
ERRO: o estudante é informado de que 
tiver cometido um erro e tenta corrigi-lo 
apenas se cometeu um erro macroscópico 
que prejudicaria a continuação do proces-
so de aprendizagem. À medida que ele 
melhora, a margem de erro aceitável é 
restrita e corrigida também por erros se-
cundários, até que a técnica de execução 
seja completamente estruturada de acor-
do com um modelo predeterminado.
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12. ENSINO-APRENDIZAGEM MOTORA 
“CORE-BASED”: procura oferecer às crian-
ças muitas situações nas quais elas são 
estimuladas a solucionar problemas mo-
tores, que levam a refletir e focar na prá-
tica e no processo de aprendizagem, e não 
no resultado final.
13. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS: capacida-
de de solucionar problemas emergentes 
de forma relevante e eficaz.
14. CRIATIVIDADE: deriva da união da ca-
pacidade pessoal com o processo que leva 
ao produto criativo, ou seja, um produto 
que é novo, mas também útil em relação 
ao contexto social. A criatividade também 
é considerada uma habilidade de vida.
15. TAREFA SEMIESTRUTURADA: tarefa 
em que são especificados somente o pon-
to de partida, regras e metas, mas não 
como executá-la, e a ação não é restrita 
por passagens codificadas.
16. JOGO SIMBÓLICO (OU SOCIODRA-
MÁTICO): tipo de jogo social de “faz-de- 
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conta”, comum em crianças a partir dos 3 
anos de idade, quando as crianças têm a 
oportunidade de desempenhar o papel de 
outras pessoas reais (pais, educadores) ou 
imaginárias em situações inventadas.
17. FEEDBACK INFORMATIVO OU NEU-
TRO: feedback que não é corretivo e não 
contém julgamentos sobre o desempenho 
da criança e de sua pessoa.
18. FEEDBACK CORRETIVO: feedback de 
erro destinado a corrigir erros durante a 
aprendizagem.
19. APRENDIZAGEM COOPERATIVA: é 
baseada na interação dentro de um grupo 
de estudantes que colaboram para alcan-
çar um objetivo de aprendizagem em co-
mum.
20. CRIATIVIDADE MOTORA: capacidade 
de encontrar soluções motoras novas e 
pertinentes para um determinado contex-
to social.
21.  CRIATIVIDADE TÁTICA: forma de cria-
tividade do pensamento útil em jogos de 
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movimento estratégicos, caracterizados 
pela necessidade de decidir e agir sob pres-
são temporal.
22. REPETIR SEM REPETIR: a prática não 
significa repetir sempre a mesma solução 
de determinada tarefa, mas repetir o pro-
cesso de solução.
23. CONTROLE DE FORÇA: capacidade de 
graduar níveis submáximos de produção 
de força.
24. DIFERENCIAÇÃO CINESTÉSICA: capa-
cidade de controlar os parâmetros espa-
ciais, temporais e dinâmicos (direção, am-
plitude, velocidade, força) dos movimentos 
com alta precisão.
25. EQUILÍBRIO: capacidade de manter o 
corpo em equilíbrio dentro de sua base de 
apoio (equilíbrio estático) ou de manter ou 
restaurar o equilíbrio durante e após gran-
des deslocamentos corporais (equilíbrio 
dinâmico).
26. PARKOUR: consiste em realizar saltos 
e escaladas para ultrapassar qualquer tipo 
de obstáculo em seu caminho, adaptando 
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seus movimentos ao ambiente, geralmen-
te o metropolitano, da forma mais eficaz 
possível.
27. INTERDISCIPLINARIDADE: relação en-
tre conteúdos pertencentes a diferentes 
campos disciplinares.
28. TRANSDISCIPLINARIDADE: modelo 
didático orientado para habilidades trans-
versais.
29. META-SURPRESA: fenômeno que ocor-
re ao conectar assuntos ou disciplinas apa-
rentemente distantes.
30. SERENDIPIDADE: palavra impressa em 
1754 pelo escritor Horace Walpole, indica 
esse modo de viajar aleatoriamente, sem 
destino, dos príncipes persas de Serendip 
que os levaram sempre a descobrir coisas 
belas, não procuradas e inesperadas.
31. CLIMA MOTIVACIONAL: clima no am-
biente social da criança que influencia sua 
orientação motivacional.
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32.  NECESSIDADES BÁSICAS: são as neces-
sidades de autonomia, isto é, de serem in-
dependentes; de competência, isto é, de 
sentir-se capaz e experiente; e de relacio-
nalidade, isto é, o sentimento de pertencer 
a um grupo ou a uma comunidade.
33. GOAL SETTING: desenvolver um plano de 
ação destinado a motivar e orientar uma 
pessoa ou grupo para atingir uma meta
34. GOAL LADDER: fazer uma escada de  
degraus, ou seja, ações para alcançar o  
objetivo.
35. PONTO ÓTIMO DE ESTIMULAÇÃO:  
ponto de equilíbrio instável entre o nível 
de complexidade da tarefa e o nível atual 
de capacidade e habilidade da criança.
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