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Educação Física Escolar: do berçário ao ensino médio
Jorge Sergio Pérez Gallardo (Organizador)
Editora NOVA FRONTEIRA
Orelhas
Esta obra é fruto da pesquisa feita por um grupo que se dedica a desvendar os caminhos
e as práticas da Educação Física Escolar, enquanto disciplina constituída dos projetos
pedagógicos das escolas brasileiras.
Todos os profissionais que participaram deste trabalho estão envolvidos com os estudos
teóricos e práticos sobre esse componente curricular e atuam diretamente e
indiretamente nas escolas.
Entende-se que os Parâmetros Curriculares Nacionais são as principais referencias para
a Educação Física Escolar brasileira, mesmo levando em consideração que muitos
estudiosos e professores atuantes contestem alguns pontos vinculados neles.
Acreditamos, porém, que tais Parâmetros contenham elementos que expressam bem a
cultura de movimento do povo brasileiro, pensando assim, este estudo inicia-se a partir
das propostas ali estabelecidas, procurando sempre sobrepor-se às questões falhas que
nesses Parâmetros possam existir.
O trabalho foi desenvolvido em cinco capítulos. O primeiro estabelece um panorama da
preparação e atuação profissional em educação física escolar brasileira e suas
implicações no contexto atual. O segundo apresenta fundamentos e princípios
constitucionais brasileiros que balizam a concepção de ser humano, de cidadania, de
sociedade e de seus objetivos como nação, em especial no que tange a educação, a
cultura e a família. Essa apresentação se faz importante para uma crítica ao
distanciamento encontrado nos discursos da área frente aos princípios básicos
constitucionais, refletindo sobre suas dissonâncias e contradições conceituais que
podem, nos aspectos da ação educativa, garantir ou privar o acesso a direitos rumo a
plena formação de um ser humano capaz de liderar sua própria história. O resultado
dessas reflexões legitima os ideais de formação humana do primeiro capítulo e,
sobretudo, permeia, dá sustentabilidade e conduz os próximos capítulos, em que a
Educação Física Escolar é apresentada como uma disciplina que possui uma coluna
vertebral em toda a extensão do Ensino Básico (Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Médio) com um corpo estruturado de conhecimentos que facilitem a atuação
profissional.
Esta forma organizada da Educação Física Escolar tem como referencial teórico os
princípios de Formação Humana entendida como o processo de aquisição de normas,
regras e regulamentos que servem de base para viver em um grupo social e os princípios
de Capacitação entendidos como o processo de apropriação dos conhecimentos que se
acreditam úteis para viver dentro dessa organização social, oferecidos por Maturana e
De Rezepka (1995) e pelos princípios da Biologia da Cognição de Maturana (1995).
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Contracapa:
Perante a necessidade de reestruturação da Educação Física nas escolas, e o
distanciamento existente entre os meios acadêmicos e profissionais, o Grupo de Estudos
e Pesquisa em Educação Física Escolar (GEPEFE) da FEF/UNICAMP – formado por
mestres e doutores – passou a investigar essa situação.
O resultado dos estudos, apresentado nesta obra, é uma proposta pedagógica de ensino
que possui um eixo estruturador que é a cultura corporal patrimonial, a hegemônica e a
popular (aquela que é produzida e consumida pelos alunos) e que transforma a
Educação Física em uma disciplina com um corpo de conhecimentos próprios, que
desvenda os códigos simbólicos ocultos que organizam e direcionam as manifestações
da cultura corporal, orientando-as mais para o domínio conceitual destas manifestações,
criando um espaço de vivência com informações e discussões, diferenciando o conteúdo
cultural para cada um dos ciclos e séries escolares, pautados nos paradigmas de
Formação Humana e Capacitação.
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APRESENTAÇÃO
OS AUTORES
O presente trabalho é fruto de um grupo de pesquisa que se dedica a desvendar
os caminhos, as práticas da Educação Física Escolar enquanto disciplina constituída dos
projetos pedagógicos das escolas brasileiras. Todos os profissionais que se dedicaram a
este trabalho estão envolvidos com os estudos teóricos e práticos sobre esse componente
curricular e atuam diretamente e indiretamente nas escolas.
Entendemos que os Parâmetros Curriculares Nacionais são as principais
referências para a Educação Física Escolar brasileira, apesar de considerar que muitos
estudiosos e professores atuantes contestem alguns pontos vinculados em tais
Parâmetros. Contudo, acreditamos que existe grande possibilidade de tais Parâmetros
conterem elementos que expressam bem a cultura de movimento do povo brasileiro.
Pensando assim, este estudo inicia-se a partir das propostas ali estabelecidas,
procurando sempre suprir as deficiências que nesses Parâmetros possam existir.
O trabalho foi desenvolvido em cinco capítulos. O primeiro estabelece um
panorama da preparação e atuação profissional em educação física escolar brasileira e
suas implicações no contexto atual.
O segundo apresenta fundamentos e princípios constitucionais brasileiros que
balizam a concepção de ser humano, de cidadania, de sociedade e de seus objetivos
como nação, em especial no que tange a educação, a cultura e a família. Essa
apresentação se faz importante para uma crítica ao distanciamento encontrado nos
discursos da área frente aos princípios básicos constitucionais, refletindo sobre suas
dissonâncias e contradições conceituais que podem afetar a ação educativa, garantir ou
privar o acesso a direitos rumo a plena formação de um ser humano capaz de liderar sua
própria história. O resultado dessas reflexões legitima os ideais de formação humana do
primeiro capítulo e, sobretudo, permeia, dá sustentabilidade e conduz os próximos
capítulos, em que a Educação Física Escolar é apresentada como uma disciplina que
possui uma coluna vertebral em toda a extensão do Ensino Básico (Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Médio) com um corpo estruturado de conhecimentos que
facilitem a atuação profissional.
Esta forma organizada da Educação Física Escolar tem como referencial teórico
filosófico os princípios de Formação Humana entendida como o processo de aquisição
de normas, regras e regulamentos que servem de base para viver dentro de um grupo
social e os princípios de Capacitação entendidos como o processo de apropriação dos
conhecimentos que se acreditam úteis para viver dentro dessa organização social,
oferecidos por Maturana e De Rezepka (1995) e pelos princípios da Biologia da
Cognição de Maturana (1995).
Chaparim (2003) indica que os estudos de ordem biológica na área da Educação
Física, permeados pelo paradigma de orientação controle/energia estão relacionados aos
estudos morfológicos e fisiológicos do corpo humano em seus aspectos celular,
muscular, respiratórios, energéticos entre outros, tendo como objetivo principal o
desenvolvimento das capacidades físicas humanas.
Contudo, a Biologia da Cognição e sua conseqüente Biologia do Amor vêm
vincular-se na abordagem sociocultural da Educação Físicas, que de acordo com Pérez
Gallardo et al. (1997, p.1), se caracteriza pela “observação do homem como ser
integrado no meio físico e social, sendo constantemente modificado por ele e ao mesmo
tempo servindo como agente modificador de seu meio”.
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Além dos elementos já indicados a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs), nessa abordagem sugerida pretendemos facilitar o reconhecimento e a
aprendizagem das manifestações da cultura corporal que fazem parte de cada grupo
social, ou seja, a Educação Patrimonial. Assim, ao escolhermos os conteúdos da aula,
tendo em vista os objetivos propostos, priorizamos aquelas manifestações da cultura
corporal advinda e relacionadas com as bagagens culturais dos educandos, iniciando-se
a partir deste conhecimento e ampliando em direção a outras manifestações culturais.
As experiências vividas pelos educandos e por suas famílias, por possuírem uma carga
afetiva, influenciam a importância por eles atribuída aos conhecimentos e às
manifestações da cultura corporal. Assim, as capacidades e habilidades que visamos
desenvolver estimularão o aprendizado se forem contextualizadas por eles, e se tiverem
relação com as suas experiências e com a sua cultura.
Por exemplo, se desejamos que nossos educandos aprendam um determinado
tema, realizamos uma sondagem junto a eles para identificar o conhecimento e as
experiências que já possuem a respeito. A partir daí, elaboramos estratégias de ensino
que, utilizando os conhecimentos identificados, possibilitem que aprendam outros,
ampliando dessa forma sua cultura de maneira prazerosa e agradável. Para melhor
contextualizar a sondagem, podemos pedir-lhes que pesquisem junto aos seus pais, avós
e parentes o conhecimento que possuem.
No âmbito da Educação Física, a Biologia do Amor implica focalizar o processo
educativo junto aos educandos, nos valores humanos de convivência social desejável,
tendo como meio para que este processo ocorra, a aquisição e desenvolvimento de
habilidades motoras da cultura patrimonial, para que sejam capazes de realizar aquilo
que desejarem.
No terceiro capítulo focalizamos a Educação Física Escolar na Educação
Infantil, a partir do “berçário” até o “jardim”, que representa o período pré-escolar. A
proposta é facilitar à criança a apropriação da cultura patrimonial do grupo familiar, ao
qual ela pertence, num ambiente matrístico (meio ambiente socioafetivo de respeito e de
acolhimento da criança como ser humano), de forma assistemática em todas as
atividades presentes na pré-escola. A apropriação e a socialização das manifestações
culturais que compõe a cultura patrimonial dentro do ambiente de educação formal é
ratificada pela importância de se valorizar as culturas sem estabelecer avaliações
comparativas, dado que não existe cultura melhor ou pior, mas sim culturas diferentes.
A cultura patrimonial do grupo familiar é constituída pelos jogos e brincadeiras,
aprendidos espontaneamente em processos de convivência intergeracional, que fizeram
parte do repertório das culturas infantis transmitidas de geração a geração. A proposta
de trabalho escolhida é assistemática, porque a idéia é manter as características de
aprendizagem natural e espontânea da criança dentro de um meio ambiente de interação
familiar estendido, semelhante à agrupação ancestral.
O quarto capítulo trata do Ensino Fundamental e tem como propósito oferecer
aos alunos todos os conhecimentos da cultura corporal da área da Educação Física, à
qual eles têm direito, partindo da educação patrimonial do grupo familiar e da sua
localidade até as experiências universais.
No último capítulo, que trata da Educação Física Escolar no Ensino Médio, a
proposta está orientada para capacitar o aluno a exercer sua cidadania, trabalhando a
autonomia e oferecendo-lhe os conhecimentos necessários para atuar em sua
comunidade como um Líder Comunitário ou Agente Cultural.
Evidentemente, não pretendemos com este trabalho esgotar as reflexões e ações
da Educação Física Escolar, mas propiciar ao leitor uma projeção de um novo olhar
sobre o tema.
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CAPÍTULO 1

Panorama da Preparação e Atuação Profissional em
Educação Física Escolar Brasileira
Jorge Sergio Pérez Gallardo
Luiz Antônio Silva Campos
Luis Alberto Linzmayer Gutierrez
1. O paradoxo histórico
Quando se elegeu o termo paradoxo como subtítulo, pensou-se na formação
profissional do Licenciado em Educação Física, pois é esse “professor” que irá conduzir
o processo ensino aprendizagem no contexto escolar. Sendo assim, existem
características básicas que são peculiares ao professor e devem ser consideradas e
trabalhadas na formação profissional. Por exemplo: buscar o entendimento da
complexidade humana nos seus aspectos motores, afetivos, cognitivos e nas suas
relações sociais e culturais, opondo-se à simples compreensão da sua dimensão
biológica. Não resta dúvida que a Educação Física Escolar brasileira tem passado por
modificações significativas na busca dessa compreensão mais ampla da complexidade
humana para o desenvolvimento de um trabalho mais efetivo no âmbito escolar.
Daólio (1998) destaca no capítulo dois de seu estudo intitulado “Educação Física
Brasileira: autores e atores da década de 1980”, que corrobora esta afirmação quando
diz: “A multiplicidade de discursos ocorrida no período mostrou-se extremamente
relevante, tanto em termos de quantidade de proposições quanto na sua qualidade”.
Desses trabalhos, o de Medina (1983) se destaca. O autor ressalta que a Educação Física
como disciplina deve ser ministrada de uma forma mais formativa, sistêmica
repensando as questões do movimento humano e conseqüentemente a cultura corporal.
Entretanto, quando o autor aplicou um questionário, instrumento de sua pesquisa, a
vários alunos de cursos de Graduação em Educação Física, composto por uma questão:
“Em sua opinião, o que é Educação Física?” (MEDINA, 1983, p.52). Obteve como
resultados uma série de respostas sem nexo e sem contexto que o levou a considerar o
grupo de pesquisa como:
“a) semi-alfabetizado// b) incapaz de explicar com clareza a
que se propõe a disciplina Educação Física// c) noção pouco
ampla das finalidades da Educação// d) visão mais voltada para
alguns esportes, em detrimento de outras práticas educativas//
e) dificuldade em entender a importância de uma
fundamentação teórica em relação à prática// f)
supervalorização do sentido de competição das atividades, com
ênfase no resultado e na vitória// g) visão essencialmente
individualista, em prejuízo de uma visão mais social do
processo educativo// h) possuidor de uma consciência
caracteristicamente ingênua// i) extrema dificuldade de
comunicação e manutenção de um diálogo efetivo.”(p. 51)”.
Deduziu a partir daí que:
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“Os autores destas frases são, conjuntamente com a quase
totalidade dos estudantes de nosso país, nada mais do que
vítimas de uma estrutura fossilizada e perversa de ensino que
pouco se preocupa com uma verdadeira educação que crie
condições para que o aluno se torne sujeito de sua própria
história; ao contrário, o que faz é promover uma instrução que
leva suas vítimas, na melhor da hipótese, a uma produtividade
alienante” (p. 58).
Os quadros apresentados são no mínimo desanimadores e estabelecem um
paradoxo intrigante, pois de certa forma, aqueles alunos de um curso na década de
oitenta, hoje são profissionais que atuam seja nas reflexões teóricas da Academia seja
ministrando aulas nas escolas brasileiras. Mesmo diante desse quadro negativo muitas
conquistas foram conseguidas, tanto em estudos como em metodologias de trabalho,
mas há que se considerar que ainda há muito por fazer, sobretudo na formação
profissional atual do professor de Educação Física.
Apesar do aumento exponencial de instituições de Ensino Superior que formam
professores de Educação Física, são poucas as que têm contribuído para a evolução da
área, ou seja, buscando formar um professor “professor”. Por outro lado, os alunos
advindos do Ensino Médio brasileiro que procuram a nossa área, apresentam muitas
deficiências no domínio de vários conhecimentos básicos quanto àqueles mencionados
por Medina (1983), embora detenha hoje maiores recursos, principalmente o da
informática que permite acesso à Internet conectando-o em várias áreas do saber em
tempo real com as mudanças que ocorrem.
Essa proliferação de faculdades no Brasil tem acentuado a formação de novos
professores de forma “descuidada”, amparada ainda no “eixo paradigmático da aptidão
física e do esporte”, conflitante com a evolução dos estudos apresentados sobre uma
nova Educação Física Escolar. Para Pérez Gallardo (2002) nas instituições de Ensino
Superior, não existe uma formação profissional, mas sim uma capacitação técnica. Isso
implica um não aprofundamento da questão do entendimento da complexidade do ser
humano, fator importante quando se lida com o ensino-aprendizagem no contexto
escolar. O professor apenas “capacitado” às vezes pode até compreender a necessidade
de mudança no fazer pedagógico, contudo não consegue expressar na sua prática essa
compreensão, falta-lhe o aprofundamento reflexivo e crítico de sua atuação profissional.
Por outro lado, as mudanças e o entendimento de uma Educação Física Escolar
significante tem acontecido. No curso de Pós-graduação da FEF-UNICAMP, onde se
reúnem profissionais de todos os estados brasileiros e do estrangeiro, tem-se discutido
formal e informalmente questões dessa Educação Física Escolar, mas percebe-se que há
muito trabalho pela frente para envolver todos os profissionais do território nacional na
efetivação da construção desses novos conhecimentos.
Outro ponto paradoxal ocorre na luta de poder sobre os nichos acadêmicos em
defesa da melhor teoria para fundamentar a Educação Física Escolar. Às vezes há brigas
insólitas que não levam a lugar algum, a não ser ao prejuízo da própria Educação Física
Escolar. Pois, nesses embates há a exclusão de uma teoria para que outra se estabeleça.
Entende-se que, o que deveria haver é uma análise de todas as teorias e a seleção dos
melhores elementos de cada uma, permitindo construir outra teoria mais adequada à
realidade de cada uma das regiões onde o instituto formador esta inserido.
Por mais paradoxal que seja, pode-se deduzir que aqueles quadros negativos
apresentados no estudo de Medina (1983), sofreram mudanças significativas com o
tempo, porque alguns daqueles profissionais emanados desse período foram à luta por
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uma Educação Física Escolar melhor, mesmo dispondo de poucos conhecimentos sobre
o que realmente é Educação Física. Ainda existe carência de estudos para definir o que é
Educação Física até hoje.
Uma explicação sensata e cabível para justificar a permanência de uma formação
profissional com orientação tecnicista pode se dever ao mercado de trabalho, que se tem
ampliado muito, descaracterizando parcial ou totalmente o papel fundamental da
Licenciatura em Educação Física, que é atuar profissionalmente no Ensino Básico
(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio). Essa ampliação impôs outros
ambientes de trabalho, como por exemplo: academias de ginástica, hospitais, centros de
lazer, clubes esportivos, personal trainer, clínicas de atendimentos multiprofissionais na
área de saúde e vários outros espaços de trabalho.
O professor em sua atuação profissional transita por diferentes segmentos do
mercado de trabalho (escolas, academias, clubes, hotéis, entre muitos outros), cada um
com seus próprios objetivos e formar específicas de trabalho. Assim, quando a sua
formação profissional é precária, ele não consegue diferenciar entre um ambiente
escolar de um esportivo, existindo uma grande probabilidade de atuar da mesma forma
em ambientes diferentes, e podendo ocorrer influências conceituais e metodológicas
advindas desses outros espaços que, às vezes, faz o profissional negar uma característica
básica de suas ações: o ato pedagógico.
Se por um lado houve uma crescente ampliação do mercado de trabalho, por
outro a indefinição de como atuar em cada um deles se aprofundaram. Atrelado a estes
problemas, se apresenta a necessidade de sobrevivência do professor, que o leva a
procurar estes novos mercados de trabalho, que na maior parte das vezes oferece uma
melhor remuneração econômica, passando a escola a ser um trabalho alternativo ou
secundário.
Além do mais, a formação profissional pouco mudou no que diz relação com a
orientação do professor como formador, embora exista uma Resolução mais
“inteligente” (Resolução 03/87 Diretrizes Curriculares da Educação Física), que
promove a idéia de formar um professor “generalista” (não no sentido de várias
“especialidades”, principalmente esportivas), o que implicaria fornecer ao futuro
professor uma sólida base acadêmica que lhe permita uma melhor atuação pedagógica.
2. O momento da Educação Física Escolar Brasileira
Dentro das muitas variáveis que fazem parte da problemática entre a formação e a
atuação profissional, se percebe que existe uma desconexão entre o conhecimento
teórico/prático produzido na universidade e as ações pedagógicas dos profissionais que
atuam no contexto escolar.
É evidente que a formação profissional do professor de Educação Física precisa
ser revista, não dá para estar preparando Licenciados em Educação Física numa
perspectiva meramente tecnicista, onde apenas o esporte seja o foco principal. Uma
verdadeira preparação profissional em nível universitário deveria permitir a este
profissional pesquisador a capacidade de analisar toda e qualquer uma das atividades
humanas e a partir de sua ótica realizar este análise do movimento desde uma
perspectiva biológica (para saber quais as demandas energéticas), de uma perspectiva do
Comportamento Motor (para identificar a intensidade e as dificuldades das ações
motoras) e de uma perspectiva sociocultural que lhe permita entender os significados
das manifestações da cultura corporal.
É função das Licenciaturas em Educação Física prepararem academicamente um
professor pesquisador que seja capaz de analisar, compreender, descrever e sistematizar
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qualquer manifestação da Cultura Corporal, e aplicar esses conhecimentos em qualquer
âmbito de atuação profissional (vivência, prática e treinamento), já que ele deveria ser o
especialista na leitura da linguagem corporal. Apesar de este profissional ter um
direcionamento específico de atuação profissional para a Escola, sua preparação
acadêmica lhe deveria permitir atuar em outros mercados de trabalho.
Analisando desde outra perspectiva a “desconexão” entre a formação e a
atuação profissional, temos um grupo significativo de professores que atuam no âmbito
escolar com uma preocupação em oferecer um melhor atendimento aos alunos. Esses
professores esperam que as universidades lhes forneçam as orientações que facilitem e
fortaleçam os aspectos pedagógicos de sua atuação com os alunos, dado que a maioria
deles não tem tempo nem dinheiro para freqüentar cursos de capacitação e atualização.
Esses profissionais nem sempre acompanham o exercício reflexivo e importante
da “Academia”. Às vezes no ativismo que lhe é peculiar, e não necessariamente nocivos
tais profissionais não dão a devida atenção às “teorias”, como eles denominam que estão
sendo produzidas pelos “Acadêmicos”. Essa desconexão entre o profissional de
Educação Física teórico e o profissional de Educação Física prático é crucial, pois
pode de certa forma, invalidar trabalhos importantes que realmente contribuem para a
atuação de ambos. Surge a partir desta discussão uma indagação: como atuar para
evitar esta desconexão?
Neste estudo a intenção é desenvolver reflexões (teorias) sobre a Educação
Física Escolar, partindo do contexto das ações (prática) daquele profissional que está lá,
no dia a dia, ministrando suas aulas nas escolas brasileiras. Isso será possível porque
foram realizadas muitas visitas de campo em várias escolas, na rede pública e nas
escolas particulares, de onde se obteve relatos da Educação Física Escolar e vivenciada
nesses espaços pedagógicos por meio de seus atores principais, educandos e educadores
que ministram essa disciplina escolar.
Outro aspecto a ser considerado nesse momento da Educação Física Escolar é a
questão da “capacitação profissional”, já mencionada anteriormente. Pelo visto, a
formação profissional tem deixado a desejar não estabelecendo rumos definidos. Talvez
a idéia de dividir a formação profissional em Graduação e Licenciatura de uma forma
mais explicita poderia ser a solução para esses dois ambientes profissionais que há no
mercado de trabalho, o técnico e o pedagógico.
Essa “divisão” está contemplada no Parecer nº 0138 aprovado em 03/04/2002
que trata das orientações para a elaboração de uma Resolução que regulamentará as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Educação Física. Em tal
parecer há um indicador que diz que para a formação de professores da Educação
Básica “... deverá seguir as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores da Educação Básica” (CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO, 2002,
P. 4).
Outro fato que está presente neste momento da Educação Física Escolar é a
introdução da palavra “obrigatório” após a expressão curricular na Lei nº 9394/96
LDB (CONFEF, 2002, p. 17). Uma conquista da categoria profissional. Os
questionamentos que decorrem dessa conquista convergem para as seguintes perguntas:
se a Educação Física Escolar estiver assegurada dessa forma em todos os currículos das
escolas brasileiras, haverá garantias que ela será efetiva e/ou de qualidade? Haverá
mudanças de postura profissional frente aos avanços dos enfoques educacionais e das
próprias teorias enunciadas pelos estudos da “Academia”?
Bracht (1992, p 37) no seu estudo sobre Educação Física e Aprendizagem Social
destaca que para:
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“Legitimar a Educação Física significa, então, apresentar
argumentos plausíveis para a sua permanência ou inclusão no
currículo escolar, apelando exclusivamente para a força dos
argumentos, declinando do argumento da força (que é o que
acontece quando um regime autoritário ´legaliza´ alguma
prática social). Esta legitimação precisa integrar-se e apoiar-se
discursivamente numa teoria da Educação Física..”
Nesse sentido, a afirmação de Bracht é muito apropriada, pois realmente o que
deve ocorrer é a construção de um perfil epistemológico que garanta a Educação Física
Escolar pela sua importância na formação cidadã do educando. Consolidada dessa
forma denotará implicações da necessidade de melhorar a formação integral do
educando.
A Política Educacional ainda impõe a contratação de outro tipo de profissional
nas Escolas denominado de regente de sala de aula, que ministra os conteúdos
específicos da Educação Física Escolar, em detrimento de Professores de Educação
Física formados no Ensino Superior.
Isso não ocorre em todos os estados brasileiros, mas em muitos deles por
diversas razões, por exemplo: nos estados com grandes dificuldades econômicas e
sociais há a falta de profissional especializado; nos estados com situação oposta há o
descaso dos dirigentes e a política de contenção de despesas. Isso compromete a
efetivação da disciplina como necessária ao desenvolvimento pleno da cidadania
soberana do educando.
Essas políticas educacionais para as escolas públicas provocam uma
“descontinuidade” no trabalho de efetivação de uma Educação Física Escolar, pois ora o
estado determina a contratação do professor de Educação Física, ora determina a sua
dispensa, considerando seu trabalho supérfluo. Some-se a esses fatos o sucateamento
dos ambientes escolares onde há a prática da Educação Física Escolar.
3. Propostas teóricas para uma abordagem didática na aula de Educação Física
Escolar
3.1 Princípios orientadores na formação humana no currículo escolar
Estabelecer princípios sobre as questões didáticas é importante, à medida que se
entende a Educação Física Escolar como disciplina do currículo escolar que
efetivamente contribui para a formação integral do educando. Pérez Gallardo e
Linzmayer Gutierrez (2002) propõem os seguintes pontos para reflexão:

Toda e qualquer disciplina do currículo escolar deve estar orientada
primeiramente á formação humana, independentemente de seu conteúdo, dado
que qualquer conteúdo ou conhecimento é independente de sua utilização. A
utilização dos conteúdos ou manifestações culturais obedece a valores ou
princípios humanos de convivência e não apenas ao domínio instrumental dele.
Exemplo, eu posso ensinar (capacitar) a um aluno a utilizar uma pistola, agora, o
porquê e para que, depende de valores.

Toda cultura tem suas próprias manifestações (dependendo como ela se
estrutura), porém os valores humanos de convívio social são comuns a todas
elas. Assim, as manifestações culturais podem ser diferentes de uma cultura para
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outra, porém não seus valores. Cada cultura define o valor que outorga a cada
manifestação dependendo de sua estruturação.

Na escola é a sociedade hegemônica quem define os conteúdos e
inclusive os valores que devem ser veiculados nessa escola, porém esses são
conteúdos e valores gerais para toda uma nação. O problema que uma nação é
constituída de muitas culturas, assim a escola deve procurar a melhor forma para
que o processo educacional ocorra a partir dos valores de cada cultura e a partir
dela procurar as semelhanças com as demais culturas, de tal modo que no fim do
processo educativo o aluno tenha a visão de totalidade da cultural de sua nação
outorgando-lhe o sentido de pertença e/ou nacionalidade.

Não devemos esquecer que as experiências dentro de nosso núcleo
familiar e da nossa vizinhança são as que nos vão a conformar como indivíduos
pertencentes a uma particular forma de expressão cultural, que nos identifica
como seres pertencentes a um mesmo grupo social.

Cada disciplina do currículo escolar deve ter um conteúdo que capacite o
aluno numa esfera do conhecimento, que lhe permita atuar numa área de seu
interesse, onde o aluno consiga um espaço de acolhimento e de compromisso
social desejável com seu grupo social, para adquirir paulatinamente sua
responsabilidade com os compromissos de toda a nação.

Assim, cada conteúdo deve aportar ao aluno um conhecimento que lhe
permita aumentar as possibilidades de interação com seus colegas, fazendo dele
uma pessoa importante e necessária para seu grupo social.
3.2 Ensino
As propostas apresentadas neste estudo se delineiam a partir da observação das
práticas dos professores que atuam nas escolas da Rede Pública de Ensino, na Rede
Particular de Ensino, ministrando aulas desde a Educação Infantil até o aluno de Ensino
Médio.
O desenho paradigmático que orientam as ações didáticas em uma aula de
Educação Física Escolar está fundamentado nos Artigos da Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) nº. 9394/96, nos Parâmetros Curriculares Nacionais e nos estudos desenvolvidos
pelos envolvidos em pesquisas em Educação Física Escolar espalhados por todo o
Brasil.
Desta maneira, neste estudo, pretende-se estabelecer novas idéias somando às
boas idéias que estão funcionando no trabalho de professor de Educação Física na
escola.
A postura didática que o professor irá adotar para viabilizar as trocas entre a
cultura corporal entendida por ele e a cultura corporal que o educando tem, será
importante para o desenvolvimento pleno do processo ensino-aprendizagem.
O que se entende por cultura?
Segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss (2005), a palavra cultura está
relacionada com a agricultura, entendida como a ação ou processo de cultivar a terra.
Desde então, tem sido utilizada para além do simples ato de cultivar a terra, adquirindo
novos significados e acepções ao longo do tempo.
A palavra cultura passa a ser utilizada no processo educacional do homem,
entendida como o cabedal de conhecimentos, a ilustração, o saber de uma pessoa ou de
um grupo social. Seu conceito é estendido para a sociedade como o conjunto de padrões
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de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes etc. que distinguem um grupo
social. O termo passa a explicar a forma ou a etapa evolutiva das tradições e valores
intelectuais, morais e espirituais de um lugar ou período específico, assim como, de
certo modo, passam a ser usada como sinônimo de civilização. Atualmente, a palavra
cultura também tem sido usada para significar o complexo de atividades, instituições e
padrões sociais ligados à criação e difusão das belas-artes, ciências humanas e afins.
Na definição de cultura da Educação Física apresentada no livro “Educação
Física: contribuições à formação profissional” de Pérez Gallardo et al. (1997), ao
analisarem a abordagem sócio-cultural da Educação Física (p.22), indicam que a área
sócio-cultural tem como foco de estudo as diferentes manifestações da cultura corporal.
Tendo como foco de estudo as diferentes manifestações da cultura corporal,
destacam que os estudos em tal área apontam para a preocupação com o processo e a
forma de produção cultural destas manifestações nas diferentes regiões geopolíticas e
nos diferentes grupos sociais, a saber:
 Processo de organização social (criação de leis, regras e normas de convívio social);
 Forma de exploração dos recursos alimentares (agricultura, pecuária, pesca,
indústria entre outros);
 Formas das manifestações religiosas (crenças, credos, mitologias expressas nos ritos
e nas manifestações mágico-religiosas) e;
 Nas formas de expressar essas manifestações (danças, cantos, jogos, brincadeiras
entre outras).
Em todas essas formas e processos, ratifica-se a ênfase nos aspectos que tenham
relação com a cultura motora e com componentes lúdicos historicamente situados.
Nesta perspectiva fica de fora a preocupação com a técnica de execução das
habilidades que conformam as diferentes manifestações da cultura corporal, já que ela
focaliza a cultura corporal dos próprios alunos, chamada também de cultura corporal
popular (Neira e Nunes, 2006), que está mais orientada para o prazer, que para o
rendimento, como é o caso da cultura corporal hegemônica utilizada na Educação Física
escolar tradicional.
Ao se ocupar com a cultura corporal dos alunos (cultura corporal popular), a
Educação Física Escolar utiliza as experiências e práticas culturais deles. E o currículo
escolar é construído sobre essas práticas ou saberes (Currículo Multicultural crítico,
segundo Neira e Nunes, 2006), e não sobre a prática hegemônica e esportiva da escola
tradicional.
Nesta visão de Educação Física Escolar quem conhece, cria e pratica a cultura
corporal é o aluno e cabe ao professor investigar estas manifestações para oferecer as
informações necessárias e adequadas para que os alunos superem o conhecimento de
senso comum atrelado à estas práticas.
Assim, por exemplo, o termo cultura é definido, segundo os PCN (Brasil,1998),
como:
... um conjunto de códigos simbólicos reconhecíveis
pelo grupo: neles o indivíduo é formado desde o momento de
sua concepção; nesses mesmos códigos, durante a sua
infância, aprende os conhecimentos e valores do grupo; por
eles é mais tarde introduzido nas obrigações da vida adulta,
da maneira como cada grupo social as concebe. (p.27).
Como disciplina a Educação Física Escolar exige um espaço de racionalidade,
de compreensão das formas, valores e poderes atrelados às práticas da cultura corporal.
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Isto significa que o professor deve levar aos alunos a pensar sobre suas práticas e a
compreensão dos códigos simbólicos pelos quais se organizam e estruturam estas
práticas da cultura corporal popular.
Por essas razões, podemos estabelecer uma grande diferença entre o Professor
Educador e o Professor Técnico Este último está mais preocupado por desvendar os
Códigos de execução, enquanto o outro está mais preocupado por desvendar os
Códigos sociais, já que estes conhecimentos permitem que o aluno da escola aprenda as
relações que o conhecimento da Educação Física tem com os outros conhecimentos que
são ministrados na Escola, aumentando o grau de autonomia, criticidade e liberdade de
pensamento do aluno (formação da cidadania crítica e soberana do aluno).
Na perspectiva Sócio cultural não se desconhece o valor dos conteúdos
biológicos e neurocomportamentais utilizados na formação profissional do professor de
Educação Física. Muito pelo contrário, o professor que trabalha com a perspectiva Sócio
cultural orienta sua prática observando e controlando a intensidade e complexidades das
habilidades motoras que são utilizadas na cultura corporal, criando e construindo
permanentemente métodos adequados para cada realidade escolar e dentro dela para
cada aluno. Muito diferente da Educação Física tradicional que já tem consolidados os
conhecimentos que irá a desenvolver nas aulas de educação física e utilizando métodos
consagrados pela tradicionalidade.
É importante que o professor, nessa nova postura didática considere as
experiências e vivências, a socialização e a sociabilização na cultura do educando e,
principalmente, elementos positivos que são característicos das boas relações familiares
do educando.
Por experiência, entende-se que é o resgate da memória de fatos vividos pelo
indivíduo na sua cultura, em situações já vivenciadas nas diferentes manifestações da
cultura corporal que fundamentam um amplo espectro de conceitos culturais, alojados
na memória do indivíduo.
No trabalho com experiências, o lúdico e o agradável devem permear todas as
ações. A criação de um espaço sócio afetivo é essencial para efetivação da proposta.
Porém, o fundamental é saber distinguir os objetivos e as limitações do espaço da
atuação profissional, dado que cada um dos espaços têm objetivos e limitações
diferentes, como acontecem com os espaços de atuação profissional do clube, academia
e atividades comunitárias.
Na Escola existem limites de tempo, espaço, materiais e de amplitude e
profundidade dos conhecimentos a serem oferecidos.
Devido às características do meio escolar e da maioria das manifestações
culturais desenvolvidas com a comunidade, podem ser encontradas três formas de
aplicar os conteúdos, sendo que cada uma envolve interesses diferentes. São elas:
Vivência
Seu objetivo central é colocar em contato com as diferentes manifestações da
Cultura Corporal os alunos, partindo do pressuposto que a cultura é um patrimônio
universal, ao qual todo ser humano deveria ter direito. Dentro das limitações do espaço
escolar (um encontro de duas horas-aula semanais), e considerando a enorme
quantidade de conteúdos a serem oferecidos aos alunos, se fazem necessários uma
organização e um planejamento desses conteúdos de forma que em cada série os alunos
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tomem contato com aqueles conteúdos que pelas características de desenvolvimento
(necessidades, expectativas e interesses) sejam mais adequados.
O interesse pedagógico não está centralizado no domínio técnico dos conteúdos,
mas sim, no domínio conceitual deles (dentro da perspectiva de uma análise histórico critica que supere o conhecimento de senso comum do aluno), dentro de um espaço
humano de convivência, onde possam ser vivenciados aqueles valores humanos que
aumentem os graus de confiança e de respeito entre os integrantes do grupo.
As diferentes manifestações da cultura corporal devem seguir uma planificação
para possibilitar a incorporação e compreensão de muitos dos códigos simbólicos pelos
quais se organizam e estruturam, de forma que possibilitem ao aluno a compreensão e
ampliação dos conhecimentos e a vinculação desses conhecimentos com contextos
culturais diferentes. A variedade das manifestações culturais oferecidas aumenta as
chances de escolha dos alunos para a formação de grupos de prática. Seu espaço é a aula
de Educação Física.
Prática
É um espaço de livre organização dos alunos, onde eles escolhem as
manifestações da cultura corporal que foram vistos na aula de Educação Física
(Vivência) e que despertou maior interesse neles (mais relevantes para eles), criando
assim grupos de interesses. O objetivo do professor de Educação Física para esse espaço
é fazer com que os alunos aprendam a dominar e estabilizar as técnicas de execução das
manifestações da cultura corporal escolhidas. Aqui aumenta o tempo de experimentação
e existe uma maior preocupação com a técnica (Capacitação) - já que executando bem o
aluno tem mais possibilidades de interagir com seu grupo. Seus espaços ideais são os
destinados às atividades extra-escolares e os espaços comunitários, os que deveriam ser
organizados e administrados pelos próprios integrantes do grupo social (os próprios
alunos) e gerenciados pelo professor de Educação Física.
Treino
Seu objetivo é fazer com que o aluno internalize as técnicas de uma
manifestação da Cultura Corporal. Para isso, ele precisa de uma quantidade muito maior
de tempo de treino, uma disposição particular para ser bem sucedido nessa modalidade
(biótipo específico da modalidade, denominado de talento), de material específico da
modalidade e de um professor ou técnico com conhecimentos aprofundados dessa
modalidade. O alvo principal do professor ou do técnico é a execução correta das
habilidades que fazem parte dessa modalidade, para que o aluno ou atleta possa
participar com êxito de eventos desportivos competitivos ou artísticos da alta
performance. Seu espaço é o extra-escolar, preferencialmente Clubes e Instituições que
visem o rendimento e a competição.
A capacitação restringe-se ao ensinamento de elementos técnicos das habilidades
corporais com fins claros de desempenho. É importante destacar que esta capacitação
faz parte dos processos de ensino-aprendizagem próprios da área, contudo não será o
objetivo principal do trabalho do professor.
Em relação ao desenvolvimento das capacidades biológicas e das habilidades
corporais, temas constantes e recorrentes das aulas de Educação Física Escolar, diz
relação direta com a capacitação, que está restrita à questão da instrução e não da
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educação, e considerando que, as aulas de Educação Físicas se restringem a uma sessão
de duas horas semanais, é pouco provável que um trabalho nesse enfoque obtenha
resultado satisfatório.
Assim a preocupação com a formação do aluno como cidadão autônomo, e
comprometido com o desenvolvimento de sua sociedade, são os princípios básicos da
atuação do professor. Morin (2000) tem destacado em seus estudos essa preocupação
com o ser humano e o seu ambiente de vida. Tem proposto que a Educação
Institucionalizada deve preocupar-se, daqui para frente, com esses fatores para que o
mundo possa ter dias melhores. Um ambiente carinhoso, de respeito e acolhimento do
aluno, a valorização dele e dos outros na Educação Física Escolar poderá propiciar o
desenvolvimento do “amor humano”.
3.3. Conteúdos
Os PCNs trazem uma diferença significativa em relação aos manuais de
conteúdos propostos na década de 70 e ainda na década de 80. Num manual elaborado
no ano de 1981 pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC): Educação Física de 1ª a
4ª série – 1º grau, “1001 exercícios”, tão procurado por muitos professores apresentese como versão renovada de tais manuais. Não se pode negar que “1001 exercícios”
trazem variações para uma aula, mas reflexões sobre o que fazer, porque fazer, como
fazer e como avaliar em uma aula, definitivamente, é uma questão fundamental assim,
esses “novos manuais” deixam a desejar já que em termos de elementos para reflexão
são pobres.
O Governo Federal editava tais manuais que de certa forma acabavam
engessando as aulas de Educação Física Escolar. Naquele modelo, os conteúdos e
estratégias de ensino vinham de forma programada, não dando espaço à reflexão, o que
induzia o professor ao comodismo das ações e reflexões pedagógicas. Talvez daí
decorra um conteúdo muito questionado nas aulas de Educação Física Escolar “a bola1”.
Além do mais, o propósito dos PCNs é entre outras “coisas” apresentar uma
sistematização nacional do que é aconselhável desenvolver na disciplina Educação
Física Escolar brasileira. Os conteúdos ali levantados são sugestões que possibilitam ao
professor um ponto de partida para outros conteúdos, mesmo considerando seus pontos
contraditórios e negativos.
O principal problema detectado por nos é que esses conteúdos partem do geral
ou nacional para o específico ou do local ao qual a escola pertence. Na nossa proposta
partimos do ponto inverso, isto é, sugerimos que o processo educativo seja a partir da
cultura patrimonial do grupo familiar e a partir dele ampliar estes conhecimentos em
nível local, regional, nacional e internacional.
Em um estudo realizado em 1992, por vários autores, já era um prenúncio do
que seriam os PCNs. Em tal estudo a visão crítica e política demonstravam ser bem
mais radical e social, contudo, carregada de preocupação em considerar o educando o
centro do processo de ensino-aprendizagem e, além do mais, desenvolver tal processo
com a possibilidade de estimular neste educando a sua capacidade crítica e criativa
perante a sua vida cidadã.
Os PCNs, por outro lado, foram elaborados com a intenção de oferecer subsídios
para a elaboração dos projetos pedagógicos escolares dentro de um enfoque sócio-

1

Colocada desta forma, este implemento de uma aula de Educação Física Escolar, torna-se um
instrumento de provocação, já que muitos profissionais os vêem como conteúdo e não como recurso
material para a aula.

21
cultural impregnado por um abordagem neo-liberal, ou seja, cabe a cada unidade
regional da educação brasileira gerar conteúdos que mais se identificam com tal região.
Assim, há um espaço para que se apresentem novas idéias que possibilitem uma
Educação Física Escolar como disciplina integrada realmente ao contexto escolar e que
permita mudanças importantes na história da construção da personalidade e identidade
do educando.
Neste livro, ter-se-á uma série de sugestões específicas voltadas para todas as
fases da Educação Física Escolar brasileira. No intuito de estabelecer uma seqüência
lógica e fundamentada de objetivos e conteúdos para serem aplicados na escola, de
forma de transformar a Educação Física Escolar de “atividades” para “disciplina”.
Uma disciplina se caracteriza por ter um corpo elaborado de conhecimentos que
fundamentem sua prática, com reflexão nessa prática, procurando o desenvolvimento do
aluno como um ser humano competente e participativo de forma que ele seja
transcendente para sua sociedade.
Também se entende disciplina como um conjunto de conhecimentos sobre um
objeto de estudo e que possui um paradigma de orientação. O corpo de conhecimentos
da disciplina Educação Física Escolar se apóia nos Aspectos Biológicos, que estudam as
Capacidades físicas envolvidas no movimento humano; Os Aspectos
Neurocomportamentais ou Psicológicos que estudam a forma e complexidade de
aquisição (ou aprendizagem) das Habilidades motrizes; y os Aspectos Socioculturais
que estudam as diferentes manifestações de cultura corporal (Jogos, brincadeiras,
danças, esportes, etc.) e o valor destas manifestações na construção da cidadania
soberana dos alunos. Na perspectiva da visão Sociocultural, também chamada de
Multicultural é a criação de uma linguagem corporal onde o “Gesto”, seja o objeto de
estudo, já que o gesto pode ou não ter movimento, más, possui um forte poder
comunicativo, e que nos leva a considerar a “Interação Social” ou a
Socialização/Sociabilização como paradigma de orientação.
Declaradamente, a intenção neste livro é colocar de vez “a bola” no seu devido
lugar, quer dizer, como recurso material pedagógico para o desenvolvimento de uma
aula na Educação Física Escolar. Só! Sem excluí-la!
3.4. Avaliação
Avaliação nunca representou um problema para o professor de Educação Física,
se consideramos que só se avaliava o desempenho físico. Considerar a avaliação
atualmente nesse enfoque é no mínimo um erro grave, principalmente se entendemos os
novos enfoques e orientações pedagógicas em relação à formação humana, onde é mais
importante “o ser” que “o fazer”
A avaliação “quantitativa” pode ainda ter um pequeno espaço dentro de uma
aula de Educação Física Escolar, já que ainda não se desprezou totalmente o elemento
do paradigma da “aptidão física”. Quando a avaliação está baseada somente no
desempenho físico do educando, ele passa por provas físicas difíceis e, às vezes,
frustrantes. Se a oposição a esse tipo de avaliação ocorre desde cedo, há a possibilidade
de abertura para o uso de outras abordagens avaliativas e outros instrumentos de
avaliação.
Neste novo enfoque da Educação Física Escolar, propomos uma avaliação por
compromisso, ou seja, avaliados e avaliador definem o que e o como avaliar,
construindo os instrumentos de avaliação e determinando os critérios para o julgamento
de valores dentro do trabalho proposto.
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Avaliação por compromisso implica na participação conjunta e na definição de
um processo interessante Partir para este tipo de avaliação, não é jogar fora o que já
existe em termos de conceito e instrumentos de avaliação, mas simplesmente refletir
sobre a apropriação e a sua aplicação.
Avaliar desenvolvimento do aluno na aula de Educação Física Escolar implica
em ressaltar os aspectos da “formação humana”. Avaliar “atitudes” é complicado e
requer a participação de todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem. O
resultado desse tipo de avaliação contribui expressivamente na formação do “cidadão”,
pois o aluno é avaliado dentro do contexto escolar e suas ações dentro da sua
comunidade. Avaliar nessa nova proposta de abordagem pedagógica implica em
mudanças de atitudes do professor de Educação Física que ministra aulas na escola, pois
a sua posição “política e de cidadania” torna-se importantes no processo pedagógico.
4. Pressupostos Conclusivos
É importante destacar que o presente texto não é o ponto final sobre as nossas
discussões a respeito da Educação Física Escolar, dado que pretendemos seguir
discutindo. Os estudos devem obedecer a uma continuidade para que novas e mais
interessantes propostas sejam elaboradas, beneficiando assim a todos os atores do
processo educativo.
A história da Educação Física nos tem mostrado que sempre houve uma
preocupação para que ela esteja presente na escola, ora por políticos, ora pelos seus
interventores profissionais e até pelos “leigos” que sempre estão trabalhando seus
conteúdos, com boas intenções, mas poucos conhecimentos. Contudo, a partir da década
de oitenta, no Brasil, muitos profissionais se empenharam em entendê-la e aplicá-la
sobre bases científicas, motivando profundas reflexões e decorrendo daí uma série de
importantes estudos.
Este livro parte da análise dessas produções contrapostas às ações pedagógicas
cotidianas de vários profissionais.
Analisar a Educação Física Escolar e propor práticas inovadoras e adequadas a
um momento histórico é de suma importância para o seu processo evolutivo. Educação
Física Escolar não é tema de discussão que se esgote em apenas um texto, mas estar
discutindo tal tema sempre é muito relevante.
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CAPÍTULO 2

Princípios legais que fundamentam a proposta
Prof. Dr. Jorge Sergio Pérez Gallardo
Prof. Daniel de Brito Mota
Definir os fins educativos é definir ao mesmo tempo a
sociedade, a cultura e o homem que se quer promover
(CHARLOT, 1983, p.23)
Vinte anos de escolarização para fazer homens capazes
de discriminar, odiar, engajar-se em lutas sociais onde
contam armas e truques, menos a força da dignidade e
do respeito pelo humano (MORAIS, 1982, p.90)
(...) o processo educativo só assumirá integralmente a
sua função e adquirirá sua integral dimensão quando se
comprometer frontalmente na luta pela emancipação do
individuo concreto. (CARVALHO, 1978, p.131)

A má qualidade do ensino gera muitos ônus, dentre eles, o econômico, social,
político e ético. Isso se deve ao fato de a educação não oferecer oportunidades
suficientes e, das que existem, não há capacidade/autonomia para as pessoas
exercitarem o seu poder de escolha. É comum encontrarmos pessoas “recorrentes
crônicas”, ou seja, passivas, consumidoras e acríticas.
Os processos educativos, ao estabelecer um paralelo com as duas possibilidades
do faber, a mimésis (do grego “repetir tarefas, copiar”) e a poiésis (do grego criar,
produzir o novo), estão centrados na mimésis, já que o sentido de educação perpassa
quase que única e exclusivamente a superação das barreiras sociais em busca de
melhores oportunidades de sucesso econômico.
A orientação do sistema de ensino fundamentadas em técnicas reprodutivistas,
revela o caráter alienante do sistema educacional centrada na mecânica e na conivência
com as políticas do capital globalizado. Conforme MONLEVADE e SILVA,
Na sociedade brasileira, as políticas para a educação pública estão
subordinadas aos processos de acumulação de capital expresso na
concentração de rendas, riquezas e no insuficiente desenvolvimento social,
conjugado com a negação dos direitos sociais fundamentais: educação, saúde,
cultura, previdência e habitação. Nas duas últimas décadas, houve uma
explícita intervenção externa do Banco Mundial e do Fundo Monetário nas
decisões econômicas e socioeducativas do país, avalizada pelo consentimento
do governo federal e das elites dirigentes nacionais. (...) Nos anos 80, as
políticas macroeconômicas adotadas pelas agências multilaterais têm servido
para legitimar políticas sociais antidemocráticas, de subtração de
investimentos dos serviços públicos (...) de aniquilamento das conquistas
constitucionais; de redução da participação democrática e cidadã, de negação
do direito de apropriação de bens culturais e educacionais pelos excluídos
(...) (2005, p.114)

Vive-se hoje a continuidade da mitologia grega de Prometeu e Hércules,
respectivamente vinculada à tecnologia dominatória, do fogo como ferramenta de
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domínio e coerção, e a da tecnologia servil, prestativa à comunidade, ambas em
contraposição a promoção e estímulo do pensamento criativo, este, de caráter único e
irreprodutível.
Entretanto, existe a possibilidade da poiésis. É necessário desenvolver na
educação o faber poiésis, ou um sentido orientado pela crítica, pela contestação e
criação, um sentido outorgado de valores humanos que contemplem a superação das
diferenças, que confira as capacidades de análise, de síntese, de interpretação e de
acesso ao conhecimento, de saber liderar, ser liderado, coordenar, mediar.
Para estabelecer um marco referencial, a educação aqui é concebida como “a
comunicação intergeracional do humano, que exerce influência construtiva nos seres
humanos, abrange todos os processos formativos e é parte no processo civilizatório”,
sendo parte do humano toda produção de transmissão de conhecimentos, atitudes,
valores e habilidades, entendidas como construções sociais2 (CITE, 2005).
Numa oportunidade em que Darcy Ribeiro, quando uma das vezes questionado a
respeito do “Por quê o Brasil não deu certo?, aproveitou para lançar uma devolutiva: “O
que você [em sua área/domínio] tem feito para o Brasil dar certo?”
A educação não é um mérito da escola. O ambiente escolar, da educação infantil
à universidade, socialmente consagrado tal qual o conhecemos hoje para o
estabelecimento de processos de ensino formal, são muito posteriores ao fenômeno
educativo. Conforme Brandão “não há uma forma única nem um único modelo de
educação; a escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o
ensino escolar não é a sua única prática e o professor profissional não é o seu único
praticante.” (2009, p.9)
Se a escola não é o único e nem o melhor modelo de educação, afinal como se
davam os processos educativos anteriores à instituição escolar? Ou seja, como se havia
já denominado anteriormente, o processo de comunicação intergeracional do humano:
A educação existe onde não há a escola e por toda parte pode haver redes e
estruturas sociais de transferência de saber de uma geração a outra, onde
ainda não foi sequer criada a sombra de algum modelo de ensino formal e
centralizado. Porque a educação aprende com o homem a continuar o
trabalho da vida. (BRANDÃO, 2009, p.13)

É importante ressaltar o caráter da escola de acordo com os sistemas sociais que
a organiza e mantém. Infelizmente a existência de educação emancipada, de e entre
todos, destinadas a criação do bem comum, compartilhada como bem, como a vida, se
perdeu e tem sido imposta por um sistema de poder voltado a interesses
antidemocráticos. De fato, a educação
(...) pode existir imposta por um sistema centralizado de poder, que usa o
saber e o controle sobre o saber como armas que reforçam a desigualdade
entre os homens, na divisão dos bens, do trabalho, dos direitos e dos
símbolos. A educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos
grupos sociais que a criam e recriam, entre tantas outras invenções de sua
cultura, em sua sociedade. Formas de educação que produzem e praticam,
para que elas reproduzam, entre todos os que ensinam-e-aprendem, o saber
que atravessa as palavras da tribo, os códigos sociais de conduta, as regras do
trabalho, os segredos da arte ou da religião, do artesanato ou da tecnologia
que qualquer povo precisa para reinventar, todos os dias, a vida do grupo e a
de cada um de seus sujeitos, através de trocas sem fim com a natureza e entre
os homens, trocas que existem dentro do mundo social onde a própria
educação habita, e desde onde ajuda a explicar — às vezes a ocultar, às vezes
2

Referência fornecida em palestra proferida pelo Prof. Dr. Antonio Carlos Gomes da Costa, no III CITE, 2005.
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a inculcar — de geração em geração, a necessidade da existência de sua
ordem. (BRANDÃO, p.10 e11)

Não se pode perder de vista, contudo, a organização social de um país prevista
em sua legislação mestra, constante da Carta Magna, ou Constituição Federal,
documento primordial que estabelece e rege todas as ações em todos os âmbitos
constituintes de uma nação, e na qual se derivam todas as políticas e organizações
sociais.
1. A Constituição da República Federativa do Brasil e a Declaração Universal dos
Direitos Humanos
O Brasil, como país-membro das Nações Unidas e com reconhecida tradição
diplomática, é um dos países signatários da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, e é possível avaliar a similitude de princípios entre os dois documentos.
A Constituição da República Federativa do Brasil prevê artigos fundamentais
para o entendimento e garantia de direitos básicos. Descreve os valores da nação, a
função da educação, de cultura e do tipo de concepção de cidadão, tem por pilares ser
um Estado Democrático de Direito, promotor da cidadania, da dignidade, dos valores do
trabalho e livre iniciativa, do pluralismo político, de defender o poder que emana do
povo. Tem por objetivos pétreos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a
garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e a marginalização e
redução das desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação (SENADO FEDERAL, 2008, Tít. I, Art. 1º e 3º)3.
Dentre vários assuntos, nosso interesse se debruça nos aspectos constituintes de
Educação, Cultura e Família presentes na Carta Magna, organizados para assegurar o
cumprimento dos artigos fundamentais.
A Educação é concebida como direito de todos e dever do Estado e da família,
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho. Afirma-se que o ensino será ministrado com base nos princípios da
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, do
pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições
públicas e privadas de ensino; fixa conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de
3

De acordo com as NAÇÕES UNIDAS (1948):
Art. 1. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação
uns aos outros com espírito de fraternidade;
Art. 2. Todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza,
nascimento, ou qualquer outra condição;
Art. 3. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal;
Art. 6. Todo homem tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei.
Art. 18. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de
religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em
particular.
Art. 19. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter
opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.
Art. 21, Inc. 1. Todo homem tem o direito de tomar parte no Governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes
livremente escolhidos. Inc. 2. Todo homem tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. Inc. 3. A vontade do povo
será a base da autoridade do Governo; esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto
secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.
Art. 22. Todo homem, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela
cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.
Art. 28. Todo homem tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente
Declaração possam ser plenamente realizados.”
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maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos,
nacionais e regionais. (SENADO FEDERAL, 2008, Tít. VIII, Cap. III, Seção I, Art.
205, 206, 210 e 214)4
No plano da Cultura, para todos é assegurado o pleno exercício dos direitos
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, o apoio e incentivo a valorização e a
difusão das manifestações culturais. Consideram-se como patrimônio cultural brasileiro,
bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os
modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas.
(SENADO FEDERAL, 2008, Tít. VIII, Cap. III, Seção II, Art. 215 e 216)5
A própria família ocupa papel central em nossa organização social, presente na
constituição. Cabe à família, conjuntamente com a sociedade e o Estado assegurar à
criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, com absoluta prioridade.
(SENADO FEDERAL, 2008, Tít. VIII, Cap. VII, Art. 227, grifo nosso)6
Muitos dos direitos presentes em cláusulas pétreas da Constituição estão sendo
desrespeitados, mal-cumpridos, negligenciados no processo educativo por
desconhecimento, falta de coerência ou interpretação parcial dos princípios pátrios.
No âmbito escolar, podemos questionar se alguns dos processos de ensino estão
garantindo plenamente os preceitos constitucionais, não só como texto, mas como
contexto, ou seja, além do discurso, uma ação prática efetiva e coerente com a teoria.
Para coadunar com os interesses pátrios, seria possível traduzir a vivência da
cultura escolar e potencializá-la para uma formação alinhada ao interesse pela
transformação de uma sociedade democrática e de direito mais justa?
Julgamos ser de extrema importância situar as discussões de nossa proposta
educacional amparadas pela legislação mestra, procedimento no qual particularmente
nos sentimos à vontade em fazer pela providencial constatação de termos concebido
uma proposta legítima em princípios com o devido amparo legal.
2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Como aporte à Constituição Brasileira, é formulada a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional que regulamenta e orienta a educação formal.
MARQUES (2009), em pesquisa desenvolvida no GEPEFE – FEF/UNICAMP
destaca os fundamentos da Constituição Federal presentes na redação da LDB, que
define “educação” como sendo os processos formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos
4

Art. 26. Inc. 1. Todo homem tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais.
A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta
baseada no mérito. Inc. 2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do
fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a
tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da
manutenção da paz. (NAÇÕES UNIDAS, 1948)
5
Art. 27, Inc. 1. Todo homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar
do progresso científico e de seus benefícios. (NAÇÕES UNIDAS, 1948)
6
Art. 16, Inc. 3. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.
Art. 25. Inc. 2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora
do matrimônio gozarão da mesma proteção social.
Art. 29. 1. Todo homem tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é
possível. (NAÇÕES UNIDAS, 1948)
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movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou
seja, não é uma exclusividade da escola, embora determine que a educação escolar
aconteça em instituições próprias e que englobe o mundo do trabalho e a prática social.
(BRASIL, 2009, Tít. I, Art. 1º, 1, 2)
A educação prevista na LDB reforça os princípios constitucionais da liberdade
de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, o
pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas. Compromete a União, em
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no estabelecimento de
competências e diretrizes para todos os níveis da educação como eixo central dos
currículos e seus conteúdos mínimos, assegurando a formação básica comum e,
sobretudo, a autonomia para os Estados elaborarem e executarem políticas e planos
educacionais, em conformidade com as diretrizes e planos nacionais de educação,
integrando e coordenando as suas ações e as dos seus Municípios. (BRASIL, 2009, Tít.
II, Art. 3º, Inc. II e III, Tít. IV, Art. 9º, Inc. 4, Art. 10, Inc. 3)7
A Educação Básica, formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Ensino Médio, tem por finalidade desenvolver o educando e assegurar-lhe a formação
comum indispensável para o exercício da cidadania8, trabalho e em educação
permanente. (BRASIL, 2009, Tít. V, Cap. II, Seção I, Art. 22)
Visto por nós como um dos pontos mais importantes e de vanguarda, a LDB
preconiza que os currículos do Ensino Fundamental e Médio devam ter uma base
nacional comum que pode ser complementada, diversificada, orientada pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela, ou
seja, a inclusão de características culturais, sociais e econômicas locais e regionais, base
esta que contribui e valoriza a formação da identidade local. (BRASIL, 2009, Tít. V,
Cap. II, Seção I, Art. 26 e 26-A)
Nessa direção, quando o assunto é Ensino Médio, percebemos a predisposição
do texto da Lei ao incentivo do protagonismo juvenil, (também denominado de Capital
Solidário da Juventude), quando destaca a necessidade de serem adotadas metodologias
de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes. Essas iniciativas são
importantes para validar o processo educativo, para consolidar e aprofundar os
conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, da preparação básica para o trabalho
e a cidadania, do aprimoramento do educando como pessoa dotada de ética, autonomia
intelectual e pensamento crítico, que compreenda o significado da ciência, das letras e
das artes, o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura, que domine a
língua pátria como instrumento de comunicação, que acesse permanentemente o
conhecimento e, novamente destacado, exerça plenamente a cidadania. (BRASIL, 2009,
Tít. V, Cap. II, Seção IV, Art. 35, Inc. I, II, III, Art. 36, Inc. I, II)
3. As Diretrizes Curriculares Nacionais
Segundo o relatório da Câmara de Educação Básica (CEB, 1998), as Diretrizes
Curriculares Nacionais, previstas na LDB, tem papel fundamental na organização da
Educação Básica – constituída pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio –
por meio de suas instituições, entendendo-a como demanda primeira das sociedades
democráticas e prioritária à garantia inalienável do exercício da cidadania plena. A
magnitude da importância da Educação é assim reconhecida por envolver todas as
7

Para ilustrar, pode-se comprovar a prática do inciso III com a elaboração da recente Proposta Curricular do Estado de São Paulo de
2008.
8
A constante preocupação ao desenvolvimento da cidadania como foco da educação, presente na Constituição e na LDB, é tratada
exaustivamente na proposta curricular deste livro (n.a.)
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dimensões do ser humano: o singulus, o civis, o socius, o social, ou seja,
respectivamente a pessoa em suas relações individuais, civis e sociais. Há o
reconhecimento do direito universal à educação escolar tanto no tocante à titularidade
(direito subjetivo) de todas as pessoas, quanto do dever de Estado (direito público) em
provê-lo. Neste ponto, o indivíduo não tem a possibilidade de renunciar a este serviço e
o poder público conivente a isso deverá ser responsabilizado (conforme Art. 208, §2º da
CF).
Destaca-se no referido relatório, a condição para o exercício do direito à
Educação Fundamental, conforme exposto no art. 3º da LDB, a despeito da consagração
dos princípios da igualdade, da liberdade, do reconhecimento do pluralismo de idéias e
concepções pedagógicas, da convivência entre instituições públicas e privadas, e a
valorização de experiências extraescolares como meio de inserção às práticas
trabalhistas, sociais e cidadãs, objetivo magno da educação para o pleno
desenvolvimento da pessoa, em respeito aos Arts. 205 e 206 da Constituição Federal.
Ao considerar a convivência entre instituições públicas e privadas, na condição
de República Federativa, a Lei dá margem à flexibilidade na sua aplicação de princípios
ao privilegiar os contextos regionais e suas diversidades, escopo este que obriga a uma
necessária articulação do sistema politicoeducacional nos âmbitos Federal, Estadual e
Municipal para o pleno atendimento aos direitos da população, em especial docentes e
discentes9.
Logo, para tal articulação, ficou estabelecido que os currículos e seus conteúdos
mínimos (art. 210 da CF/88), propostos pelo MEC (art. 9º da LDB), terão seu norte
estabelecido através de diretrizes, e estas terão como foro de deliberação a Câmara de
Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (art. 9º, § 1º, alínea "c" da Lei nº
9.131, de 24 de novembro de 1995), cabendo à CEB/CNE exercer a sua função
deliberativa sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais, reservando-se aos entes
federativos e às próprias unidades escolares, de acordo com a Constituição Federal e a
LDB, a tarefa que lhes compete em termos de implementações curriculares.
Em suma, as Diretrizes Curriculares Nacionais são o conjunto de definições
doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimentos na Educação Básica,
expressas pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que
orientarão as escolas brasileiras dos sistemas de ensino, na organização, na articulação,
no desenvolvimento e na avaliação de suas propostas pedagógicas10.
Nos termos das DCNs tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio,
podemos perceber um perfeito alinhamento conceitual frente à LDB, e esta, aos
princípios constitucionais.
No tocante aos norteadores das ações pedagógicas (art. I das DCNEF), estão os
princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao
bem comum, dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da criticidade e do
respeito à ordem democrática, os princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade e
da diversidade de manifestações artísticas e culturais.
O reconhecimento da identidade pessoal de alunos, professores e outros
profissionais e a identidade de cada unidade escolar e de seus respectivos sistemas de
ensino está garantido no art. II das DCNEF, reconhecimento este que deverá ser
explícito quando da definição de suas propostas pedagógicas.

9

É incumbência da União:... "estabelecer, em colaboração com os Estados, Distrito Federal e os Municípios, competências e
diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e os seus conteúdos mínimos,
de modo a assegurar a formação básica comum". (art. 9º, inciso IV da LDB)
10
Resolução CEB nº 2, de 7 de abril de 1998.
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Dos pontos mais favoráveis a uma relação dialógica no aspecto curricular, o art.
III das DCNEF estipula que “as escolas deverão reconhecer que as aprendizagens são
constituídas pela interação dos processos de conhecimento com os de linguagem e os
afetivos, em conseqüência das relações entre as distintas identidades dos vários
participantes do contexto escolarizado; e que as diversas experiências de vida de alunos,
professores e demais participantes do ambiente escolar, expressas através de múltiplas
formas de diálogo, devem contribuir para a constituição de identidade afirmativas,
persistentes e capazes de protagonizar ações autônomas e solidárias em relação a
conhecimentos e valores indispensáveis à vida cidadã” (CEB, 1998, grifo nosso).
Já o artigo IV preconiza a garantia da igualdade de acesso a uma base nacional
comum, desde que integrada a sua parte diversificada em torno do paradigma curricular
que seja capaz de estabelecer relações entre educação fundamental e a vida cidadã e as
áreas do conhecimento. Dos aspectos de vida cidadã, estão a saúde, a sexualidade, a
vida familiar e social, o meio ambiente, o trabalho, a ciência e a tecnologia, a cultura e
as linguagens. Das áreas de conhecimento, destaca-se a Língua Portuguesa, a Língua
Materna para populações indígenas e migrantes, Matemática, Ciências, Geografia,
História, Língua Estrangeira, Educação Artística, Educação Religiosa na forma do art.
33 da Lei 9.394/96, e a Educação Física.
Em complementação ao artigo III, podemos afirmar como um dos mais
avançados dispositivos legais de vanguarda no sentido de disseminar o respeito ao
homem, de garantir sua inserção social, de focalizar a emancipação do indivíduo rumo à
autonomia, a autopoiésis, optamos por destacar na íntegra a determinação do artigo V
das DCNEF:
“As escolas deverão explicitar em suas propostas curriculares processos de
ensino voltados para as relações com sua comunidade local, regional e
planetária, visando à interação entre a educação fundamental e a vida cidadã;
os alunos, ao aprenderem os conhecimentos e valores da base nacional
comum e da parte diversificada, estarão também constituindo sua identidade
como cidadãos, capazes de serem protagonistas de ações responsáveis,
solidárias e autônomas em relação a si próprios, às suas famílias e às
comunidades (CEB, 1998, grifo nosso).”

Tais processos de ensino que consideram as relações socioambientais e os
princípios de territorialidade permitem o desenvolvimento do senso comunitário e de
pertença de seus integrantes. Essas características fortalecidas tendem a favorecer o
processo de validação de significados, ou seja, dota o conhecimento do ambiente escolar
com um sabor diferenciado, não o sabor do saber utilitário e imediatista, mas o saber
que de fato empodera os indivíduos na determinação de suas realidades.
O artigo VI das DCNEF ainda prevê a utilização desta parte diversificada das
propostas curriculares à introdução de projetos e atividades do interesse de suas
comunidades, ratificando ainda mais a necessidade de estabelecimento de uma relação
dialógica entre instituição escolar e comunidade.
A seguir, destacaremos as partes das DCNEM (CEB, 1998) que orientarão nossa
linha de discussão. No art. III, toda prática administrativa e pedagógica dos sistemas de
ensino e das escolas e tudo que ocorre dentro do âmbito escolar deverá ser coerente com
os princípios de: a) Estética da Sensibilidade, que “deverá substituir a da repetição e
padronização, estimulando a criatividade”, a curiosidade, a afetividade, o convívio com
a diversidade e formas diferentes de conhecer o mundo; b) Política da Igualdade, que
visa a “constituição de identidades que busquem e pratiquem a igualdade no acesso aos
bens sociais e culturais, o respeito ao bem comum” e o combate a toda forma de
discriminação; c) Ética da Identidade, que busca superar dicotomias e constituir
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identidades sensíveis que pratiquem o humanismo por meio do “reconhecimento,
respeito e acolhimento da identidade do outro”, tendo como princípios orientadores de
seus atos na vida profissional, social, civil e pessoal, a solidariedade, a responsabilidade
e a reciprocidade.
Das competências básicas, conteúdos e formas de tratamento dos conteúdos,
presentes no artigo IV, destacamos o inciso II, “constituição de significados socialmente
construídos e reconhecidos como verdadeiros sobre o mundo físico e natural, sobre a
realidade social e política”, e o inciso III, “compreensão do significado das ciências, das
letras e do processo de transformação da sociedade e da cultura, em especial as do
Brasil, de modo a possuir competências e habilidades necessárias ao exercício da
cidadania e do trabalho”. A partir daqui, nota-se um enfoque sociocultural tanto na
definição das competências básicas, quanto na constituição de currículo.
Sobre como deve ser a organização do currículo, o artigo V prevê: a) saber que
os conteúdos curriculares são meios para constituir competências; b) saber que as
linguagens são fundamentais para a constituição de conhecimentos e competências; c)
as metodologias de ensino devem ser diversificadas; d) deve-se trabalhar a afetividade
do aluno, pois situações de aprendizagem provocam sentimentos.
O artigo VI das DCNEM estabelece que “os princípios pedagógicos da
Identidade, Diversidade e Autonomia, da Interdisciplinaridade e da Contextualização
serão adotados como estruturadores dos currículos do ensino médio”.
Quanto aos princípios de Identidade, Diversidade e Autonomia, o artigo VII
confere aos sistemas de ensino e escolas, a busca de adequação às necessidades dos
alunos e do meio social, através: I – do desenvolvimento de alternativas de organização
que possibilitem, entre outros: a) “identidade própria enquanto instituições de ensino de
adolescentes, jovens e adultos, respeitando suas condições e necessidades de espaço e
tempo de aprendizagem”; b) “uso das várias possibilidades pedagógicas de organização,
inclusive espaciais e temporais”; II – do fomento da diversificação de programas e tipos
de estudos, partindo da base comum, conforme características do corpo discente e
demandas do meio social, acolhendo opções feitas pelos alunos, que seja viável técnica
e financeiramente; III – da criação de sistemas de avaliação – ou uso dos sistemas do
MEC – para “acompanhar os resultados da diversificação, tendo como referência as
competências básicas, a legislação do ensino, estas diretrizes e as propostas pedagógicas
da escola”.
Quanto ao princípio de Contextualização, o artigo IX confere às escolas o dever
de saber que: a) o conhecimento deve ter ancoragem na prática ou na experiência do
aluno a fim de adquirir significado; b) a relação teoria e prática devem concretizar-se
em situações próximas do aluno, como por exemplo, as do trabalho e do exercício de
cidadania; c) a aplicação dos conhecimentos adquiridos na escola às situações da vida
permite seu entendimento, crítica e revisão. A preocupação com a contextualização é
importante para possibilitar o conhecimento com significação e aplicabilidade no
cotidiano.
A base nacional comum dos currículos do ensino médio passa a ser organizada
em áreas do conhecimento, por meio do artigo X. A área que abrange a Educação Física
é a de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que objetiva, em linhas gerais, a
compreensão e o uso de diferentes manifestações de linguagens, expressões e
significados, além do impacto da tecnologia da informação e comunicação nos meios de
produção, no conhecimento e na sociedade. Em seu parágrafo 1°, traz que “a base
nacional comum dos currículos do ensino médio deverá contemplar as três áreas do
conhecimento, com tratamento metodológico que evidencie a interdisciplinaridade e a
contextualização”. Em seu 2° parágrafo, diz que “as propostas pedagógicas das escolas
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deverão assegurar tratamento interdisciplinar e contextualizado para: a) Educação Física
e Arte, como componentes curriculares obrigatórios”. Aqui, a Educação Física e a Arte,
disciplinas geralmente destituídas de prestígio na escola, assumem seus lugares como
componentes curriculares obrigatórios.
No que tange a relação entre base nacional comum e parte diversificada, o inciso
III do artigo 11 apresenta-nos que a primeira deve ser 75% do tempo mínimo de 2.400
horas da carga horária do ensino médio.
Por fim, o artigo 14 confere responsabilidade aos órgãos normativos e
executivos dos sistemas de ensino para estabelecer políticas educacionais
complementares, levando em conta as peculiaridades regionais ou locais.
4. A nova Proposta Curricular para o Estado de São Paulo
Publicada pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, em
2008, essa Proposta traz alguns objetivos já na carta da secretária aos gestores e
professores: melhor organização do sistema educacional do Estado de São Paulo; prover
subsídios para o aprimoramento dos profissionais; fornecer orientações e ações com
foco definido na qualidade da educação.
Adiante, na apresentação da Proposta, segue mais uma porção de objetivos que
giram, basicamente, em torno da questão de garantir a todos uma base comum de
conhecimentos e promover competências para o enfrentamento dos desafios sociais,
culturais e profissionais diante da revolução tecnológica em que vivemos atualmente,
além de destacar a importância e a prioridade que deve ser dirigida às competências de
leitura e escrita.
A Proposta Curricular para o Estado de São Paulo apresenta seis princípios
centrais:
1) A escola que aprende: diante da tecnologia que dita um ritmo acelerado ao
acúmulo de conhecimento, não apenas os alunos devem aprender, mas também a
escola e seus atores – gestores, professores e funcionários – para corroborar no
conhecimento coletivo;
2) O currículo como espaço de cultura: necessidade de superação da dicotomia entre
cultura e conhecimento, para que se consiga atrelar o currículo à vida cotidiana,
sendo o currículo a expressão de tudo o que existe na cultura científica, artística e
humana, adaptado para uma situação de aprendizagem;
3) As competências como eixo de aprendizagem: competências são definidas,
segundo o documento, como modos de ser, raciocinar e interagir que podem ser
deduzidos das ações e das tomadas de decisão em contexto de problemas, tarefas ou
atividades. Um currículo que tem como referência competências, requer que a
escola e o plano do professor indiquem o que o aluno vai aprender, e não o que o
professor vai ensinar.
4) Prioridade da leitura e escrita: as linguagens são sistemas simbólicos com os
quais representamos o que está em nosso interior, nosso exterior e na relação entre
esses dois domínios; através delas nos comunicamos e, na adolescência, a
linguagem passa a ser uma forma de compreensão e ação sobre o mundo, por isso a
importância do domínio das linguagens, que permite comunicação de idéias,
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expressão de sentimentos e diálogo, além de conferir significados e aprendizagem
continuada.
5) Articulação das competências para aprender: adotam como competências para
aprender, aquelas que foram formuladas no referencial teórico do ENEM:
I. “Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens
matemática, artística e cientifica”.
II. “Construir e aplicar conceitos das varias áreas do conhecimento para a
compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da
produção tecnológica e das manifestações artísticas”.
III. “Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações,
representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situaçõesproblema”.
IV. “Relacionar informações, representadas de diferentes formas, e conhecimento
disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente”.
V. “Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaborar propostas
de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e
considerando a diversidade sociocultural”.
6) Articulação com o mundo do trabalho: compreender o significado das ciências –
exatas, humanas e biológicas –, das artes – visuais, musicais, de movimento e outras
–, da Matemática e das línguas; compreender como a teoria se aplica a contextos
reais ou simulados; aprender a lidar e entender as tecnologias da história humana
como prática social, cultural e produtiva; priorizar o contexto do trabalho, que é uma
das práticas sociais que ancora a educação básica à realidade; aprendizagem de
conteúdos disciplinares constituintes de competências básicas que sejam também
pré-requisitos de formação profissional.
A publicação propõe uma mudança na maneira como as disciplinas da Área de
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias devem ser ensinados, trabalhando com a
construção dos conhecimentos lingüístico, corporal, musical, gestual, das imagens, do
espaço e das formas e seus significados em atividades que possibilitem interação do
aluno com sua sociedade, aumentando seu poder como cidadão, uma vez que poderá ter
“maior acesso às informações e melhores possibilidades de interpretação das
informações nos contextos sociais em que são apresentadas” (SÃO PAULO, 2008).
A importância da Área é ressaltada com o argumento de que o ser humano é um
ser de linguagens, as quais são tanto meios de produção da cultura como parte
fundamental dela, sendo que o domínio desse patrimônio cultural possibilita ao aluno
analisar, interpretar e utilizar os recursos expressivos da linguagem, imprimindo
significados à realidade.
O documento também defende que os alunos se apropriam mais facilmente do
conhecimento quando ele é contextualizado, isto é, quando faz sentido dentro de um
encadeamento de informações, conceitos e atividades, e indica os três níveis de
contextualização: sincrônica (analisa o objeto em relação à época e à sociedade que o
gerou), diacrônica (considera o objeto no eixo do tempo) e interativa (relaciona o objeto
com o universo específico do aluno).
Um dos elementos críticos dessa Proposta é a distribuição dos Cadernos do
Professor, organizados por bimestre e por disciplina. Segundo o documento, esses
Cadernos são para orientar o trabalho do professor. No entanto, ao analisá-los, constata-
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se que há uma descrição passo-a-passo de como se deve desenvolver e trabalhar as aulas
de cada disciplina no bimestre.
A Proposta traz uma contextualização atual em relação à Educação Física para
justificar o seu resultado: discorre sobre a concepção da disciplina sob uma perspectiva
cultural, indica como deve ser o trato com os conteúdos de 5ª à 8ª séries e do Ensino
Médio.
Vamos analisar alguns aspectos da referida Proposta Curricular, especialmente a
concepção de Educação Física adotada.
São apresentados três dados importantes da atualidade: a) Esportes, danças,
lutas, ginásticas e exercícios físicos são produtos de consumo (mesmo que como
imagens) dos adolescentes e objetos de informação largamente divulgados por jornais,
revistas, rádio, televisão e internet, os quais vinculam as informações a determinados
sentidos/significados; b) pequena parcela da população pratica atividades físicas
regularmente, porque o
[...] estilo de vida gerado pelas novas condições socioeconômicas
(urbanismo descontrolado, consumismo, desemprego, informatização e
automação do trabalho, deterioração dos espaços públicos de lazer,
violência, poluição) favorece o sedentarismo e o recolhimento aos espaços
privados (doméstico, por exemplo) ou semiprivados (shoppings centers, por
exemplo) (SÃO PAULO, 2008);

c) identificação com certas manifestações da cultura de movimento (hip-hop, capoeira,
skate, musculação), por parte dos adolescentes, dependendo de suas vinculações sócioeconômicas e culturais.
Diante disso, a Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008)
discursa que a finalidade da Educação Física deve ser repensada e sua ação educativa,
transformada segundo um enfoque cultural, isto é, levando em conta as diferenças
culturais manifestadas pelos alunos em certos contextos. Também defende que a
Educação Física escolar deva tratar pedagogicamente de conteúdos culturais
relacionados ao movimentar-se humano expresso de diversas formas: jogos, ginásticas,
danças e atividades rítmicas, lutas e esportes.
Assim, o ensino da Educação Física escolar deve partir dos conhecimentos que
os alunos já possuem sobre diferentes manifestações corporais, buscando ampliá-los,
aprofundá-los e qualificá-los criticamente a fim de que, ao longo de sua escolarização e
após, os alunos conquistem melhores oportunidades de participação no jogo, esporte,
ginástica, luta e atividades rítmicas e criem possibilidades concretas de intervenção e
transformação da cultura de movimento.
Por cultura de movimento entende-se conjunto de significados/sentidos,
símbolos e códigos que se produzem e re-produzem dinamicamente nos
jogos, esportes, danças e atividades rítmicas, lutas, ginásticas etc., os quais
influenciam, delimitam, dinamizam e/ou constrangem o Se Movimentar dos
sujeitos, base de nosso diálogo expressivo com o mundo e com os outros
(SÃO PAULO, 2008).

Por sua vez, o “Se Movimentar” é uma expressão utilizada para evidenciar o fato
de que o sujeito é autor dos próprios movimentos, carregados de experiências,
sentimentos, desejos e possibilidades, num contexto com significados e
intencionalidades.
Segundo o documento, os objetivos gerais da Educação Física no Ensino Médio
são:
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Compreensão do jogo, esporte, ginástica, luta e atividade rítmica como fenômenos
sócio-culturais relacionados com os temas do nosso tempo e da vida dos alunos,
ampliando os conhecimentos da cultura de movimento;
Alargamento das possibilidades do Se Movimentar e dos significados das
experiências de Se Movimentar no jogo, no esporte, ginástica, luta e atividade
rítmica em direção a uma autonomia crítica e autocrítica.

A Educação Física no Ensino Médio, segundo a nova Proposta (2008), parte de cinco
grandes eixos de conteúdo – jogo, esporte, ginástica, luta e atividade rítmica – os quais
se cruzam com os seguintes eixos temáticos atuais e relevantes na sociedade atual:


Corpo, Saúde e Beleza: doenças relacionadas ao sedentarismo (hipertensão,
diabetes, obesidade etc), determinados padrões de beleza, produtos, práticas
alimentares e de exercícios físicos que colocam jovens diante do espelho,
preocupados com o cuidado do corpo e da saúde.



Contemporaneidade: o aumento do fluxo de informações influencia os conceitos e
as relações que as pessoas mantêm com seus corpos e com as outras pessoas,
gerando atitudes preconceituosas em relação a diferenças de sexo, etnia,
características físicas etc.



Mídias: televisão, rádio, jornais, revistas e sites da Internet influenciam o modo
como os alunos percebem, valorizam e constroem suas experiências de Se
Movimentar no jogo, esporte, ginástica, luta e atividade rítmica, e muitas vezes,
baseiam-se em modelos que atendem interesses mercadológicos, que precisam
passar por uma análise crítica.



Lazer e Trabalho: os conteúdos da Educação Física devem ser incorporados como
possibilidades de lazer no tempo escolar e fora dele, de maneira autônoma e crítica;
importância do controle do próprio esforço físico e direito ao repouso e lazer no
mundo do trabalho.

Algumas considerações
Dotados de uma proposta curricular própria11, nas discussões do GEPEFEFEF/UNICAMP em que problematizávamos as questões da Educação Física Escolar
frente a nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo, buscamos compreender as
diferenças conceituais e estruturais entre ambas.
Optamos como estratégia metodológica, buscar os fundamentos legais
constituintes de toda ação educativa, e podemos afirmar que foi uma ação assertiva.
A Constituição Federal é a legislação que regulamenta e organiza o país. Lá,
encontramos o conceito de pessoa desejável à nação, assim como a estrutura e objetivos
da educação, cultura e desporto para formá-la. A CF é o princípio legal e legítimo de
nossa nação, e ao nosso entender contempla a utopia de sociedade de direitos desejada e
possível. Não é casualidade a consonância do texto da constituição com a Declaração
Universal dos Direitos Humanos.

11

A nossa proposta curricular é o resultado completo desse livro. (nota dos autores)
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A partir da CF, chegamos à Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional,
de 1996, que rege todo o campo político, das ações educacionais, do país. Percebemos a
coerência do texto frente ao respeito da concepção de cidadão previsto na Lei Magna,
assim como no tocante ao atendimento e desenvolvimento dos princípios educacionais.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e Médio, de
1998, estabelecem o escopo normativo de toda a Educação Básica para execução da
política de educação prevista na LDB, e os Parâmetros Curriculares Nacionais, de 2002,
que organiza os conteúdos de cada uma das áreas do conhecimento.
Voltando-nos para a Educação Física, as Orientações Curriculares de 2006,
organizam e melhor contextualizam as orientações dos Parâmetros Curriculares até, por
fim, chegarmos para a disciplina Educação Física na nova Proposta Curricular do
Estado de São Paulo de 2008, proposta esta para toda a rede estadual, sobre a qual
propomos uma análise.
Pela legislação podemos constatar que tipo de pessoa é desejável para o país.
Nossa legislação traz objetivos, diretrizes, justificativas e ideais consonantes com o
mais alto escalão de princípios e valores, que são espelhados para a educação nacional,
mas que, lamentavelmente, na prática não conseguem ser realizados por seus
protagonistas.
Portanto, voltamo-nos à questão central: como alcançar a autopoiésis?
Juntamente com essa questão, derivam outras que podem auxiliar na
compreensão do problema:







Na prática, que currículo (ou quais currículos) pode respeitar e atender o desejo
previsto na Constituição?
Quem são nossos alunos, de onde vem, o que sabem?
Em que local se situa a escola? Quem mora no entorno dela?
Quais são as culturas desse/nesse ambiente, a cultura da escola, de seus alunos,
professores, funcionários, pais, comunidade do entorno, da cidade, do Estado, do
país, da mídia?
Que culturas farão parte do ambiente escolar?
Que conceitos de cultura serão utilizados pelos professores durantes suas aulas,
sendo a escola como um espaço sociocultural com características próprias, e a
Educação Física, mais que um componente curricular, um espaço de luta e disputa
simbólica dos saberes corporais?

Concordamos com as discussões sobre cultura de Neira e Nunes (2006, p.20), “a
definição e o uso de cultura interfere tanto na atuação do professor quanto nas possíveis
transformações educacionais e sociais discutidas atualmente”. O termo cultura tem
assumido diferentes significados ao longo do tempo, em diversas áreas: agricultura;
desenvolvimento intelectual, espiritual e estético; obras e práticas artísticas; pensar
comportamentos e valores sociais num dado tempo, espaço e contexto. No entanto, o
que não se pode perder de vista é que, ao mesmo tempo, os seres humanos produzem
cultura e são produzidos por ela.
É fato, como já comentado, que a educação ocorre em diversas instâncias, não
sendo exclusividade da escola. A escola, porém, surge com a finalidade de assegurar a
transmissão de todo conhecimento acumulado pelo homem ao longo de seu processo
histórico, tem a função de preparar as pessoas para a vida social, cultural, para o
mercado de trabalho e para o exercício pleno da cidadania plena.
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Nesse ponto, o currículo toma posição determinante. É pelo caminho por ele
traçado que são eleitos e dispensados os conhecimentos e a forma como o ensino
ocorrerá. Logo, deve-se perguntar: quem escolhe o que deve ser ensinado? A quem
serve esse conhecimento?
O currículo, entendido como tudo o que ocorre no meio escolar, em todos os
momentos e em todos os âmbitos da escola, expressa relações de poder, em que ocorre
uma luta em torno da significação. O que determina o ensino da língua inglesa no Brasil
ao invés de tupi? Ou se pensarmos na América Latina, não termos o espanhol como
segunda língua? Quem determina e a quem interessa a divisão geopolítica em
Hemisfério Norte e Hemisfério Sul, estando os países ricos no norte e os pobres no sul?
Quem determina e a quem interessa que basquete deva ser ensinado na escola, e o funk
não seja conteúdo escolar? Nesse último caso, podemos dizer que um é considerado
conhecimento digno de estar no currículo porque é da cultura dominante (que está no
poder) e o outro não é digno de estar no currículo porque é da cultura popular.
Se desejarmos pautar nossa educação no reconhecimento, respeito e acolhimento
da diversidade cultural, pretendendo formar cidadãos que intervenham na realidade
conscientemente e criticamente, há que se repensar como cada disciplina escolar pode
contribuir para que isso ocorra. A Educação Física deve oferecer espaço para as
manifestações culturais diversas, considerando o repertório de conhecimentos que os
alunos têm, para conhecer, discutir e debater os valores e os significados que estão
imbricados em suas práticas corporais marcadas por diferentes situações e condições
sociais, econômicas, morais, culturais, religiosas e étnicas.
Corroboramos com a tese de que as teorias curriculares pós-críticas podem
fornecer instrumentos para se pensar e articular um currículo para formar alunoscidadãos de todas as idades, coerente com a tendência educacional atual, sob o enfoque
sociocultural e de exercício da cidadania plena.
Para a disciplina de Educação Física, ao examinar a nova Proposta do Estado de
São Paulo, avaliamos que a proposta não apresenta soluções para os problemas atuais.
Sua estrutura tende a organizar o que já existe, formalizando uma sincronia das aulas no
Estado sistematizadas pelos Cadernos do Professor. A formação de alunos-cidadãos que
pode ser extraída desta nova Proposta é a do cidadão funcionário, aquele que é
obediente, que sabe fazer, más não sabe porquê, nem para quê, das coisas.
Como ponto mais crítico e sensível, apresenta uma única forma de cultura a ser
veiculada na Educação Básica, a determinada pela instituição escolar. Diante da riqueza
de práticas e manifestações culturais existentes, dentre elas a cultura corporal, que são
produzidas e consumidas pelos alunos e comunidade, foram eleitos e privilegiados
apenas alguns conteúdos.
Não dar espaço no currículo oficial para a interação sociocultural das
manifestações múltiplas das linguagens e culturas constituintes do ambiente escolar –
do aluno, professor, funcionários, comunidade local, cidade, Estado, país – nega-se
direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, nas Diretrizes Curriculares Nacionais, nos Parâmetros
Curriculares Nacionais e, principalmente, em atendimento à Constituição Federal 12,
devendo o próprio Estado corrigir seu percurso. Em fim, não se facilita a construção dos
alunos-cidadãos soberanos.
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CAPÍTULO 3
Educação Infantil e um pouco de história
Prof. Dr. Jorge Sergio Pérez Gallardo
Profa. Ms. Lícia Garagnani Galvão de Moraes
Até o século XVII, a educação infantil acontecia no âmbito familiar, e a criança
era vista como um “adulto em miniatura”, não havendo uma separação tão rigorosa
como hoje, entre as brincadeiras e jogos reservados às crianças e as brincadeiras e jogos
dos adultos. Os mesmos eram comuns a ambos. (Arrie, 1981).
Por volta de 1.600, as brincadeiras infantis aconteciam apenas na primeira
infância; depois dos 3 ou 4 anos elas se atenuavam e desapareciam. Depois dessa faixa
etária, a criança jogava e participava das mesmas brincadeiras dos adultos, quer entre
crianças, quer misturada aos adultos. (Arrie, 1981).
Havia também, um alto índice de mortalidade infantil, devido às precárias
condições de higiene e de saneamento básico. Com o avanço científico do século XVII
esses índices diminuíram bastante. Nesse período também surgem as primeiras escolas,
embora com objetivos bastante limitados e pouco número de crianças.
No século XVIII, devido ao processo de urbanização e industrialização da
Europa, há o aumento da demanda para força de trabalho, as mulheres são convocadas a
trabalhar nas fábricas, havendo, então, a necessidade de locais seguros para “guardar”
suas crianças. Surgem as primeiras Pré-Escolas, com caráter essencialmente
assistencialista e com função de guardiães dessas crianças.
Se antes a socialização da criança acontecia em meio da família estendida (avós,
tios, sobrinhos e outros parentes), com uma convivência direta com seus familiares,
ajudando e sendo ajudada pelos mais velhos, ela aprendia os valores, costumes e
habilidades necessárias para o convívio social. A partir do século XVIII esta formação
passou a ser, cada vez mais, responsabilidade da Escola.
O processo de industrialização e a demanda de mão de obra provocam o êxodo
das comunidades rurais para as cidades, desintegrando a família estendida, criando uma
nova situação nunca antes vista, a da família nuclear, constituída apenas pelos pais e
irmãos. A falta de infra-estrutura das cidades cria bolsões de miséria, nas favelas, piora
o atendimento às crianças pequenas, dado que elas ficam abandonadas em um meio
insalubre, enquanto seus pais trabalham.
Diante desta situação caótica para a criança, surgem no século XIX diferentes
modelos educativos para as instituições escolares - sendo os mais conhecidos o de
Froebel (Alemanha), Montessori (Itália) e Reabody (EUA) - com forte preocupação
com a criança pequena, a pobreza e a negligência familiar, o que permitiu o surgimento
dos Jardins de Infância.
No século XX, após a 2ª Guerra Mundial, a Pré-Escola incorpora a função
compensatória, sendo vista como capaz de suprir as carências e deficiências culturais,
lingüísticas, nutricionais, de higiene e afetivas das crianças provenientes das classes
populares.
Desta forma, podemos dizer que conforme a sociedade foi se organizando de
modo cada vez mais complexo e tendo como base econômica os meios de produção
capitalistas, houve também uma mudança na estrutura familiar. A família que antes era
estendida - pais, tios, avós, vizinhos, amigos e crianças, todos juntos e todos
responsáveis pela educação dos mais novos – era onde a educação se dava naturalmente,
nos afazeres do dia a dia, em que a criança também participava e, portanto ia se
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apropriando dos valores e saberes da cultura de seu meio. Esta forma natural de
apropriação da cultura do grupo familiar passa a ser pautada pelos novos meios de
produção.
As famílias migraram para os grandes centros urbanos, onde se concentravam as
oportunidades de trabalho e as expectativas de ascensão social, tornando-se cada vez
mais uma família nuclear, ou seja, pai, mãe e filhos. Nesse contexto, a criança que antes
não existia como um elemento em separado passou a ser um fardo, pois não era
produtiva e, portanto, não poderia participar desse mercado de trabalho. Ao mesmo
tempo, necessitava de cuidados específicos, o que dificultava a dedicação das mulheres
no sistema produtivo.
Pode-se notar que em todo esse movimento histórico-econômico-social, a
criança e suas necessidades específicas nunca foram o desencadeador desse novo
conceito de infância. Seu novo papel constituiu-se como um problema, que precisava
ser resolvidos em nome da nova ordem econômica do mundo ocidental. Surge então a
escola, como substituta da família. Porém, não com as características da família
estendida, mas como uma instituição “formadora” de uma moral e uma cultura que a
criança não possuía, substituindo dessa forma a cultura e valores da família por uma
cultura hegemônica e com valores da sociedade capitalista.
No Brasil, este cenário se reproduz a partir de meados do século XX, dividindose o atendimento à infância em duas abordagens distintas: Creches, para crianças
pequenas e Pré-Escolas para as crianças maiores. Os primeiros 30 anos do século XX
caracterizam-se pela valorização gradativa da infância e do reconhecimento da
necessidade de atendê-las. As creches surgem para atender às crianças das mães
trabalhadoras – devido à industrialização - com forte enfoque paternalista,
assistencialista e vocacional. Apesar de as Pré-escolas percorrerem o mesmo caminho
histórico, adotam um caráter mais institucionalizado – preparar a criança para a escola,
adotando concepções recreacionistas, preparatórias e conteudistas.
Este período caracterizou-se também pela existência de projetos elaborados por
grupos particulares, em especial médicos, que tratavam do atendimento à criança. A
partir desse interesse, intensificou-se o progresso no campo da higiene infantil, médico
e escolar. Várias instituições foram fundadas e diversas leis promulgadas visando
atender a criança.
Esse atendimento era apontado como solução dos problemas sociais e como
forma de renovação da humanidade:
 Necessidade de preparar a criança de hoje para ser o homem de
amanhã;
 Necessidade de fortalecimento do Estado.
Portanto, ao se valorizar a criança enquanto matriz do homem e redentora da
pátria, a mesma era considerada como um ser único, sem qualquer referência à sua
classe social.
A ênfase da etapa anterior a 1930 foi na medicalização da assistência à criança
até 6 anos e, a psicologização do trabalho educativo. O atendimento sistemático às
crianças significava uma possível utilização e capacitação destas em benefício do
Estado, que se pretendia ser forte e autoritário.
Após 1930, a concretização de trabalhos de assistência social e educacional,
tendo em vista o desenvolvimento nacional, efetiva um quadro de atendimento que
envolvia diferentes ministérios: Saúde, Previdência e Assistência Social, e o da
Educação, além do Ministério da Justiça no caso de menores infratores. (Kramer, 1982).
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Percebia-se como era constante a prática de criar e extinguir órgãos burocráticos
com função de controle, o que acarretava a superposição do atendimento e a existência
de órgãos diversos, com as mesmas funções.
Essa multiplicação do atendimento expressava, sobretudo, a forma estratificada
com que a criança era encarada: o problema da criança é fragmentado e pretensamente
combatido de forma isolada, ora atacando-se as questões de saúde, ora do bem estar da
família, ora da educação. A fragmentação tem como resultado o fato de que ninguém se
responsabiliza pelo problema.
A precariedade em cada um dos três fragmentos - saúde, assistência e educação é apontada como causa, mas ela é, ao contrário, conseqüência das condições de vida das
classes sociais em que estão inseridas as crianças. Essas condições é que determinam os
problemas de saúde, nutrição, educação e situação familiar e não o inverso, como
aparece nos discursos oficiais.
As causas da situação atual são localizadas no passado e os frutos do trabalho
presente são projetados para o futuro, deixando-se de lado as possibilidades de
mudanças no e do presente. O problema é identificado na criança ou na família, nunca
na sociedade, muito menos na sua divisão em classes sociais.
A Psicologia e outras vertentes teóricas influenciaram as Instituições Educativas
durante todo o século XX, estudando os processos de desenvolvimento e aprendizagem
do ser humano.
Por outro lado, destacam-se na Europa os estudos do filósofo e matemático Jean
Piaget, que formulou uma teoria explicativa da gênese da inteligência do homem,
baseado no desenvolvimento biológico da inteligência, formulando propostas teóricas e
metodológicas inovadoras quanto à natureza dos processos de desenvolvimento
cognitivo.
O fundamento básico de sua concepção do desenvolvimento intelectual e
cognitivo é o de que as relações entre o organismo e o meio são de troca, pela qual o
organismo se adapta ao meio, e ao mesmo tempo, o assimila, de acordo com as suas
estruturas, num processo de equilibrações sucessivas.
Piaget destaca 4 períodos de desenvolvimento: sensório motor (0 aos 2 anos),
pré-operatório (2 aos 7 anos), operatório concreto (7 aos 11 anos) e operatório formal
(11 aos 15 anos) .
A grande contribuição dessa teoria consiste em marcar que o desenvolvimento
da cognição é determinado por fases biológicas bem definidas e quando adequadamente
estimuladas, podem ampliar os potenciais humanos. Contudo, existe uma ênfase
demasiada nos processos biológicos, concebendo a aprendizagem como estando sempre
subordinada a ele.
Vygotsky (1991) considera os processos de maturação como preparatórios e
possibilitadores para um determinado nível de aprendizagem, no entanto, para ele o
processo de aprendizagem estimula a maturação e a faz avançar até certo grau.
Destaque-se que todos esses movimentos e tendências tiveram forte influência
na educação brasileira.
Sendo assim, durante o século XX foi-se estruturando um cenário educativo,
com vários estudos teóricos e com um caráter social e ideológico indissociável.
Subliminarmente a criança, cada vez mais se torna indesejada socialmente, pois
atrapalha o funcionamento da sociedade capitalista: a mulher precisa trabalhar fora do
lar e os cuidados necessários aos seus filhos são dispendiosos para ela, como também
para as empresas e para o Estado.
No final do século XX no Brasil, com a Constituição Federal de 1988, o (ECA)
Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, e com a LDB/ 9394/96 (Lei de Diretrizes
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e Bases), a educação infantil deixa de ser um direito atrelado às mães trabalhadoras e
passa a ser um direito da criança.
A Constituição Federal nos artigos 203, 207 e 208 assegura as crianças o direito
a proteção, atendimento em Creches e Pré-Escolas, assim como o direito à vida, à saúde,
à alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
O ECA, nos artigos 3º e 4º outorga à criança o direito ao desenvolvimento físico,
mental, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, colocando como
dever da família, comunidade e poder público assegurar esses direitos.
A LDB normaliza a Educação Básica como sendo formada pela Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, considerando a Educação Infantil como
sua primeira etapa, visando o desenvolvimento integral da criança de 0 a 6 anos de
idade, levando em conta os aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais.
Devendo ser oferecida em Creches para crianças de 0 a 3 anos de idade e em PréEscolas para as maiores, ambas integrando a Secretaria da Educação.
A LDB salienta, ainda, a formação docente na Educação Básica sendo
prioritariamente em nível superior e a obrigatoriedade da Educação Física como
componente curricular, bem como o ensino das artes, discorre também a determinação
da instituição quanto às horas de funcionamento.
A avaliação tem como pressuposto básico o desenvolvimento da criança,
segundo o avanço de cada aluno em relação aos objetivos propostos, não tendo dessa
maneira, a conotação de padronização dos movimentos, afinal cada criança possui seu
próprio desenvolvimento. (NISKIER, 1996).
Estes pontos são significativos porque rompem com o caráter paternalista,
assistencial e vocacional que sempre permeou a educação. E também porque integra a
educação infantil (0 a 6 anos de idade) de Creches e EMEIs (Escola Municipal de
Educação Infantil) em um único sistema de Ensino. Essas duas abordagens se fizeram
presente na maioria dos Estados brasileiros no atendimento à infância. A criança ganha,
então, dentro dessa nova concepção, o reconhecimento de sua especificidade no
desenvolvimento humano. Além de trazer como exigência à formação profissional
mínima em nível superior e prevê a especificidade da Educação Física no
desenvolvimento infantil.
Contudo, integrar dois sistemas já estruturados: Creches e EMEIs, de acordo
com essas novas diretrizes, ou seja, funcionar como um sistema único, contendo um
mesmo paradigma e um mesmo objetivo, é um processo difícil e complexo, que envolve
concepções que se referem ao histórico, à filosofia, à finalidade de atendimento, à
proposta educacional e à formação profissional.
A grande dificuldade da proposta de transferência dessas duas redes se dá pelo
fato de que ela não prevê a criação de um terceiro sistema de ensino e sim, a absorção
de um sistema pelo outro, ou seja, as creches, sendo absorvidas pelo sistema de
educação vigente.
Dessa forma, de um lado temos as Creches, onde a formação mínima
profissional é de Ensino Fundamental e o paradigma educacional vigente integra as
concepções de Cuidar e Educar. De outro lado, temos a Educação, onde a formação
mínima profissional é em curso técnico em Ensino Médio e o paradigma educacional
vigente é o de Educar.
Esses entraves dificultam a implantação e a efetivação dessa nova concepção de
Educação Infantil na prática das escolas. É um processo que está se dando lentamente
na prática.
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Outro fator que dificulta essa mudança necessária é o fato dos professores
contarem com pouco tempo para estudo, conversas e reflexões dentro das escolas, sendo
assim, o planejamento e as atividades desenvolvidas com as crianças acabam não se
diferenciando muito dos que já existiam.
1 Paradigma educacional da Educação Física na Educação infantil
Segundo Pérez Gallardo (2002), ao se pensar no contexto escolar e em uma
intervenção educativa que facilite e potencialize o desenvolvimento infantil, devemos
ter dois grandes objetivos educacionais:
1º- Formação Humana – que são as normas, regras e regulamentos que servem de base
para a organização de um grupo social;
2º- Capacitação – que são os conhecimentos que se acreditam úteis para viver dentro
dessa organização social.
Portanto, o paradigma que orienta essa ação, ainda segundo Pérez Gallardo
(2002), é o da “Socialização”, pois através dela é que a criança aprende as normas,
regras e formas de convivo de seu grupo familiar (Formação Humana) e se apropria dos
elementos de sua cultura (Capacitação).
O ser humano, da gestação à velhice, interage com o mundo através do
estabelecimento de interações sociais, e estas se dão através do movimento, que faz
parte de todo seu processo de crescimento, desenvolvimento, socialização,
aprendizagem, apropriação cultural, desenvolvimento da linguagem corporal ou gestual
e desenvolvimento cognitivo.
Através dessas interações, o homem vai construindo uma gama de signos e
significados, que lhe possibilita pensar sobre sua ação, sobre o seu mundo e sobre ele
mesmo. Um processo crescente de pensar sobre o pensar, de agir com intencionalidade
de agir, de antecipar e por fim, possuir uma ação intencional transformadora, em um
objeto, nele mesmo e no mundo que o rodeia.
Em todo esse processo, a fase inicial da vida do homem se caracteriza por
concentrar as aquisições elementares, para o restante de seu desenvolvimento. Sendo
assim, é na infância que se estabelecem às relações fundamentais.
2 A Educação Física e a Criança
Podemos nos perguntar então, em nossa visão como adultos e educadores: “O
que é uma criança?”, “Em que consistem as principais fases de seu desenvolvimento?”,
“Quais as intervenções educativas que poderiam facilitar e potencializar seu
desenvolvimento?”.
Para nos a criança é: movimento, ritmo, sons e cores.
Todos podemos claramente visualiza-la como um ser em desenvolvimento
quando observamos sua vivacidade, seu andar, correr, pular, rolar, engatinhar,
equilibrar, subir e descer, jogar...
Podemos ver também, em alguns momentos, emergir de seu interior um mundo
de fantasias, frutos de sua imaginação, criando personagens, conversando com elas,
fazendo-as participarem de um cenário fantástico que elas mesmas elaboraram.
As crianças possuem uma necessidade natural de correr, pular, subir e descer,
dependurar-se. O ideal é que tenham liberdade, sejam livres para explorar as suas
habilidades motoras, pois o seu desenvolvimento harmonioso, tanto físico como mental,
depende de toda a movimentação que executa espontaneamente.
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Assim, as atividades lúdicas as encantam, pois o “brincar” é o estímulo que a
criança recebe, colocando espontaneamente em ação sua capacidade de se movimentar,
e explorando intensamente seu potencial motriz, realizando assim, novas descobertas de
movimentos que consegue executar.
Nessa perspectiva,
“...a estimulação motora deve seguir o conceito de
”Estimulação Horizontal”, que visa a obtenção de diversas
experiências motoras no nível de domínio de uma determinada
habilidade. A sua preocupação não está no domínio de futuras
habilidades, senão na obtenção de uma base sólida e
diversificada de experiências dentro das habilidades que o
educando domina. Seu objetivo é permitir ao educando uma
série de experiências, em situações diversas, para que ele possa
ter uma base que lhe permita responder de forma adequada aos
diferentes requerimentos da vida em comunidade...” (PÉREZ
GALLARDO in Piccolo; p:131, 1993).
Um Currículo de Educação Infantil, portanto, deve integrar as manifestações da
cultura patrimonial do grupo familiar, com as áreas de conhecimento. Esses conteúdos
devem ser trabalhados de forma integrada e não separadamente, dando oportunidade à
criança de se apropriar e de produzir cultura.
O objetivo principal da Educação Física na fase Pré-Escolar, é que as crianças
adquiram autonomia e independência dos adultos em todas as atividades que se realizam
com ela, estimulando-la com atividades que potencializem o seu desenvolvimento,
desencadeadas por ações motoras (Pérez Gallardo, 2002).
Berçário I

Bebês de 4 meses a 1 ano de idade

Berçário II

Crianças de 1 e 2 anos de idade

Maternal I

Crianças de 2 e 3 anos de idade

Maternal II

Crianças de 3 e 4 anos de idade

Jardim I

Crianças de 4 e 5 anos de idade

Jardim II

Crianças de 5 e 6 anos de idade

Jardim III
Crianças de 6 anos de idade
Tabela 1 - Quadro de Divisão por Faixa Etária Referente ao Planejamento da Educação
Infantil
3 Características do desenvolvimento infantil e objetivos educacionais
específicos
“o desenvolvimento em todas as áreas e níveis tem influência
decisiva para o resto da vida,...poderíamos afirmar que este
período é o mais importante da vida do ser humano, pois no
espaço de um ano a criança passa da total dependência do
adulto para uma independência parcial, sobre tudo no que se
refere ao desenvolvimento motor. ” Pérez Gallardo (1998, p. 59)

46
3.1 Armazenando Informações
0 aos 4 meses – Esta é uma fase de rápido desenvolvimento do comportamento da
criança, porque se encontra na fase da movimentação reflexa , que é seu instrumento
para se relacionar com o ambiente físico e social, iniciada no período intra-uterino, é
uma fase de armazenamento de informações.
Objetivos Específicos – Facilitar ao bebê as experiências necessárias para estimular a
transição da movimentação reflexa à movimentação voluntária.
Atitudes e procedimentos de atuação:
Nessa faixa etária faz-se necessário que o adulto que toma conta do bebê, seja
extremamente sensível para compreender e dar atendimento às necessidades do bebê. O
ideal é compreender essas necessidades. Mesmo esta sintonia se dando de forma natural,
as preocupações do adulto com seus problemas do cotidiano podem interferir nesta
interação, portanto, faz-se necessário ter uma predisposição que não diminua ou
impossibilite uma interação amorosa, calma e tranqüila.
Os períodos de alerta do bebê são cada vez mais longos. Nestes períodos,
sobretudo no alerta ativo, é quando o bebê necessita do contato com o adulto. Nos
períodos de sono, sono profundo, o adulto deve fornecer um ambiente tranqüilo, de
semi-escuridão e sem barulho. No período de alerta passivo, o adulto deve deixá-lo
tranqüilo no berço, oferecendo-lhe um ambiente que o leve a uma estimulação dos
órgãos dos sentidos, tais como mobília colorida e brinquedos que produzam sons e luzes
suaves.
Nos estágios de irritação do bebê o adulto deve tentar detectar a fonte de
perturbação que pode ser: fome, sede, necessidade de higiene, ou simplesmente
necessidade de contato afetivo, dito de outra forma, necessidade de colo.
Sugestões de atividades:
Atividades de sala ou de aconchego:
 Pegar o bebê no colo e embalá-lo.
 Cantar canções de ninar. Tomar as mãos do bebê e acompanhar o ritmo da
música com as palmas do bebê.
 Acompanhar o ritmo do canto com embalo.
 Massagear o bebê, untando-o com óleo e aplicando a massagem suavemente,
iniciando-se pelas costas até as extremidades.
 Brincar com o bebê de forma suave com brinquedos coloridos e pouco
barulhentos.
 Conversar com o bebê. Responder aos apelos de contato formulados pelo bebê
(sorrisos, resmungos).
Atividades durante a comida:
 Pegar o bebê no colo e fazer contato face a face com o bebê, enquanto lhe dá a
mamadeira. Acariciar o bebê enquanto o alimenta e falar suave e lentamente
(o bebê pode não entender a fala, porém ele entende a intencionalidade
colocada nela).
Atividades durante o banho:
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Dar banho com água morna, introduzindo o bebê lentamente na água e
ensaboá-lo com esponja macia.
Deixar que o bebê se movimente dentro da água segurando-o com a palma da
mão pela nuca.
Conversar com o bebê durante o banho.
Secar o bebê com toalha macia e fazer estiramento dos segmentos do corpo do
bebê de forma leve. Exemplos: cruzar os braços na frente do peito; estender os
braços por sobre a cabeça do bebê; movimentar as pernas como o movimento
de andar de bicicleta.

Avaliação para o adulto
O adulto que está em contato com um bebê de até 04 meses de idade tem que
verificar se ele está respondendo de forma adequada aos apelos do bebê e se está
compreendendo a natureza infantil. Façam-se as seguintes perguntas:
 Está respondendo prontamente aos bebês ou está-se preocupado com seus
próprios problemas?
 Sente-se emocionado ou com vontade de pegar um bebê no colo quando este
lhe sorri?
 O que acontece com você quando o bebê chora e não consegue saber o
motivo?
 Como se sente cantando canções de ninar? Você sabe canções de ninar?
A resposta a estas e outras perguntas que você se formule, poderá mostrar seu
grau de sensibilidade e motivação para atuar com bebês.
3.2 Movimentos Rudimentares e Primeiras Habilidades
04 aos 6/7 meses – O bebê está na fase final da movimentação reflexa, no estágio da
decodificação da informação, utilizando-se inicialmente da movimentação reflexa, para
ir integrando-a gradativamente aos movimentos voluntários. Surgem as primeiras
habilidades – movimentos rudimentares. No final desta fase a criança domina uma gama
importante de movimentos voluntários, especialmente os de manipulação simples
(empurrar, puxar, carregar e transportar), e as primeiras formas de locomoção (rastejar,
engatinhar, locomoção sentada e quadrupedia – andar em quatro apoios).
Objetivos Específicos – Estimular o engatinhar independente e a posição sentada – que
deve ser dominada por volta dos 6/7 meses de idade. Estimular os movimentos de
manipulação e de coordenação motora fina, coordenação olho-mão, etc.
Atitudes e Procedimentos de atuação:
O profissional que trabalha com crianças deve possuir um conhecimento que lhe
permita implementar atividades adequadas às crianças. Além disso, precisa ter uma
predisposição pessoal para favorecer o contato inter- pessoal, sobretudo quando trabalha
com crianças pequenas.
Sugestões de atividades:
Atividades de sala:
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Com o bebê no colo em posição vertical, segurando com uma das mãos a nuca
do bebê, inclinar em diferentes direções o corpo (para frente, trás, lados) junto
com o bebê, para estimular a movimentação reflexa da postura ereta.
Com o bebê deitado de costas, tomar as mãos pelo pulso e puxá-lo suavemente
até a posição sentada.
Sentar o bebê em uma almofada ou bola grande, inclinando-o suavemente em
diferentes direções para estimular as suas adaptações posturais.
Colocar o bebê deitado de bruços no colo ou numa superfície dura com as
pernas dependuradas e fazer cócegas suavemente para estimular a musculatura
dorsal do tronco.
Idem ao anterior, mas com o tronco levemente dependurado para estimular a
musculatura dorsal e cervical do tronco.
Com o bebê deitado de bruços no chão ou superfície dura, colocar a mão
como apoio na planta do pé que o bebê tenha flexionado, para estimular a
musculatura extensora das extremidades inferiores.
Com o bebê deitado numa superfície dura, chamar a atenção dele com um
brinquedo sonoro (chocalho), para que ele vire de posição.
Sentar o bebê no chão com apoio de almofadões, para que o bebê se acostume
à posição sentada.
Idem ao anterior, porém mostrando-lhe algum brinquedo a certa altura para
estimulá-o a levantar a cabeça.

Atividades na hora da comida:
 Acariciar e falar com o bebê enquanto o alimenta.
 Permitir que o bebê pegue a mamadeira enquanto é alimentado.
 Ensinar o bebê a beber num copo.
 Ensinar o bebê a comer com colher.
 Dar a experimentar diferentes alimentos, para estimular os órgãos dos sentidos
(textura: formas, superfícies, densidades, etc; Cores: preferentemente as cores
básicas do espectro visual - vermelho, azul, verde, branco-; Sabores: doces,
azedos, salgados, etc; Odores: variação e intensidade encontradas nos
alimentos).
Atividades na hora do banho ou do asseio:
 Estimular as diferentes partes do corpo do bebê com água morna
(chuveirinho).
 Na banheira introduzir brinquedos para que o bebê brinque.
 Ao lavar as diferentes partes do corpo do bebê, fale o nome de cada uma
delas.
 Utilize cantigas para acompanhar a atividade.
Atividades no Pátio:
 Levar o bebê para passear, seja no colo ou no carrinho.
 Deixar o bebê experimentar as diferentes sensações que brinda a natureza
(vento, calor, frio e sombra), ainda que seja por breves períodos de tempo.
Avaliação para o adulto e/ou Professor:
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Tente verificar se as atividades e estímulos inerentes a elas estão
correspondendo à expectativa e maturidade do bebê.
Verifique se existem diferenças entre um bebê e outro.
Verifique qual é a duração das respostas do bebê e quando ele perde o
interesse ou se sente desconfortável.
Analise que tipo de materiais você utilizou na interação com o bebê e se eles
foram suficientes ou teve que adaptar materiais para a interação.

3.3 Ficando em Pé
6/7 meses a 1 ano – Primeiras formas de locomoção independente. O bebê apresenta
um controle razoável da coordenação motora fina dos membros superiores e o domínio
parcial da coordenação motora grossa dos membros inferiores, além do próprio
equilíbrio.
Objetivos Específicos – Estimular o bebê para que consiga a posição em pé com apoio
e estimular a coordenação motora.
Atitude e Procedimento do Professor:
Incentivar e elogiar com palavras amorosas as conquistas do bebê. Como o
repertório verbal dele é amplo e ele entende o significado do “não”, o professor está em
condições de estabelecer alguns limites às condutas dos bebês, porém quando isso
acontece deve haver explicações simples e demonstrações do comportamento que se
deseja evitar. Por exemplo: evitar que ele bata ou morda outro coleginha ou que ele
pegue um objeto perigoso, aproveitando a ocasião para fazê-lo perceber essas ações;
criar um ambiente de harmonia através de atividades recreativas que possam incentivar
o bebê a engatinhar e a deslocar-se na posição em pé com apoio. O principal
procedimento está em fornecer um meio rico em estímulos e desafios, tal como uma
superfície livre para o deslocamento, suportes nos muros que facilitem a posição em pé
com apoio. Falar com ele é um ponto sumamente importante, apesar de que ele não
entender o significado das palavras, ele entende a intencionalidade da mensagem. A
interação permanente com a criança através da fala e do contato corporal é
imprescindível a um desenvolvimento harmonioso.
Sugestões de Atividades:
Atividades de Sala:
 Quando o bebê estiver na posição deitada, fornecer-lhe brinquedos para que
ele manipule com diferentes partes do corpo (mãos, pés, corpo).
 Estimular a mudança de posições.
 Quando o bebê estiver sentado nas cadeirinhas, cantar canções ou colocar
música com um pulso marcado e incentivá-la para que siga o ritmo da música
com o corpo.
 Tomar as mãos do bebê e bater palmas no ritmo da música.
 Quando o bebê engatinhar, chamá-lo para que ele se aproxime. Pode-se
colocar pequenos obstáculos no caminho do bebê para que ele passe por cima
deles ou os rodeie.
 Tomando-o nas mãos levá-lo à posição em pé e ajudá-lo a dar os primeiros
passos. Pode-se utilizar materiais para auxiliá-lo no caminhar.
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Dar carrinhos que o bebê consiga empurrar na posição em pé.
Colocar suportes no muro para que possa apoiar-se e deslocar-se ao redor da
sala.
Incentivar o bebê para que passe de um apoio a outro na posição em pé (de
uma cadeira ou sofá para outro).
Incentivar o bebê a dar os primeiros passos sem apoio, chamando-o ou
oferecendo-lhe objetos ou brinquedos de seu interesse.
Colocar música ambiental a uma altura moderada.

Atividades na hora da comida:
 Permitir que o bebê experimente diferentes sabores e texturas dos alimentos.
 Facilitar a utilização de colheres enquanto ele é alimentado, ou beber num
copo (nesta faixa etária ele consegue beber num copo ou com canudinho).
 Utilizar algum brinquedo do interesse do bebê para chamar sua atenção
durante a alimentação.
 Tentar fazer e manter contacto visual com o bebê durante a alimentação.
 Brincar com o bebê através do faz-de-conta durante a alimentação (exemplo,
fazer de conta que a colher é um avião).
 Colocar música ambiental suave.
Atividades na hora do banho ou asseio:
 Facilitar e permitir que ele pegue o sabão e a esponja para lavar-se.
 Deixar os brinquedos na banheira para que ele brinque enquanto toma banho.
 Estimulá-lo com jatos de água morna em diferentes partes do corpo,
identificando-lhe as diferentes partes do corpo.
 Quando é enxugado com toalhas, deixar ao alcance dele brinquedos.
 Acompanhar estas atividades com canções infantis.
Atividades na hora do Pátio:
 Levar a criança ao pátio para passear.
 Permitir que ela brinque na caixa de areia. Salienta-se que a caixa de areia
deve ser coberta, limpa e asseada.
 Deixar que outras crianças maiores brinquem com ela.
 Deixar que ela experimente as diferentes texturas do solo para que obtenha
informações do meio físico (areia, grama, cimento, tijolos).
Avaliação para o adulto e/ou Professor:
Em Sala:
 Se seu repertório de canções infantis não é muito amplo, utilizou música
gravada?
 Atendeu a todas as crianças ou dedicou mais tempo a algumas?
 Verificou se todas as crianças conseguiram atingir a posição em pé com
apoio?
 As crianças que não conseguiram atingir a posição em pé com apoio
apresentaram algum problema em seu desenvolvimento motor?
 Percebeu algumas mudanças nas crianças?
 Como você se considera ou avalia na interação com a criança: carinhoso, com
predisposição?
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Na alimentação:
 Constatou se as crianças apresentam preferências por determinados alimentos
em função de odores, sabores, textura, etc.?
 Deixou a criança comer ou beber sozinha?
 Durante a alimentação fez contato face-a-face com a criança, conversou com
ela, ficou irritado em algum momento com ela?
No banho ou asseio:
 Permitiu que a criança pegasse o sabonete ou a esponja, ou estimulou a
limpar-se sozinha ou a enxugar-se?
 Conversou com ela durante o banho, fez cócegas nela?
No Pátio:
 Deixou que a criança brincasse com água, areia, barro e todas as explorações
possíveis?
3.4 Dominando o Andar
1 a 2 anos - A criança está na fase dos movimentos rudimentares, no estágio de précontrole e é capaz de aplicar as experiências obtidas no estágio anterior. A principal
característica é o domínio do andar e a apresentação rudimentar dos movimentos de
subir/descer, saltar/cair e lançar/receber. Independência parcial do adulto.
Objetivos Específicos – Propiciar que as crianças atinjam o andar independente.
Atitude e Procedimentos do Professor:
Acompanhar e estimular as crianças respeitando os limites de cada uma.
Oferecer ajuda àquelas que necessitam, dado que a ausência de experiências pode
comprometer o desenvolvimento global delas.
Sugestão de atividades:
Atividades de Sala:
 Ampliar as experiências da criança na posição deitada, mudanças do
engatinhar e do quadrupedar, dado que estas experiências lhe servirão de base
para adquirir as outras habilidades específicas do ser humano.
 Ensinar as primeiras cirandas, onde estejam as mudanças de posição em pé,
exemplo da posição em pé à posição de cócoras.
 Cantar canções infantis e levar o ritmo com as palmas.
 Escutar música com ritmo bem marcado e fazer com que elas caminhem no
ritmo da música, marcando o ritmo com os pés.
 Estimular as crianças para que arrumem os brinquedos por elas utilizados.
Atividades na hora da comida:
 Facilitar a alimentação independente.
Atividades na hora do banho ou asseio:
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Fazer com que a criança aprenda a lavar as mãos com sabonete e também a
enxugá-las.
Ensinar a utilizar a esponja e o sabonete quando se banha.

Atividades no Pátio:
 Deixar que brinque na caixa de areia.
 Deixar que brinque com outras crianças maiores.
 Em tempo quente propiciar brincadeiras na e com água.
 Ajudá-la com atividades que exercitem habilidades básicas de subir e descer.
 Permitir que a criança caminhe descalça em diferentes superfícies (grama,
areia, cimento).
 Fornecer brinquedos onde a criança possa dependurar-se (cubo de aço,
escadas, galhos de árvore).
Avaliação para o professor:
Em Sala:
 Conseguiu que todas as crianças atingissem o andar independente? Caso uma
criança não tenha conseguido, o que você fez, encaminhou-a ao médico, deu
mais estímulos a essa criança?
 Utilizou algumas cirandas com as crianças?
 Leu algum conto para elas?
 Proporcionou atividades que as estimulassem de forma global?
 Brincou de faz-de-conta com elas?
 Estimulou as crianças a arrumarem a sala?
Na alimentação:
 Conseguiu que todas bebessem no copo?
 Conseguiu que utilizassem colher para alimentar-se?
No banho ou asseio:
 As crianças conseguiram lavar e enxugar suas mãos sozinhas?
No Pátio:
 Auxiliou as crianças na utilização dos brinquedos fixos do parquinho?
 Permitiu que elas brincassem na caixa de areia?
 Permitiu que brincassem com água?
 Comprovou se existem brinquedos suficientes para todas as crianças?
 Comprovo o estado e a qualidade dos brinquedos?
3.5 Explorando os Movimentos
2 a 3 anos – A criança está na fase de Movimentos Fundamentais ou Habilidades
Específicas do ser humano no estágio inicial do lançar, receber, subir e descer, saltar e
cair, é o estágio de exploração dos movimentos que lhe fornecerá experiências para
melhorar o controle corporal.
Objetivos Específicos – Estimular as crianças para que utilize e explore de forma
diversificada essas Habilidades Específicas.
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Atitude e Procedimentos do Professor:
Estar muito atento para os progressos das crianças, dado que a velocidade de
surgimento do controle dos movimentos fundamentais ou das habilidades
especificamente humanas difere de uma criança para outra (patrimônio genético,
motivação e estimulação), o que implica que os estímulos para cada uma delas devem
ser adequados e diversificados. Os estímulos devem estar de acordo com o nível de
desempenho da criança, isso significa que, se uma criança está subindo alguns degraus
de uma escada, você deve procurar as formas de subir mais simples e fáceis para que a
criança tenha êxito. Estar atento a proporcionar a todas as crianças a execução de suas
habilidades segundo as possibilidades de cada uma.
O principal procedimento é observar a execução e o nível de desempenho das
crianças. Para que o êxito na execução seja garantido, a estimulação deve ser no nível
de desempenho, não num nível superior, já que com uma grande experiência no nível de
desempenho, os objetivos de desenvolvimento são atingidos naturalmente.
As crianças já estão numa fase onde as problematizações são importantes.
Procure evitar oferecer respostas rápidas aos problemas enfrentados pelas crianças.
Sugestões de atividades:
Atividades de Sala:
 Ensinar as crianças a bater palmas nos ritmos da música.
 Acompanhar o ritmo de uma música batendo com as mãos em diferentes
partes do corpo, no peito, no bumbum.
 Caminhar ao ritmo de uma música.
 Seguir o ritmo da música com sons produzidos pelas próprias crianças,
exemplos: tambor, trombeta.
 Contar histórias que estimulem a fantasia das crianças. Depois de contar a
história, dramatizar ou teatralizar a história com elas, deixando que cada uma
escolha ou personagem ou animal da história.
 Utilizar elementos que facilitem a compreensão da história, tais como:
brinquedos, lenços, instrumentos musicais (tambor, xilofone).
 Caracterizar as crianças seja com maquilagem, roupas e/ou máscaras,
adequadas à faixa etária, para facilitar as representações.
 Ensinar às crianças alguns passos de dança popular características do seu
grupo familiar, porém evitar os passos de dança que tenham conotação sexual,
já que pode colocar as crianças numa posição de perigo diante de potenciais
pedófilos.
 Utilizar brincadeiras de coordenação motora fina, tais como: enfileirar,
encaixar, organizar por cores, tamanhos ou formas, etc.
 Ensinar às crianças a arrumar a sala, guardando os brinquedos ou deixando-os
nas prateleiras.
Atividades na hora da comida:
 Ensinar a utilizar os talheres.
 Ensinar a utilização do guardanapo, para a apropriação das formas de convívio
social.
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Ensinar a ordem lógica da alimentação, primeiro a entrada, logo o prato
principal e ao final a sobremesa.
Ensinar a utilizar o pão para empurrar o alimento para dentro da colher ou do
garfo.

Atividades na hora do banho ou asseio:
 Ensinar a criança a tomar banho sozinha.
 Ensinar a criança a se enxugar com a toalha.
 Ensinar a criança a fazer coco e chichi sozinha.
 Deixar que a criança lave as mãos e as enxugue sozinha.
 Permitir que a criança tente se vestir sozinha.
Atividades no Pátio:
 Ensinar as crianças a utilizar os diferentes jogos ou brinquedos do parquinho.
 Ensinar as primeiras brincadeiras ou jogos com regras simples.
 Permitir a exploração de todas as habilidades fundamentais (lançar-receber;
saltar-cair; subir e descer), colocando problematizações e algumas sugestões
de como pode ser.
Avaliação para o Professor:
Em Sala:
 Você sabe contar histórias, e se não sabe, utilizou histórias gravadas em discos
compactos ou pendrive?
 Quando conta histórias, utiliza de instrumentos ou som produzido pela boca
para potencializar a história e assim facilitar a compreensão das crianças?
 Você ensinou algumas cirandas às crianças?
 Deixou as crianças representarem os personagens das histórias?
 Fantasiou as crianças, as maquiou?
 Incentivou a escola a ter um baú com roupas velhas, chapéus, panos, porém
limpos, para que as crianças se fantasiem?
 Construiu ou criou máscaras para as crianças?
 Suas crianças deixam a sala arrumada?
Na alimentação:
 Qual foi seu comportamento com as crianças que se sujaram, teve paciência e
calma para ensiná-las?
 Demorou muito com uma criança ou deu atenção a todas indistintamente?
 Fez com que as crianças lavassem as mãos antes e após a alimentação?
No banho ou asseio:
 Todas as crianças de acordo com seu nível lavam e enxugam as mãos
sozinhas?
 Quando lhes dá banho, elas já conseguem ensaboar-se e utilizar a esponja? Se
não o fazem, lhes ensinou?
 Na hora do banho, permitiu que algumas de elas fizessem a tentativa de se
despir e se vestir sozinhas?
 Ensino as crianças a fazer coco e chichi sozinhas?
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No Pátio:
 Utilizou todos os brinquedos do parquinho com as crianças?
 Permitiu que todas as crianças explorassem suas habilidades?
 A Escola tem material suficiente e em boas condiciones para que todas as
crianças explorem suas habilidades?
 Quando você planejou estimular algumas das habilidades, todas as crianças
participaram?
 Quanto às estimulou individualmente, preparou alguma atividade para as
outras crianças?
 Observou quais Habilidades Específicas do ser humano as crianças mais
utilizam?
 Ofereceu oportunidades para que explorem as outras Habilidades?
3.6 Diversificando Movimentos e Habilidades
3 a 4 anos – A criança está na fase de Movimentos Fundamentais, sendo que se
encontram no fim do estágio inicial. Apresenta um melhor domínio corporal, o que lhes
permite uma melhor exploração, descoberta e diversificação de movimentos e
habilidades. Têm preocupação com a forma de execução, mas não com o resultado.
Podem brincar juntas, mas o individualismo muitas vezes faz com que a atividade de
grupo seja desmanchada.
Objetivos Específicos – Estimular as crianças a atingirem o estágio elementar de
execução dos Movimentos Fundamentais.
Atitude e Procedimentos do Professor:

O professor e os adultos que tomam conta das crianças passam a ser o principal
modelo. As crianças copiam o estilo de execução dos modelos adultos e, por esta razão,
o professor deve mostrar diversas formas de execução dos Movimentos Fundamentais.
Ao mesmo tempo o professor deve permitir a execução de “todos” os Movimentos
Fundamentais, planejando atividades diárias e semanais que contemplem a estimulação
e diversificação destas habilidades. Pode ser dada ênfase a uma Habilidade Específica
por aula, por exemplo, ao lançar e receber e em outro encontro ao saltar e cair.
O principal procedimento é através de brincadeiras que contemplem o maior
número possível de habilidades motoras, onde participem várias crianças
simultaneamente, utilizando as formas mais variadas de brincar em cada sessão. Porém,
precisa-se estar muito atento para que as atividades não levem as crianças a fadiga
excessiva (quando elas estão fatigadas perdem o interesse e deixam de executar as
habilidades naturalmente).
Sugestões de atividades:
Atividades de Sala:
 Contar histórias ou lendas do folclore brasileiro.
 Utilizar teatro de bonecos ou marionetes para contar histórias ou lendas.
 Comentar com as crianças estas histórias ou lendas.
 Confeccionar máscaras com as crianças para que possam utilizá-las na
representação das histórias ou lendas.
 Confeccionar marionetes de pano para que as crianças brinquem.
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Representar com as crianças as histórias ou lendas.
Ensinar cirandas e atividades rítmicas.
Proporcionar às crianças a possibilidade de criar ruídos ou sons com a boca ou
com outros objetos.
Ensinar passos de danças populares e do folclore, evitando aqueles de
conotação sexual, para assim proteger sua infancia.
Realizar junto com as crianças desenhos (rabiscos) em papel com lápis de cor.
Ensinar as crianças a recortar papel com tesouras.
Ensinar as crianças a colar papéis e outros objetos em folhas de papel. A folha
pode ter formas geométricas variadas onde as crianças possam colar dentro ou
fora destas figuras.
Oferecer às crianças brinquedos ou jogos de encaixe.
Fazer com que as crianças se responsabilizem por arrumar a sala.

Atividades na hora da comida:
 Fazer com que as crianças criem o hábito de se lavar e enxugar antes e após as
refeições.
 Deixar que elas comam e bebam sozinhas.
 Deixar que elas descasquem com as mãos uma fruta (banana ou tangerina).
 Fazer com que as crianças levem seus pratos para a cozinha.
 Ensinar as crianças a escovar os dentes após as refeições.
Atividades na hora do banho ou asseio:
 Ensinar as crianças a se despir.
 Deixar que as crianças tomem banho sozinhas.
 Deixar que as crianças façam coco e chichi sozinhas.
 Indicar-lhes as partes do corpo que ainda não foram lavadas.
 Dar oportunidade para que as crianças vistam sozinhas as principais peças de
roupa (camiseta, calção, calcinha).
Atividades no Pátio:
 Deixar que as crianças experimentem livremente os diferentes brinquedos do
playground.
 Direcionar as atividades de experimentação dos movimentos fundamentais,
porém direcionar a ação e não a forma, como por exemplos, ensinar a:
a) Lançar (para um alvo fixo; em distância; em altura) e a receber
(sentadas com as pernas abertas, bolas roladas; em pé bolas grandes,
bexigas).
b) Subir e descer (escadas, brinquedos do playground, árvores).
c) Saltar (linhas no chão; cordas deitadas no chão, em movimentos tipo
cobrinha).
d) Cair ou pular (de um degrau a um colchonete ou caixa de areia).
Avaliação para o Professor:
Em Sala:
 Você sabe histórias e lendas tradicionais do folclore brasileiro?
 Como você se avalia ao contar histórias: divertido, motivador?
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Brinca com a voz ou outros materiais para aumentar o interesse das crianças
quando conta as histórias e lendas?
Observa se as crianças estão interessadas e as deixa intervir durante a história?
Faz com que as crianças discutam a história junto com você?
Observa o interesse das crianças por alguns personagens?
Representa as histórias ou lendas com as crianças?
As crianças conseguem interpretar os personagens das histórias?
As crianças gostam de se fantasiar, se maquiar?
Você dispõe de material para que elas se fantasiem ou maquiem? Você
permite isto?
Você conhece algumas cirandas? Se as conhece, as ensina às crianças?
Você tem dificuldade em ensinar?
Utiliza percussões (bater palmas) nas cirandas?
Ensinou as crianças a fazer sons musicais com a boca?
Observou se elas conseguem reproduzir sons da natureza ou de animais com a
voz?
Elas conseguem imitar instrumentos musicais com a voz?
Você sabe alguns passos de danças populares e/ou folclóricas?
Ensinou as crianças a dançar?
Elas conseguem dançar?
Como você se sente quando vê as crianças dançando?
Você tem material de desenho suficiente?
Observou se algumas crianças têm preferências por algumas cores?
Observou se elas conseguem desenhar a figura humana?
Se elas desenham a família, observou qual é a figura da família de maior
tamanho?
Observou de que lado ou ao lado de quem a criança se desenhou?
Quando a criança exclui uma figura familiar, comentou com a pedagoga ou
psicóloga?
Observou se as crianças conseguem recortar com tesouras figuras de papel? Se
não conseguem, você as ensinou?
Nas atividades de colagem, observou se as crianças conseguem colar papéis
ou objetos dentro ou fora dos desenhos da folha de papel?
As crianças entendem os conceitos de: fora, dentro, acima, embaixo? Se não
conseguem, você explicou a elas?
As crianças têm o hábito de arrumar a sala?

Na alimentação:
 Todas as crianças sob sua responsabilidade têm o hábito de lavar as mãos e o
rosto antes e após as refeições?
 Durante a alimentação você auxilia as crianças que têm problemas com os
talheres?
 Você grita muito com as crianças?
 Dá ordens excessivas?
No banho ou asseio:
 Observou se todas as crianças conseguem despir-se sozinhas?
 Àquelas que ainda não conseguem, você as auxiliou?
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Quando as crianças tomam banho sozinhas, elas são capazes de ensaboar todas
as partes do corpo?
As crianças vão ao banheiro sozinhas?
As crianças conseguem identificar cada uma das partes do corpo? Se não são
capazes vocês as ensinou?
Observou se algumas das crianças conseguem se vestir sozinhas? Você
ensinou a melhor forma de fazê-lo?

No Pátio:
 Observou se todas as crianças se encontram no estágio inicial do
desenvolvimento motor?
 Se alguma criança ainda não conseguiu, você procurou ou solicitou ajuda com
outros profissionais da Creche?
 Quando realiza algum jogo com as crianças, você observou se elas são
capazes de compreender as regras do jogo? Se não são capazes, facilitou as
regras ou simplificou o jogo? Você procurou discutir as regras com as crianças
para saber a opinião das mesmas?
 Você tem à sua disposição material suficiente para todas as crianças (bolas de
meia, de borracha, outros)? Se não têm, você construiu este e/ou outros
materiais?
 Quando você trabalha um Movimento Fundamental com as crianças, todas
elas praticam ou você deixa que algumas se distraiam com outras atividades,
ou simplesmente não façam nada?
 Percebeu se existem diferenças entre os jogos das meninas e dos meninos? Se
percebeu, estas diferenças são culturais ou naturais?
3.7 Criando Novos Movimentos
4 a 5 anos – A criança está no início do estágio elementar de execução dos Movimentos
Fundamentais. São capazes de brincar junto com outras crianças por um período maior
de tempo, são mais cooperativas e responsáveis quando a atividade lhes desperta
interesse. Este estágio caracteriza-se por ser de descoberta de novas formas de utilizar
suas habilidades.
Objetivos Específicos – Propiciar que as crianças descubram formas diferentes de
executar os Movimentos Fundamentais, assim como a sua ampliação, para que
futuramente consigam atingir o estágio maduro de execução destas habilidades.
Atitude e Procedimentos do Professor:
A principal atitude do professor para esta faixa etária é ensinar a vivenciar os
valores humanos (Formação Humana) às crianças, criando atividades onde elas tenham
a oportunidade de vivenciar a cooperação, responsabilidade, amizade, etc. O professor
deve ter presente que os valores humanos não são para ser exercidos no futuro ou na
vida adulta, mas a partir de agora. O procedimento é a utilização de jogos e brincadeiras
com normas criadas pelas crianças em conjunto com o professor, discutindo-se com elas
quando uma norma não é útil, e necessita ser modificada.
Sugestões de atividades:
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Atividades de Sala:
 Deixar que cada criança conte uma história.
 Confeccionar com as crianças roupas ou fantasias, máscaras, maquiagem para
representar a história.
 Teatralizar a história.
 Confeccionar junto com as crianças um teatrinho de bonecos (com caixas de
papelão) e bonecos de pano (meias velhas limpas).
 Criar historinhas junto com as crianças, para serem representadas no teatrinho.
 Colocar diferentes tipos de música (alegre, suave, triste, agressiva) para que
elas as interpretem livremente.
 Ensinar danças folclóricas tradicionais (Quadrilha), porém sem ridicularizar os
camponeses.
 Deixar que as crianças que dominam passos de danças populares ensinem às
outras, evitando os passos que tenham conotação sexual e explicando a elas de
porquê não faze-lho, numa linguagem adequada e não alarmante.
 Construir instrumentos musicais de percussão, junto com as crianças (Tambor,
Surdo, etc.), com caixas de papelão ou latão.
 Disponibilizar atividades onde as crianças sigam o ritmo de uma música com
os instrumentos fabricados por elas.
 Estimular as crianças a acompanhar a música criada com seus instrumentos de
percussão, com outros instrumentos imitados com a boca (Trombeta, Clarim,
etc.).
 Fazer com recortes de papel quadros coletivos, colando estes recortes numa
grande folha de papel.
 Estimular que as crianças desenhem a figura humana com todos seus detalhes,
dando explicações quando faltar algum detalhe.
 Fazer desenhos coletivos numa folha de papel, um a um, ou todos
simultaneamente. Comente as atividades com elas (qual forma foi mais
interessante).
 Criar grupos com as crianças para arrumar a sala, fazendo rodízios depois de
cada atividade.
Atividades na hora da comida:
 Criar um auto-serviço, para que as crianças escolham a quantidade de
alimento que elas querem comer. Criar algumas normas tais como: o que pôs
no prato se come, quem desejar mais pode pegar, porém se pegar deve comer
tudo.
 Criar o hábito de ir deixar o prato na cozinha.
 Criar o hábito de escovar os dentes após as refeições.
Atividades na hora do banho ou asseio:
 Permitir que as crianças se dispam sozinhas, deixando a roupa dobrada e
arrumada.
 Deixar que tomem banho sozinhas.
 Deixar que vaiam ao banheiro sozinhas.
 Ensinar-lhes a lavar o cabelo.
 Deixar que se enxuguem sozinhas.
 Ensinar-lhes a se vestir sozinhas inclusive meias e sapatos.
 Ensinar-lhes a atar seus sapatos (dar nós nos cadarços).
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Atividades no Pátio:
 Dar oportunidade para que as crianças utilizem os brinquedos do playground
de formas diferentes, por exemplo: subir pelo escorregador; caminhar pela
gangorra, etc.
 Procurar ensinar jogos com normas ou regras simples13 onde seja possível a
utilização de todos ou pelo menos a maioria dos Movimentos Fundamentais.
O ideal é fazer um circuito que contemple a exercitação de todas as
habilidades, utilizando-se do faz-de-conta (dramatizar um passeio pela
floresta, onde tenham que atravessar rios com piranhas, balançar-se num
cipó).
 Incluir jogos ou brincadeiras onde as crianças tenham que utilizar outros
órgãos dos sentidos para se localizar. Exemplos: Com olhos fechados
caminhar descalços sobre uma trave ou corda no chão. Todas as crianças de
olhos fechados localizam o professor que bate palmas. Em grupinhos sentados
no chão, uma criança de olhos fechados tenta descobrir quem é outra criança,
utilizando o tato, ou o olfato.
 Nas atividades de lançar e receber, fazer com que as crianças lancem a
grandes alvos fixos e móveis. Que lancem contra um muro e apanhem a bola,
depois de um toque da bola no chão. Que uma criança lance uma bola contra o
muro e outra a apanhe.
 Nas atividades de saltar e cair, fazer com que as crianças saltem e caiam de
diferentes formas. Exemplo: que saltem com os dois pés juntos; que se
utilizem uma corrida antes de saltar; que caiam com um pé e logo repetir para
que caiam com o outro. Colocar duas linhas divergentes no chão e que elas
escolham a distância do salto, se não tiverem êxito que escolham a parte das
linhas que estejam mais próximas ou, se o fizerem com sucesso, que escolham
um lugar para saltar onde as linhas estejam mais separadas (auto-avaliação).
 Nas atividades de subir e descer, fazer com que as crianças subam degraus
alternando as pernas (uma em cada degrau); que subam e desçam em
quadrupedia, em posição gatinho. Facilitar a possibilidade de se pendurar e,
quando dependuradas pelas mãos, que tentem se deslocar.
 Se utilizou brinquedos, fazer com que as crianças os levem de volta ao
almoxarifado.
Avaliação para o Professor:
Em Sala:
 As crianças são capazes de contar uma história com início, meio e fim? Se
elas têm dificuldades, você as auxiliou?
 Você tem na sala um baú com roupas, chapéus e panos velhos (porém limpos),
para que as crianças se fantasiem? Elas são capazes de se maquiar sozinhas?
 Você facilitou a colocação em cena das histórias?

13

Os autores fazem uma diferenciação entre normas e regras, eles entendem como normas as negociações
e articulações que permitem um consenso e são respeitadas por todos os que a criaram e quando a norma
já não é útil, eles mesmos a alteram e criam novas normas. E a regras as entendem como as diretrizes que
regulam as interações, sendo que estas diretrizes são impostas e devem ser respeitadas por todos, caso
alguém não a respeite sofre punição.
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Auxiliou as crianças na confecção de um teatrinho e das marionetes? Se não o
fez, como se justifica?
As crianças foram capazes de criar uma estória para ser representada no
teatrinho?
Elas conseguem manipular as marionetes?
Utilizou diferentes tipos de música?
Como as crianças reagem a cada tipo de música?
Discutiu com elas as emoções que cada música lhes provoca em relação à
expressão corporal?
As crianças conseguem aprender algumas danças folclóricas? Se não
conseguem, teve paciência para ensiná-las?
Montou uma quadrilha com a turma para as festas de São João? Se não
montou, como você se justificou?
Verificou se as crianças são capazes de ensinar às outras crianças passos de
danças populares? Você lhes ofereceu a oportunidade de fazê-lo?
Forneceu materiais às crianças para que construíssem instrumentos musicais
de percussão? Elas foram capazes de construir esses instrumentos?
As crianças têm condições de seguir o ritmo da música com os instrumentos
de percussão?
Se elas não conseguem, você as auxiliou?
As crianças conseguiram acompanhar a música por elas criadas com os
instrumentos de percussão e/ou com outros instrumentos imitados com a
boca?
As crianças conseguiram construir uma colagem (folha grande de papel com
recortes de papéis coloridos colados nela)? Elas foram cooperativas ou houve
muita briga entre elas?
As crianças foram capazes de desenhar a figura humana em todos os seus
detalhes ou a fizeram apenas com rabiscos? Colocaram elementos de
diferenciação sexual na figura? Quais foram? Você auxiliou as crianças?
Nos desenhos coletivos houve cooperação? Todas participaram? Você viu a
possibilidade de trabalhar a responsabilidade com suas crianças? Quais foram
os comentários delas sobre os desenhos coletivos?
Todas as crianças têm o hábito de arrumar a sala, deixando os brinquedos nos
lugares correspondentes?

Na alimentação:
 As crianças têm condições de escolher a quantidade de alimento? Se não têm,
é por causa da administração que não permite a existência de um auto serviço?
 Elas têm o hábito de levar seus pratos à cozinha? Se não o têm, é por causa da
administração que não permite ou porque você tem medo que elas quebrem os
pratos, se sujem ou se machuquem?
 Elas já têm o hábito de escovar os dentes após as refeições?
No banho ou asseio:
 Suas crianças são capazes de se despir sozinhas e deixar arrumada a roupa
antes de tomar banho?
 Elas tomam banho sozinhas ou precisam de sua orientação?
 Elas vão ao banheiro sozinhas?
 Elas conseguem lavar o cabelo sozinhas?
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Elas conseguem se enxugar com a toalha sozinhas?
Elas conseguem se vestir sozinhas?
Elas são capazes de dar nó nos cadarços de seus sapatos?

No Pátio:
 Deixou que as crianças utilizassem os brinquedos do playground livremente?
Se a escolinha não tem playground, as levou para algum local que fique nas
proximidades?
 Ensinou às suas crianças alguns jogos ou brincadeiras com normas ou regras
simples? Elas conseguem entender e respeitar as normas e regras dos jogos?
Se elas têm dificuldades, você facilitou a compreensão e utilização das normas
e regras? Elas são capazes de introduzir novas normas e regras aos jogos?
Você discutiu as normas e regras dos jogos com elas? Qual foi o trabalho
realizado com as crianças que não respeitam as normas e regras do jogo?
 Deixou que as crianças experimentassem seus diferentes órgãos dos sentidos
(ouvido, nariz, tato, olhos) ou ausência deles, nos jogos e brincadeiras?
 Nas atividades de lançar e receber, você conta com material suficiente para
todas as crianças? Se não tem material suficiente, procurou obtê-lo ou
procurou estratégias alternativas, tais como jogos em pequenos grupos?
Quando falta material, a administração os providenciou? Todas as crianças
conseguem lançar e receber uma bola? Se elas não conseguem você
problematizou os movimentos com a intenção de executá-lo?
 Nas atividades de saltar e cair, se utilizou de implementos tais como: corda,
linhas no chão, objetos pendurados a diferentes alturas (saltar e tocar), bastões,
arcos. As crianças conseguem pular uma corda em balanço (passar de um lado
para o outro)?
 Nas atividades de subir e descer observou se as crianças têm condições de se
pendurar pelas mãos ou pelos pés? Elas são capazes de subir e descer degraus
de uma escada em diferentes posições (gatinho, sentado, em quadrupedia,
etc.)?
 Formou grupos que se responsabilizassem pelos brinquedos utilizados? Se os
formou, todas as crianças participaram?
3.8 Combinando Movimentos
5 a 6 anos – A criança está na fase de transição entre o estágio elementar e o estágio
maduro de execução dos Movimentos Fundamentais. Este período é denominado de
idade de ouro das crianças, já que quando estimuladas e ensinadas elas conseguem fazer
a maioria das habilidades que um adulto realiza. São capazes e gostam de brincar junto
com outras crianças de sua faixa etária e maiores, são cooperativas e responsáveis
quando a atividade é de seu interesse ou do grupo. Este estágio caracteriza-se por ser de
combinação de movimentos.
Objetivos Específicos - Propiciar as crianças a possibilidade de atingir o estágio
maduro de execução de Movimentos Fundamentais, e combinação de movimentos de
execução de habilidades cada vez mais complexas – jogos pré-esportivos, danças
populares e folclóricas, jogos e brincadeiras de seu meio social. (PÉREZ
GALLARDO,2001)
Atitude e Procedimentos do Professor:
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Saber que se está preparando crianças para o agora, já que o futuro é uma
incógnita, e não temos o direito de oferecer-lhes a nossa visão de futuro. Saber que os
valores humanos devem ser vivenciados agora, já que não queremos que elas sejam
responsáveis, independentes e cooperativas apenas no futuro. Elas devem aprender a ser
responsáveis na vivência de seu agora, ser responsáveis e cooperativas no fazer e no ser
de seu dia-a-dia. Pensar que muitas das crianças podem não continuar seus estudos e
que os valores vivenciados na Educação Infantil a acompanharão pelo resto de suas
vidas.
Os procedimentos que o professor adota devem conduzir à vivência dos valores
mais caros para o ser humano (Formação Humana), tais como: a criatividade, a
curiosidade, o respeito às normas e leis do grupo e da sociedade como um todo, a crítica
e o fornecimento de soluções aos problemas que se critica, o estar ao serviço dos outros
e não os outros a seu serviço. Isso o professor pode conseguir através das manifestações
culturais oferecidas na Educação Infantil, onde as próprias crianças constroem suas
normas e regras de comportamento com o auxílio do professor.
Sugestões de atividades:
Atividades de Sala:
 Reunir as crianças em pequenos grupos para que elas criem um conto ou
estória.
 Que cada grupo faça roupas ou fantasias, máscaras, maquiagem para
teatralizar o conto por elas criado.
 Que cada grupo coloque em cena o conto por eles criado.
 Que cada grupo faça um cenário (teatrinho de bonecos com caixas de papelão)
e bonecos de pano (meias velhas limpas).
 Que cada grupo crie historinhas, para serem representadas no teatrinho.
 Colocar diferentes tipos de música (alegre, suave, triste, agressiva) para que
eles as interpretem em pequenos grupos.
 Ensinar danças folclóricas tradicionais (Quadrilha, Vanerão, Bumba meu Boi,
Samba, e em geral todas as danças que são partes da cultura do grupo
familiar), informando a elas as características das pessoas que participam
destas danças, como elas se movimentam, o que elas fazem como oficio nas
festas religiosas e porque alguns grupos de pessoas gostam de ridicularizar os
camponeses e trabalhadores, e o que está por detrás desses preconceitos.
Evitando os passos que tenham conotação sexual e explicando a elas de
porquê não faze-lho, numa linguagem adequada e não alarmante
 Dar informações as crianças sobre as danças populares, quem as dança, como
as dança, se são danças brasileiras ou estrangeiras, experimentar diferentes
formas de interpretar estas danças. Que cada grupo escolha uma dança popular
e a interprete, ensinando-as às outras crianças.
 Construir em pequenos grupos instrumentos musicais de percussão, (Tambor,
Surdo, etc.), com caixas de papelão, plástico ou latão.
 Fazer com que as crianças construam uma música com os instrumentos
fabricados por elas.
 Fazer com que as crianças acompanhem a música criada por seu grupo, com
seus instrumentos de percussão, com outros instrumentos imitados com a boca
(Trombeta, Clarim, etc.).
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Fazer com recortes de papel quadros coletivos, onde cada grupo se
responsabilize por colar estes recortes num espaço de uma grande folha de
papel.
Fazer que desenhem em pequenos grupos, a figura humana com todos seus
detalhes, e que discutam entre elas os detalhes que faltam.
Fazer desenhos coletivos em pequenos grupos, numa folha de papel, um a um,
ou todos simultaneamente. Comente as atividades com os grupos e/ou entre os
grupos (qual forma foi mais interessante).
Distribuir tarefas e obrigações aos grupos de crianças para arrumar a sala,
fazendo rodízios entre os grupos, depois de cada atividade.

Atividades na hora da comida:
 Manter e aprimorar o auto-serviço, para que as crianças escolham a
quantidade de alimento e o tipo de alimento que elas querem comer. Discuta
com elas algumas normas tais como: o que colocou no prato se come, quem
desejar mais pode pegar, porém se pegar deverá comer tudo.
 Que elas ensinem o hábito de levar o prato para a cozinha às crianças
menores.
 Que elas ensinem o hábito de escovar os dentes após as refeições às crianças
menores.
Atividades na hora do banho ou asseio:
 Ensinar as crianças se despirem sozinhas, deixando sua roupa dobrada e
arrumada.
 Ensinar seqüências ou rotinas lógicas de tomar banho (primeiro lavar o cabelo,
depois ensaboar o corpo, retirar o sabão, enxugar-se).
 Ensinar-lhes a se enxugarem sozinhas.
 Ensinar a se vestir sozinhas inclusive meias e sapatos a aquelas que ainda não
conseguem.
 Ensinar a atar seus sapatos (dar nós nos cadarços) as crianças que ainda não
conseguem.
Atividades no Pátio:
 Deixar que as crianças criem contos ou historinhas onde elas possam utilizar
os brinquedos do playground ou parquinho de formas diferentes das
tradicionais, por exemplo: subir pelo escorregador; caminhar pela gangorra e
solicitar-lhes que expliquem o que fizeram e formem os conceitos relativos a
subir, escorregar.
 Dar sugestões às crianças para que elas tenham a possibilidade de utilizar e
combinar todos ou pelo menos a maioria dos Movimentos Fundamentais. O
ideal é criar junto com elas circuitos que contemplem a exercitação de todas as
habilidades, utilizando-se do faz-de-conta (dramatizar um passeio pela
floresta, onde tenham que atravessar rios com piranhas, balançar-se num cipó,
caçar animais selvagens, etc.).
 Incluir jogos ou brincadeiras onde as crianças tenham que combinar a
utilização dos órgãos dos sentidos com os Movimentos Fundamentais,
exemplo: conduzir a um companheiro de olhos fechados por um circuito.
 Ensinar jogos com regras simples, aumentando a complexidade das regras à
medida que elas tenham condições de entendê-las, que incluam a percepção
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com outros órgãos dos sentidos para se localizar. Exemplos: com olhos
fechados caminhar sobre uma trave ou corda no chão, descalço, superando
obstáculos. As crianças em pequenos grupos, de olhos fechados, brincam de
localizar a outra criança que bate palmas. Em grupinhos sentados no chão, as
próprias crianças se organizam para que uma criança de olhos fechados tente
descobrir quem é a outra criança, utilizando o tato ou o olfato.
Nas atividades de lançar e receber, fazer com que as crianças lancem na
direção de um alvo fixo (quadrado da amarelinha), móvel, desde uma posição
fixa ou com corrida. Que lancem contra uma parede e agarrem a bola, depois
de um toque da bola no chão. Que uma criança lance uma bola contra a parede
e outra a apanhe, com diferentes partes do corpo (mãos, pés, cabeça, peito,
etc.). Utilizar cantigas que são comuns nas brincadeiras com bolas.
Nas atividades de saltar e cair, fazer com que as crianças combinem o lançar e
o receber. Que saltem de diferentes formas uma corda comprida. Exemplo:
que pulem com os dois pés juntos; com os pés alternados; que passem a corda
em movimento sem pular (passar livre), que o façam em duplas dando as
mãos, em grupos maiores, entrar na corda em movimento, pular e sair. Ensinar
a pular a corda individual. Ensinar cantigas que são utilizadas no pular cordas.
Procurar que as crianças encontrem o melhor momento para entrar na corda
em movimento.
Nas atividades de subir e descer, fazer com que as crianças as utilizem dentro
dos jogos. Deixar que as crianças explorem o equilíbrio em superfícies
elevadas (sobre uma cerca ou muro); que subam e caminhem em posições de
gatinho, quadrupedia, em bipedia. Facilitar as atividades de manipulação, tais
como: dependurar-se na corda, caminhar sobre um banco sueco inclinado.
Se utilizou brinquedos, fazer com que as crianças os levem de volta ao
almoxarifado.

Avaliação para o Professor:
Em Sala:
 As crianças são capazes de analisar a moral dos contos? Se elas têm
dificuldades, você discutiu com elas a moral dos contos? Você percebeu se as
crianças têm valores morais? Esses valores são diferentes de uma criança para
outra?
 Na hora de encenar um conto, quando as crianças se fantasiam elas são
capazes de auxiliar-se mutuamente? Elas são capazes de se maquiar sozinhas e
entre elas?
 Você teve que auxiliar as crianças na encenação dos contos? As crianças têm
condições de se auto-organizar?
 As crianças tiveram condições para confeccionar um teatrinho, e as
marionetes? Se não tiveram, o que você fez?
 As crianças foram capazes de criar uma estória para ser representada no
teatrinho? Se elas conseguiram, qual foi a moral da estória? Discutiu com elas
a moral da estória?
 As crianças tiveram condições de interpretar os diferentes tipos de música?
Como os grupos de crianças reagiram a cada tipo de música? Você discutiu
com elas as emoções que cada música lhes provocou?

66











As crianças conseguiram aprender algumas danças folclóricas? Se não
conseguiram, teve paciência para ensiná-las? Deixou as crianças montar uma
quadrilha com seu grupo? Se não montaram, como você se justificou?
Verificou se as crianças tiveram a capacidade de ensinar às outras passos de
danças populares? Você ofereceu a elas a oportunidade de fazê-lo?
Forneceu materiais às crianças para que construíssem instrumentos musicais
de percussão? Elas foram capazes de montar uma pequena bateria?
As crianças tiveram condições de seguir um ritmo musical com os
instrumentos de percussão? Se elas não conseguiram, você as auxiliou?
Os grupinhos de crianças conseguiram acompanhar a música por elas criadas
com os instrumentos de percussão e/ou com outros instrumentos imitados com
a boca?
As crianças conseguiram montar uma colagem (folha grande de papel com
recortes de papéis coloridos colados nela) em pequenos grupos? Elas foram
cooperativas ou houve muita briga entre elas?
As crianças, em grupinhos, foram capazes de desenhar a figura humana em
todos os seus detalhes, discutiram entre elas os detalhes? Colocaram órgãos
sexuais na figura? Precisaram de auxílio?
Houve cooperação entre grupos e intergrupos? Todas participaram em seus
respectivos grupos? Você viu a possibilidade de trabalhar a responsabilidade
com suas crianças? Quais foram os comentários delas sobre os desenhos
coletivos em pequenos grupos?
Todos os grupos assumiram o compromisso de arrumar a sala deixando os
brinquedos nos lugares correspondentes?

Na alimentação:
 Manteve e aprimorou o auto-serviço, para que as crianças escolhessem a
quantidade de alimento e o tipo de alimento que elas queriam comer? Discutiu
com elas algumas normas tais como: o que colocou no prato se come, quem
desejar mais pode pegar, porém se pegar deverá comer tudo.
 As crianças conseguiram formar o hábito de levar o prato para a cozinha?
Deixou que elas ensinassem às crianças menores?
 Permitiu que elas ensinassem às crianças menores a escovar os dentes após as
refeições?
No banho ou asseio:
 As crianças aprenderam a se despir sozinhas deixando suas roupas dobradas e
arrumadas?
 Foi necessário ensinar-lhes seqüências lógicas de tomar banho (primeiro lavar
o cabelo, depois ensaboar o corpo, retirar o sabão, enxugar-se) ou elas
descobriram sozinhas?
 As crianças aprenderam a se enxugar sozinhas?
 Conseguiram se vestir sozinhas, inclusive meias e sapatos? Você se preocupou
em ajudar as crianças que ainda não conseguiram?
 Aprenderam a atar seus sapatos (dar nós nos cadarços)? As crianças que ainda
não conseguiram, você se preocupou em ensiná-las?
No Pátio:
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Deixou que as crianças criassem contos ou historinhas onde elas pudessem
utilizar os brinquedos do playground ou parquinho?
Ensinou jogos com regras simples, aumentou a complexidade das regras à
medida que elas tiveram condições de entendê-las?
Deu sugestões às crianças para que tivessem a possibilidade de utilizar e
combinar todos, ou pelo menos a maioria, dos Movimentos Fundamentais?
Criou junto com elas circuitos que contemplassem a exercitação de todas as
habilidades? Utilizou-se do faz-de-conta para facilitar-lhes a atividade?
Incluiu jogos ou brincadeiras onde as crianças tivessem que combinar a
utilização dos órgãos dos sentidos com os Movimentos Fundamentais?
Procurou aumentar a complexidade nos jogos que incluíam a percepção com
outros órgãos dos sentidos para se localizar?
Nas atividades de lançar e receber fez com que as crianças experimentassem
as mais diferentes e variadas formas de lançar e receber? Indicou às crianças
algumas combinações simples do lançar e receber com outras habilidades?
Utilizou diferentes materiais para lançar e receber, tais como, lançar e receber
bolas de diferentes tamanhos, pesos e formas?
Descobriu que nos jogos tradicionais estão presentes as diferentes formas de
lançar e receber, integradas com as outras habilidades?
Descobriu algumas cantigas antigas utilizadas nos jogos de lançar e receber?
Solicitou que as crianças procurassem saber se estas cantigas eram parte do
patrimônio cultural de sua familia?
Nas atividades de saltar e cair fez com que as crianças experimentassem as
mais diferentes e variadas formas de saltar e cair? Indicou às crianças algumas
combinações simples do saltar e cair com outras habilidades? Utilizou
diferentes materiais para saltar e cair, tais como: pular desde um caixão, pular
em cordas grandes e pequenas? Descobriu algumas cantigas antigas utilizadas
nos jogos de saltar e cair? Indicou às crianças que elas procurassem aprender
essas cantigas com seus familiares?
Nas atividades de subir e descer fez com que as crianças experimentassem as
mais diferentes e variadas formas de subir e descer? Indicou às crianças
algumas combinações simples do subir e descer com outras habilidades?
Utilizou diferentes materiais ou implementos para exercitar o subir e descer,
tais como: escadas de cordas, trepa-trepas? Construiu implementos para subir
e descer com materiais alternativos, tais como: bambus gigantes, pneus, pés de
lata, etc? Fez com que as crianças participassem na construção? Deixou que as
crianças explorassem o equilíbrio em superfícies elevadas (sobre uma cerca ou
muro), que subissem e caminhassem sobre essas superfícies? Facilitou o
dependurar-se às crianças?
Se utilizou brinquedos, fez com que as crianças os levassem de volta ao
almoxarifado?

Ao concluir esta proposta para a Educação Infantil, acreditamos que se ela tiver
sido bem aplicada, a criança obteria a sua autonomia e independência em suas
necessidades básicas.
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CAPITULO 4
Educação Física Escolar: Ensino Fundamental
Prof. Dr. Jorge Sergio Pérez Gallardo
Prof. Dr. Luiz Antônio Silva Campos
Profa. Dra. Mônica Caldas Ehrenberg
Profa. Ms. Thais Franco Bueno

O Paradigma de Orientação para a escola de Ensino Fundamental e Médio deve
ser a "Sociabilização", entendida como a apropriação e o respeito pelas diferentes
formas de organização social (normas, regras e regulamentos) pelas quais se organizam
as diferentes instituições da sociedade (Formação Humana) e pela apropriação dos
diferentes conhecimentos que se acreditam úteis para viver nessa sociedade
(Capacitação).
O Ensino Fundamental caracteriza-se, geralmente, por incluir crianças com
idade entre 06 e 14 anos. Em várias regiões do país esse período de idade não se aplica
rigorosamente, pois a variabilidade de idades de alunos nessa fase do ensino é grande e
decorrente de vários fatores sociais. Posta desta forma, esta questão pode gerar um
problema sério, provocando uma heterogeneidade significativa de alunos nas classes de
Educação Física Escolar.
Para uma prática pedagógica responsável e compromissada faz-se necessário
conhecer e entender em que fase os alunos se encontram no que se refere aos diferentes
aspectos do desenvolvimento do ser humano (emocional, cognitivo, social e motor).
Para tal, faremos uma breve abordagem das mudanças ocorridas nas diferentes faixas
etárias que compreendem o Ensino Fundamental, buscando promover assim um maior
embasamento aos professores, auxiliando o planejamento e execução de suas aulas.
3.1 Características das faixas etárias
A periodização do Ensino Fundamental, atualmente no Brasil, caracteriza-se na
forma “seriada” (ano a ano) e na forma de “ciclo” sugerida nos PCNs de dois em dois
anos e, em algumas regiões do Brasil de três em três anos, incluindo a Educação
Infantil. Neste estudo, optamos pela seriação e o ciclo de dois anos, por esta forma fazer
parte da região em que estamos inseridos.
No 1oe 2o ciclo do Ensino Fundamental, que compreende da 1ª à 4ª série, as
crianças encontram-se na faixa etária que se estende aproximadamente dos 06 aos 10
anos de idade. Considerando os estudos psicanalíticos, encontramos para a referida
faixa etária, um período denominado de latência. Podemos entender esse período como
sendo aquele em que a criança se volta para a aquisição de habilidades, de valores e
papéis culturalmente aceitos, buscando através dessas ações impedir a manifestação do
impulso sexual. Além disso, surge a separação entre o grupo de meninos e meninas e a
grande rivalidade entre eles. De acordo com Rappaport (1981) este é um período de
grandes conquistas no que diz respeito às realizações intelectuais e à socialização; não é
a toa que este é um período típico do início da escolaridade formal em todas as culturas
do mundo.
Nos primeiros anos da escolaridade fundamental, as emoções estão diretamente
relacionadas à questão da auto-estima. A criança espera da professora e dos colegas o
reconhecimento e a importância necessária à sua valorização pessoal. Existe uma
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tendência de controle ou disfarce de reações negativas, como, por exemplo, raiva,
decepção, evitando conflitos que venham a prejudicar seu relacionamento com os
demais. Portanto, o professor deve estimular o aluno de forma que ele alcance um grau
de competência e domínio das atividades solicitadas para que o sentimento de
inferioridade e incapacidade não se manifeste. Contudo, devemos deixar claro que as
frustrações fazem parte da vida e o importante é ser capaz de saber superá-las da
maneira mais adequada possível, sempre buscando demonstrar o que temos de melhor.
Nesse período, entre os 06 e 10 anos de idade, as operações mentais ocorrem a
partir de respostas a objetos e situações reais, ou seja, a capacidade de abstração ainda
não está totalmente presente, adequando-se através de estímulos a partir desse
momento.
Quanto aos valores morais, a criança julga as ações pelas conseqüências físicas
sofridas (punição ou recompensa), considerando-as moralmente corretas se estas lhe
oferecerem prazer ou satisfação pessoal, ou seja, esses valores resultam da obediência a
uma autoridade externa.
As considerações feitas acima servem, de forma geral, para a faixa etária que
consiste dos 06 aos 10 anos de idade, porém, ao tratarmos do desenvolvimento motor
consideramos necessário maior especificação por existirem singularidades a cada ano.
De maneira abrangente, as crianças a partir dos 06 anos encontram-se num estágio
maduro em que os Movimentos Fundamentais podem ser facilmente identificados.
A partir da 1ª série...
No início do Ensino Fundamental, compreendido da 1ª à 4ª série, as crianças
ainda apresentam dificuldades de organizar-se em grupos de trabalhos, podendo as
atividades serem exploradas em pequenos grupos. As habilidades específicas do ser
humano estão bem caracterizadas e a aprendizagem deve fazer-se valer pela
combinação das mesmas. A exploração das diferentes habilidades possibilita que os
alunos comecem a perceber seus limites corporais.
A aprendizagem ocorre rapidamente pela combinação das habilidades. Nessa
etapa o aluno adquire um desenvolvimento mais integrado de sua imagem corporal e
passa a experimentar novos avanços significativos na vivência e compreensão das ações
de andar, correr, saltar, descer, subir, chutar, entre outras. Como sabemos,
tradicionalmente os meninos são mais incentivados a desenvolverem habilidades ligadas
ao controle corporal e à competição relacionadas à agilidade (forças e velocidade),
enquanto as meninas se lhes oferecem atividades mais relacionadas ao aspecto lúdico e
expressivo, sendo assim, faz-se necessário estimular as atividades relacionadas aos dois
aspectos. A experimentação e a troca de experiências deve ser constante.
A demonstração de interesse e prazer relacionados às atividades com movimento
é bastante evidente a partir desse momento. O controle do corpo e reconhecimento de
suas limitações já está mais evidente, sendo assim, os alunos são capazes de realizar
atividades que demandem pensamento tático e certo desempenho técnico.
Ao final da fase inicial do Ensino Fundamental, as crianças se encontram em um
processo de aprendizagem que se caracteriza pela combinação de diferentes habilidades
motoras, como também pela seleção e aperfeiçoamento de movimentos tecnicamente
mais elaborados.
A partir da 5ª série...
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No período compreendido de 5ª a 9ª série os jovens já estão na fase da
puberdade, ou seja, na passagem da infância para a adolescência. Essa fase é marcada
pelo aceleramento do crescimento, para as meninas entre 11 e 13 anos e para os
meninos entre 13 e 15 anos, segundo Weineck (1986). O autor ainda destaca que:
“O início da puberdade marca uma ruptura profunda no
desenvolvimento psicofísico da criança e do adolescente; por
suas modificações “revolucionárias”, a puberdade não tem
equivalente na vida adulta (...) A ocorrência do salto pubertário
de crescimento, por sua ampla dispersão e seus diverso graus de
intensidade, coloca um problema particular e suplementar para
o treinamento em grupo ou em classe escolar formados por
crianças de idades iguais”(WEINECK, p.33).
Realmente existe um consenso entre os professores de Educação Física Escolar
no que se refere à composição de turmas em uma escola, ou seja, existe uma grande
heterogeneidade em uma sala de aula de 5ª série, e é mais acentuada ainda quando não
há a separação em turmas femininas e masculinas.
Tentar homogeneizar turmas é uma questão polêmica e anti-educacional, pois
para o bom educador a heterogeneidade merece respeito em detrimento da
homogeneidade. Essa questão de diferenças físicas e interesses motores devem ser
considerados como uma oportunidade e administrados de esta forma pelo professor.
Entendemos até que essas questões de diferenças no desenvolvimento devem ser temas
para discussão em uma aula de Educação Física Escolar integrada, por exemplo, a uma
aula de Ciências.
O autor ainda destaca que existem três tipos de desenvolvimento: precoce ou
acelerado, normal e tardio. No desenvolvimento normal ocorre uma harmonia entre o
desenvolvimento da idade biológica com a idade cronológica e, nesse, concentra-se a
maioria dos alunos. Nos acelerados, existe um visível desempenho nas qualidades
físicas, assim, esse é interessante para alguns esportes. O autor destaca que o fato de
promover “confrontos” físicos nessa fase, classificando os contendores pelas suas faixas
etárias, indiscutivelmente, os “acelerados” terão supremacia física sobre os “normais” e
os “tardios”. É um dado importante para o professor de Educação Física Escolar
considerar ao preparar suas aulas. Ao contrário de um treinamento esportivo, na aula,
todos estão “incluídos” e todos devem participar, assim, o professor deverá buscar um
equilíbrio entre esses tipos de desenvolvimento.
Quanto à proposição de trabalhar com “sobrecarga” para os jovens nessa faixa
etária, considera-se o seguinte:
“Num treinamento de grande volume e de grande intensidade,
nos esportes em que as “performances” de pico são produzidas
já na infância (patinação artística, ginástica olímpica, etc.), o
metabolismo de manutenção pode, em princípio, prevalecer
sobre o metabolismo construtivo, o que implica um entrave aos
processos de crescimento do organismo infantil, ou uma
diminuição da capacidade total do esforço” (WEINECK, 1986,
p. 36)
É de fundamental importância que o professor considere tal questão. Fazendo
assim, não quer dizer que irá excluir de suas aulas a iniciação esportiva ou de outra

72
atividade que demanda um grau elevado de esforço, contudo, é muito importante como
a aula será planejada para o aluno nessa faixa etária.
Não precisa ser necessariamente como se dá na primeira fase (1ª a 4ª série), nem
como se dá em treinamento de alto nível. Analisando por esse ângulo a aula de
Educação Física Escolar caminhará por outras trilhas diferentemente daquela da
abordagem “esportivista”, predominante nessa fase e refutada por este estudo, por
entender que esporte é um dos conteúdos da Educação Física Escolar e não o conteúdo,
ele deve ser conteúdo em um dos bimestres apenas, nos outros deverão tratar se os
outros eixos curriculares dos PCNs. A participação deve ser para todos e de forma
prazerosa, desenvolver por meio dele, autonomias e o entendimento de valores humanos
básicos da convivência humana.
Entendemos que uma aula de Educação Física Escolar não deve caminhar só
pelo lado do “treinamento esportivo”, pois um jovem não deve ficar estressado a ponto
de se ter que preocupar com o “período de recuperação”, embora, independentemente da
atividade física, recuperação física seja fundamental. Em um planejamento do esporte
de alto nível essa preocupação é fundamental para melhoria do desempenho, contudo,
na Educação Física Escolar o desempenho observado e objetivado é do “ser humano” e
não do aluno objeto do esporte.
Para os aspectos cognitivos e afetivos, buscamos informações em Piaget
estudado e explicado por Charles (1975) num trabalho intitulado “Piaget ao alcance dos
professores”, por sinal, muito apropriado para este nosso estudo.
A criança nessa faixa etária segundo Piaget, referendado por Charles (1975)
encontra-se no “estágio das operações formais”. Isso significa que “Nesse período o
jovem está passando para a maneira adulta de pensar”, não queremos contrariar o que
foi dito por Claparède, citado por Weineck acima, mas devemos ressaltar que nessa fase
o jovem “... está passando..., está começando a desenvolver o seu pensar nos moldes de
um pensar adulto. Começam-se então as semelhanças com o pensar do adulto, contudo
ainda tem muito de criança, fato que deve ser considerado para propiciar um bom
desenvolvimento de um pensar adulto.
Nessa fase o jovem “é capaz de pensar além do mundo real e além do presente”
(CHARLES, 1975, p. 21). É de fundamental importância que o professor de Educação
Física Escolar tenha cuidados especiais ao relacionar-se com esse jovem, uma vez que
ele já “começou” a entender a simbologia que explica as coisas abstratas: ódio, amor,
confiança, respeito, etc., estas coisas começam a fazer sentido para ela. É um estágio
singular, pois ao mesmo tempo em que deve ser respeitada como criança, não se pode
perder de vista o respeito que se tem por um adulto. Isso dá um sentido especial ao se
trabalhar de 5ª a 9ª série.
Charles (1975) destaca as idéias de Piaget no que se refere à linguagem,
pensamento e raciocínio, ciência e matemática, moralidade e punição e comportamento
social.
Interessa-nos para discussão os três últimos pontos, moralidade, punição e
comportamento social, pelo seguinte fato: é muito comum nas escolas o professor de
sala ou algum membro da equipe pedagógica estabelecer o seguinte: “fulano, você hoje
não irá para aula de Educação Física, está de castigo porque não fez as tarefas!” Muitos
professores de Educação Física Escolar são coniventes com isso. Não diremos que estão
errados, mas afirmamos que tal questão merece uma atenção do professor apurando os
códigos (valores) que estão implícitos nessa decisão, às vezes pode até ser adequada,
contudo, entendemos que na maioria das vezes não o é.
Quanto ao comportamento social, cremos que a aula de Educação Física Escolar
propicia um ótimo espaço para interações sociais, pois não só é jogar, no jogo há
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também as interações de torcedores, dirigentes, “palpiteiros”, atualização de
informações pessoais e de grupo, etc., diferentemente de uma aula teórica dentro de uma
sala. Além do mais, o contato é mais estreito e “palpável”. Cremos que o que torna a
Educação “especial” são justamente essas possíveis interações no contexto da aula.
Dentro da moralidade e a punição, estão as “Regras e leis que devem ser
moralmente certas e aplicadas com justiça” (CHARLES, 1975, p. 24). A aula de
Educação Física Escolar é regida por uma série de “regras”, que são comuns dentro de
quase todos os conteúdos: ginástica, jogos, lutas, esportes e performances de um modo
geral. O sucesso e a derrota são questões básicas dentro de uma aula. Isso não significa
dizer que uma aula deverá pautar-se pela competição, pela disputa, mas é inevitável que
ocorram contendas, mas mesmo assim entendemos que o jogo seja “cooperativo”.
Acreditamos que seja o tratamento que o professor irá dar à questão o que importa.
Sobre essa questão do que as regras podem gerar, buscamos em uma citação do
mesmo estudo na página 28-29 em que Charles destaca o seguinte:
“O clima psicológico dentro da sala de aula é determinado
principalmente pelo professor. As conclusões de Piaget sugerem
que este clima deve ser de liberdade e espontaneidade. Isto não
deve ser interpretado como um clima de “laissez-faire” em que o
professor não dirige nem ajuda. Ao invés disso, o professor
providencia materiais, sugere atividades, trabalha com e ajuda
os alunos.... O professor faz com que atividades produtivas
sejam maximizadas e que o caos não ocorra”.
Estamos defendendo a idéia que o professor é o elemento que propicia uma aula
de qualidade para o aluno. Ao nosso olhar o professor deve estar refletindo o tempo
todo, porque o tempo não para, ele é dinâmico, as pessoas mudam, as crianças mudam,
os conceitos mudam, assim compete a ele entender as mudanças e adequá-las nas aulas.
Charles (1975, p. 24) ainda destaca que Piaget entende o seguinte nessa fase a
respeito da moralidade e punição:
“... A quebra de regras não é mais vista como absolutamente
errada. A punição pela quebra das regras, por exemplo, deve
considerar fatores tais como: a intenção de quebrar a regra, a
idade do violador e o registro anterior do comportamento.
Muitas regras podem ser vistas como “erradas”; nenhum dano é
causado por quebrá-las. Agir mal ainda merece punição, mas
somente para aquele que age mal. A punição de grupo por causa
de violações, quando existem membros inocentes no grupo é
vista como grosseira injustiça”.
Ao fazer a referência acima, nos vemos em uma aula de Educação Física
Escolar, e imaginamos que essa reflexão de Piaget decorreu de uma análise dos jovens
em um espaço aberto e envolvido por uma relação social intensa. Realmente em uma
aula de Educação Física Escolar há uma intensidade muito forte de relações sociais,
troca de afetividades e um intenso pensar sobre como e porque fazer isso ou aquilo. A
criança-adulta (característica que vamos atribuir a essa fase) age assim, se o professor se
perder, torna-se um verdadeiro “lessaiz-faire”, portanto, ao ministrar sua aula, deve ter
espontaneidade associada a uma atenção séria sem medidas. Com certeza, o trabalho
com essa criança-adulta depende de muita reflexão e de muita dinamicidade.
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Quanto á questão do comportamento social dessa criança-adulta, em função de
ser ainda criança e iniciar o pensar adulto, “...em geral suas ações refletem uma adesão
às convenções e valores que prevalecem” (CHARLES, 1975, p. 25). Assim, percebemos
que os pontos de vistas sociais da criança-adulta não são diferentes daqueles que os
professores convencionalmente entendem. Cremos que o exemplo do professor é
fundamental nessa fase.
Essa criança-adulta nessa fase é muito sensível aos atos dos adultos, e os
conflitos que surgem das incongruências entre o que o adulto diz e o que ele
efetivamente faz, podem propiciar elementos de reflexão para serem analisados e
discutidos em aula.
Compreendemos, então, que a fase de 5ª a 9ª série é a mais interessante para a
transição da criança em adulto. É o momento da descoberta do que é ser adulto, é o
momento de trocas de relações interessantes, inclusive com o sexo oposto de sua faixa
etária; é um momento especial na vida do jovem. Cabe ao professor oferecer um meio
ambiente de confiança que permita a livre expressão dos conflitos dos adolescentes e
mostrar-lhes alternativas de solução que digam respeito a soluções racionais e
moralmente aceitas pela sociedade. Cabe a Educação Física Escolar propiciar as
manifestações da cultura corporal onde os elementos de conflito possam ser vivenciados
e coletivamente solucionados.
3.2. Educação Física Escolar e seu desenvolvimento para a Formação Humana
Ghiraldelli (2001), em um estudo histórico das tendências pedagógicas da
Educação Física brasileira, identificou alguns aspectos que podem nos ajudar a entender
a evolução de nossa disciplina. Até próximo de 1930 predominou a tendência higienista,
cujos padrões de conduta forjados pelas elites dominantes visavam garantir a formação
de homens e mulheres sadios, fortes e dispostos à ação (cidadãos funcionários). Uma
segunda tendência a militarista, que se manteve até 1945, com o objetivo de preparar
uma juventude capaz de suportar o combate, a luta, a guerra, tendo como papel principal
colaborar no processo de seleção natural, eliminando os fracos e premiando os fortes, no
sentido de depuração da raça. De 1945 à 1964, surge a tendência pedagogista, com a
finalidade de levar a juventude a aceitar as regras de convívio democrático, de preparar
as novas gerações para o altruísmo, o culto as riquezas naturais, etc., uma outra
tendência que se tornou importante foi a competitivista, a partir de 1964, voltada para o
culto do atleta-herói, em que a Educação Física fica reduzida ao desporto, e este tornase sinônimo de verificação da performance.
Nas últimas duas décadas, houve um aumento muito significativo de tentativas
de procurar fundamentar teoricamente a Educação Física, o que gerou muitos avanços
para a área e fundamentalmente para o eixo escolar. Talvez o grande avanço tenha sido
a tentativa de romper com o paradigma da aptidão física e da esportivização que sempre
dirigiu a prática pedagógica na área, e considerar a Educação Física uma disciplina
voltada para a compreensão da cultura corporal como parte da cultura humana. A partir
da reflexão sobre a cultura corporal de movimento, a Educação Física como disciplina
escolar começou repensar seu papel na formação do homem e sua contribuição à
sociedade (cidadão soberano). Surgiram então várias propostas, abordagens e
metodologias de ensino procurando trazer avanços para a área, como a pedagogia crítica
social dos conteúdos, construtivista, crítico-superadora e a crítico-emancipadora.
Pérez Gallardo (2002), analisando o currículo de preparação profissional do
professor de Educação Física, considera que podem ser identificadas três grandes
orientações na área: a orientação acadêmica, com o objetivo de fornecer a base teórica e
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filosófica para a atuação profissional; a orientação didático-pedagógica, com a função
de facilitar a construção e aplicação de metodologias aos campos de atuação
profissional; e a orientação para as atividades, formada pelas manifestações culturais
que oferecem os conhecimentos e as vivências dos diferentes conteúdos da cultura
corporal que fazem parte da Educação Física.
Dentro da orientação didático-pedagógica estão os aspectos relacionados à
formação humana e a capacitação, sendo que quanto à formação humana devem ser
ensinadas as normas, regras e regulamentos que servem de base para a organização de
um grupo social e quanto à capacitação, os conhecimentos que podem ser úteis para se
viver dentro dessa organização social (PÉREZ GALLARDO 2002).
Os aspectos de formação humana, como parte da orientação didático-pedagógica
mantém relação com as disciplinas de construção e aplicação de metodologias, como a
didática e a metodologia e prática de ensino. Segundo o autor “é na utilização de
metodologias que o professor se mostra como ele realmente é, já que na aplicação das
metodologias podem ser observados a filosofia de orientação profissional e o grau de
domínio dos conhecimentos da sua área de atuação profissional” (Ibid, p. 24).
Nesse sentido, a Educação Física também estaria comprometida com a reflexão
sobre os valores humanos na formação dos profissionais que trabalharam com a
educação do país. Porém fica uma grande questão: Quais seriam e como seriam
trabalhados os valores humanos na sociedade atual?
Para Bracht (1997), uma teoria da Educação Física, sendo teoria de uma prática
pedagógica, ela precisa enfrentar a questão dos valores (penetrar no âmbito da ética), ou
seja, ela vai refletir (e fazer opções conscientes) em torno de uma visão (projeto) de
mundo, de homem, e de sociedade. Mais adiante, o referido autor, afirma que os
objetivos da Educação Física na escola não podem ser simplesmente deduzidos
logicamente dos conhecimentos sobre o desenvolvimento da criança. É preciso para
tanto, elucidar qual o papel desejável da escola em nossa sociedade.
A escola como local voltado para a educação deve proporcionar nas aulas de
Educação Física um saber fazer das práticas corporais e um saber sobre esse saber fazer,
ou seja, superar a prática pela prática e estar consciente que não há prática neutra, pois
nela estão implícitas ou explícitas filosofias, visões de mundo, valores interesses. Mais
do que saber a teoria e a prática é preciso saber que existem teorias e práticas, de nada
vale uma boa teoria se não for acompanhada por uma prática coerente à suas premissas
teóricas.
Luckesi (1994) distingue três entendimentos diferentes sobre a função da
educação na sociedade: educação como redenção da sociedade; educação como
reprodução da sociedade e; educação como transformação da sociedade.
Na primeira tendência, a educação seria responsável pela direção da sociedade,
pois poderia direcionar a vida social, e salva-la da situação em que se encontra. Seu
papel seria de integrar os indivíduos harmoniosamente no todo social já existente. É
uma teoria não crítica da educação, visto que não considera a contextualização da
educação dentro da sociedade da qual faz parte.
A educação como reprodução tem o papel de reproduzir a sociedade da qual faz
parte. Se como redenção a educação seria quase exterior à sociedade e contribuiria para
o seu ordenamento e equilíbrio, na educação como reprodução, a educação é uma
instancia dentro da sociedade e, segundo Luckesi, ela não redime a sociedade de suas
mazelas, mas a reproduz no seu modelo vigente, perpetuando-os se possível.
Como transformadora, a educação seria a mediadora de uma forma de entender e
viver a sociedade. Seria um meio para se realizar um projeto social e este projeto visaria
à possibilidade de trabalhar pela democracia da sociedade.
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Atualmente vivemos em uma sociedade de classes com interesses antagônicos e
de muita pobreza, tanto material, como intelectual, social e política. Portanto, é
indispensável que a Educação Física esteja compromissada com valores humanos. Os
professores de uma disciplina escolar que trabalha com a cultura corporal, devem estar
cientes de que trabalham com a cultura humana e neste sentido precisam refletir sobre o
seu papel na projeção de uma sociedade desejável.
Como componentes da formação humana, segundo Pérez Gallardo (2000),
devem ser considerados: responsabilidade, cooperação, auto-respeito, respeito pelos
outros, alteridade, honradez, solidariedade, organização, criatividade, individualidade,
identidade, confiança em si mesmo, e carinho. Pois a formação humana está preocupada
com o desenvolvimento da criança como pessoa, capaz de criar coletivamente um
espaço humano de convivência social desejável.
Como trabalhamos com a cultura corporal, temos que considerar as diferenças
entre os alunos, não como desigualdade, mas com um sentido de alteridade, visto que
aceitar que o que torna os alunos iguais é justamente a sua capacidade de se
expressarem diferentemente (DAOLIO, 1997).
Assim, a reflexão sobre os valores humanos deve fazer parte da prática do
professor de Educação Física no seu cotidiano escolar, com a intenção de dar sentido ao
conteúdo que é ensinado. Não existe neutralidade em uma prática pedagógica. Nem os
conteúdos são construídos de forma neutra. Neles, estão implícitos ou explícitos
valores, ideais e interesses que se configuram de acordo com uma determinada visão de
mundo e como o projeto de homem e sociedade que se deseja.
3.3. Orientações para o Planejamento do Ensino Fundamental
Nos planejamentos pedagógicos não é conveniente prender-se a regras fixas,
pela simples razão de que cada realidade, escola e sujeito são diferentes no tempo, no
espaço e nas características sócio-culturais em que se desenvolvem, portanto é
responsabilidade do professor determinar que, como, quando e onde planejar, de acordo
com as condições de sua realidade escolar.
O que deve ficar claro para o professor é que o planejamento de uma proposta
pedagógica de ensino deve possuir um eixo norteador ou coluna vertebral que se inicia
no berçário e termina na última série do Ensino Médio. Desta forma fica mais clara a
organização e transformação da Educação Física Escolar de atividades à um
componente curricular, organizando os conteúdos de acordo com as características,
necessidades e expectativas dos alunos, em uma disciplina com um corpo próprio e
organizado de conhecimentos.
Este eixo deve estar constituído por um encadeamento seqüencial de conteúdos,
utilizando as manifestações da cultura corporal mais adequada à faixa etária das
crianças e alunos, levando-os a fazer um percurso de apropriação cultural, série a série
ou ciclo a ciclo, desde as manifestações culturais de seu grupo familiar, passando pelas
manifestações da cultura corporal patrimoniais local, regional, nacional e de América
Latina, até chegar a cultura corporal popular e/ou globalizada.
O material e informações que o professor tem para a realização do planejamento,
e que deveriam ser de seu domínio (vistas em sua formação profissional), provêem da
proposta curricular dos PCNs, assim os conteúdos da cultura corporal ali sugeridos se
encontram nos jogos e brincadeiras, nos esportes, nas danças, e nas expressões corporais
e rítmicas, as que devem servir de orientação para procurar dentro das manifestações da
cultura corporal das crianças o conteúdo para ser oferecido em cada uma das séries ou
ciclos.
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De 1ª a 4ª série optamos por desenvolver os conteúdos da cultura corporal
patrimonial de movimento, baseados nos ensinamentos de David e Posnert (1982), que
indicam que a criança aprende primeiro as manifestações culturais que estão próximo
delas. Por outro lado Rapaille (2007) entende que o primeiro que a criança aprende são
os códigos culturais da cultura de criação, e como cada família valoriza de forma
diferente as mesmas coisas, todas as culturas diferem entre si. No entanto, o que a
maioria das pessoas não compreende é que tais diferenças fazem com que processemos
as mesmas informações de maneiras distintas” (RAPAILLE, 2007, p.5)
Outro argumento na defesa de ensinar primeiro a cultura patrimonial está nos
estudos de Konrad Lorenz e de Niko Tinberger que estudaram as primeiras
aprendizagens em aves e mamíferos, as que denominaram de “estampagem” ou
“inprinting”. Esta reação está codificada no código genético e se caracteriza por ser uma
impressão marcante que condiciona fortemente nossos processos de pensamento e
confere forma às nossas ações futuras.
Como as primeiras impressões ocorrem dentro do meio familiar, cada impressão
profunda ajuda a nos tornar cada vez mais aquilo que somos. O que para Henri Laborit
(op.cit. RAPAILLE, 2007), estas impressões identificam uma clara ligação entre o
aprendizado e a emoção, demonstrando que sem a emoção o aprendizado não existe e
acrescentando que quando mais forte for a emoção, mais nitidamente uma experiência
será aprendida.
Desta forma podemos concluir que a aprendizagem ocorre de forma
inconsciente, isto é, incorporamos os códigos culturais pela imitação, de forma
inconsciente atrelados a o tipo de emoção (valor) que o grupo familiar lhe confere.
É interessante observar que a criança aprende fundamentalmente pela imitação, a
imitação é a primeira fonte de aprendizagem da criança de da maioria dos mamíferos,
sendo que nas espécies mais complexas que possuem um córtex cerebral com mais
interconexões, a aprendizagem ocorre pela manipulação mental das informações
recolhidas nas experiências do dia-a-dia, a medida que a criança se aproxima da
puberdade. Ao nos utilizar desta característica fica evidente que o conteúdo ideal e
adequado para educar a criança são os que advêm das manifestações da cultura corporal
patrimonial.
Assim, iniciar com a cultura patrimonial é valorizar a cultura e seus códigos que
deram significado e relevância a história da família e do grupo social a qual a criança
pertence. Isto nos permite propor a utilização como conteúdo para a 1ª série, as
manifestações da cultura corporal patrimonial da família e do local onde ele se encontra.
Por ser a cultura consumida e produzida, ela está muito próxima da criança.
Aqui cave ao professor saber distinguir entre a cultura patrimonial (aquela que dá
sentido de pertença a uma determinada cultura e região) da cultura popular, impregnada
de códigos simbólicos e produzida para que as pessoas consumam inconscientemente
produtos culturais da cultura hegemônica capitalista.
Propomos iniciar na primeira série com conteúdos da cultura patrimonial local,
na segunda série regional, na terceira série do país e na quarta série com a cultura
patrimonial de América Latina, ampliando ano a ano o repertório cultural oferecido.
Resgatando os valores desta cultura com informações e descrições das manifestações
culturais, para que o aluno estruture sua personalidade com uma identidade americana
de América Latina, onde ela se senta orgulhosa de sua origem social e cultural e com
esses conhecimentos enfrentar a cultura popular ou contemporânea de forma crítica.
De 5ª a 8ª série propomos que sejam vistas as manifestações da cultura corporal
popular ou contemporânea, ou seja, a cultura que esta sendo produzida e consumida
pelos jovens. A principal tarefa do professor é descobrir quais são os códigos culturais
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que os jovens valorizam. Descobrindo estes códigos se podem utilizar as manifestações
da cultura popular de movimento como os conteúdos para serem desenvolvidos nestas
quatro séries do Ensino Fundamental.
A lógica do planejamento segue a mesma orientação dada às séries iniciais, isto
é, iniciar na quinta série com as manifestações culturais populares da cultura de
movimento familiar e local, na sexta série com a regional, na sétima com a cultura
popular brasileira e na oitava série com as manifestações da cultura popular globalizada.
Ao utilizarmos das manifestações da cultura popular deles passamos a utilizar os
códigos emocionais que estão atrelados a estas manifestações, assim, a relevância dos
conteúdos para estes adolescentes é enorme, sendo assim um fator que pode facilitar em
muito o processo de ensino aprendizagem. Falamos que “pode”, já que vai depender da
forma como o professor lide com estes códigos, já que si o professor desvaloriza estas
manifestações, automaticamente está desvalorizando a cultura adolescente.
O grande desafio para o professor é desvendar os códigos simbólicos que estão
ocultos nestas manifestações, dessa forma o ideal é que o professor ofereça as
informações sobre estes códigos ocultos e abra espaço para discutir com os adolescentes
os significados que estão por trás destas manifestações.
Respeitando esta seqüência, o professor oferece aos seus alunos não só uma
possibilidade de desenvolvimento biológico adequado a cada uma das faixas etárias,
mas, além disso, oferece um sentido de pertença (ao tratar das manifestações familiares
e locais) e outro de transcendência (ao tratar e vincular ao aluno com a cultura nacional
e internacional), fornecendo as ferramentas necessárias para que esses alunos valorizem
tanto sua individualidade quanto sua sociabilidade.
Nesta forma de planificação, o professor pode fazer todas as adequações na
distribuição dos componentes curriculares ao longo do ano (sentido horizontal do
planejamento), dando isso sim, um tratamento equilibrado entre cada um dos
componentes, e utilizando a participação dos alunos nas escolhas das manifestações da
cultura corporal e da distribuição ao longo do ano letivo. Mas não pode variar no
sentido vertical (familiar e local; regional; nacional; e internacional).
Resumindo, cada série representa um nível de conteúdo que deve ser visto em
forma espiralada, em que os conhecimentos vistos na série anterior servem de base para
tratar os conteúdos da série seguinte. Por este motivo, no caso de recém iniciar a
aplicação deste planejamento numa escola e recomendável iniciar com as análises da
cultura local patrimonial nas quatro primeiras séries, onde a diferença estaria na
qualidade e profundidade das informações oferecidas aos alunos, de mesma forma nas
séries de quinta a oitava com a cultura popular. Ao cavo de três anos o planejamento
pode estar funcionando em toda sua amplitude.
Deixamos para a recém incorporada nona série da Educação Infantil um
conteúdo específico da Educação Física tradicional, aqui nesta série os alunos devem se
apropriar de todos os conhecimentos que lhes permita desenvolver a condição física
geral e específica de forma autônoma, isto significa que o aluno deve de apreender a
cuidar de seu corpo e apreender todas as técnicas necessárias para desenvolver um plano
de preparação física saudável.
Como um dado metodológico ilustrativo no andamento do planejamento, é que
se o professor percebe que um conteúdo está tendo sucesso com os alunos deve ir mais
a fundo na sua exploração, já que se os alunos estão entusiasmados com uma
manifestação da cultura corporal é porque ela é significativa para eles. Para não
atrapalhar o planejamento se pode sugerir aos alunos que eles criam espaços
extraclasses para desenvolver de forma mais profunda esse componente ou
manifestação cultural, isto é, ir da Vivência à Prática.
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O importante é que o professor não confunda divertimento com o apreender com
prazer. Neste sentido, às vezes é muito melhor parar uma atividade antes que esta mora
por desgaste e deixar os alunos com vontade de continuar explorando nas próximas
aulas ou incentivá-los a criar um espaço de Práticas.
3.4 Conteúdos do Ensino Fundamental
 Esportes
 Conhecimentos do Corpo
 Danças
 Jogos
 Elementos das Artes Marciais (Lutas)
 Ginásticas
 Elementos das atividades de expressão corporal das Artes Cênicas, Artes
Circenses, Artes Musicais e das Artes Plásticas (Estes permeiam os demais
conteúdos, visto que compartilhamos os mesmos com profissionais de outras
áreas específicas).
Estes conteúdos para o Ensino Fundamental de 1° a 4° séries devem ser
pautados nas Manifestações da Cultura corporal Familiar e Local (1ª série) Cultura
Regional (2ª série) Cultura Nacional (3ª série) e na Cultura de América Latina (4ª série),
partindo assim do que o aluno tem de mais próximo da sua realidade e ampliando ano a
ano o repertório a ser oferecido.
3.4. Planejamento de 1ª a 4ª series: Domínio das habilidades fundamentais,
apropriando-se do conhecimento da cultura corporal patrimonial
3.4.1. Educação Física Escolar: 1ª Série do Ensino Fundamental
Por reconhecer que grande parte das crianças que ingressam no Ensino
Fundamental não tiveram a oportunidade de freqüentar a Educação Infantil, e por
conseqüência, não foram estimuladas adequadamente no seu desenvolvimento e não
tiveram a vivência da cultura do seu ambiente físico e social é que, em especial para a 1ª
série do Ensino Fundamental, o professor deverá observar o nível de desenvolvimento
dos alunos através de atividades simples. Depois disso é que poderá organizar
atividades que auxiliem esses alunos a alcançar o estágio maduro de execução dos
movimentos fundamentais, utilizando manifestações culturais patrimoniais que
contenham a maior quantidade de habilidades especificas do ser humano. Além de
propiciar-lhes um ambiente harmônico, desenvolver e promover atividades que
estimulem a cooperação, responsabilidade, à independência e a criação de normas para
o trabalho em pequenos grupos.
Objetivos Específicos da série:
Facilitar a apropriação teórica (domínio conceitual) e prática (Vivência) das
manifestações da cultura corporal patrimonial do grupo Familiar e do meio físico
Local.
Planejando:
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Jogos: É importante escolher jogos e brincadeiras que envolvam a maioria das
habilidades motoras básicas, além de jogos cooperativos a fim de alcançar os objetivos
descritos no início da unidade. Os jogos aqui tratados devem estar relacionados com as
manifestações culturais que contenham em sua prática conhecimento e informações
sobre o próprio corpo da criança, utilizando os conhecimentos trabalhados nos
encontros anteriores, para de interiorizar os aspectos desta unidade.
Levantamento, junto aos alunos de brincadeiras e jogos familiares, onde e como
são executados. Sociabilizar os jogos pesquisados entre os alunos e experimentá-los,
variando regras e estratégias simplificadas. Introduzir, quando o professor considerar
necessário, algumas dificuldades em relação ao que os alunos já conseguem fazer.
Ginástica (Artística): Organização das primeiras habilidades relacionadas a
ginástica artística (rolamentos para frente e derivados, paradas de cabeça e variações de
movimentos educativos, como carriola, salto sobre o caixão, entre outras formas). As
atividades podem ser desenvolvidas individualmente como em duplas, estimulando a
cooperação.
Ginástica (Rítmica): Organizar atividades gímnicas que envolvam manipulação de
materiais (cordas, bastões, arcos, bolas, fitas). Estas atividades podem estar associadas a
acompanhamento musical, e a confecção de materiais alternativos.
Danças: A percepção da música, seus significados e a transformação desses
elementos em movimento criativo e espontâneo pode ser o primeiro passo no que
consideramos importantes a este conteúdo. A introdução às danças patrimoniais
familiares, o que os pais dançam e como dançam e o que as crianças conhecem, deve
fazer da dança um conteúdo que tenha sentido e significado. As comemorações juninas
é uma realidade inserida no contexto escolar. Sendo assim sugerimos que este conteúdo
seja trabalhado nas proximidades do mês das festas. Desta forma, acreditamos que não
cabe apenas ao professor elaborar coreografias e sim permitir a participação ativa dos
alunos, visto estes já foram introduzidos ao conteúdo.
Elementos das Artes Marciais: Este conteúdo, assim como os demais, deve ser
utilizado a partir dos aspectos da cultura patrimonial familiar. Considerar a realidade
dos alunos, partir do que eles já conhecem, se existe algum integrante da família que
pratica alguma das artes marciais, discutí-la para, então vivenciar os elementos
educativos referentes a elas. Já que a maioria das artes marciais tem sua representação
social de forma individual, sugerimos que sejam adaptados aos alunos da 1ª série, de
forma que realizem atividades em pequenos grupos, onde um possa auxiliar o
companheiro.
Esportes: Planejar envolvendo algumas modalidades esportivas de caráter coletivo.
Para tal, julgamos necessário o reconhecimento dos alunos em relação às manifestações
culturais desenvolvidas no âmbito patrimonial familiar e a sociabilizacão do que cada
aluno trouxe para a escola. Todas as modalidades coletivas podem ser abordadas, no
entanto, o professor deve iniciar pela que tiver maior reconhecimento entre os alunos
após a pesquisa junto aos familiares. É necessário não pautar-se pelas formas rígidas e
padrões pré–determinados da modalidade e sim realizar um trabalho com a flexibilidade
necessária para que a criança conheça o esporte, porém simplificado e adequado âmbito
escolar. A utilização de materiais alternativos, além dos convencionais é de suma
importância, portanto utilizar bolas de diferentes tamanhos e pesos, fabricadas ou
confeccionadas pelos alunos. Sugerimos para o encerramento deste conteúdo, atividades
como mini-gincanas e torneis simples, realizados com a própria classe referentes aos
esportes trabalhados em aula.
Elementos das Artes Cênicas, Artes Circenses, Artes Plásticas e Musicais:
Realizar levantamento acerca dos contos, lendas e histórias conhecidas das crianças e
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geralmente contadas por seus pais (do capital patrimonial cultural da família), a fim de
dramatizá-los. Para desenvolvermos tais conteúdos, de forme associada, podemos
exemplificar da seguinte forma:
 Das Artes Plásticas, confeccionar enfeites, máscaras e adereços necessários
para compor o figurino da dramatização. Das Artes Musicais, possibilitar a
construção de instrumentos de percussão para servir de acompanhamento à
dramatização, bem como servir de efeitos sonoros necessários. Das Artes
Circenses, utilizar o estilo mambembe onde todos os alunos colaboram com
todas as etapas do processo de criação e todos participam ativamente da
apresentação, além de ser possível incorporar alguns movimentos corporais
provenientes das atividades circenses. As Artes Cênicas constituem a base da
Expressão Corporal, possibilitando assim a representação de sentimentos,
sonhos, fantasias.
Este trabalho como um todo, estimula intensamente a cooperação, a organização
o planejamento, bem como a responsabilidade de realizar as tarefas, visto que a falha de
um aluno poderá interferir em todo o processo.
Atividades Recreativas: Escolher jogos e brincadeiras que envolvam a maior
parte das habilidades motoras básicas, além de jogos que favoreçam a cooperação, o
trabalho grupal. É necessário continuar o resgate da cultura familiar nessas atividades
As atividades desenvolvidas neste último mês de trabalho poderão combinar conteúdos,
ou seja, pode-se realizar um jogo rítmico cantado, desta forma estaremos interagindo o
conteúdo Dança com o de Jogos e assim por diante.
3.4.2 Educação Física Escolar: 2ª Série do Ensino Fundamental
Objetivos Específicos da série:
Facilitar a apropriação teórica (domínio conceitual) e prática (Vivência) das
manifestações da cultura corporal patrimonial Regional. Conhecer e participar de
diferentes manifestações culturais ligadas à cultura corporal Regional. O aluno deverá
ser capaz de estabelecer metas para si próprio; participar de atividades em grupo,
discutindo regras, valores e atitudes relacionados à colaboração, independência,
responsabilidade e respeito às diferenças individuais.
Planejando:
Jogos: Utilizar jogos e brincadeiras da cultura patrimonial regional, visando
maior abrangência da integração corporal e de suas possibilidades rítmicas e
expressivas. Jogos e brincadeiras conhecidas e ensinadas por colegas que possibilitem a
troca de experiências, tais como: pique-bandeira, esconde-esconde, pega-pega, mãe da
rua, pião, entre tantas outras. Confeccionar junto com as crianças materiais necessários
para a realização das atividades quando for preciso (saquinhos para amarelinha, tacos
para bets, etc.).
Ginástica (Artística): Elaborações de circuitos utilizando materiais de ginástica
ou alternativos, que estimulem a maioria das habilidades motoras básicas (correr, saltar,
esquivar, pular, chutar, escalar, descer, etc.). Utilizar diferentes posições do corpo na
execução dos movimentos, exemplos: deitado (ventral ou dorsal), sentados, gatinho,
quadrupedia, bipedia. Realizar trabalhos que dêem continuidade ao desenvolvido da
série anterior em relação aos fundamentos da ginástica (rolamentos para frente e trás,
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saltos sobre o caixão estendido, grupado e afastado, paradas de cabeça e de mãos,
estrela).
Ginástica (Rítmica): Buscar relacionar os fundamentos desenvolvidos na
ginástica artística com a manipulação de materiais específicos da ginástica rítmica ou
alternativos. Inserir bolas de diferentes tamanhos, tecidos e arcos, entre outros e realizar
atividades que ampliem as habilidades motoras básicas. Utilizar musica de diferentes
ritmos e buscar inserir os movimentos na melodia rítmica.
Danças: Criação de pequenas coreografias ou esquemas que integrem os
conhecimentos sobre a cultura corporal do patrimônio regional. Trabalhar utilizando o
pulso da música (caminhar no pulso, meio pulso e no pulso dobrado), porém sem que se
perca o ritmo. Explorar a amplitude de movimentos, ex: passos curtos, largos e em
diferentes planos. Utilizar, além da música, sonoridades provenientes do próprio corpo,
bem como realizar movimentos ritmados por esses sons.
No caso das festas juninas, utilizar elementos realizados anteriormente em aulas,
além de utilizar manifestações folclóricas da região.
Elementos das Artes Marciais: Priorizar as representações coletivas e que
tenham significados para a cultura corporal patrimonial da comunidade escolar.
Reconhecer a historicidade por médio das informações que o professor recolha para
desvendar esses códigos históricos e realizar as habilidades motoras da modalidade que
este tipo de manifestação solicita, mesmo que de forma adaptada.
Esportes: Reconhecer as modalidades esportivas da região e privilegiar as de
caráter coletivo. Reconhecer algumas regras pré-estabelecidas e adaptá-las junto aos
alunos, para favorecer a criação de trabalho cooperativo, acima do caráter individual.
Trabalhar com materiais alternativos e confeccioná-los sempre que necessário.
Propiciar que os alunos ajudem a criar novas regras e se estimulem a adaptar as
atividades para favorecer a igualdade durante os jogos. Algumas alternativas de
Esportes (Mini-Torneios Adaptados): Sugerimos aqui, a realização de mini torneios
com alguma das modalidades vivenciadas anteriormente, porém de forma adaptada, ou
seja, no caso de ter sido vivenciado o futebol, realizar competição em duplas (alunos de
mãos dadas), no caso do basquete, manter uma cesta móvel (um aluno adversário segura
a cesta pela quadra) e assim sucessivamente. Sempre enfatizar a importância de todos os
alunos na composição de uma equipe.
Elementos das Artes Cênicas, Artes Circenses, Artes Plásticas e Musicais:
Utilização de recursos e procedimentos do teatro, das artes plásticas e musicais para
explorar e ampliar as possibilidades gestuais, rítmicas e expressivas. Utilização de
imitações (teatralizações) de personagens, animais, atividades profissionais ou
desportivas. Desenvolver pesquisas acerca de temas folclóricos regionais e interpretálos; para tal, utilizar-se das artes plásticas para confeccionar materiais necessários e das
artes musicais para possíveis acompanhamentos musicais.
Atividades Recreativas: Promover jogos e brincadeiras que possibilitem a
integração dos diferentes conteúdos trabalhados até o momento. Realizar atividades
recreativas que foram significativas no decorrer do ano letivo e que valem à pena serem
revistas. Promover brincadeiras relacionadas à Região e verificar as variações tanto de
nomes como de algumas regras entre uma região e outra (pipa/ papagaio, escondeesconde/pique-esconde, etc.)
3.4.3 Educação Física Escolar: 3ª Série do Ensino Fundamental
Objetivos Específicos da série:
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Facilitar a apropriação teórica (domínio conceitual) e prática (Vivência) das
manifestações da cultura corporal patrimonial Nacional. Para esta série buscaremos
ampliar e aperfeiçoar as habilidades motoras já trabalhadas nas séries anteriores;
aumentar o senso crítico desvendando códigos de execução técnica e tática, como
também códigos culturais mais complexos das manifestações da cultura corporal
Nacional.
Planejando:
Jogos: Promover pesquisas que possibilitem o reconhecimento dos códigos
simbólicos pelos quais se organizam e estruturam os jogos e brincadeiras nacionais,
escolhendo os mais representativos dos diferentes estados. Realizar os jogos
pesquisados, criando e confeccionando os materiais a serem utilizados, por exemplo, no
caso de analisar uma região onde se joga peteca, confeccioná-la com materiais simples a
fim de que todos possam reproduzir esta manifestação cultural fora do âmbito escolar,
se apropriando assim completamente desta manifestação cultural.
Ginástica Artística: Realizar atividades para diversificar e aperfeiçoar a
realização das habilidades motoras básicas. Combinar, através dos fundamentos
gímnicos alguns movimentos fundamentais (saltar, girar, cair). Trabalhar com situações
de desequilíbrio (colchões de diferentes espessuras, mini trampolim, trave de equilíbrio,
banco sueco inclinado, banco sueco invertido, entre outras opções possíveis). Realizar
pequenas seqüências gímnicas, utilizando todos os fundamentos já aprendidos e
incluindo fundamentos novos como a roda (estrela). Trabalhar em duplas, estimulando o
auxílio de um aluno junto ao outro, na condição de segurança.
Ginástica Rítmica: Trabalhar buscando unir os possíveis elementos gímnicos
da Ginástica Artística, aos materiais oficiais ou adaptados da Ginástica Rítmica.
Realizar lançamentos e retomadas dos aparelhos (correr, lançar o material junto a um
rolamento e retomá-lo sem esse caia no chão). Elaborar pequenas seqüências
coreográficas em que se utilizem os movimentos realizados. Essas seqüências podem
ser realizadas individualmente, em duplas ou pequenos grupos.
Danças: Realizar atividades de representação do corpo em movimento,
exemplo: “Espelho” (um aluno em frente ao outro) seguindo o ritmo musical, interpretar
diferentes musicas, utilizando ao máximo o tempo e o espaço. Realizar pesquisa sobre
danças nacionais típicas de cada estado. Reconhecer as músicas nacionais, interpretá-las
e vivenciar a movimentação das referidas danças. Trabalhar em duplas, sugerindo que
um aluno dê continuidade à movimentação do outro, elaborando assim pequenas
seqüências coreográficas.
Para a realização de festas juninas, sugerimos que as movimentações criadas
pelas duplas de alunos sejam aproveitadas, além de poder utilizar as danças típicas
estaduais.
Esportes: Após uma pesquisa sobre os esportes mais difundidos no país,
promover discussões e vivências dessas modalidades, regras, estratégias; consideramos
importante realizar interrupções durante as vivências para verificar quais as melhores
estratégias para dar prosseguimento (a fim de facilitar para o time que esteja perdendo a
reflexão para mudar as estratégias). Dar significados aos fundamentos esportivos, ou
seja, reconhecer, por exemplo, que a cortada no voleibol refere-se a uma situação de
ataque e que existem outras possibilidades de realizar essa função. Sugerimos que os
fundamentos esportivos não sejam ensinados de forma mecânica sem que o aluno
perceba seu sentido e sim que seja entendido o que o fundamento significa, as suas
diferentes possibilidades de realização. Realizar confrontos simples de uma ou duas
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modalidades esportivas, para que o aluno tenha claras as finalidades e formas do
esporte, isto é, que tenha um domínio conceitual do esporte. É importante ressaltar
numa situação de torneio, que este é um momento ideal para que os alunos reconheçam
suas limitações, percebam a necessidade de ajuda para aperfeiçoar as habilidades
técnicas e a necessidade de cooperação.
Artes Cênicas, Artes Circenses, Artes Plásticas e Musicais: Exploração de
mímicas ou teatros simples, visando que o aluno reconheça as manifestações da cultura
corporal dos diferentes estados, identificando os principais códigos ocultos trás estas
manifestações mais comumente usadas; criação de coreografias ou pequenos esquetes
de manifestações folclóricas da região. Confeccionar, além da apresentação em si, os
materiais necessários, acessórios, figurinos, instrumentos musicais, entre outras, além
de situar a manifestação folclórica escolhida, junto à suas raízes, significados, a fim de
que o aluno reconheça seu contexto.
Atividades Recreativas: Realizar jogos e brincadeiras que combinem pelo
menos três movimentos fundamentais (correr, lançar e saltar). Realizar jogos e
atividades ligadas ao equilíbrio e ao domínio do corpo e aos malabarismos e
equilibrismos de objetos. Os jogos utilizados devem ressaltar a importância do trabalho
grupal em busca de um objetivo.
3.4.4 Educação Física Escolar: 4ª Série do Ensino Fundamental
Objetivos Específicos da série:
Facilitar a apropriação teórica (domínio conceitual) e prática (Vivência) das
manifestações da cultura corporal patrimonial de América Latina. Desvendar os
códigos culturais destas manifestações da cultura corporal, ampliar e aperfeiçoar a
combinação das habilidades motoras fundamentais; analisar e construir regras e
valorizar a construção de normas para o desenvolvimento de trabalhos em grupos.
Planejando:
Jogos: Planejar e executar jogos que fazem parte da cultura corporal dos países
vizinhos e dos outros países de América Latina. As atividades propostas, mesmo
quando já foram vivenciadas nas séries anteriores, tem por objetivo a combinação e
refinamento das habilidades motoras básicas. Refletir sobre o jogo é tão importante
quanto à realização mesmo.
Realizar jogos com o maior número de materiais alternativos que for possível,
privilegiando materiais de grande porte. Contar com a colaboração dos alunos na
construção de materiais necessários.
Ginástica: Explorar materiais alternativos ou tradicionais de grande porte nas
atividades gímnicas a fim de possibilitar interação social e formas criativas de
manipular e desenvolver movimentos envolvendo o material (banco sueco, bambus,
cordas grandes, lençóis, pneus, etc.). Aumentar a complexidade do uso do material,
capacitando os alunos individualmente ou em grupos para a apropriação de técnicas de
habilidades de grande dificuldade em que todos participem como auxiliares uns dos
outros, ou executantes.
Elaborar seqüências gímnicas criadas pelos próprios alunos, podendo estas ser
baseadas em temáticas relacionadas ao âmbito nacional e internacional de América
Latina (códigos políticos e culturais preferentemente).
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Danças: Criar uma linguagem de movimento comum entre os alunos. Realizar
trabalhos que partam de duplas e se amplie para trios, quartetos e grupos.
Dança de continuação: em duplas, um aluno dá continuidade à movimentação
sugerida pelo colega, amplia-se essa movimentação a um terceiro aluno e assim por
diante, até que se tenha uma seqüência coreográfica. Exploração de diferentes formas
coreográficas que se utilizem das formações em: linhas retas, curvas, círculos,
combinação entre elas, além de trabalhar em diferentes planos: baixo (rastejando,
gatinho, quadrupedia), alto (andar nas pontas dos pés, suspensos, um aluno carregando
outro). Realizar pesquisas junto com os alunos sobre as danças folclóricas de âmbito
nacional e internacional de América Latina, interpretá-las e vivenciá-las. Utilizar como
base coreográfica as seqüências coreográficas utilizadas nas quadrilhas como no caso
das festas juninas na criação e interpretação das outras danças folclóricas, é interessante
que o professor conserve como “pano de fundo” as pesquisas realizadas sobre os
códigos simbólicos que estão por trás destas manifestações e solicitar que os alunos as
utilizem nas representações e não apenas demonstrar danças caipiras sem
sentido/significado aos alunos que irão repetir de forma mecânica a movimentação.
Esportes: Realização de práticas pré-desportivas (iniciação ao futebol, voleibol,
atletismo) adaptados à realidade dos alunos e da escola. Reconhecer as principais regras
e estratégias; adaptar ou ampliar essas normas e regras quando necessário para
privilegiar a cooperação, o espírito de grupo, o respeito, o caráter lúdico. Trabalhar
esses jogos com a participação ativa de todos os alunos se revesando em diferentes
funções (jogador, árbitro, capitão do time, organizador de novas regras facilitadoras,
etc.) Discutir sobre as dificuldades encontradas no estabelecimento de normas e regras,
discutir sobre os significados do caráter competitivo das principais modalidades do
âmbito nacional e internacional de América Latina, discussão sobre prevenção de
acidentes na prática de esportes, discussão sobre obtenção ou de uma vida saudável
através da prática esportiva. Exploração de materiais alternativos, como: pneus como
aro do basquetebol, sacos de estopa como rede do voleibol, entre outras possibilidades.
Modalidades esportivas não convencionais também podem fazer parte (boliche, tênis,
bocha, etc.)
Mini –Torneios: Desenvolver torneios simples após a compreensão dos códigos
de execução e de estratégias das manifestações esportivas, estimulando os alunos em
jogos coletivos e ressaltando a importância do trabalho grupal.
Artes Cênicas, Artes Plásticas, Artes Musicais e Artes Circenses:
Valorização das criações artísticas dos alunos por meio de festivais. Escolher, junto aos
alunos, temas (regionais ou nacionais e internacionais de América Latina) a serem
explorados em formas de coreografias, dramatizações, esquetes, entre outras formas de
representações. Escolher materiais a serem explorados e confeccionados, como é o caso
na fabricação de bonecos, pernas de pau, cenografias, figurinos, instrumentos musicais,
entre outros. Desenvolver, a partir desse tema, pesquisa a fim de situar a temática
socialmente.
Nessa série, os alunos podem assumir grande parte das responsabilidades e
realizar de maneira autônoma todas as etapas do trabalho.
Atividades Recreativas: Realizar jogos e brincadeiras que combinem as
habilidades motoras, estimular o trabalho em grupo, além de poder trabalhar com
atividades competitivas, porém sempre ressaltando o sentido competitivo de jogar com
o outro e não contra o outro. Estabelecer as manifestações culturais mais significativas
que ocorreram durante o ano e repeti-las deixando os alunos exercerem funções de
lideranças, organizando e estabelecendo regras para a realização das atividades.
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Feira de Ciências ou Esportes: Utilizar como parâmetro os conteúdos já
trabalhados ou sistematizados. Toda a comunidade escolar poderá participar desse
evento, contando com a interdisciplinaridade. A área de Educação Física poderá
coordenar todo o trabalho, distribuindo competências e responsabilidades entre os
alunos e demais disciplinas. Nesse evento é uma oportunidade de apresentar trabalhos
realizados durante todo o ano, com todas as disciplinas, através de painéis, relatos orais
e escritos, jogos, mostras de danças, dramatizações, entre outras a comunidade
pertencente à escola.
Duração: Acreditamos que este conteúdo poderá ser desenvolvido em 03 encontros,
desde que ele seja pensado e planejado durante encontros anteriores, para que ao chegar
nesse mês seja necessária apenas a aplicação prática.
Avaliação:
Para as séries de 1ª a 4ª é necessário realizar observações sistemáticas, dia a dia
nos alunos acerca de como realizam as atividades propostas, o nível de desempenho dos
movimentos fundamentais e de manipulação de aparelhos de pequenos e grande porte e,
principalmente o grau de apreensão e compreensão dos códigos culturais das diferentes
manifestações. Além de observar a participação do aluno no que diz respeito à
cooperação, a responsabilidade na realização de tarefas e a independência na atuação
das atividades propostas.
3.5. Orientações para o Ensino Fundamental – 5ª a 8ª série: Domínio e
combinação das habilidades motoras, apropriação da cultura corporal popular.
De 5ª a 8ª série propomos que sejam vistas as manifestações da cultura corporal
popular, ou seja, a cultura que esta sendo produzida e consumida pelos adolescentes. A
principal tarefa do professor é descobrir quais são os códigos culturais que os
adolescentes valorizam. Descobrindo estes códigos se podem utilizar as manifestações
da cultura popular de movimento como os conteúdos para serem desenvolvidos nestas
quatro séries do Ensino Fundamental.
3.5.1. Educação Física Escolar 5ª série do Ensino Fundamental
Objetivos Específicos da série:
Facilitar a apropriação teórica (domínio conceitual) e prática (Vivência) das
manifestações da cultura corporal popular que os alunos produzem e consumem dentro
do âmbito Local, isto é, a cultura produzida e consumida pelos alunos da escola.
No campo do desenvolvimento motor, aprimorar as habilidades que fazem parte
da cultura corporal popular que os alunos produzem e consumem.
Planejando:
Esportes, Jogos e lutas: É importante considerar ao elencar os conteúdos para
essa fase, aquelas atividades que requeiram além das habilidades motoras específicas,
um esforço moderado para que haja um desenvolvimento do condicionamento físico
básico da criança, respeitando o seu desenvolvimento fisiológico. O contexto da
comunidade onde o aluno vive será uma fonte orientadora para buscar tais conteúdos.
Como estratégias de ensino, poderão ser pesquisadas com os alunos os elementos de sua
cultura corporal local e, nos encontros, buscar formas para sistematizá-los e para
trabalhá-los.
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Atividades Rítmicas e Expressivas (Danças e Ginásticas): A dança é um
elemento de destaque dentro da cultura corporal de um povo. Assim, ela deve ser um
tema trabalhado nas aulas de Educação Física Escolar. Na primeira fase do ensino
fundamental (de 1ª a 4ª série), as danças trabalhadas tinham estreita relação com as
danças desenvolvidas no contexto familiar. Nesta fase de 5ª a 8ª série, a expressão
corporal do aluno esta mais desenvolvida, assim, já é possível trabalhar movimentos de
dança mais especializados. As coreografias já podem ser mais elaboradas e pode se
exigir mais da condição física do aluno para a execução de movimentos. As danças
junina e folclórica devem ter um destaque especial, contrabalançada com as danças
populares e de variados ritmos. Trabalhando com essa temática poderá até ser realizado
na escola um festival de dança, porém discutindo com eles os códigos simbólicos das
danças populares que eles produzem e consumem e escolhendo os códigos das danças
que são adequados para o âmbito escolar, indicando que existem códigos que podem
causar constrangimento à comunidade escolar e, portanto não podem ser utilizados.
Indicar que existem outros espaços onde a expressão de códigos eróticos e
pornográficos é permitida, porém que a escola não é um deles.
As Ginásticas: é importante ressaltar que em muitas regiões do Brasil existe
recurso para o desenvolvimento da Ginástica Artística, mas na grande maioria das
regiões não há recursos técnicos e físicos. Assim, há a possibilidade de desenvolver
elementos básicos dessa ginástica como os exercícios de solo que também fazem parte
de outras manifestações culturais, como a Capoeira e algumas manifestações circenses,
que tem grande aceitação pelos alunos. Além disso, existem variados tipos de ginástica
atrativos, tais como a Ginástica de Academia e alguns outros métodos de ginástica que
embora antigos, podem ser resgatados e adaptados para essa série escolar, respeitando
isso sim, às possibilidades dos alunos. Partindo dessas adaptações é possível a
promoção de eventos “competitivos”, mas com uma abordagem cooperativa, por
exemplo: um festival de ginástica.
Elementos das Artes Cênicas, Artes Circenses, Artes Plásticas e Artes
Musicais: Como já houve um início nas Artes desde a 1ª série, nessa série deve-se
continuar o levantamento de contos, lendas e histórias conhecidas dos alunos e
geralmente contadas pelos seus pares (sua turma) na comunidade local em que vive a
fim de dramatizá-los.
Nessa fase os alunos deverão confeccionar enfeites, máscaras e adereços
necessários para compor o figurino da dramatização e também para enriquecer as
apresentações ginásticas. Das Artes Musicais, possibilitar a construção de instrumentos
de percussão para servir de acompanhamento à dramatização, bem como servir de
efeitos sonoros necessários para o enriquecimento de outros trabalhos corporais nas
aulas. Das Artes Circenses, utilizar o estilo mambembe onde todos os alunos
colaboram com todas as etapas do processo de criação e todos participam ativamente da
apresentação, além de ser possível incorporar alguns movimentos corporais
provenientes das atividades circenses. As Artes Cênicas constituem a base da
Expressão Corporal, possibilitando assim a representação de sentimentos, sonhos,
fantasias.
Este trabalho como um todo, estimula intensamente a cooperação, a organização
o planejamento, bem como a responsabilidade de realizar as tarefas, visto que a falha de
um aluno poderá interferir em todo o processo, como já foi dito anteriormente.
Abordagem Recreativa: O professor deverá escolher manifestações lúdicas de
jogos e brincadeiras que envolvam a maior parte das habilidades motoras básicas e
específicas, especialmente aquelas que favoreçam a cooperação e o trabalho grupal. É
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nesse contexto que se poderão fazer inferências importantes para o trabalho de
elementos éticos, morais e relacionados à qualidade de vida dos alunos.
É necessário continuar com o resgate da cultura patrimonial da família, já que
muitas manifestações de dança se popularizam e por tanto devem ser parte do conteúdo
para estas séries, aumentando a complexidade das mesmas ao incorporar outros
conhecimentos na sua interpretação, ou seja, pode-se realizar um jogo rítmico cantado,
desta forma estaremos interagindo o conteúdo Dança com o de Jogos e assim por diante.
Avaliação:
Deverá ser por compromisso, realizada com base de uma discussão de consenso
entre o professor e o aluno, estabelecendo os critérios e metas de forma conjunta para
avaliação e qualificação de desempenhos. A observação sistematizada deve se
caracterizar como um instrumento de coleta de informações do dia a dia dos alunos,
possibilitando o registro acerca de como realizam as atividades, o nível de desempenho
dos movimentos específicos e da qualidade das interpretações das composições
coreográficas ou trabalhos tematizados. Além de observar a participação do aluno no
que diz respeito à cooperação, a responsabilidade na realização de tarefas e a
independência na atuação das atividades propostas.
3.5.2. Educação Física Escolar 6ª série do Ensino Fundamental
Objetivos Específicos da série:
Facilitar a apropriação teórica (domínio conceitual) e prática (Vivência) das
manifestações da cultura corporal popular que os alunos produzem e consumem dentro
do âmbito Regional, isto é, a cultura produzida e consumida pelos alunos das escolas do
Estado (Rio Grande do Sul; Maranhão; São Paulo; Distrito Federal – Brasília; Mato
Grosso do Sul e do Norte; Piauí, etc.).
No campo do desenvolvimento motor, aprimorar as habilidades que fazem parte
da cultura corporal popular que os alunos produzem e consumem.
Planejando:
Conhecimentos do Corpo: Identificar com o aluno elementos da sua cultura
corporal, tais como os relacionados abaixo e distribuídos dentro de um cronograma
anual, desenvolvidos na Região em que o aluno vive e sistematizá-los dentro dos
encontros de Educação Física Escolar. Haverá a necessidade de discutir teoricamente
com os alunos as implicações de tais ações motoras no seu desenvolvimento anatomofisiológico. Nessa fase é importante colocar ao aluno para pesquisar sobre esse
desenvolvimento anatomo-fisiológico bem como, considerar um trabalho
interdisciplinar da Educação Física Escolar com a Ciência, por exemplo.
Esportes, Jogos e lutas: Essa é uma fase de continuação dos conteúdos
enfocados na série anterior. Assim, deverão ser reavaliado com os alunos perdas e
ganhos ocorridos no ano anterior. Colocar todos os alunos a par do que ocorreu,
considerando que, alguns alunos saíram da turma, existe uma outra turma, e novos
alunos chegaram à escola. A abordagem de ensino é como anteriormente, preocupa-se
com o domínio conceitual da técnica desses conteúdos e com o domínio conceitual do
desenvolvimento da aptidão física, considerando a faixa etária dos alunos e os
princípios básicos de um desenvolvimento dessa condição física. Os conteúdos devem
ser trabalhados para que o aluno se aproprie do conhecimento que lhe permita superar
os conhecimentos de senso comum e desenvolva a sua autonomia. O exercício de
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ensinar o aluno a fazer será importante, para conquista de sua autonomia em esportes
regionais, jogos regionais e lutas marciais que predominam na sua região.
Atividades Rítmicas e Expressivas (Danças e Ginásticas): Os conteúdos
trabalhados na série anterior devem ser revistos, mas, analisados sobre a ótica do que foi
produtivo e daquilo que não é viável desenvolver mais. O fato de acontecer essa
avaliação possibilita um maior envolvimento do aluno com o trabalho a ser
desenvolvido. As danças populares que predominam na região deve ser o conteúdo,
por tanto as informações que o professor possa recolher e sistematizar para discutir os
códigos simbólicos ocultos nelas, especialmente os de conotação erótica e pornográfica
deve ser amplamente discutido.
As ginásticas nessa fase já podem ser trabalhadas com mais intensidade nesta
série, já que o aluno está mais maduro biologicamente e as ações motoras bem
executadas são elementos de reconhecimento pelo grupo ou turma, assim, manifestações
culturais acrobáticas ganham uma valorização especial, já que ele possui um maior
poder de discernimento e interesses sobre as ações motoras. Os festivais de Ginástica
podem ser o ponto alto no calendário escolar. O trabalho de ginástica visando o
aumento das capacidades biológicas deve receber maiores informações para que o aluno
possa trabalhar seus conteúdos de forma autônoma no espaço extra-escolar e já se
revestir de elementos da preparação física.
Elementos das Artes Cênicas, Artes Circenses, Artes Plásticas e Artes
Musicais: Devem-se procurar junto com os alunos as manifestações da cultura corporal
que contenham os elementos das Artes Cênicas dentro da região em que o aluno está
inserido. O professor não deve esquecer que tais temas são desenvolvidos em outra
disciplina, a Educação Artística, mas, como são temas transversais em que, quase
sempre, a expressão corporal é um fator preponderante, é muito interessante integrar ao
trabalho da Educação Física Escolar tais conhecimentos. A base do trabalho é produzir
adereços, representações teatrais e pinturas que complementem as manifestações
escolhidas pelo professor e pelos alunos, culminando sempre com uma apresentação à
comunidade escolar.
Avaliação:
Deverá ser firmado um compromisso com base na relação professor-aluno
estabelecendo os critérios para avaliação e as formas de qualificação de desempenhos.
A observação sistematizada deve se caracterizar como um instrumento de coleta de
informações do dia a dia dos alunos, possibilitando o registro de como realizam as
atividades, o nível de desempenho dos movimentos específicos, dos temas incorporados
nas composições coreográficas. Isto, além de observar a participação do aluno no que
diz respeito à cooperação, a responsabilidade na realização de tarefas e a independência
na atuação das atividades propostas.
3.5.3. Educação Física Escolar 7ª série do Ensino Fundamental
Objetivos Específicos da série:
Facilitar a apropriação teórica (domínio conceitual) e prática (Vivência) das
manifestações da cultura corporal popular que os alunos produzem e consumem dentro
do âmbito Nacional, isto é, a cultura produzida e consumida pelos alunos das escolas do
Brasil.
No campo do desenvolvimento motor, aprimorar as habilidades que fazem parte
da cultura corporal popular que os alunos produzem e consumem.
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Planejando:
Esportes, Jogos e lutas: Na 7ª série o conjunto de habilidades motoras do aluno
já está em um nível que lhe permite uma série de competências. Assim, deve ser revisto
os conteúdos trabalhados no ano anterior e acrescido a esses elementos conhecimentos
mais complexos sobre os códigos de execução e táticos, tais como: tática de jogo,
tática de lutas e jogos mais dinâmicos que exijam um maior vigor físico. Nessa fase
ampliou-se a busca de conteúdos, pois o País é a referência para elencar tais conteúdos.
No Brasil predomina como arte marcial a capoeira e algumas lutas orientais modificadas
pelo brasileiro, como, por exemplo, o Jiu-jitsu. Trabalhar esses conteúdos convidando
especialistas na questão será muito esclarecedor e poderá propiciar ao aluno
oportunidades de escolha. No Brasil existem diversas manifestações de Esporte e jogos.
Assim, um estudo preliminar com os alunos sobre a eleição de atividades interessantes
nesses dois temas será fundamental no desenvolvimento das aulas. Pesquisas realizadas
com os alunos e pelos alunos será uma estratégia de ensino importante.
Atividades Rítmicas e Expressivas (Danças e Ginásticas): Os conteúdos
trabalhados na série anterior devem ser revistos. No Brasil existe uma variação enorme
de expressão corporal. O brasileiro por natureza expõe muito o seu corpo, talvez em
função do clima – quente. Existe uma vasta regionalização de danças e muitas dessas
danças regionais ganham espaço na mídia e se tornam em manifestações corporais
populares, como por exemplo a Lambada. O professor, juntamente com os alunos não
terá dificuldades em eleger danças para serem trabalhadas na aula. Nesse momento o
professor não deve perder o que já foi trabalhado no ano anterior (6ª série), pois a série
anterior é o ponto de partida.
As ginásticas ainda são conteúdos que devem ser enfatizados, pois são
elementos de base para o desenvolvimento de outras manifestações da cultura corporal
em Educação Física Escolar. Os Festivais de Ginásticas devem ganhar um avanço em
termos de técnica e organização nessa faixa etária.
Elementos das Artes Cênicas, Artes Circenses, Artes Plásticas e Artes
Musicais: O brasileiro é um povo versátil no que diz respeito ao teatro, às acrobacias
circenses e à expressão da arte. Aluno e professor poderão desenvolver pesquisas nesses
três temas e produzir “peças” interessantes com ênfase sempre na expressão corporal.
Nessa faixa etária o aluno tem uma compreensão mais apurada podendo alargar seus
horizontes pesquisando elementos da cultura popular do povo brasileiro e adaptando
para as aulas de Educação Física Escolar.
3.5.4. Educação Física Escolar 8ª série do Ensino Fundamental
Objetivos Específicos da série:
Facilitar a apropriação teórica (domínio conceitual) e prática (Vivência) das
manifestações da cultura corporal popular que os alunos produzem e consumem dentro
do âmbito de América Latina e do Mundo, isto é, a cultura produzida e consumida
pelos alunos de América Latina e do Mundo.
Planejando:
Esportes, Jogos e lutas: Os elementos mais complexos dos esportes, dos jogos
e das lutas continuam presentes como conteúdos de trabalho nessa fase, pois na 8ª série
o aluno deverá estar sendo preparado para descobrir os códigos simbólicos pelos quais
estas manifestações de orientam e estruturam. Os conteúdos elencados a partir da
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perspectiva de América Latina e Mundo serão os pontos de diferenciação entre os
enfoques nas séries anteriores. Assim, o professor de Educação Física deverá
juntamente com os alunos identificar tais temas para conhecer as origens e as práticas de
todas essas temáticas. Por exemplo, ao estudar o Karate os alunos poderão perceber que
é uma arte de luta japonesa que se espalhou pelo mundo todo, e é ao mesmo tempo uma
forma de luta e esporte. Assim, tal aluno poderá ter a opção de elegê-lo como luta ou,
quem sabe, luta esportiva para competição. A riqueza na variação de esportes e jogos é
enorme na América Latina e Mundo.
Atividades Rítmicas e Expressivas (Danças e Ginásticas): A gama de
variação de Atividades Rítmicas e Expressivas existente nas várias culturas da
América Latina e no Mundo, propicia ao professor e alunos conteúdos para serem
trabalhados por vários encontros. A forma de identificar essas possibilidades deve ser
realizada através de uma pesquisa e após, criar situações de informação, vivências e
discussão nas aulas. Assim, danças folclóricas e danças populares podem ser eleitas e
expressas em Festivais para a escola toda. Além das danças de competição que exigem
uma estrutura e complexidade dos esportes de alto rendimento. As várias formas de
Ginásticas desenvolvidas no mundo (Ginástica geral; Ginástica Rítmica; Ginástica
Acrobática; As diferentes manifestações de Ginástica de Academias (Steep; Aeróbicas,
etc.), podem ser exploradas e através de Festivais, onde os alunos escolham dentro
destas manifestações as que possam ser representadas nos festivais ou demonstrações. É
importante destacar que se não houver recursos para a realização plena de tais idéias,
professor e alunos deverão encontrar formas alternativas de vivenciá-las revelando
criativamente uma adequação à sua realidade. Por exemplo, aquelas vivências que
exigirem materiais mais elaborados, poderão ser adequadas com materiais alternativos
ou reciclados. Ainda, poderá haver uma integração com a disciplina Educação
Artística, onde tais elementos poderão ser confeccionados de forma criativa.
Elementos das Artes Cênicas, Artes Circenses, Artes Plásticas e Artes
Musicais: O brasileiro é um povo versátil no que diz respeito ao teatro, às acrobacias
circenses e à expressão da arte, isto é na criação e consumo de cultura. Aluno e
professor poderão desenvolver pesquisas nesses três enfoques e produzir “peças”
interessantes orientadas pela expressão corporal. Nessa faixa etária o aluno tem uma
compreensão mais apurada podendo alargar seus horizontes pesquisando elementos da
cultura da América Latina e do Mundo e adaptando para as aulas de Educação Física
Escolar.
Avaliação:
Deverá ser por compromisso, realizada com base na relação professor-aluno
estabelecendo os critérios para avaliação e as formas de qualificação de desempenhos.
A observação sistematizada deve se caracterizar como um instrumento de coleta de
informações do dia a dia dos alunos para observar o domínio conceitual e prático das
manifestações da cultura corporal. Além de observar a participação do aluno no que diz
respeito à cooperação, a responsabilidade na realização de tarefas e a independência na
atuação das atividades propostas.
As estratégias de ensino devem ser pautadas pelos princípios da formação
humana, possibilitando ao aluno um maior envolvimento nas decisões dos rumos a
serem tomadas em função do processo de ensino-aprendizagem. A postura mediadora
do professor é fundamental nesse processo de ensino. Além disso, o professor deve
entender que nesse processo de ensino a autonomia do aluno é um pressuposto básico,
assim em todo momento deve ser estimulada ação discente que demandem posturas
autônomas desses alunos.
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Os conteúdos que são oferecidos aos alunos não devem ter fim em se mesmo,
isto é, uma atividade no finaliza com a execução dela, todas as atividades devem servir
para aumentar o repertório motor e de expressão corporal, para que os alunos dialoguem
com seus pares e com a sua comunidade por médio da linguagem corporal. Os grupos
devem realizar trabalhos que lhes permitam comunicar a forma como eles entendem o
mundo, seus interesses, pensamentos e emoções utilizando expressões coletivas e
organizadas para transmiti-las.
3.5.5. Educação Física Escolar 9ª série do Ensino Fundamental
Diferentemente de outros autores que colocam a 9ª série no início do Ensino
Fundamental, preferimos coloca-lo ao final deste ciclo, a razão é simples, trabalhamos
com manifestações culturais e não com rendimento físico. Por esta razão consideramos
que existem objetivos específicos da Educação Física para este segmento escolar.
O aluno, agora com aproximadamente 14 (quatorze) anos ainda necessita de
informações a respeito de sua constituição física e do funcionamento do corpo, dado que
ele se encontra em um período de grandes mudanças na sua estrutura biológica e
comportamental. Nesse momento o professor deverá relacionar as questões anátomofisiológicas do brasileiro com as mesmas questões corporais que afetam os povos do
mundo, já que, as diferenças culturais, formas de alimentar, alimentos e práticas de
atividades físicas variam no mundo. Trazer essas questões e discuti-las será importante
para o aluno entender as suas capacidades e habilidades físicas. Assim, o conhecimento
do corpo está relacionado além das fronteiras da América Latina, estão também no
mundo. Nessa etapa a interdisciplinaridade deve estar presente juntamente com a
Geografia, a História e a Ciência, pois são disciplinas interessantes para um trabalho
integrado com a Educação Física Escolar.
Objetivos Específicos da série:
Facilitar a vivência e apropriação de todos os conhecimentos necessários à
melhoria da condição física geral e específica. Conhecimento e desenvolvimento do
potencial de seu próprio corpo. A idéia é que este conhecimento seja para que o aluno o
aplique para seu próprio desenvolvimento de forma autônoma (Schönardie, 2001).
Planejando:
Aqui é necessário recuperar os conhecimentos que o professor recebeu na sua
formação profissional e criar condições para que o aluno se aproprie deles. Devemos
lembrar que o importante é que o aluno atinja um domínio conceitual das informações e
uma responsabilidade e ética para utilizá-la de forma responsável e autônoma. Assim,
passamos a oferecer alguns dos princípios da teoria do treinamento que o aluno deverá
dominar conceitualmente para utilizá-los de forma autônoma fora do âmbito escolar.
Isto se deve fundamentalmente a que a escola dispõe de muito pouco tempo para
as aulas de Educação Física, assim, o aluno que deseje melhorar a sua condição física e
sua estética corporal, deverá obrigatoriamente realiza-las fora do espaço escolar,
ganhando importância o espaço extra-escolar e o comunitário.
3.6 Princípios da Teoria do Treinamento Físico que devem ser considerados
na aplicação de um programa de Atividade Física Escolar para 9ª série do
Ensino Fundamental
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Partimos do pressuposto que para obter a autonomia na utilização de sistemas de
condicionamento físico é necessário saber os fundamentos teóricos que estão por trás
destas atividades.
Assim, uma das características dos adolescentes, como os que freqüentam a nona
série do Ensino Fundamental é a formação de grupos com as mesmas afinidades, estes
grupos têm uma característica em comum o interes por “possuir um corpo bem formado
e habilidoso nas atividades que realizam”. O corpo torna-se seu cartão de visitas.
Por isto, oferece-lhes o conhecimento básico sobre as mudanças que a
maturidade biológica opera em seus corpos e de como desenvolver suas capacidades,
torna-se um objetivo transcendental para esta faixa etária.
Os princípios que aqui vamos a descrever deverão formar um substrato teórico
que capacitem aos alunos no domínio das técnicas necessárias para um bom
desenvolvimento da condição física que permita a prática das diferentes atividades que
eles desenvolvem.
A idéia central é que eles se reúnam em grupos com as mesmas afinidades e
interesses e desenvolvam de forma autônoma e responsável programas de
condicionamento físico para a prática das manifestações culturais que eles mais gostam
de realizar.
Antes de iniciar a análise dos princípios é importante ressaltar que estes
conteúdos são para ser aplicados no médio escolar, e, portanto suas orientações devem
ter um cunho pedagógico, dado que estes princípios oferecem o substrato teórico que
permite que os alunos conheçam, compreendam, sistematizem e utilizem os diferentes
médios que se aplicam para o desenvolvimento das capacidades biológicas necessárias
para o domínio das habilidades esportivas recreativas típicas dos adolescentes. Lembrese que as capacidades permitem a execução de habilidades e que uma habilidade precisa
de várias capacidades. É necessário entender também que para o desenvolvimento das
capacidades são necessárias habilidades específicas.
Os princípios aqui descritos são interdependentes e não podem ser trabalhados
isoladamente.
3.6.1 Princípio da Especificidade:
Não se consegue velocidade trabalhando a resistência. Cada capacidade tem sua
forma específica de ser trabalhada, determinada pelo sistema energético que utiliza em
relação com o tempo de trabalho. Um trabalho com menos de 10 segundos de duração
utiliza fosfocreatina, um trabalho entre 30 segundos a 2 minutos utiliza fontes
anaeróbicas com produção de ácido lático, e um trabalho de mais de 5 minutos utilizará
fontes aeróbicas. Assim, se o interesse é a melhoria da capacidade de força, será a
capacidade de força a que deve ser estimulada, e em seu desenvolvimento, identificar os
componentes energéticos que permitem o seu desenvolvimento.
Por outro lado, cada atividade física, seja competitiva ou de lazer requer de
capacidades e habilidades específicas, o ideal é conhecer em profundidade as
características de execução dessas habilidades e quais são as demandas energéticas
necessárias para um bom desempenho. Um programa de treinamento que leve em
consideração estas características procurará desenvolver planos de treinamento que
incluam a execução das habilidades na forma que são requeridas nas situações reais de
ação e promoverá aumento de cargas de trabalho com estas habilidades, por exemplo,
na Ginástica Artística se fazem repetições dos exercícios ginásticos de maneira a
trabalhar com sobrecarga os exercícios aplicados nas séries de competição. Da mesma
forma nos esportes coletivos, cada lugar ou posto tem requerimentos específicos que
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devem ser estudados, como por exemplo, no Futebol, onde o goleiro atua muito
diferentes do sagüeiro ou do atacante.
3.6.2 Princípio de Esforço:
Este princípio diz relação com a adaptação do corpo a estímulos ou sobrecargas
que obrigam ao organismo a se adaptar a novos níveis de desempenho. Em este
principio estão envolvidos aspectos ambientais, físicos e sociais. O que em definitiva
podemos traduzir como a sobrecarga ou esforço que se requere para adaptar ao
indivíduo para um outro patamar mais elevado de resistência ao esforço.
3.6.3 Princípio de Sobrecarga:
São os esforços necessários para se adaptar a um novo nível ou patamar de
esforço. São esforços seletivos para estimular a resposta adaptativa de forma gradativa,
sem provocar esgotamento ou esforços desnecessários. Os principais recursos são:






Aumento do Volume (quantidade total de trabalho).
Aumento da quantidade de seções de treino.
Aumento da duração das seções.
Aumento da intensidade (diminuição do tempo em que o trabalho é realizado).
Diminuição do tempo de recuperação entre as etapas de um circuito ou entre
seções de treinamento (recuperação completa ou volta ao registro basal dos
batimentos cardíacos, recuperação incompleta ou trabalho com um nível alto
de batimentos cardíacos).

3.6.4 Princípio da alternância das cargas:
Este principio pode ser entendido de forma particular e de forma geral. Da forma
particular refere-se ao trabalho em circuito numa sessão de treino, destinado a evitar a
sobre carga dos diferentes grupos musculares. Na sua forma geral se refere ao
planejamento estratégico ou periodização do treinamento, que indica aumentos ou
diminuição das cargas de trabalho nas diferentes etapas do treino, de acordo com as
diferentes etapas da periodização (períodos de competição, de recuperação, entre
outros).
3.6.5 Princípio de Continuidade:
Uma vez iniciado o treinamento o planejamento deve ser seguido de forma
estrita, cumprindo cada uma das tarefas, respeitando os horários e o tempo destinado a
cada seção, assim como a carga total para cada estação e/ou seção. Cada unidade de
trabalho deve ser uma conseqüência lógica da anterior e dentro do planejamento geral.
Não deve ser quebrado o planejamento.
3.6.6 Princípio da Regularidade:
Só quando um trabalho é realizado regularmente se poderá esperar bons
resultados. Este princípio também é conhecido como hábito, uma vez estabelecido
progredir é fácil, dado que cada capacidade tem formas de trabalhos específicas e com
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número de seções de trabalho estabelecidas, a modo de exemplo, para desenvolver
resistência no mínimo devem ser realizadas três a quatro seções de trabalho semanais.
3.6.7 Princípio de Progressão:
O aumento da carga ou esforço (volume e intensidade) e a redução do tempo de
recuperação devem ser diretamente proporcionais, isto é, aumentando a carga ou
esforço e diminuindo o tempo de recuperação. Porém, nenhum aumento da carga ou
esforço e a diminuição do tempo de recuperação devem ser ao acaso, o principio de
progressão obedece a um planejamento estrito e detalhado.
3.6.8 Princípio de Recuperação:
Os períodos de recuperação são essenciais, tanto em cada seção quanto em todo
o planejamento. O descanso, com o conseqüente relaxamento físico e mental sempre
devem estar contemplados no processo de treinamento, de forma a não esgotar a fonte
energética e/ou o sobre treinamento das capacidades físicas e mentais. O estado de
fadiga predispõe ao aluno a lesões, doenças e a dor física, o que fatalmente o levará a
abandonar o programa. Todo programa de treinamento coerente deve deixar lugar ao
descanso.
3.6.9 Princípio da Periodização:
A periodização é o planejamento que leva em consideração os períodos onde o
aluno ou atleta deve estar em seu melhor nível de rendimento, geralmente com os
períodos das principais competições, isto significa por um lado que nos treinos existem
períodos onde a desempenho diminui por enquanto se produz a adaptação a um novo
patamar. Assim é necessário estabelecer qual deve ser o momento de maior eficiência,
para logo estabelecer um processo de recuperação e as novas fases do
recondicionamento. Para a escola este principio é de grande importância, dado que se
deve levar em consideração o calendário escolar, seja para sobre cargas energéticas (ou
de treinamento físico), quanto de sobre cargas acadêmicas (período de provas).
3.6.10 Princípio da Individualização:
Não existe um programa de acondicionamento físico igual para todos. Cada
programa deve de adequar-se às características, necessidades e expectativas de cada
aluno ou atleta. É importante levar em consideração como o aluno ou atleta responde ao
treinamento, observar se é capaz de suportar as cargas ou esforços, e se o período de
adaptação está sendo muito difícil de ser atingido.
O treinamento é sempre um processo individual. Um programa não pode ser
seguido porque funcionou para outra pessoa, já que cada indivíduo responde de forma
particular aos estímulos. Deve-se de lembrar que quem faz o trabalho é o aluno ou o
atleta e não o treinador.
3.6.11 Princípio da Reversibilidade:
Todo nível ou patamar fisiológico ganho de forma lenta e num longo período de
tempo é mais fácil de manter, sendo que sua perda é muito mais lenta que os ganhos
conseguidos com muita rapidez. Isto significa que a paciência e autodisciplina para
atingir um elevado patamar que se mantenha no tempo são condutas determinantes para
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atingir os objetivos. Quem deseja ganhos em curto prazo, provavelmente não conseguira
um desenvolvimento sustentável por muito tempo. Para atletas pouco éticos é neste
período que consumem esteróides anabolizantes, por isso há de ter-se muito cuidado
com este principio.
3.6.12 Princípio da Totalidade:
Este princípio também tem duas conotações, a primeira que diz relação com as
seções específicas de um treino, nas quais devem ser trabalhadas todas as massas
musculares, e na segunda conotação diz relação com a periodização geral do programa
de treinamento, a qual deve contemplar o trabalho de todas as capacidades físicas.
3.7. A modo de conclusão sobre os princípios de treinos aplicados 9ª série do
Ensino Fundamental
Os princípios mencionados devem ser conhecidos e levados em consideração pelos
alunos e/ou atletas quando deseje realizar um programa de treinamento orientado à melhoria das
capacidades físicas e das habilidades técnicas. É função do professor de Educação Física
fornecer todas as informações necessárias a seus alunos ou atletas de maneira de criar em eles a
autonomia na utilização destes conhecimentos, para que seus alunos e/ou atletas elaborem
futuramente seus próprios programas de treinamento e não incorram em faltas que os deixem
desmotivados e se afastem das práticas esportivas e/ou recreativas, ou que procurem sustâncias
ilícitas para o desenvolvimento físico. Portanto estes princípios podem ser utilizados como
conteúdos ou material de discussão na aula de Educação Física.

3.8. Considerações Pedagógicas para a aplicação de um programa de
atividade física para a 9ª série do Ensino Fundamental
A orientação do conhecimento teórico e prático para um programa destinado ao
desenvolvimento da Aptidão Física e da Saúde na Escola, deve possuir uma orientação
pedagógica. Isto é, deve estar orientado a formação e/ou criação de hábitos que
promovam a prática destes programas de forma autônoma e consciente. Não se deve
confundir a aula de Educação Física com uma hora de treinamento da aptidão física.
Utilizar os dois primeiros bimestres para o desenvolvimento da Condição física
Geral e os dois últimos para o Condicionamento físico específico necessário para
participar com sucesso nas diferentes manifestações da cultura corporal que os alunos
desejam.
O programa deve abordar temas tais como:



Gasto e consumo calórico.
Orientação sobre nutrição: é um assunto extremamente polêmico entre
adolescentes, sobre tudo entre as meninas, que não raramente confundem
alimentação adequada com deixar de comer, mais ainda quando a mídia
promove a figura esbelta e magra como principal modelo a ser seguido,
levando a muitas adolescentes a anorexia. Assim e conveniente abordar temas
sobre diferenças entre gênero e entre pessoas de mesmo sexo, para se evitar
comparações entre eles. Desenvolver a auto-estima e os valores humanos de
convívio social.
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O conhecimento do princípio biológico das diferenças individuais: de como um
mesmo estímulo tem reações diferentes em cada indivíduo. Isto permite introduzir
estratégias de auto-conhecimento entre os adolescentes para o controle antes, durante e
no fim de um programa de treinamento. Assim o conhecimento sobre o Índice de Massa
Corporal (IMC), oferecido pela International Dietary Energy Consultancy Group
(IDECG, 1987), é um bom parâmetro para os escolares, aqui é dividido o peso em
quilos pela altura em metros ao quadrado. Este deveria das os seguintes resultados
considerados saudáveis ou normais: de 19 a 24 em mulheres e de 20 a 25 nos homens.
Este dado lhe servirá de medida para elaborar seu próprio programa. Devem ser
consideradas as variáveis de sexo, idade, clima, médio sócio cultural, hábitos
alimentares da população, disponibilidade de espaços para as práticas entre outras.

IMC =

PESO (Kg)
Altura (m)2

Equação 1 - Fórmula para se obter o índice de massa corporal
O valor das informações aumenta quando o aluno entende a relação que existe
entre as atividades que ele realiza em seu dia-a-dia e seus hábitos alimentares. Aqui
existe uma excelente oportunidade para que o professor de Educação Física relacione
seu conteúdo com as outras disciplinas escolares, especificamente com a biologia, no
que diz relação com os sistemas energéticos e metabólicos do corpo humano, levando-o
a um trabalho interdisciplinar com outros colegas da escola.
O desenvolvimento de um programa de Aptidão Física Geral e Específica, e de
Saúde, não deve ser trabalhado isolado do contexto educativo e formativo do
adolescente e da escola, caso contrário este programa se transforma numa mera receita e
com fim em se mesmo, perdendo-se o sentido de formação humana. Se esta orientação
não é seguida, com seguridade que o aluno terminará por afastar-se destas práticas, já
que não encontrara nelas um significado ou relação para suas inquietudes de
adolescente.
Assim, é de extrema importância que os conteúdos sejam
contextualizados, para que o aluno perceba a relevância do programa escolar na
satisfação de suas necessidades, características e interesses.
Criar a autonomia, convencer e não impor deve ser o principio norteador de toda
a atuação profissional do professor, orientando sua disciplina à formação de princípios e
valores humanos de convivo social desejável, num espaço de respeito pelas distintas
origens de seus companheiros e pelas diferentes manifestações culturais que eles
apresentam. Assim eles poderão observar o processo educativo como um espaço –
tempo de transcendência individual e coletiva
3.9 Temas geradores de discussão com a turma: Mitos e verdades nas
Atividades Físicas
A atividade física, os esportes, os exercícios, não estão livres das crendices
populares. Cada um tem sua própria crença, seus exercícios prediletos, que são
repetidos milhares de vezes. O mais importante é separar os fatos da ficção.
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Quadro 3. Mitos e verdades nas atividades físicas
MITOS
VERDADE
Músculos
grandes
são Depende de qual tipo de força se esta falando, dado que
músculos fortes.
se pode aumentar a força dos músculos sem aumentar o
seu volume.
Não se deve beber água A água é tão essencial quanto os outros alimentos. Uma
durante os exercícios.
pessoa normal precisa de três a quatro litros de água por
dia deve-se beber água antes, durante e depois dos
exercícios. A sede é um indicativo de desidratação.
A obesidade é hereditária.
Fatores genéticos fazem que a pessoa tenha uma
predisposição, porém, a disposição a comer e ao
sedentarismo é o que engorda.
As pessoas gordas comem As pessoas gordas têm níveis de atividade física
muito.
reduzidos, e freqüentemente comem menos que as
pessoas magras que fazem exercícios.
Os hábitos alimentares não Você pode controlar sua fome, sua fumaça seu sonho,
podem ser controlados.
seu trabalho, roer as unhas, beber em excesso, etc. O
comportamento é aprendido.
A utilização de roupas ou Elas não ajudam em nada, mais ainda pode prejudicar a
faixas plásticas são formas sua saúde pelo excesso de perda de água. A perda de
rápidas para emagrecer.
água não é sinônimo de perda de gorduras.
Fazer abdominais reduz as Não existem, exercícios que sejam capazes de fazer
gorduras
localizadas
no desaparecer a grassa de uma zona específica do corpo. A
abdome.
atividade física retira gorduras de todo o corpo. Não
existe a redução localizada (Howley e Franks, 1995).
Mulheres
que
fazem Nenhuma mulher deveria preocupar-se com isso. Ter
musculação
ficam um corpo forte, saudável, não faz ficar masculina, pelo
masculinizadas.
contrário, torna-se mais atraente. Nenhuma atividade
física pode alterar a feminilidade de alguém.
O sinônimo de “vida boa” é De fato, a vida é “muito boa” para os médicos que tem
“não fazer nada”.
mais doentes para cuidar; os hospitais têm que aumentar
o número de leitos para os doentes, surgem mais
trabalhos e clínicas. A verdadeira “vida boa” e “vida
com saúde”.
Existem equipamentos que De fato o bisturi é o principal dele, principalmente se for
fazem emagrecer.
utilizado por um cirurgião habilidoso. Mas quanto aos
equipamentos, eles podem te sacudir, retirar, estremecer,
agitar, tal vez até relaxar, acalmar e acariciar, mas,
nunca tirará suas gorduras.
Faz mal praticar esportes ou Faz muito mais mal não praticar nunca. Praticar só nos
atividades físicas só no fim de sábados ou domingos, com moderação e sensatez faz
semana.
muito bem.
3.10 Estratégias de Ensino:


Exploração dos conhecimentos, orientada pelo professor: os conhecimentos
são apresentados na forma teórica pelo professor, após os alunos divididos em
grupo, pesquisam a través dos elementos didáticos (biblioteca, internet,
professores das outras disciplinas, entre outras possibilidades) sobre as
capacidades físicas básicas e as variáveis de aplicação.
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Orientação permanente do professor de Educação Física: o professor é o
responsável da informação permanente para o aluno com o apoio nas variáveis
de aprendizagem e as de aplicação.
Interação constante com os alunos: explicando, corrigindo, estimulando,
dando novas idéias, velando por que os princípios da formação humana
estejam sendo vivenciados (cooperação, respeito, solidariedade, entre outras)
Identificar o profissional que pode desenvolver as atividades que por ventura o
professor não detenha o devido conhecimento: aprender a procurar outras
fontes de informação, seja audiovisual, como consultando com outros
profissionais.
Distribuir todos os conteúdos durante o ano escolar. Cada professor poderá
adequar esse tempo de aplicação de acordo às necessidades e disponibilidade
de sua escola.
Identificar às capacidades físicas necessárias a maioria das manifestações da
cultura corporal que os alunos praticam ou desejam praticar.
Os alunos se reúnem em grupos de interesse de alguma pratica esportiva.
Devem analisar as características de demanda energética de essa especialidade
(Preparação física específica) e formular estratégias de desenvolvimento das
capacidades para essa situação especifica.

Avaliação:
A avaliação que propomos é a avaliação por compromisso, pesquisada na teses
de doutorado de Leopoldo Schönardie Filho (2001), que consiste na criação conjunta
entre professor e aluno de metas e objetivos que cada aluno se propõe atingir. O
professor realiza aulas demonstrativas dos diferentes sistemas de condicionamento
físico e estético e os alunos registram essas informações, para isso é utilizado um
caderno do aluno no qual se encontram todas as informações necessárias para que os
alunos construam em pequenos grupos, sistemas de condicionamento físico e estético. O
professor oferece estas informações em aula, especificando as características de cada
sistema e os alunos constroem programas de condicionamento físico para ser realizados
fora do espaço escolar. As metas a serem atingidas são registradas no caderno e o
professor revisa periodicamente os resultados obtidos na aula de educação física. Caso
as metas não sejam atingidas, os alunos junto com o professor as re-constroem, tantas
vezes como seja necessário. As aulas devem ser utilizadas para a entrega do
conhecimento teórico-prático e para verificar o andamento dos planejamentos dos
alunos, tirando dúvidas e construindo alternativas com a cooperação de todos os alunos
da classe.
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CAPITULO 5
Educação Física Escolar: Ensino Médio
Ensino Médio: da 1ª à 3ª: “Rumo à autonomia e à vida em sociedade”
“A maior dificuldade na tarefa educacional está na confusão de
duas classes distinta de fenômenos: a formação humana e a
capacitação”. Maturana e De Rezepka, 1995.
É bom lembrar que o Paradigma de Orientação para a escola de Ensino
Fundamental e Médio deve ser a "Sociabilização", entendida como a apropriação e
respeito pelas diferentes formas de organização social (normas, regras e regulamentos)
pelas quais se organizam as diferentes instituições da sociedade (Formação Humana) e
pela apropriação dos diferentes conhecimentos que se acreditam úteis para viver nessa
sociedade (Capacitação).
Características da Faixa etária
Os alunos se encontram numa fase de câmbios físicos e psicológicos que
influem em seus estados de animo, sua auto-estima e sua apreciação de si mesmo. O
corpo se transforma na principal foco de atenção, já que a traves dele se mostra ao
mundo e interage com seus iguais, sendo seu corpo a carta de apresentação para
conseguir ser aceito pelos pares.
A busca de identidade (principal conquista à qual se lança o adolescente) resulta
para o sujeito num conceito de si mesmo. Trata-se de “um conjunto de conceitos, de
representações, de juízos descritivo e valorativo a respeito do próprio sujeito” (Fierro,
1995, p.296). Esta referencia a si mesmo se estabelece a partir de diferentes aspectos: “o
próprio corpo, o próprio comportamento, a própria situação e relações sociais” (1995,
p.296). O que permite ao sujeito distinguir-se entre “em si mesmo corporal, psíquico e
social” (idem).
Apesar de a imagem corporal estar constituída muito antes da adolescência, as
mudanças fisiológicas, ocasionadas pela puberdade, que englobam desde o tamanho do
corpo e a força física, até novas capacidades sexuais, exigem uma reconstrução da
imagem do próprio corpo. Então, para o adolescente a preocupação com o físico assume
o primeiro plano.
Sendo assim, os conteúdos e conhecimentos devem ser direcionados levando em
conta essas características e desta forma conseguir um ensino contextualizado e
relevante para o aluno.
Características da proposta
Após analisar-mos diferentes trabalhos de pesquisas de iniciação científica,
trabalhos de fim de disciplinas, dissertações e teses sobre a realidade da Educação Física
Escolar no Ensino Médio concluímos com o Grupo de Estudos e Pesquisas em
Educação Física Escolar (GEPEFE), que a Educação Física presente neste segmento
escolar está orientada apenas para atividades esportivas. Outro aspecto que chamou a
atenção foi de que os alunos nesta faixa etária já participam ativamente das
manifestações esportivas e recreativas oferecidas em clubes, academias ou nos espaços
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comunitários, incluso grupos que se apropriam de espaços públicos para realizar estas
atividades.
De ali que é fácil entender que estes alunos possuem uma autonomia e
conhecimentos destas manifestações esportivo/recreativas, portanto o professor neste
segmento escolar passa a ter a função de facilitador deste tipo de atividades tornando-se,
na fala dos alunos “professor rola bola”.
Ante esta realidade e a falta de orientação dos conteúdos e conhecimentos da
área da Educação Física Escolar é que propomos para este segmento que a área recupere
o objetivo central da Educação Formal que é educar para a cidadania plena, isto é,
formar cidadãos soberanos.
A Educação Física possui conhecimentos muito ricos e importantes, assim
propomos sistematizar esses conhecimentos para que o aluno se capacite para assumir
funções junto com sua comunidade, a esta capacitação denominamos de “Agente Sóciocultural”. Para tal efeito propomos realizar a capacitação sobre os conhecimentos
necessários para administrar grupos de Prática, preferentemente para o espaço extraescolar e comunitário.
Educação Física na 1ª série: Conhecendo e administrando o corpo
Conhecimento e desenvolvimento do potencial de seu próprio corpo. A idéia é
que este conhecimento seja para que o aluno o aplique para seu próprio
desenvolvimento e aplicação dos conhecimentos para situações especificas de pratica.
1. Objetivo Específicos da série:
Identificar as manifestações da cultura corporal que são produzidas e
consumidas pelos alunos de sua turma. Analisar estas manifestações desde o ponto de
vista das capacidades biológicas (capacidades físicas necessárias para a prática destas
manifestações), do ponto de vista dos aspectos comportamentais de tais práticas (para
identificar o nível de dificuldade e complexidade destas manifestações) e desde o ponto
de vista sócio cultural para identificar os códigos simbólicos ocultos destas
manifestações e aplicá-los com os alunos de sua classe.
Planejando
Recuperar todos os conhecimentos da 9ª série do Ensino Fundamental que
estavam orientados ao desenvolvimento da aptidão física geral e específica, isto servirão
de base para utilizá-los no desenvolvimento da aptidão física necessária para a prática
das diferentes manifestações da cultura corporal.
Levantamento das manifestações da cultura corporal mais utilizada e produzida
pelos alunos.
Pesquisar junto com os alunos as capacidades biológicas mais importantes
dessas manifestações, e criar em conjunto estratégias para o desenvolvimento das
mesmas.
Realizar um planejamento com os alunos para o desenvolvimento de todas as
capacidades biológicas específicas das manifestações da cultura corporais utilizadas e
produzidas pelos alunos.
Pesquisas junto com os alunos as habilidades específicas das diferentes
manifestações da cultura corporais utilizadas e produzidas pelos alunos.
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Analisar estratégias metodológicas para a aquisição e domínio das habilidades
específicas das diferentes manifestações da cultura corporais utilizadas e produzidas
pelos alunos.
Confeccionar com os alunos uma periodização de treinamento de cada uma das
diferentes manifestações da cultura corporais utilizadas e produzidas pelos alunos com o
intuito de estar na melhor forma física e técnica para o principal evento competitivo ou
recreativo da escola ou na qual a escola participa.
Estratégias de Ensino
Os alunos devem ser direcionados para que escolham dentro das manifestações
da cultura corporais utilizadas e produzidas por eles, àquelas que tenham maior
representatividade, para não ter que trabalhar com um número muito alto de
manifestações.
O planejamento deve ser feito e analisados passo a passo na aula de Educação
Física, o desenvolvimento do mesmo deve ficar por conta dos alunos, que podem
utilizar o espaço extra-escolar ou os espaços públicos da comunidade em que eles
vivem.
Uma vez colocado em prática o planejamento da periodização, este deve ser
revistado na aula de Educação Física para comprovar o andamento do mesmo e realizar
as adequações necessárias com a participação de todos os alunos da classe.
O objetivo será comprido quando os alunos demonstrem o domínio conceitual e
técnico dos conhecimentos por médio da participação em eventos competitivos ou
demonstrativos da escola ou na qual a escola participa.
Acreditamos que com estas experiências o aluno da primeira série do Ensino
Médio estará capacitado para desenvolver programas de condicionamento físico e
técnico de forma autônoma na companhia de seu grupo ou turma.
Educação Física na 2ª série: Criando Líderes comunitários para a escola.
Objetivo Geral
Facilitar a apropriação de todos os conhecimentos necessários à organização e
administração das manifestações da cultura corporal que são utilizadas e produzidas
pelos alunos da escola. Fazer com que os alunos desenvolvam estas manifestações com
grupos de interesses de alunos no espaço extra-escolar. Aumentar o Capital solidário
dos jovens.
Objetivo Especifico para o primeiro semestre
Aprender a organizar e administrar grupos de interesses em práticas educativo-físicas.
Objetivo Especifico para o segundo semestre
Aplicação dos conhecimentos adquiridos no 1º semestre. Organização de eventos e/ou
campeonatos.
Estratégias de ensino:
 Levantamento das manifestações da cultura corporal utilizada e produzida
pelos alunos da escola.
 Levantamento dos interesses dos alunos da escola.
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Delimitar as manifestações da cultura corporal que podem ser realizadas,
organizadas e gerenciadas pelos alunos.
Supervisionar o funcionamento de cada uma das atividades.
Os alunos recebem do professor informações gerais sobre aos conceitos de
liderança e organização grupal, tratando de forma especifica estes conceitos na
área da Educação Física, nas manifestações da cultura corporal conhecidas
pelos alunos.
Identificar os elementos comuns a todas as manifestações esportivorecreativas. (regulamento, planificação, cronogramas de participação,
diferentes formas de operacionalizar as atividades).
Identificar especificidades em cada uma das manifestações da cultura
corporal.
Vivenciar na aula diferentes tipos de campeonatos esportivos e recreativos e
discutir com os alunos as formas mais adequadas para que todos participem.
Explicação e fundamentação do que seja um ser social: falar sobre valores e
princípios humanos e da necessidade de ser um ente social cooperativo,
participativo e útil para sua sociedade.
Considerar que este processo de aplicação do conhecimento deve ser feito
dentro da área da Educação Física e a partir de ai transferir essa experiência
para outras formas de participação social.
Distribuir aos alunos nos grupos de atividades extra-programáticas que
funcionam na escola.
Criar manifestações da cultura corporal para as atividades extra-programáticas
de acordo com os interesses dos alunos da escola.
Analisar na aula de Educação Física o funcionamento das atividades
discutindo com os alunos os problemas encontrados, utilizando o princípio
Ação-Reflexão-Ação.
No caso de uma manifestação da cultura corporal considerada importante
pelos alunos e que a escola não possua um aluno com os conhecimentos
suficientes para gerenciá-la, procurar à pessoa que possuam o domínio técnico
de tal atividade.
É obrigação de o professor supervisionar, apoiar e orientar nos aspectos
pedagógicos todas as atividades que estão sendo oferecidas.

Conteúdos específicos para a 2ª série do Ensino Médio
Liderança e formação de grupos
Desvendar os códigos sociais é o foco central para esta série, assim,
conhecimentos sobre liderança e formação de grupos são importantes e relevantes para a
formação de líderes comunitários ou também denominados de Agentes Sócio-culturais,
a seguir levantamos os principais conhecimentos que devem ser desenvolvidos com os
alunos desta série escolar.
Liderança


A liderança é uma qualidade da estrutura grupal. Os objetivos e as situações
do grupo (contextos), junto com as aspirações de seus componentes, originam
as necessidades.
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A função principal do líder é contribuir para o progresso do grupo na direção
dos objetivos. As atitudes do líder devem expressar e representar as
expectativas do grupo em todo e qualquer momento.

Existem duas tendências para situar a um membro do grupo na situação de líder:



Tendência Estática: a liderança como um atributo pessoal que possuem só
algumas pessoas devido a suas características individuais. Se lhe atribui ao
líder o êxito ou fracasso na obtenção da satisfação das necessidades do grupo.
Tendência Dinâmica: a liderança como uma qualidade da estrutura grupal,
relativa fundamentalmente à situação do grupo (contexto). O grupo determina
quem possui as qualidades para liderá-lo numa situação específica ou
contextualizada.

O Líder é a pessoa que fornece os médios que permitem ao grupo atingir suas metas
e/ou evita que estes médios sejam retirados ao grupo. Ele possui influência e/o controle
sobre o grupo, as que podem ter origens diferentes:
 Possui certas vantagens que os outros membros do grupo querem
compartilhar.
 Possui o controle de certos mecanismos de pressão ou de punição que
ameaçam o grupo.
 Possui um atrativo pessoal que serve de modelo de identificação para o grupo.
 Possui conhecimentos relevantes ou competência num tema ou aspecto
importante para o grupo.
O nascimento de um Líder




Como resultado de um consenso grupal que determina que essa pessoa possui
os atributos e/ou requisitos necessários para conduzir o grupo na obtenção de
seus objetivos.
Pessoas que procuram grupos com objetivos, oferecendo-se para que aceitem
a sua direção. Fato que esta condicionada à percepção do grupo na capacidade
da pessoa em satisfazer as necessidades do grupo.
Líder delegado, pessoa a qual uma instituição delega o poder para que
represente os objetivos dela, a funções dele é a satisfação dos objetivos
impostos pelas autoridades que o colocaram nesse lugar.

Estilos de Liderança
Cada grupo possui características próprias: objetivos; características de seus
membros; recursos que possui; contexto em que se desenvolve; estilo de direção ou
liderança entre outros.
O estilo de direção ou de liderança influi consideravelmente no grupo,
outorgando-lhe características particulares e condicionando as interações entre seus
membros.
 Líder Autoritário: Seu objetivo é fazer com que os outros aceitem seu ponto
de vista. Acredita que possui as soluções às situações do grupo, colocando-se
acima do grupo, possui uma conduta ditatorial, domina todas as comunicações
e não delega responsabilidades. Nenhum membro do grupo pode iniciar a ação
– salvo quando o líder ordena -. O líder determina os objetivos, planes,
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programas e atividades do grupo. Os membros limitam-se a fazer o que o líder
ordena.
Há diferentes variedades deles:
a)
b)
c)
d)
e)

Déspota: "Todo deve passar por mim!".
Acadêmico: "Eu só o único que sabe por isso lhes ensino".
Tirânico: "Lhes ordeno que façam assim, se não serão castigados".
“Capataz:”!Vai frente! !Ay de vosotros! !Silencio...!".
Manipulador: "Vocês são muito inteligentes, assim admitam meu ponto de
vista".
f) Paternalista: "Eu tenho experiência, eu se o que é bom para vocês, eu os
protejo".
Conseqüências deste estilo de direção:





O grau de satisfação dos membros de este tipo de grupos é baixo.
Em relação à produtividade, os membros trabalham quando estão sendo
vigiados, quando o líder se ausenta, o trabalho diminui notadamente.
Estimula a submissão (dependência de) ou a revelia (diferença contra).
Líder Laisser-faire (deixar fazer ou anárquico): É passivo, é um seudodirigente que segue o grupo e pelo mesmo motivo ele é prescindível (o fato de
ter ou não ter líder não tem maiores repercussões no grupo). Há total liberdade
para tomar qualquer decisão, individual ou grupalmente. O líder limita-se a
observar e se omite de participar. Fornece os materiais ou informações só
quando se lhe solicita. Não tenta valorizar ou regular o curso dos
acontecimentos. O grau de satisfação dos membros do grupo assim como a
sua produtividade é baixa. Por outro lado, se observa desordem, anarquia,
agressividade. O mais forte se impõe.

Algumas variações:
a) Demagógico: "Eu fecho os meus olhos a seus erros, em troca de vossa
aceitação".
b) Bonzinho: "São tão bons... Assim irá sempre bem..."
c) Coitadinho: "Mais vocês não fazem o que eu digo".
d) Na moda: "O importante é estar na moda e ser bem visto pelos jovens. Eu faço
como eles".
e) Indiferente: "Podem discutir por quanto saio um pouco".


Líder Democrático: Para ele cada membro do grupo é importante. O grupo
centra sua atenção nele. Consegue um clima de respeito e de ampla
participação. Delega autoridade e responsabilidade e não possui o monopólio
das comunicações internas do grupo. Mais que dar ordens específicas, o líder
sinaliza passos gerais para atingir a meta do grupo, sugere dois ou mais
procedimentos alternativos para que o grupo decida por algum. Consegue que
os membros trabalhem motivados e interessados e não que pela utilização de
controle ou normas disciplinares. Ha atitude de confiança na capacidade dos

107
integrantes do grupo e do respeito para com o que cada um contribui, tenta
que as decisões sejam tomadas coletivamente.
Existem duas variantes:
a) Cooperativo: Eu contribuo com algumas idéias, para adicioná-las às de vocês.
Tentemos caminhar juntos.
b) Esclarecedor: Eu lhes ajudo a ver mais claro para que possamos tomar as
melhores decisões para o grupo.
Síntese





Os grupos liderados pelo Laisser-faire trabalham menos que o estilo
autoritário ou democrático. A produtividade do grupo democrático é
insignificantemente menor que o autoritário.
O grupo com liderança autoritária tende a ser mais dependentes do líder e
precisam de mais atenção. Os grupos em situação democrática mostram mais
iniciativa para empreender novos trabalhos ou para seguir trabalhando na
ausência do líder.
Outras diferenças a favor da liderança democrática: Moral alta, maior unidade
do grupo, maior capacidade para enfrentar situações e/ou sentimentos
agressivos.

Tabela 1 - Resumo sobre o comportamento dos Líderes
Comportamento
Autoritário
Democrático
Laisser-faire
do Líder
pelo De comum acordo Indeterminado,
Tomada
de Unicamente
chefe
com o grupo
fraca participação
decisões
do chefe.
Objetivos
gerais Nenhuma ajuda do
Determinação das Dadas pelo chefe
demarcados
pelo chefe, oferece o
atividades e das
chefe
indicando material
ou
técnicas
alternativas
informações.
Divisão espontânea Nenhuma
Divisão de tarefas Pelo chefe
do trabalho
intervenção
do
chefe
Livre escolha de Nenhuma
Composição
dos Pelo chefe
cada um
intervenção
grupos de trabalho
Do tipo "pessoal" De tipo objetivo
Nenhuma, não há
Apreciações
(estímulo, crítica)
comentários.
Nenhuma
Participa
Nenhuma
Participação nas
participação
participação
atividades
Uma técnica eficaz para trabalhar na formação de líderes é o estudo de casos,
que consiste na análise de uma situação, fictícia ou real, que esteja relacionado com
algum problema típico do grupo de trabalho (conflitos e formas de condução mais
freqüentes).
2. Funções e capacidade do líder
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1ª Função: Ajudar a organização do grupo
Competências:
 Compreender por que os membros se juntam e por que continuam a pertencer
ao grupo.
 Compreender as forças que afetam os indivíduos e os grupos no início da vida
do grupo.
 Habilidade para ajudar o grupo a organizar-se na busca de objetivos.
 Habilidades para ajudar o grupo a desenvolver os objetivos próprios da
organização.
2ª Função: Ajudar os membros do grupo a serem mais eficientes como pessoas e como
membros do grupo
Competências:
 Conhecimento dos conceitos de liderança de grupo e habilidade para aplicálos.
 Facilidade de comunicação.
 Habilidade para desenvolver mais integração entre os membros do grupo.
 Habilidades para ajudar os membros a dar e receber feedback.
 Habilidade para esclarecer as expectativas dos membros e o uso do conflito
para uma aprendizagem construtiva.
 Habilidade para responder construtivamente ao comportamento dos membros
do grupo.
 Habilidade para desenvolver um clima de crescimento tanto para os membros
do grupo como para o crescimento do próprio líder.
3ª Função: Ajudar o grupo a desenvolver o seu programa
Competências:
 Conhecimento da comunidade da qual o grupo faz parte – seus problemas,
necessidades, características e recursos.
 Compreensão das necessidades, problemas, preocupações, interesses,
condições, estilo de vida e as tarefas básicas de crescimento de seus membros.
 Ajudar o grupo para que se torne mais inventivo e criativo no programa.
 Habilidade para ajudar o grupo a relacionar-se com uma comunidade maior.

4ª Função: Ajudar o grupo para que seja mais eficiente como grupo
Competências:
 Conhecimento dos estágios de desenvolvimento do grupo e suas solicitações
de mudança.
 Habilidade para ajudar os membros a identificar, desenvolver e manter o
padrão do grupo.
 Habilidade para ajudar o grupo na solução de seus problemas.
 Conhecer e compreender os efeitos da cooperação e da competição nos
grupos.
 Conhecimento sobre a maneira como o grupo obtém informação a respeito do
seu próprio desempenho.
 Compreensão da função do grupo no processo da mudança social.
 Habilidade para servir como consulente e de recurso para o grupo e para os
seus membros.
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5ª Função: Ajudar para que os integrantes do Grupo possam crescer como pessoas
humanas. Recorrendo a Fritzem (1992) podemos identificar os seguintes fundamentos
básicos da liderança
Conceito de Grupo e necessidades de seus membros
 Que é um grupo? Que faz com que um grupo seja um grupo?
 Um objetivo comum que canalize todas as forças numa só direção e que
unifique as aspirações de todos os membros do grupo. O ideal é que o objetivo
seja considerado realmente importante pelos membros do grupo e que este
objetivo seja realista
 Relações pessoais entre os membros.
 Deve existir intercomunicação entre os membros do grupo (afinidade,
harmonia, amizade, confiança, etc.).
 Interações dependentes ou cooperativas.
 Apoio entre os membros para realizar um trabalho, para alcançar o objetivo.
Tipos de Ações:
 Ação Competitiva: cada membro do grupo condiciona o resultado ao esforço
pessoal, independentemente dos outros. Superar, chegar no primeiro lugar
constitui a dinâmica essencial da ação individual e/ou competitiva.
 Ação Cooperativa: ninguém pode alcançar o objetivo sem os outros. Depende
e se apóia no esforço dos demais. Não é o indivíduo, mas o grupo, quem
consegue o objetivo, sem destruir, evidentemente o aporte pessoal de cada um.
Síntese: O Grupo é a união de várias pessoas que se intercomunicam entre si e
interatuam numa ação cooperativa, para conseguir alcançar um objetivo que é comum a
todos os membros do grupo e que dificilmente poderiam alcançar sozinhos.
Níveis que compõem um Grupo:
 Nível de Conteúdo: diz relação como o Para que? Isto é, com os objetivos do
grupo. A necessidade de outorgar um sentido ou significado à ação, de saber
para onde se caminha e o que se deseja alcançar, de ter uma boa razão para
esforçar-se e fazer sacrifícios pelo grupo.
 Nível Sócio-emocional: refere-se à qualidade das relações entre os membros
do grupo, é a rede de interações afetivas e emotivas que facilitam ou
dificultam o caminhar do grupo rumo ao objetivo. Encontram-se aqui as
necessidades de ser respeitado, de comunicação, de estabelecer relações de
amizade, de querer e ser querido, de estima, entre outras.
 Nível de Procedimento: refere-se a todas as ações que realiza o grupo para
alcançar seus objetivos (planejamento, reuniões, regulamentos, etc.). Aqui se
localizam as necessidades de ser levado em conta, de se sentir útil e valioso
para o grupo, de auto-estima e autovalorização.
O grupo
1. Porque as pessoas entre num Grupo?:
 Pelo atrativo da atividade que desenvolve o grupo.
 Pelas pessoas que estão no grupo
 Por necessidades pessoais, para conhecer gente, para adquirir prestigio, etc.
 Por mais de uma das razões citadas
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Entra por uma razão e fica por outra, exemplo entre para um grupo por fazer
amizade e fica nele porque gosto das atividades.

2. Fatores internos e externos que aumentam o atrativo do Grupo
 O Prestígio: Quanto mais prestígio obtenha uma pessoa dentro de um grupo ou
quanto mais acredite tê-lo mais se sentira atraída por esse grupo. Pessoas que
estão alocadas em posições de maior autoridade (que possuem certos cargos)
respeito aos outros, são mais atraídos pelo grupo que aqueles que se encontra
em posições subalternas.
 A Cooperação: uma relação de cooperação entre os membros do grupo resulta
mais atrativa que a competição. Dado que se realça o valor de trabalho em
equipe e a necessidade de salientar o esforço grupal mais que a execução
individual.
 A Interação: Participar e desfrutar da companhia dos outros membros do
grupo, fazer amizades, como elementos derivados de pertencer ao grupo, faz
aumentar o atrativo do grupo.
 O Tamanho: Num grupo pequeno é mais fácil estabelecer contato com os
outros membros do grupo, a descoberta de interesses em comum aumenta a
sensação de ser importante dentro do grupo. Tudo indica que o aumento no
tamanho do grupo reduz o grado de participação individual, de intimidade e de
dedicação.
 O Êxito: Os membros mostram mais tendência a incorporar-se a grupos ou a
continuar neles, quando os grupos tem tido êxito ou prestígio.
3. Fatores internos e externos que diminuem o atrativo do Grupo
 Desacordos: O grupo não se coloca de acordo sobre a forma de resolver um
problema do grupo. Isto produz frustração e impotência.
 Demandas irracionais: O grupo impõe demandas irracionais ou excessivas, ou
a pessoa se sente incapaz de realizar o que o grupo lhe propõe.
 Membros dominantes: O grupo tem membros demasiadamente dominantes ou
com atitudes desagradáveis.
 Avaliação negativa do grupo: O grupo é avaliado negativamente por pessoas
ou por instituições relevantes para o grupo. Redução do status do grupo.
3. Conhecimentos sobre Organização de Campeonatos esportivos ou recreativos
Um dos conhecimentos que devem dominar os alunos da 2ª série do Ensino
Médio são os relativos à organização de eventos culturais e de campeonatos
esportivo/recreativos dentro da escola, para adquirir a experiência necessária para
desenvolver estes conhecimentos com a comunidade quando eles esteja, na 3ª série.
Organização de campeonatos esportivos e recreativos
Classificação dos Campeonatos
A classificação dos campeonatos depende de vários fatores: duração; tipo de
atividade (jogos ou esportes); das instalações; do pessoal responsável; do dinheiro
disponível; do objetivo ou propósito do campeonato; quantidade de participantes; das
características de organização, entre muitas outras variáveis ou fatores.

111
Campeonatos de extensão
São campeonatos que podem ser realizados em clubes, universidades, escolas,
centros recreativos, acampamentos, etc. de forma permanente, com variados períodos de
duração (um dia, uma semana, um mês, um ano ou mais). São campeonatos de desafios,
onde cada pessoa ou time pode desafiar a outra para obter um ranking melhor, portanto,
a responsabilidade de organização e desenvolvimento recai nos próprios participantes.
A responsabilidade pela programação, organização, difusão, regulamentos,
controle, difusão e avaliação é dada por uma comissão ou diretor designado.
Campeonato em Escada
Pode ser utilizado em diferentes modalidades esportivas e/ou competitivas
individuais ou em duplas, exemplos: Tênis de Mesa; Tênis de Campo; Xadrez; Jogos de
Cartas ou de Pedras (Dominó), entre muitos outros.
Pode-se utilizar para manter um ranking da instituição. O número ideal de
participantes é de 12, porém podem ser realizados com um mínimo de 8 e um máximo
de 16. Se existem mais competidores e/ou equipes podem ser construídas mais escadas.
O objetivo dos participantes é de chegar ao topo da escada e manter-se nele.
A conformação do ranking ou da Escada pode ser feita das seguintes formas:
 Por sorteio.
 Por habilidade, que é determinada pelo diretor do torneio e/ou comissão,
localizando ao melhor participante no degrau mais baixo a ao menos hábil de
degrau mais alto, o que permite uma grande mobilidade na escada.
 Misto, determinando uma porcentagem por habilidade e o resto por sorteio.
A regulamentação
Todos os participantes têm que competir na unidade de tempo determinada pela
comissão (um dia, uma semana, um mês, etc.). Os jogadores que não participaram
perdem um lugar, trocando com o que esta mais embaixo.
Cada jogador pode desafiar ao jogador que se encontra um ou dois lugares acima
dele. Si ganha trocam de lugares na escada, se perde a escada fica igual. Se ganha ao
jogador que se encontra dois lugares acima dele podem trocar de posto ou o perdedor
descer só um degrau.
Cada jogador deve “arranjar” seus próprios partidos e notificar ao diretor do
torneio para a reserva de quadra (quando necessário) e para divulgação da data do
encontro.
O diretor deve manter atualizado o ranking da escada, para isso os jogadores
deverão informar do resultado do encontro ao diretor em folha assinada por ambos os
competidores.
Campeonato por Pirâmide
A forma de organização é a mesma que para os Campeonatos em Escada,
permite um maior número de participantes. Há três tipos de Pirâmides: Fechada; Aberta
e Coroa.
Pirâmide Fechada
O preenchimento dos lugares da pirâmide pode ser por sorteio, habilidades ou
misto.
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A Regulamentação: somente poderá desafiar a um jogador do nível
imediatamente superior quando tenha ganhado um de seu mesmo nível. Se ganha
trocam de lugar, se perde fica todo igual.

Figura 1 - Campeonato - Pirâmide Fechada
Pirâmide Aberta
Não há preenchimento dos lugares na pirâmide. Há de se levar em conta o
número de competidores para sua confecção, dado que a base da pirâmide deve ter
tantos lugares como a metade do número de participantes.
Quem ganha um lugar na base da pirâmide é quem ganho a outro competidor. O
perdedor deve desafiar a outro competidor para ganhar um lugar na base da pirâmide.
Se não há mais lugares na base, pode-se desafiar a um competidor que esteja
nela. Se ganha ocupa o lugar na base.
O campeonato acaba quando um participante chega ao topo. Pode-se exigir ao
ganhador que defenda seu lugar duas vezes consecutivas.
Pirâmide Coroa
É uma ampliação dos campeonatos em pirâmides e permite um maior número de
participantes
Esta conformada por varias pirâmides, cada uma com dez lugares. O número de
pirâmides vai depender do número de participantes.

Figura 2 - Campeonato - Pirâmide Coroa
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Os desafios se realizam como nas pirâmides fechadas e abertas, dentro de cada
pirâmide e ao mesmo nível.
Campeonato Chaminé
É uma mistura dos campeonatos em Escada e em Pirâmide.
A vantagem dos campeonatos em Pirâmide é que podem competir uma
quantidade maior de participantes, e do campeonato em escada oferece um ranking dos
três primeiros postos.

Figura 3 - Pirâmide Campeonato Chaminé
Campeonato Teia de Aranha
É muito similar aos de escada e pirâmide. Utiliza-se a mesma organização, seja
para localizar aos participantes ou para os desafios.

Figura 4 - Campeonato Teia de Aranha
Observações
Nestes tipos de campeonatos devem-se atender as seguintes previsões:
 Cada jogador deve ter a lista de todos os competidores, com endereço, número
de telefone e/ou forma de entrar em contato.
 Que os nomes sejam claramente visíveis nas pirâmides.
 Que os participantes arranjem seus próprios jogos.
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Que o diretor do torneio seja notificado dos resultados dos jogos.
Que os desafios sejam publicados em lugar visível.
Que os jogadores preencham e entreguem ao diretor o resultado dos jogos.
Que os participantes compitam uma vez dentro de cada prazo estipulado.
O único a divulgar os resultados é o Diretor do Torneio.

Campeonatos por acúmulo de pontos
São campeonatos onde os pontos obtidos em cada encontro se somam. Podem
ser coletivos ou individuais. A título de exemplo: a súmula dos gols obtidos durante um
campeonato.
Exemplos para aplicar na escola ou clube: tabela de goleadores ou de Record
nas diferentes modalidades esportivas e recreativas, exemplo, qual jogador completa
primeiro os 100 pontos em Basquetebol ou os 5 gols no Futebol. Nadar, correr, dançar,
etc. acumulando o maior tempo possível, pode-se realizar as atividades todos os dias por
um período de 20 minutos. Nadar, correr, dançar mantendo um ou mais participantes na
atividade, exemplo as 24 de Natação da FEF/Unicamp. Lançamentos acumulados,
grupo com igual número de alunos fazem um arremesso de peso e sumam seus
resultados. Idem em corridas de 100 metros ou outras distâncias.
Campeonato por pontos
Também denominado “todos contra todos”. Todos os jogadores ou equipes
jogam o mesmo número de partidas. Vence o jogador ou a equipe que ganhe mais
partidas. Caso de empate entre jogadores ou equipes se pode jogar partidas
suplementares ou considerar vencedor ao jogador ou a equipe com mais pontos
acumulados (Gols). É um tipo de campeonato muito fácil de organizar e pode ser
realizado num curto período de tempo como também durante toda uma temporada,
incluindo-se várias rodadas.
Da organização
 Confecção do calendário.
 Todos os participantes devem ter previamente conhecimento da data, hora e
adversário.
 No caso de equipes, cada um deve ter seu calendário com sua participação.
 O número de rodadas é sempre igual ao número de jogadores quando as
equipes são impares, e menos 1 quando as equipes sejam pares.
 O número de jogos por rodada é igual à metade de número de equipes quando
são pares e da metade menos um quando as equipes são impares, exemplo
com 8 equipes haverá 4 partidas, com 7 equipes haverá 3 partidas.
 O número de jogos por campeonato é determinado multiplicando o número de
equipes por número de equipes menos 1 e seu resultado é dividido por 2.
Exemplo:

Número de equipes x (número de
equipes – 1) dividido por 2

Nx( N  1)
2
8 x(8  1)
8x7
56


=28 Jogos
2
2
2
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Equação 2 - Número de jogos




Cada jogador ou equipe recebe um número.
A repartição dos números se deve fazer por sorteio.
Na planificação deve-se de levar em conta que todos tenham as mesmas
possibilidades, isto é, que se jogue em diferentes horários, em diferentes
quadras, que possuam o mesmo tempo de descanso ou de recuperação.

Metodologia rotativa para equipes pares
A equipe com número 1 fica estacionária e os outros giram um lugar no sentido
horário a cada ronda. Exemplo com oito equipes ou jogadores.
Data
(1) v/s 2
8 v/s 3
7 v/s 4
6 v/s 5

Data
Data
Data
Data
Data
(1) v/s 8 (1) v/s 7 (1) v/s 6
(1) v/s 5 (1) v/s 4
7 v/s 2
6 v/s 8
5 v/s 7
4 v/s 6
3 v/s 5
6 v/s 3
5 v/s 2
4 v/s 8
3 v/s 7
2 v/s 6
5 v/s 4
4 v/s 3
3 v/s 2
2 v/s 8
8 v/s 7
Tabela 2 Competição rotativa para equipes pares

Data
(1) v/s 3
2 v/s 4
8 v/s 5
7 v/s 6

Metodologia rotativa para equipes impares
É similar ao exemplo de cima, com a diferença que uma equipe ficará sem jogar
nessa data. O espaço da equipe livre se denomina bye.

Data
(bye) v/s 1
7 v/s 2
6 v/s 3
5 v/s 4

Data
Data
Data
Data
Data
(bye) v/s 7 (bye) v/s 6 (bye) v/s 5 (bye) v/s 4 (bye) v/s 3
6 v/s 1
5 v/s 7
4 v/s 6
3 v/s 5
2 v/s 4
5 v/s 2
4 v/s 1
3 v/s 7
2 v/s 6
1 v/s 5
4 v/s 3
3 v/s 2
2 v/s 1
1 v/s 7
7 v/s 6
Tabela 3 - Competição rotativa para equipes ímpares

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5
6
7
Tabela 4 - Diagrama de acompanhamento de 7 equipes

Data
(bye) v/s 2
1 v/s 3
7 v/s 4
6 v/s 5

Total

Class.
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Nome do
jogador

1

2

3

4

Totais pontos

Classificação

1
2
3
4
Tabela 5 - Diagrama de acompanhamento de 4 equipes
Campeonato de finalistas
São campeonatos onde se decidem os três primeiros lugares, sendo quatro
finalistas que se enfrentam. Conta de duas rodadas, na primeira os ganhadores passam a
final e disputam o 1º e 2º lugar respectivamente e os perdedores o 3º e 4º lugar
respectivamente.
Campeonatos por Eliminação
Em cada rodada é eliminada a metade dos participantes, se não tem outra chance
de participar o campeonato se chama de Simples Eliminação, se os perdedores fazem
outro campeonato paralelo se chama de Dupla Eliminação.
As rodadas se calculam elevando a potência do número 2 tantas vezes como seja
necessário para igualar ou ultrapassar o número de participantes. Exemplo com 8
participantes, para alcançar esse número é necessário elevar 3 vezes a potencia de 2,
assim o número de rodadas será 3. As potências de 2 são: 2 – 4 – 8 – 16 – 32 – 64.
Simples Eliminação
A
1

B
C
D
E
F
G
H

5
2
7

2

3
2

6

4

Figura 5 Campeonato - Simples eliminação
No caso que o número de competidores não seja igual a uma potência de 2, se
considera a potência de 2 imediatamente superior ao número de participantes, a esta
potência se resta o número de participantes, obtendo-se o número de bye. Estes não
participam da primeira rodada, distribuindo-se acima e abaixo do diagrama.
Conhecimentos sobre organização de eventos
Itens a serem verificados nos eventos: campeonatos, festivais e similares.
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Comissão Organizadora: Responsável pelo evento.
Eventos
Sim
Reunião de integração
Delimitar os objetivos do evento
Obter autorização para realizar o evento
Designar o diretor ou responsável pelo evento
Elaborar informe à Federação ou Instituições patrocinadoras
Tabela 6 - Lista de checagem de eventos –1

Não

Data

Funções do Diretor ou responsável pelo evento (Secretário executivo da Comissão
do evento).
Eventos
Sim Não
Data
Elaborar o regulamento do evento
Discussão do regulamento com a Comissão Organizadora
do evento
Programação das datas do evento
Escolha dos participantes
Comunicar o regulamento aos participantes
Solicitar autorizações e apoio da polícia e de bombeiros
No caso o evento inclua menores de idade, solicitar
autorização dos pais
Preparar formulários de autorização
Preparar e enviar os convites
Fazer um orçamento do evento
Levar as informações à Comissão Organizadora do evento
Tabela7 - Lista de checagem de eventos – 2

Comissão de prêmios ou lembranças
Eventos
Sim
Não
Elaborar o orçamento
Levá-lo à discussão da Comissão Organizadora do evento
Selecionar o tipo de prêmio ou lembrança:
- Diplomas
- Medalhas
- Copas
- Placas de reconhecimento
Planificar o gravado das copas, medalhas e Placas
Planificar a exibição dos prêmios
Tabela 8 - Lista de checagem de eventos – 3

Comissão ou responsável pelas finanças
Eventos
Sim
Elaborar orçamento geral
Levá-lo a discussão da Comissão Organizadora do evento
Apresentar idéias para financiar o evento:

Não

Data

Data
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Vendas de ingressos
Venda de Programas ou Foulders
Direitos de televisão
Venda de espaços de propaganda
Concessão de espaços para venda de produtos
Donativos
Administração dos recursos
Controle diário do caixa
Controle da venda de ingressos
Apresentação do balance final (prestação de contas)
Tabela 9 - Lista de checagem de eventos – 4
Comissão ou responsável pelas instalações e equipamentos
Eventos
Sim
Não
Elaborar orçamento
Levá-lo a discussão da Comissão Organizadora do evento
Selecionar, obter e deixar em perfeitas condições as
instalações e equipamentos necessários ao evento seja
para:
O Campeonato ou evento
Para treinamento o descanso de artistas
Planificar compra de equipamentos
Inspecionar:
Iluminação
Ventilação, calefação
Sistema de sons
Sala de vestiário de juízes
Sala de massagem
Sala de reparações de material
Inspeção prévia das instalações ao evento
Tabela 10 - Lista de checagem de eventos – 5
Comissão responsável pelos árbitros e juízes do evento
Eventos
Sim
Não
Elaborar orçamento
Levá-lo a discussão da Comissão Organizadora do evento
Preparação de lista de árbitros e/ou juízes e seus auxiliares
Confirmar a presença e participação dos árbitros e/ou
juízes
Providenciar materiais específicos do evento:
- Apitos
- Alto-falantes
- Bandeiras
- Formulários
- Outros
Tabela 11 - Lista de checagem de eventos – 6

Data

Data
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Comissão de fiscalização ou tribunal arbitral
Evento
Sim
Não
Escolha dos integrantes
Tabela 12 - Lista de checagem de eventos – 7

Comissão de inscrições e de habilitação dos participantes
Eventos
Sim
Não
Elaboração do regulamento de participação
Confeccionar e enviar os formulários de inscrição
Aceitação e confirmação das inscrições
Controlar os participantes e determinar se podem ou não
participar
Tabela 13 - Lista de checagem de eventos – 8
Comissão ou encarregados pela alimentação
Eventos
Sim
Não
Elaborar orçamento
Levá-lo a discussão da Comissão Organizadora do evento
Preparar os lugares de alimentação
Supervisar os lugares escolhidos
Preparar menus ou dietas especiais
Fixar horário das refeições
Notificar a cada delegação o valor das refeições
Tabela 14 - Lista de checagem de eventos – 9
Comissão ou encarregados pelo alojamento
Eventos
Sim
Não
Elaborar orçamento
Levá-lo a discussão da Comissão Organizadora do evento
Procurar e fazer reservas em:
- Hotéis
- Lares de estudantes
- Centros esportivos
- Centros militares
- Centros religiosos
- Escolas
- Outros
Notificar a cada delegação o valor do alojamento
Distribuir os alojamentos
Preparar lista de alojados em cada local
Preparar o regulamento do alojamento
Tabela 15 - Lista de checagem de eventos – 10
Comissão ou encarregados pelo transporte
Eventos
Sim
Elaborar orçamento
Levá-lo a discussão da Comissão Organizadora do evento

Não

Data

Data

Data

Data

Data
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Providenciar transporte para participantes que estejam
longe do local do evento
Providenciar transporte para levar aos participantes aos
locais de treinamento, alimentação e visitas à lugares
turísticos:
Caminhão
Ônibus
Carros
Outros
Providenciar transporte das autoridades
Distribuir plano da cidade
Tabela 16 - Lista de checagem de eventos – 11
Comissão ou encarregado das relações públicas e propaganda
Eventos
Sim
Não
Elaborar orçamento
Levá-lo a discussão da Comissão Organizadora do evento
Divulgar o evento com os possíveis participantes
Estabelecer contato com a imprensa (escrita, oral e
televisiva)
Preparar material impresso e fotográfico
Impressão de programas e/ou Folders
Preparar adesivos, botons, bandeiras do evento
Preparar presentes ou lembranças para todos os
participantes
Tabela 17 - Lista de checagem de eventos – 12
Comissão ou encarregado pelo Serviço Médico
Eventos
Sim
Não
Elaborar orçamento
Levá-lo a discussão da Comissão Organizadora do evento
Obter o pessoal necessário:
Médico
Enfermeira
Bombeiros
Outros
Fixar os horários e local de atendimento
Regulamentar o exame médico
Preparar Sala de Massagem
Providenciar os equipamentos e medicamentos
necessários
Elaborar informes ou ocorrências de cada acidente
Providenciar serviço de Ambulância
Supervisar
Tabela 18 - Lista de checagem de eventos – 13

Data

Data

Pessoal necessário
Eventos
Administrativo

Sim

Não

Data

121
Serviços gerais e de limpeza
Manutenção dos equipamentos:
Elétricos
Mecânicos
Lavanderia
Vendedores de ingressos
Porteiros e guias (lanterninhas)
Outros
Tabela 19 - Lista de checagem de eventos – 14
Materiais necessários
Eventos

Sim

Não

Data

Mesas
Cadeiras
Material de Secretaria
Computadores
Sistemas de comunicação
Outros
Tabela 20 - Lista de checagem de eventos – 15

Educação Física na 3ª série: Criando Líderes comunitários para a comunidade
Objetivos: Facilitar a apropriação de todos os conhecimentos necessários à organização
e administração das manifestações da cultura corporal que são utilizadas e produzidas
pelos integrantes da comunidade à qual a escola pertence. Fazer com que os alunos
desenvolvam estas manifestações com grupos de interesses de alunos, pais, professores,
funcionários da escola e pessoas da comunidade onde a escola está inserida.
Estratégias de ensino:
 Levantamento das manifestações da cultura corporal utilizadas e produzidas
pelos integrantes da comunidade onde a escola esta inserida.
 Levantamento dos interesses dos integrantes da comunidade onde a escola esta
inserida.
 Delimitar as manifestações da cultura corporal que podem ser realizadas,
organizadas e gerenciadas pelos alunos desta série.
 Supervisionar o funcionamento de cada uma das atividades.
 Aplicação dos conhecimentos pelos alunos na organização de eventos
esportivos recreativos na comunidade onde a escola esta inserida.
 Identificar especificidades em cada uma das manifestações da cultura
corporal.
 Distribuir aos alunos nos grupos de atividades extra-programáticas que
funcionam na escola e nos espaços comunitários.
 Criar espaços para as manifestações da cultura corporal nas atividades extraprogramáticas, de acordo com os interesses dos integrantes da comunidade
onde a escola esta inserida.
 Analisar na aula de Educação Física o funcionamento das atividades
discutindo com os alunos os problemas encontrados, utilizando o princípio
Ação-Reflexão-Ação.
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No caso de uma manifestação da cultura corporal considerada importante
pelos integrantes da comunidade onde a escola esta inserida e que a escola não
possua um aluno com os conhecimentos suficientes para gerenciá-la, procurar
à pessoa que possuam o domínio técnico de tal atividade.
É obrigação de o professor supervisionar, apoiar e orientar nos aspectos
pedagógicos todas as atividades que estão sendo oferecidas.

Conteúdos de trabalho
Há uma Lista de atividades que podem ser desenvolvidas e gerenciadas pelos
alunos da segunda e terceira série do Ensino Médio junto com os conhecimentos
necessários que o requerem:
 Aulas de recuperação para alunos de séries anteriores por alunos que possuam
um domínio de algumas áreas ou conhecimentos.
 Organizar grupos de interesse em Condicionamento Físico.
 Organizar grupos de interesses nas diferentes manifestações da cultura
corporal: Esportes, Dança, Teatro, Coro, Ginástica Geral, Capoeira, etc.
 Organizar as festas cívicas da Escola, desfiles, bandas, fanfarras.
 Organizar as manifestações culturais próprias do calendário escolar: festas
juninas.
 Organizar Centros de Tradições Culturais de diferentes regiões, dependendo
da quantidade de pessoas da comunidade que pertencem à uma particular
forma cultural (Centro de Tradições Gaúchas; Centro de Tradições
Nordestinas; Centro de Tradições Japonesas, etc.).
 Organizar eventos esportivo-recreativos tais como: campeonatos,
apresentações, encontros, bailes beneficentes.
 Organizar grupos de estudo e de interesse tais como grupos religiosos,
culturais (grupo ou clube de astronomia, de matemáticas, de poesia, pintura,
cerâmica, tricô, culinária, computação ou internautas, etc.)
 Organizar grupos de vivência e de prática de danças (de salão, populares,
regionais, funk, etc.)
 Organizar grupos ou clubes de pagode, de música moderna, de violão, etc.
 Organizar, administrar e ensinar em grupos de desportos, tais como atletismo,
voleibol, futebol, basquetebol, handebol, skate, montam bike, rapel, escaladas
em muro, badminton, surf, beisebol, tênis, caminhadas. Canoagem, entre
outras.
 Organizar grupos de interesse em atividades relacionadas com a natureza, tais
como passeios ecológicos, visita a zoológicos ou parques, museus, trilhas,
carreiras ou marchas orientadas, montam bike, acampamento, etc.
 Dependendo da região, organizar atividades relacionadas aos ecossistemas
próprios tais como, canoagem, pesca esportiva, floricultura, jardinagem,
equitação, etc.
Avaliação para o Ensino Médio
Ao oferecer uma proposta de Educação Física para o Ensino Médio, acreditamos
que o aluno, mais do que receber informações deve estar motivado e capacitado para
buscar, com a pesquisa e as experiências do dia-a-dia, as informações necessárias para
gerenciar manifestações culturais na comunidade, facilitando desta forma sua integração
no mundo social.
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A avaliação será oferecida pela própria comunidade que esta usufruindo das
manifestações culturais, assim, o aluno e o professor devem estar atentos para recolher
estas informações e realizar uma avaliação de espírito crítico-superador, para que o
aluno possa utilizar estas informações para reformular, melhorar ou aprimorar o
desenvolvimento da manifestação que ele esta oferecendo, assim, o aluno aprenderá não
só a receber as informações e conhecimentos, mas, a aplicar estes conhecimentos na sua
comunidade. Assim a avaliação sugerida para o professor é feita através do
compromisso do aluno em desenvolver as tarefas que ele escolheu.
Para finalizar gostaríamos de oferecer um resumo das idéias que permearam
tudo o livro:
Pensando o papel de formação humana no espaço educacional Maturana e De
Rezepka (1995, p.13-18), relacionam dez aspectos que julgam necessários para uma
educação integral e atuante do aluno soberano:
1. A escola como um espaço artificial de convivência, deve permitir que os
alunos, como seres humanos que são, respeitem a si e aos outros, adquirindo uma
consciência social e ecológica, de modo que possam atuar com responsabilidade e
liberdade na comunidade a que pertencem.
2. Para que as intenções do item 1 se realizem, é necessário considerar o aluno
no presente e não como uma preparação para o futuro. Desta forma, o olhar do professor
não deve estar dirigido para o resultado e sim para o processo. Da mesma forma, a
educação deve estar centrada na formação humana, mesmo que ela se realize através da
aprendizagem técnica, na realização do aspecto de capacitação da tarefa educacional.
3. A tarefa da escola é proporcionar a seus alunos condições para que estes
reflitam sobre suas ações, ampliando esta capacidade, de forma que possam contribuir
para a conservação ou transformação do mundo onde vivem, sendo coerentes com a
comunidade e o contexto que os cercam. As situações para que isto ocorra, devem ser
vivenciadas em espaços de ação, com intenção contínua de olhá-las e modificá-las
quando assim seja necessário.
4. Sendo a educação um processo de transformação e convivência, os alunos
também se transformam pela maneira coerente que o professor age e como expressa o
seu emocionar.
5. O que nos guia na vida cotidiana são as emoções. Estas emoções são
dinâmicas corporais que acontecem em nosso espaço relacional. Nós, como seres
humanos, pertencemos a uma história amorosa, sem agressão ou sem competição.
Ficamos doentes quando o amor nos é negado. Neste sentido, na escola devemos
corrigir o fazer e não o ser do aluno.
6. Na construção do conhecimento humano, o diálogo exerce papel fundamental,
entrelaçando-se com o emocional. Desta forma, as conversas relativas à formação
humana e à capacitação são separadas conceitualmente, de modo a permitir um melhor
entendimento do professor, para que este possa ter um melhor relacionamento com seus
alunos, de acordo com a biologia do amor, porém ambas fazem parte do processo de
humanização.
7. Os valores de cooperação não devem ser discutidos dentro da escola. Eles
devem ser vivenciados no recinto da escola. A preocupação não deverá ser a de formar
cidadãos úteis e responsáveis (cidadão funcionário) e, sim, pessoas que respeitem a si
próprias e aos outros. Também, não deve ter a preocupação em preparar o aluno para o
futuro, mas sim propiciar que ele cresça no presente integrado à sua comunidade
(cidadão soberano).
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8. Tanto o professor como os alunos são fundamentais no processo de formação
humana e capacitação, pois estes possuem tudo que necessitam para que isto ocorra. O
aluno e professor são iguais na capacidade de emocionar-se, porém são diferentes em
seu modo de ser e de pensar, pois tiveram histórias de vida diferentes. Aceitar a
legitimidade do aluno é, pois, respeitar estas características, valorizá-las e acolhe-las.
9. A tarefa educativa deve ocorrer do ponto de vista da biologia do amor e
quando for necessário que se façam correções ao aluno, estas devem ocorrer no seu
modo de fazer e não na forma de ser. Do mesmo modo deve-se trabalhar a formação de
professor, esperando que trate seu aluno de forma reflexiva, permitindo que olhe o seu
emocionar-se, assim como reconhecer seu espaço de capacitação que vive a cada
momento.
10. O espaço emocional, como espaço de convivência na biologia do amor, deve
ser um espaço amoroso e de encantamento do ver, olhar, tocar e refletir. Espaço onde
aluno e professor devem encontrar-se sem prejuízo e sem outras urgências, além da
tarefa que tem por realizar. As emoções influenciam diferentemente a inteligência. Só o
amor a amplia, pois que a inveja, a ambição e competição exacerbada a reduzem. Os
diferentes tempos de aprendizagem devem ser respeitados e as diferentes formas de ser,
mais que respeitadas devem ser acolhidas.
A capacitação como um instrumento do recurso operacional no processo
educativo, relaciona cinco aspectos para serem somados à formação humana
(MATURANA e De REZEPKA, 1995, p.18-20).
1. A capacitação se dá quando esta ocorre num clima de muito acolhimento e
respeito entre professor e aluno, partindo do pressuposto que é desta forma que a
inteligência se amplia.
2. A capacitação requer liberdade de reflexão e confiança. Só é possível se o
professor reconhecer que todos os seres humanos têm a capacidade e a inteligência para
aprender. Para que isto aconteça, o professor deve valorizar o fazer, despreocupando-se
com o caráter competitivo.
3. A capacitação se desenvolve na capacidade de fazer e de reflexão sobre este
fazer, responsabilizando-se pelas conseqüências ou resultados de este fazer.
4. O professor só pode contribuir para a capacitação dos seus alunos, agindo da
mesma forma sempre (ser previsível e confiável) sendo coerente em suas ações.
5. As crianças quando chegam ao espaço escolar, trazem na sua bagagem suas
vivências culturais, que se sincronizam entre o fazer e as suas emoções, configurando a
sua personalidade como seu ser e seu instrumento de ação e reflexão. Por isto a escola
não deve desprezar os conhecimentos anteriores da criança. Más, iniciar o processo
educativo a partir das experiências delas dentro de sua cultura, Assim se observa
facilmente que o objetivo do professor é que seu aluno amplie seus conhecimentos para
além do conhecimento de senso comum.
Estes quinze aspectos só terão valor em uma educação que cumpra o papel de
formação humana, pois a nossa cultura atual nega valores, espiritualidade, honestidade,
justiça, descartando a oportunidade dos alunos a vivenciá-las e, conseqüentemente, de
serem verdadeiramente aprendidas.
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CAPITULO 6
EPÍLOGO
Experiência na Implantação da Proposta Multicultural
Prof. Dr. Jorge Sergio Pérez Gallardo
Livre docente FEF/UNICAMP
jsperezgallardo@gmail.com
No ano 2015 foi aplicada a Proposta Multicultural numa unidade de um Colégio em Rio
de Janeiro.
Na implantação houve a necessidade de adequar os vários conteúdos oferecidos pelos
PCNs às características da escola.
A Educação Física segundo a nova Proposta (2008) parte de cinco grandes eixos de
conteúdo – jogo, esporte, ginástica, luta e atividade rítmica – os quais se cruzam com
os seguintes eixos temáticos atuais e relevantes na sociedade atual:


Corpo, Saúde e Beleza: doenças relacionadas ao sedentarismo (hipertensão,
diabetes, obesidade, etc.), determinados padrões de beleza, produtos, práticas
alimentares e de exercícios físicos que colocam jovens diante do espelho,
preocupados com o cuidado do corpo e da saúde.



Contemporaneidade: o aumento do fluxo de informações influencia os conceitos e
as relações que as pessoas mantêm com seus corpos e com as outras pessoas,
gerando atitudes preconceituosas em relação a diferenças de sexo, etnia,
características físicas etc.



Mídias: televisão, rádio, jornais, revistas e sites da Internet influenciam o modo
como os alunos percebem, valorizam e constroem suas experiências de Se
Movimentar no jogo, esporte, ginástica, luta e atividade rítmica, e muitas vezes,
baseiam-se em modelos que atendem interesses mercadológicos, que precisam
passar por uma análise crítica.



Lazer e Trabalho: os conteúdos da Educação Física devem ser incorporados como
possibilidades de lazer no tempo escolar e fora dele, de maneira autônoma e crítica;
importância do controle do próprio esforço físico e direito ao repouso e lazer no
mundo do trabalho.

Isto motivou uma rica discussão e a adequação aconteceu de maneira fácil e dinâmica.
O primeiro a ser discutido foi às características da Escola, a que foi representada como
Continente.
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1. Continente ou as Limitações
Na Escola existem limites de tempo, espaço, materiais e de amplitude e profundidade
para os conhecimentos que são oferecidos.
Na escola tradicional a aula de Educação Física tem duas horas pedagógicas por
semana, isto é aproximadamente entre 90 a 100 minutos, aqui é necessário descontar os
minutos da freqüência e os de liberação para que os alunos enxuguem seu suor e
realizem sua limpeza, isto reduz a aula a um tempo efetivo de aula de aproximadamente
70 minutos.
A quantidade de alunos por classe é de aproximadamente entre 30 a 40 alunos. Sobre a
responsabilidade de um só professor.
O ano letivo está dividido em quatro bimestres e cada bimestre tem de 8 a 9 encontros
ou aulas.
Isto o pode ser ilustrado com um “Container” ou contendedor, uma espécie de estante
onde devem organizar-se os conteúdos do ano letivo:
Espaço destinado a colocar os conteúdos

Conteúdos das manifestações da Cultura Corporal
Os conteúdos sugeridos pelo PCNs.
A Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) discursa que a
finalidade da Educação Física deve ser repensada e sua ação educativa, transformada
segundo um enfoque cultural, isto é, levando em conta as diferenças culturais
manifestadas pelos alunos em certos contextos. Também defende que a Educação Física
escolar deva tratar pedagogicamente de conteúdos culturais relacionados ao
movimentar-se humano expresso de diversas formas: jogos, ginásticas, danças e
atividades rítmicas, lutas e esportes.

128
Esta quantidade de conteúdos ou eixos temáticos impossibilita a sua
implementação ordenada e se termina administrando os conteúdos pelas suas
características lúdicas e de interesse, más, sem uma planificação.

Para facilitar a implantação comparamos os conteúdos da Cultura Corporal com os
blocos de LEGOS.

Os Conteúdos do Ensino Fundamental foram separados em dois eixos:
Um eixo vertical que agrupa aos conteúdos que se devem tratar no Ensino Fundamental
e outro eixo com conteúdos que devem ser tratados de forma horizontal ou transversal,
de acordo com as necessidades da turma (escolhendo o melhor momento para tratar de
estes conteúdos)
Eixo vertical: Esportes; Danças; Jogos e Brincadeiras; Lutas ou Artes Marciais;
Capoeira; Ginásticas; e Atividades expressivas.
Eixo horizontal ou transversal: Conhecimentos sobre o Corpo; Saúde; Beleza;
Mídias; Lazer e Trabalho; Elementos das atividades de expressão corporal das Artes
Cênicas, Artes Circenses, Artes Musicais e Artes Plásticas.
Após varias reuniões onde se discutiu esta forma de agrupar os conteúdos, as Lutas e a
Capoeira foram consideradas esportes e por esta razão incorporada neste eixo. As
atividades rítmicas e expressivas foram agrupadas no eixo manifestações artísticas e
circenses. Em relação ás Ginásticas, elas se compõem de Ginástica Artística (masculina
e feminina); Ginástica Rítmica; Ginástica Acrobática e Ginástica de Trampolim (Mini
trampolim, Duplo trampolim; Cama Elástica; e Tumbling). Todas foram consideradas
esportes e as Ginásticas Formativas (Ginástica Natural e Ginástica Construída e
Ginástica Geral ou Ginástica para Todos) sei consideraram que elas estão na formação
da condição física, na facilitação de aquisição de habilidades motrizes, e na preparação
de trabalhos coreográficos grupais, por tanto correspondem ao eixo horizontal ou
transversal, já que sempre estão presentes nas aulas de Educação Física escolar. Assim,
se chegou a quatro eixos temáticos verticais:
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1. Jogos e brincadeiras
2.- Danças
3.- Esportes
4.- Manifestações artísticas e circenses
As atividades com e na natureza e os conhecimentos sobre o corpo, as Ginásticas
formativas e a nutrição podem ser vistos transversalmente nas diferentes séries. Assim
também ocorre com as Artes Musicais, Artes Plásticas e Expressão corporal, que são
conteúdos que compartimos com outras áreas do conhecimento.
Estes quatro blocos devem estar distribuídos de forma equilibrada dentro do currículo
escolar

Distribuição das Manifestações da Cultura Corporal Patrimonial por eixos nos
quatro bimestres do ano letivo do Ensino Fundamental
Distribuição

Jogos
brincadeiras

e

Danças
cirandas

e

Esportes

Manifestações
Artísticas
Circenses

1° ano família e
localidade
2° ano regional
3° ano Nacional
4° ano América
Latina e caribe

Fundamental manter o equilíbrio na distribuição, já que todas as manifestações devem
ter o mesmo valor na construção da cidadania dos alunos.

e
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Distribuição das Manifestações da Cultura Corporal Popular por eixos nos quatro
bimestres do ano letivo do Ensino Fundamental de 5ª a 8ª serie
Distribuição

Jogos
brincadeiras

e

Danças e cirandas

Esportes

Manifestações
Artísticas
Circenses

e

5° ano Local
6° ano regional
7° ano Nacional
8° ano Universal

Fundamental manter o equilíbrio na distribuição, já que todas as manifestações devem
ter o mesmo valor na construção da cidadania dos alunos.
É possível fazer alterações, porém, mantendo o equilíbrio e a proporção nos conteúdos,
por exemplo, fazer duas aulas de dança no período de festas, porém recuperando as duas
aulas no conteúdo transferido. É difícil e se precisa mais experiência.
As regras do Jogo
Si as crianças (e suas respectivas famílias) tem um baixo Capital Cultural Patrimonial, o
professor deverá ampliar este capital, o próprio professor pesquisa as Manifestações da
Cultura Corporal Patrimonial e quando corresponda da cultura Contemporânea ou
Popular.
As Manifestações da Cultura Corporal deverão ser indagadas e investigadas pelos
“próprios alunos”. O professor de forma paralela deve pesquisar para desvendar os
Códigos Simbólicos que estruturam e organizam estas manifestações, sobre tudo
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aqueles códigos que pelas suas características permanecem ocultos, já que esses códigos
são os mais perigosos porque manipulam de forma inconsciente aos alunos.
Quando as propostas pesquisadas pelos alunos foram muitas, não todas poderão ser
vistas e desenvolvidas no bimestre que corresponda a essas manifestações. Por tanto,
entre todos devem escolher aquelas manifestações que os alunos encontrem mais
interessantes.
O professor deve pesquisar e levar para turma vídeos e imagens das Manifestações da
Cultura Corporal em estudo, para ampliar o repertorio cultural e facilitar a detecção dos
Códigos Simbólicos ocultos.
“O PROTAGONISTA É O ALUNO” não o professor, este apóia o desenvolvimento
da criatividade dos alunos.
O aluno deve obter o domínio conceitual do tema e uma vivencia prático do mesmo.
Distribuição dos conteúdos na 9ª série do Ensino Fundamental
Primeiros dos bimestres. Conteúdos e conhecimentos da Preparação Física Geral
Terceiro e Quarto bimestre: Conteúdos e conhecimentos da Preparação Física específica
das manifestações da cultura corporal que os alunos praticam.
Distribuição

Preparação Física Geral

Preparação Física Específica

9ª Série

Trabalho num bimestre
Um bimestre tem oito encontros, no primeiro o professor deve explicar o tema do
bimestre, fundamentar e analisar de forma histórico crítica estas manifestações;
organizar os grupos de pesquisa e trabalho, repartindo entre estes grupos os temas a
serem pesquisados e as datas dos seminários (tudo deve ficar muito claro neste primeiro
encontro)
Dos sete encontros restantes, um dele (o último) deve ficar para fazer as avaliações
grupais (composições coreográficas) Os alunos devem conhecer antecipadamente a
forma como serão avaliado.
Os seis encontros restantes estão destinados a apresentação dos temas por parte dos
grupos e a vivencia. Os grupos de alunos seminaristas devem ser avaliados.
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Distribuição da carga horária para cada tema
1
2
3
4
5
Apresentação
do tema pelo
professor e
distribuição
dos grupos
de pesquisa

Apresentação
e Avaliação
dos
seminários e
vivencia

Apresentação
e Avaliação
dos
seminários e
vivencia

Apresentação
e Avaliação
dos
seminários e
vivencia

Apresentação
e Avaliação
dos
seminários e
vivencia

6

7

8

Apresentação
e Avaliação
dos
seminários e
vivencia

Apresentação
e Avaliação
dos
seminários e
vivencia

Apresentação
e Avaliação
Final dos
grupos

A avaliação deve contemplar a avaliação dos seminários e a avaliação global em cada
bimestre.
Educação Física na 1ª série: Conhecendo e administrando o corpo
Conhecimento e desenvolvimento do potencial de seu próprio corpo. A idéia é
que este conhecimento seja para que o aluno o aplique para seu próprio
desenvolvimento e aplicação dos conhecimentos para situações especificas de pratica.
1. Objetivo Específico da série:

Identificar as manifestações da cultura corporal que são produzidas e
consumidas pelos alunos de sua turma. Analisar estas manifestações desde o ponto de
vista das capacidades biológicas (capacidades físicas necessárias para a prática destas
manifestações), do ponto de vista dos aspectos comportamentais de tais práticas (para
identificar o nível de dificuldade e complexidade destas manifestações) e desde o ponto
de vista sócio cultural para identificar os códigos simbólicos ocultos destas
manifestações e aplicá-los com os alunos de sua classe.

Educação Física na 2ª série: Criando Líderes comunitários para a escola.
Objetivo Geral.
Facilitar a apropriação de todos os conhecimentos necessários à organização e
administração das manifestações da cultura corporal que são utilizadas e produzidas
pelos alunos da escola. Fazer com que os alunos desenvolvam estas manifestações com
grupos de interesses de alunos no espaço extra-escolar. Aumentar o Capital solidário
dos jovens.
Objetivo Especifico para o primeiro semestre: Aprender a organizar e administrar
grupos de interesses em práticas educativo-físicas.
Objetivo Especifico para o segundo semestre: Aplicação dos conhecimentos
adquiridos no 1º semestre. Organização de eventos e/ou campeonatos.
Educação Física na 3ª série: Criando Líderes comunitários para a comunidade
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Objetivo Geral: Facilitar a apropriação de todos os conhecimentos necessários à
organização e administração das manifestações da cultura corporal que são utilizadas e
produzidas pelos integrantes da comunidade à qual a escola pertence. Fazer com que os
alunos desenvolvam estas manifestações com grupos de interesses de alunos, pais,
professores, funcionários da escola e pessoas da comunidade onde a escola está inserida.
Objetivo Específico: Analisar nas aulas de Educação Física o funcionamento das
atividades dos alunos, discutindo com eles os problemas encontrados, utilizando o
princípio Ação-Reflexão-Ação.
Estratégias para o Ensino Médio
No inicio do ano letivo fazer um levantamento com os alunos das manifestações da
cultura corporal que eles mais gostam de praticar.
Criar pequenos grupos de interesse para trabalhar no desenvolvimento destas
manifestações. Se tem muitos alunos com os mesmos interesses, fazer vários pequenos
grupos.
Verificar junto com a direção da Escola a disponibilidade de espaços e de materiais para
a realização e desenvolvimento das práticas extraclasse.
Criar junto com os alunos os critérios de avaliação por compromisso.

Qualquer dúvida sobre a implementação, por favor, entre em contato por intermédio dos
emails: jsperezgallardo@gmail.com
profbrunocastro@gmail.com

Na internet consultar os seguintes links:
http://gimnasiaritmicaformativa.blogspot.com/
http://jorgeperezgallardo.pressbooks.com/
http://llinzmayer.wordpress.com/
http://luislinzmayer.blogspot.com/
http://www.dailymotion.com/video/x8tndw_paulekman-emociones-1_school
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Distribuição do Conhecimento no Currículo de Preparação Profissional do
Professor de Educação Física
Durante a aplicação da Proposta Curricular Multicultural num Colégio de Rio de
Janeiro no ano 2015, inevitavelmente as reflexões recairiam no Currículo de Preparação
Profissional dos Professores de Educação Física.
Tema que não era em absoluto desconhecido pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em
Educação Física Escolar (GEPEFE). Isto nos levou a reformular o currículo e estas são
as principais reflexões:
1. Qual é o Campo de Intervenção do professor de Educação Física escolar: Ele
está constituído pelas Instituições de Educação Formal (Educação Infantil;
Ensino Fundamental e Ensino Médio) e as diferentes atividades que podem ser
desenvolvidas com a Comunidade nos Clubes, Academias, Ginásios, Quadras
Poliesportivas, etc. Por estas razoes podemos identificar quatro grandes núcleos:
Educação Infantil; Ensino Fundamental; Ensino Médio; e Comunidade.
2. No Núcleo Comunidade se encontram as atividades extraclasses e as da
comunidade escolar (alunos, professores, funcionários, pais e amigos da escola),
as que podem ser desenvolver dentro da própria escola ou em centros
comunitários, tais como clubes, estádios, centros comunitários, etc.
Quais são os conhecimentos necessários para uma intervenção eficaz e eficiente em
cada um dos Núcleos?
Características: neste é o período onde se encontram a maioria dos períodos críticos e
sensíveis do ser humano, em estes períodos o ser humano tem o máximo de
desenvolvimento de suas capacidades e habilidades quando é bem estimulado e bem
alimentado.
Educação Infantil:
 Sobre o desenvolvimento das Capacidades que intervém durante a execução das
diferentes manifestações da cultura corporal.
 Sobre como ocorre à aprendizagem e controle das diferentes Habilidades
(naturais e adquiridas) que intervém durante a execução das diferentes
manifestações da cultura corporal (Crescimento; Maturação e Aprendizagem).


Formas de estimular o desenvolvimento da Aprendizagem conceptual y prática
das habilidades que são parte das diferentes manifestações da cultura corporal.
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Conhecimentos sobre os códigos simbólicos que se encontram nas diferentes
manifestações da cultura corporal que são parte da Infância. Manifestações de
Jogos e Brincadeiras; Danças e cirandas do patrimônio cultural da família, da
região e nacional.



Sobre Esportes a Atividades aquáticas.



Sobre Artes Expressivas e Circenses da cultura originaria ou autóctone;
folclóricas e populares (Criação e Teatralização de Contos, Mitos e Lendas).



Sobre uma história crítica e superadora das Instituições de Educação Infantil.



Sobre Ginástica Formativa, especialmente ginástica Natural.

Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série
Características: neste é o período os alunos se encontram no período de sociabilização,
onde passam e interagir com crianças de origens diferentes e com instituições muito
mais formais.


Sobre uma história crítica e superadora das Instituições de Ensino Fundamental.



Sobre as manifestações da cultura corporal patrimonial das Danças autóctones,
regionais, nacionais e de América Latina.



Sobre as manifestações da cultura corporal patrimonial dos Esportes autóctones,
regionais, nacionais e de América Latina.



Sobre as manifestações da cultura corporal patrimonial dos Jogos e Brincadeiras
autóctones, regionais, nacionais e de América Latina.



Sobre as manifestações da cultura corporal patrimonial das Artes Cênicas e
Circenses autóctones, regionais, nacionais e de América Latina.

Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série
Características: neste é o período os alunos se encontram no período de erotização e
sexualidade onde o corpo e os cuidados sobre o corpo são uns dos alvos principais, que
se manifestam na cultura que eles produzem e utilizam.
Conhecimentos sobre as Manifestações da cultura corporal popular das Danças locais,
regionais, nacionais e internacionais.
Conhecimentos sobre as Manifestações da cultura corporal popular dos Esportes locais,
regionais, nacionais e internacionais.
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Conhecimentos sobre as Manifestações da cultura corporal popular dos Jogos e
Brincadeiras locais, regionais, nacionais e internacionais.
Conhecimentos sobre as Manifestações da cultura corporal popular das Artes Cênicas e
Circenses locais, regionais, nacionais e internacionais.
Conhecimentos sobre o corpo e suas transformações: Sexualidade e Ética.

Ensino Fundamental de 9ª série
Características: neste é o período os alunos se encontram no período de cultivo ao
corpo, seu corpo e o que podem fazer com ele é sua principal instrumento de
reconhecimento social.


Conhecimento sobre o corpo e suas transformações: Doping.



Preparação física geral.



Preparação Física específica de cada manifestação da cultura corporal que os
alunos praticam.

Ensino Médio e Comunidade
Características: neste é o período os alunos se encontram no estagio ideal para o
desenvolvimento do capital solidário da juventude.


Sobre uma história crítica e superadora das Instituições de Ensino Médio e da
comunidade.



Conhecimentos sobre a Formação de Líderes Comunitários.



Conhecimentos sobre Organização e Gerenciamento de Eventos e Atividades
Esportivo/recreativas.



Recreação e Tempo Livre.



Atividades em e com a Natureza: Esportes de aventura na escola (Escalada;
Atividade Física no Médio Ambiente Natural.



Estágios Supervisionados nos diferentes núcleos.



Prática Supervisionada.

Outros Conhecimentos Fundamentais
A investigação em e na Educação Física em suas diferentes orientações (Biológica;
Neuro comportamental ou Psicológica; e Socioculturais).
Comunicação e Linguagem, com ênfases na Linguagem corporal.
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Seminário ou Trabalho de Final de Curso.
Eletivos de Prática em diferentes Manifestações da cultura corporal.
Antropologia.
Sociologia.
Didática da Educação Física.

Elementos que deve ter uma disciplina
Todas as disciplinas que conformam o Currículo de Preparação Profissional do
Professor de Educação Física, devem ter sua orientação e contribuição á Preparação
Profissional justificada na sua EMENTA.
Assim, podemos indicar a seguinte pauta:


Nome e identificação.



Síntese na qual se justifique o porquê da disciplina e sua relação com os
objetivos educacionais (de que forma a disciplina contribui a formação da
cidadania soberana dos alunos).



Locação no Núcleo escolar a que pertence.



Conteúdos que devem ser tratados na disciplina (em ordem de jerarquia e
relevância).



Dentro dos Conteúdos, quais conhecimentos serão abordados na disciplina.



O Planejamento dos encontros. Geralmente são 15 encontros com indicação de
seu respectivo conhecimento. Se a disciplina tem um encontro de duas horas
semanais (30 horas); três horas semanais (45 horas) e quatro horas semanais (60
horas).



No Planejamento de 15 encontros, geralmente o primeiro é para a descrição da
disciplina e a organização dos grupos de trabalho. O último encontro geralmente
se utiliza para a avaliação principal.



Colocar para cada um dos encontros o tema a ser tratado, sua bibliografia e se
possível sua videografia (ainda que não de tempo para ver os vídeos, este podem
ficar como tarefa extraclasse, mais ainda se eles foram retirados ou tenham
endereço em Youtube.
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Formas de avaliação
As formas de avaliação (diagnóstica; sumativa; acumulativa)
A avaliação diagnóstica se utiliza para ver como os alunos se encontram preparados
para a disciplina, é ideal para os encontros iniciais e não deve levar nota.
A avaliação sumativa deve ser realizada ao final de um conteúdo, para observar o grau
de aproveitamento (compreensão e interpretação do conhecimento). Deve ser grupal em
pequenos grupos (8, 10, 12 alunos), na forma de composição coreográfica.
A avaliação acumulativa ou exame final, os alunos devem ser avaliados em grupos na
forma de composição coreográfica onde os alunos demonstrem o grau de compreensão,
assimilação e interpretação dos conhecimentos teórico/práticos dos conhecimentos
adquiridos.
Se a avaliação é teórica esta deve ser em pequenos grupos (não mais de três).
Nas avaliações coletivas a nota deve ser a mesma para todos. Já que se um dos
integrantes não trabalha como deve ser, a culpa é do grupo que permitiu a este aluno.
Dessa forma contribuímos coletivamente para a formação profissional, já que não é
apenas de reponzabilidade do professor da disciplina.

Observação: Todas as Manifestações da cultura corporal devem ser tratadas a través da
análise histórica crítica superadora, na forma de seminários com suas respectivas
vivencias.

