UMA ANÁLISE DO REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO NA PRÁXIS
ESCOLAR NO ENSINO DO BASQUETEBOL
Paulo Roberto Ribas de Oliveira*1
Valdomiro de Oliveira*2

RESUMO
Este artigo é resultado do projeto elaborado e aplicado durante o período de capacitação dos
professores da rede de ensino - Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do
Paraná. De forma geral, teve como objetivo analisar a aplicabilidade da teoria crítico-emancipatória na
modalidade basquetebol, durante aulas de Educação Física na escola pública. De forma mais
específica, objetivou-se verificar a importância da teoria na prática pedagógica e de que forma ela
pode colaborar na formação dos alunos como sujeitos críticos na sociedade tendo o esporte como
meio. O estudo foi realizado no Colégio Estadual Alto da Glória do município de Palmas, Estado do
Paraná e contou com a participação seis professores da disciplina de Educação Física. Para a coleta
de dados, foi utilizado um questionário semi-estruturado com questões pré-elaboradas. Os dados
foram levantados a partir de discussões realizadas durante o período da intervenção. Os resultados
mostraram que alguns professores que atuam na rede pública de ensino da região Sudoeste do
Paraná conhecem e procura utilizar conhecimentos que vão ao encontro da teoria durante suas aulas
e de forma conclusiva esses procedimentos pedagógicos auxiliam o desenvolvimento geral da
autonomia e emancipação dos alunos e não, apenas nos aspectos motores.
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INTRODUÇÃO

Sabe-se que a Educação se constitui em um campo de essencial
importância social, política, econômica, histórica para todas as organizações sociais
e principalmente para o indivíduo, e conseqüentemente a escola vem sendo
desafiada para atender as exigências de uma sociedade cada vez mais competitiva
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e individualista, exigindo que os educadores assumam novas posturas frente aos
conteúdos determinados pelas Diretrizes Curriculares Estaduais.
No atual estágio de desenvolvimento da sociedade, o saber e a informação,
representam um patrimônio ainda mais significativo, considerando que o mundo
contemporâneo, se mostra marcado pelos avanços tecnológicos, pela produção
diuturna de novos saberes, novas técnicas e novos processos produtivos. Desta
forma, a escola enquanto instituição responsável pela construção do saber, precisa
buscar alternativas metodológicas capazes de transformar os sujeitos em cidadãos
críticos e competentes, portanto, seus objetivos vão muito além da transmissão do
saber historicamente acumulado.
É importante ressaltar que não fica fora desse contexto o ensino formal no
campo da Educação Física, pois cada vez mais está área do conhecimento vem
sendo desafiada a contribuir com novos conhecimentos, novas práticas, tendo em
vista a promoção da qualidade de vida e saúde do cidadão.
O avanço nas comunicações, o entrelaçamento de saberes oportuniza
novas demandas, e os profissionais, teóricos, pesquisadores, educadores se
debruçam nas pesquisas, nos referenciais de diferentes áreas do conhecimento para
que se possa desta maneira corresponder às expectativas do conjunto da sociedade
no que se refere à práxis desta área.
A disciplina de Educação Física, que foi concebida a partir de diferentes
concepções e conforme as análises descritas nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (1997), a prática de muitos dos profissionais que atuam nesta área do
conhecimento ainda se encontra acorrentada ao paradigma tradicional que norteou o
ensino formal nessa área.
Isto significa que ainda é muito comum que seja oportunizado aos alunos
uma práxis que prioriza os aspectos biológicos ou tecnicistas, a competição, a
prática do esporte fechada em si mesma.
A relevância deste estudo inscreve-se no seu caráter social na medida em
que toda a sociedade hoje demanda processos educativos que possibilitem a
construção de um processo crítico-reflexivo sobre a realidade social de forma
autônoma numa perspectiva de emancipação dos sujeitos.
Nesse sentido, percebe-se a demanda por uma concepção do movimento
como forma de relacionar-se com o mundo, uma concepção de Educação Física que
não dissocie esse movimento da realidade cultural e social na qual se vive.

Este estudo verificou qual a abordagem teórico-metodológica mais
adequada para ser utilizada na disciplina de Educação Física para que esta possa
contribuir significativamente no processo de formação da autonomia e da
emancipação dos alunos da educação básica da rede pública. Buscou-se ainda,
identificar nas práticas escolares atuais qual a tendência praticada pelo conjunto dos
professores da área no âmbito da Educação Básica, bem como a delimitação dos
limites e possibilidades da aplicação da abordagem crítico-emancipadora no ensino
do basquete, para o processo de desenvolvimento da autonomia e emancipação dos
alunos.
O objetivo geral consistiu-se em conhecer na realidade escolar, as
abordagens teóricas que orientam as práticas pedagógicas na disciplina de
Educação Física e as possibilidades e limites do ensino do basquetebol a partir da
abordagem crítico-emancipadora.
Os objetivos específicos que nortearam este estudo foram:
- Desenvolver pesquisa bibliográfica sobre as diferentes abordagens
teóricas do ensino da Educação Física;
- Elaborar e proceder ao levantamento de informações referentes às
práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores da escola pública no ensino
da Educação Física.
-Programar uma proposta de ensino do basquetebol, com base na teoria
crítico-emancipadora como meio de promover o saber crítico pela via do
desenvolvimento humano e do esporte visando a participação efetiva nas
transformações sociais.
O presente estudo foi realizado no Colégio Estadual Alto da Glória – Ensino
Fundamental e Médio, no município de Palmas, durante o segundo semestre do ano
de 2011, em cumprimento às atividades desenvolvidas no Programa de
Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

REFERENCIAL TEÓRICO

O mundo contemporâneo: uma análise de suas demandas educativas

A sociedade contemporânea vive um momento de sua história que vem

sendo marcada por mudanças significativas em todos os seus setores.
Transformações que ocorrem no dia-a-dia no processo econômico, político, social,
nas práticas sociais, nos valores, na cultura, na sua identidade, nas práxis
profissionais, na formação de suas gerações mais jovens.
Alguns fatores são determinantes dessas mudanças, tais como o processo
de globalização, o consumo como lógica de mercado, o desenvolvimento
tecnológico e o conseqüente avanço nos processos de informação e comunicação.
Nessa conjuntura, observa-se que no mundo contemporâneo os jovens
fazem parte de uma nova geração educada com novos e múltiplos acessos à
imagem, ao som e ao texto.
De acordo com Miranda (2004), trata-se de uma nova forma de relacionar
tempo-espaço

e

de

adquirir

conhecimentos,

habilidades,

competências

e

comportamentos. Existe nesse contexto ainda, fatores de interatividade com o
mundo exterior que foge completamente da mediação dos adultos significativos.
Como observa a autora, sem dúvida a mídia, influencia na (re) criação de novos
estereótipos de comportamento, na virtualização da realidade e na busca do
instantâneo.
Nesses meios, os jogos, a disputa, os programas apresentados remetem
sempre à competitividade, a desempenho a valorização do individual sobre o
coletivo. Daí, a necessidade educacional de promover a mediação com o mundo de
maneira humanizadora, numa relação que permita ao sujeito não somente perceber
a realidade, mas também seu papel nessa realidade, de maneira autônoma,
emancipada, sem perder de vista o seu caráter de humanidade.

O evolver histórico das abordagens teórico-metodológicas da Educação Física
Escolar

Na concepção atual a Educação Física se constitui na área do
conhecimento que introduz e integra a comunidade escolar na cultura corporal do
movimento, com o objetivo de lazer, expressão de sentimentos, afetos, emoções, de
manutenção e melhoria da saúde.
Significa dizer que a visão que se tem dessa área do conhecimento nos dias
de hoje, propõe uma ruptura com o tratamento tradicional dos conteúdos que apenas
favorece os alunos que já detém aptidões.

Para isso se pressupõe a adoção de um eixo estrutural da ação pedagógica
que aponta para uma perspectiva metodológica de ensino e aprendizagem que
defende a busca do desenvolvimento da autonomia, da cooperação, da participação
social e da afirmação de valores e princípios democráticos.
Mrech (2001, p.135), demonstra que esse compromisso com a mudança na
práxis escolar está muito ligado à iniciativa e convencimento do professor e somente
se consolida enquanto práxis na medida em que o professor concebe com clareza a
necessidade de mudança de seu papel. Explica ainda que:
De acordo com as abordagens psicogenéticas o ponto de partida é o
entendimento de que o indivíduo é o centro na busca de seu próprio
conhecimento, e a aprendizagem é o produto de atividade do sujeito e
depende do desenvolvimento de suas estruturas cognitivas (...) é ele que
desestabiliza que estimula que promove oportunidades de o aluno realizar
suas trocas com o meio social, que desequilibra que desafia, enfim, ele
deixa de ser o detentor de todo saber e autoridade para se tornar um
interlocutor que auxilia na busca de soluções para os conflitos cognitivos
ou, numa palavra assume o papel de mediador.

É nessa perspectiva que se percebe a importância de buscar um quadro
conceitual que propicie uma ação pedagógica renovadora das práticas adotadas na
disciplina escolar da Educação Física.

As possibilidades dos conteúdos curriculares do basquetebol na concepção
da teoria crítico-emancipadora

Observam-se a partir das leituras realizadas que em sua caminhada
histórica a Educação Física Escolar apresenta vários movimentos e concepções
enquanto disciplina. Oliveira (1994), explica que por muito tempo, sua ênfase recaiu
sobre aspectos biológicos e/ou tecnicistas, deixando de lado a formação de
indivíduos capazes de compreender e atuar criticamente na realidade onde se
encontravam inseridos.
Uma possibilidade que se apresenta para a inovação das práticas nesta
área do conhecimento, diz respeito ao quadro conceitual e metodológico
desenvolvido e sistematizado na publicação das pesquisas realizadas pelo Coletivo
de Autores (1992), obra na qual foi apresentada a perspectiva Crítico-Emancipadora.
Esta abordagem conceitua a Educação Física em toda a sua amplitude,
evidenciando os aspectos de caráter filosófico, ético, político e pedagógico, sem

perder de vista sua articulação com o papel social da escola, no que se refere à
percepção do aluno enquanto sujeito histórico, tendo em vista uma transformação
social compromissada com os interesses e necessidades da sua realidade social.
Atividades educativas como as que se possibilita no basquetebol acreditamse que pode se revelar pertinente, uma vez que possibilita que o professor traga
para discussão os conhecimentos científicos atrelados à técnica e a tática.
Pela prática do basquetebol pode-se determinar como objetivos diretamente
ligados ao praticante o seu desenvolvimento físico, técnico, tático, psicológico, moral
e social, o que se confirma com as palavras de Pina:
O basquetebol é constituído por uma soma de habilidades específicas ou
fundamentos de jogo, essas habilidades evoluem para situações
específicas do jogo e conseqüentemente, quando requerem maior
organização, derivam para os aspectos táticos e toda esta estrutura
depende, fundamentalmente do correto desenvolvimento de capacidades
motoras condicionantes e coordenativas. No aspecto físico, podemos
desenvolver as capacidades físicas básicas envolvidas na execução dos
fundamentos, a saber: coordenação, ritmo, equilíbrio, agilidade, força,
velocidade, flexibilidade e resistência cardiorrespiratória. A coordenação
dos movimentos é o assunto principal, não esquecendo simultaneamente
dos princípios e valores no esporte quando analisado enquanto fenômeno
cultural.
Quanto aos aspectos psicológicos e aos valores morais,
envolvidos na prática do basquetebol, podemos afirmar que o praticante
desse esporte desenvolve a confiança em si mesmo, a responsabilidade, a
sociabilidade, o espírito de cooperação, o espírito de luta, o
reconhecimento da vitória e da derrota e a agressividade criativa, que é a
determinação e a coragem para tomar decisões e realizar tarefas durante
um jogo, pois, de acordo com Dante e Valmor: o basquetebol é
considerado um esporte de cooperação e posição, como ocupação de
espaço em comum e participação simultânea. Quanto aos aspectos
técnicos serão considerados os fundamentos do jogo (controle de corpo,
manejo de bola, passes, dribles, arremessos e o rebote), as situações
decorrentes da utilização desses fundamentos e os exercícios elaborados
para a aprendizagem e o treinamento dos fundamentos e das situações.

Como se percebe os conteúdos específicos do basquetebol representa
oportunidades concretas para que o professor possa desenvolver uma nova
proposta de ensino, a partir da qual possibilite ao aluno experiências significativas de
conhecimentos para vivenciar a prática educativa, visando o desenvolvimento de sua
autonomia enquanto sujeito sócio-histórico.
Azevedo elenca diversas abordagens entre elas: a concepção de aulas
abertas; atividade física para a promoção da saúde; construtiva interacionista;
desenvolvimentista; Educação Física plural, Humanista, Psicomotricista, Sistêmica,
Crítico-Emancipatória e Crítico superadora.

A proposta crítico-emancipatória para a Educação Física entende que
juntamente com outras disciplinas do currículo escolar este conhecimento deve
contribuir para a transformação e desenvolvimento de cidadãos críticos, conscientes
e autônomos ativos e participativos de seu tempo, espaço, sociedade.
Segundo Kunz (2004), na medida em que a Educação Física logre êxito em
introduzir com competência e organização a formação de indivíduos críticos com
perspectiva emancipadora, poderia dar início a um processo concreto de rendimento
da educação do jovem no Brasil e ser imediatamente acompanhada pelas demais
disciplinas do currículo escolar. Isso porque segundo a autora somente existe uma
formação crítico-emancipadora na totalidade da escola e não isoladamente no
âmbito de uma única disciplina.
Nesta perspectiva, observa-se que não apenas o basquete pode ser
desenvolvido nas atividades escolares com objetivos que transcendem a prática
educativa. As atividades coletivas se revelam como uma possibilidade concreta de
precipitar a proposição de mudanças na práxis da disciplina para então transcender
para o todo escolar, uma vez que de acordo com Oliveira e Paes (2004), ao longo de
seu desenvolvimento este esporte tem passado por avanços tecnológicos que
modificaram sua dinâmica nas últimas décadas, exigindo do professor uma nova
proposta teórico-metodológica para o ensino do basquetebol.
Explicam ainda, Oliveira e Paes (2004, p.64-65), que a dinamicidade do jogo
requer decisões rápidas em razão das investidas dos adversários, e como tal exige
mudanças no treinamento técnico-tático, e ainda descrevem:
No processo de ensino aprendizagem do basquetebol, pretende-se
desenvolver as capacidades físicas e a aprendizagem das técnicas e
estratégias táticas, gerais, especiais e aperfeiçoamento. Deve-se
considerar a organização pedagógica dos conteúdos de forma planejada
para a aplicação prática os quais podem ser embasados nos estudos sobre
o ensino dos jogos desportivos coletivos, especialmente sobre o
basquetebol, almejando a educação e a formação dos alunos nos aspectos
individuais e coletivos. O professor-técnico deve planejar organizar e
conceber o ensino do basquetebol como uma prática pluralista,
desenvolvendo-a de acordo com suas manifestações, seus significados,
seu ambiente e em conformidade com os comportamentos dos
personagens que o praticam, independente da faixa etária destes.

Para estes autores, o professor-técnico de basquetebol deve estar
comprometido com as questões do basquetebol como uma alternativa educacional.
Isso significa que ensinar somente a técnica e a tática não estará suficiente, é

preciso que a visão do profissional esteja comprometida com o desenvolvimento
integral de seu aluno, com a promoção de sua emancipação diante do esporte, das
exigências deste para o sucesso no empreendimento do domínio de suas técnicas e,
sobretudo a emancipação para a vida de seu aluno.
Portanto, verifica-se que a abordagem crítico-emancipadora apresenta-se
como uma possibilidade de ensino. De acordo com Kunz (2004, p.131), é necessário
que cada disciplina se torne um verdadeiro campo de estudos e de pesquisa.
Também para a educação física. Afinal de contas os alunos visitam a escola para
estudar e não se divertir (embora o estudo possa se tornar algo divertido) ou para
praticar esportes e jogos (embora esta prática também tenha a sua importância).
Do ponto de vista da aprendizagem uma metodologia participativa e
reflexiva implica em mudanças nas relações professor-aluno, bem como alunoconteúdo, na medida em que:
Valoriza o educando em sua experiência social como indivíduo; Busca a
globalização dos saberes propostos no currículo, pela abordagem
multidimensional do conhecimento; Prioriza a pesquisa como o eixo
desencadeador do processo de construção/criação/re-elaboração;
Considera a individualidade e o ritmo de crescimento de cada um,
priorizando a construção coletiva do conhecimento; Oportuniza situações
concretas para o crescimento integral da pessoa humana, desenvolvendo
sua capacidade de pensar, criar, produzir, criticar, ser agente de
transformação social. KUNZ (2001b, p.139)

A concepção crítico-emancipatória proposta por Kunz (2001b), estabelece
que o ensino escolar para uma formação crítico-emancipatória se propõe a tornar o
aluno competente para a ação. Observa-se que esta abordagem volta-se para a
formação da cidadania, ou seja, procura ir além da instrumentalização técnica para o
trabalho, considerando que busca uma ampla reflexão sobre a possibilidade de
ensinar o esporte pela sua transformação didático-pedagógica.
Kunz (1996) recomenda que para tal torna-se necessário orientar o ensino
num processo de desconstrução de imagens negativas que o aluno interioriza na
sua prática de esportes autoritários e domesticadores. Para o autor, a emancipação
precisa ser entendida como um processo contínuo de libertação do aluno das
condições limitantes de suas capacidades racionais críticas e inclusive o seu agir no
contexto sociocultural e esportivo. Já o conceito crítico deve ser entendido como a
capacidade de questionar e analisar as condições e a complexidade de diferentes
realidades de forma fundamentada, permitindo uma constante auto avaliação do

envolvimento objetivo e subjetivo no plano individual e situacional.
No ensino do basquetebol, esta proposição pode ser desenvolvida com
possibilidades de resultados positivos se o ponto de partida da ação pedagógica
visar à autonomia do aluno, conforme propõe Oliveira e Paes (2004, p.21). Estes
autores indicam correntes pedagógicas que priorizem os métodos de jogos
situacionais que considerem os interesses dos alunos, e que partindo de situações
vivenciadas, da iniciativa, da imaginação e reflexão favoreçam a aquisição de
saberes adaptado a situações causadas pela imprevisibilidade.
Recomendam ainda que se programem na ação pedagógica, situações que
suscitem a cooperação entre os companheiros, a integração ao coletivo, que incitem
a percepção das situações de jogo, que precipitem a tomada de decisão a partir de
elaborações mentais que visem à solução de situações problema. Desta maneira,
acredita-se que tais ações revelarão a superação do ensino de técnicas e táticas sob
uma perspectiva da repetição para a perfeição.
Sob esta ótica a educação deixa de ser apenas uma qualificação de
indivíduos, transformando-se em qualificação dos sujeitos possibilitando que estes
se tornem capazes de atuar mediante uma “ação comunicativa” competente e
conseqüentemente em emancipação da sociedade.
Conforme Kunz (2001b) para que indivíduos se tornem sujeitos capazes de
se transformar e transformar a sua história é essencial que o ensino inclua a reflexão
sobre o mundo vivido e o mundo do movimento do aluno tendo em vista que entre a
dimensão de determinada visão de mundo e uma correspondente visão de homem,
existe uma relação muito tensa pela qual se pode chegar a interpretar a educação
como um processo real.
Aponta ainda o autor, que o fazer pedagógico deve se estruturar como um
campo de ação a partir do conhecimento da prática social histórica, e desse
conhecimento e do conhecimento sistematizado a partir disso considerar o saber
universal e historicamente acumulado para chegar à avaliação crítica da realidade e
das relações sociais.
A continuidade do conhecimento da prática social ao conhecimento teórico
do professor deverá estar presente na ação pedagógica e acredita-se que esta
busca da dimensão crítica do educando, por sua vez deverá levar a ruptura do saber
limitado bem como da experiência da realidade social restrita, para simultaneamente
reagir sobre esta própria realidade social no sentido de sua transformação. Este

sistema de ação deverá então estabelecer um sistema circular, ou seja,. Do
conhecimento crítico teórico e novamente retornando a prática social concreta. Isso
se sistematiza em um processo de ação-reflexão-ação.
No processo de ensino e aprendizagem na educação física escolar a
dimensão política contida em toda a ação educacional é resultado de uma
conseqüência lógica expressa pela imagem de homem e de mundo que fundamenta
toda a teoria educacional que leva a uma superação do processo tradicional
denominado por Paulo Freire de Educação Bancária.
Para que ocorra a superação, torna-se necessária uma leitura crítica da
realidade social, conseqüência do processo dialético da Ação Comunicativa entre
educador/educando denominado por Paulo Freire de encontro dialógico que pode
ser promovido na medida em que a compreensão de mundo dos participantes passa
a ser analisada e entendida como objeto de conhecimento da ação educativa.
Desta forma, a educação é vista como uma interação em todos os aspectos
consciente e socialmente regulamentados, na qual o jovem no percurso de seu
desenvolvimento deverá ser qualificado, tanto para assimilar como para dar
continuidade ao desenvolvimento da produção cultural de uma sociedade e neste
processo de qualificação torne-se uma pessoa independente e responsável.
(BRODTMANN et al, apud KUNZ , 2001ª, p.136).
Pode-se dizer que a concepção crítico-emancipatória deve ser um ensino de
libertação de falsas ilusões, de falsos interesses e desejos, criados e construídos
nos alunos pela visão de mundo que apresentam a partir de conhecimentos
colocados à disposição pelo contexto sociocultural onde vivem.

(KUNZ, 2001b,

p.121)
Para isso, o professor deve ter sempre em mente o processo de construção
da autonomia dos seus alunos conforme a perspectiva descrita por Freire (2003,
p.34),
Do educando, jovem ou adulto.
Como educador, devo estar
constantemente advertido com relação a este respeito que implica
igualmente o que devo ter por mim mesmo. (...) o inacabamento de que
nos tornamos conscientes nos fez seres éticos. O respeito à autonomia e à
dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos
ou não conceder uns aos outros. Precisamente porque éticos podemos
desrespeitar a rigorosidade da ética e resvalar para a sua negação, por
isso é imprescindível deixar claro que a possibilidade do desvio ético não
pode receber outra designação senão a da transgressão. O professor que
desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua

inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua
prosódia; o professor que ironiza o aluno, que minimiza que manda que
“ele se ponha em seu lugar” ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima,
tanto quanto o professor que se exime do cumprimento de seu dever de
ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora do
educando, transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa
existência. É neste sentido que o professor autoritário, que por isso mesmo
afoga a liberdade do educando, amesquinhando o seu direito de estar
sendo curioso e inquieto.

O ensino do basquetebol pressupõe que se preserve a autenticidade e a
autonomia dos participantes, respeitando-se o jogo formal que é composto por
regras e estruturas específicas conforme descritas por Oliveira e Paes (2004, p.21) a
finalização, a criação de oportunidades para o drible, passe e lançamentos nas
ações ofensivas. O posicionamento tático defensivo é generalizado e almeja-se a
dificultar a organização ofensiva dos adversários, principalmente nas interceptações
dos passes, estabelecendo uma dinâmica entre as fases de defesa-transiçãoataque.
Para estes autores, as atividades de ensino devem levar em consideração a
adequação à faixa etária, nesse sentido propõem que:
Ao ensinar as habilidades motoras (técnicas) para a faixa etária entre 7-10
anos, a aprendizagem deve ser totalmente aberta, ou seja, os conteúdos
de ensino devem ser aplicados pelo professor e praticados pelos alunos,
sem interferências ou correções dos gestos motores. Para a faixa etária de
11-12 anos, o ensino é parcialmente aberto, isto é, há deveres, correções
na técnica dos movimentos. Na faixa etária de 13-14 anos, o ensino é
parcialmente fechado, pois, inicia-se o processo de especificidade dos
gestos do basquetebol, e somente após os 14 anos de idade deve
acontecer o ensino totalmente fechado e também o aperfeiçoamento das
capacidades motoras físicas e sistemas táticos que o basquetebol
necessita.

Sugerem ainda, Oliveira e Paes (2004), que o início do ensino do
basquetebol seja dividido em três fases, a saber: a) a fase de aprendizagem que
corresponde às ações de habilidades motoras, as quais envolvem os fundamentos
simples, o controle do corpo, manejo da bola, drible, passes e fundamentos
individuais de defesa, arremessos de bandejas, jump em movimento, rebote; b) fase
de fixação, em que se promove a consolidação do período no qual o jogador deve
possuir maior habilidade motora para realizar os gestos específicos do basquetebol
com maior dinamismo e fluência. Aprendizagem esta que se desenvolve a partir de
exercícios que requisitam gestos mais globais; c) fase de aperfeiçoamento em que o
maior objetivo consiste em propiciar ao aluno/jogador a prática de fundamentos

aprendidos e automatizados em situações que se aproximam do jogo/competição
propriamente dito. Desta forma, os exercícios apresentam um maior grau de
dificuldade no desenvolvimento dos fundamentos e se realiza o aperfeiçoamento das
capacidades físicas do basquetebol: resistência, força, velocidade, flexibilidade,
coordenação, equilíbrio dinâmico e recuperação, agilidade e ritmo.

Atividades e técnicas

Ao trabalhar o basquetebol, a primeira preocupação que o professor deve
considerar se refere à necessidade de planejamento, seja nos níveis de iniciação
como de treinamento, pois, de acordo com Oliveira e Paes (2004, p.17),
A falta de planejamento implica em prejuízos significativos tanto nas
questões que podem levar à precocidade da especialização desportiva, à
ausência de resultados em nível internacional deste esporte, implicar em
um ensino meramente tecnicista em detrimento do conhecimento; resultar
em treinamento tático sem valorização da capacidade cognitiva o que na
prática significa agir reativamente dependendo da provocação dos
adversários e sob a ação da imprevisibilidade.

No planejamento é também importante que sejam contempladas as
questões conceituais relativas á história do basquetebol. É importante lembrar que
esta modalidade foi criada pelo canadense James Naismith, em 1891, no estado
norte americano de Massachusetts e que os motivos que levaram a esta
sistematização segundo Ferreira (1987), resultaram da necessidade de incentivo a
prática da atividade física enquanto estratégia de combate à monotonia, bem como
pela necessidade de criar uma atividade que pudesse ser realizada em local coberto
devido às intempéries regionais, e ainda da necessidade em desenvolver uma
atividade capaz de envolver um número maior de pessoas.
O termo basketball, no português, basquetebol, tem sua explicação no fato
de que seu criador adotou dois cestos colocados a uma altura de três metros do solo
que serviam de alvos para o lançamento de uma bola. Esse novo jogo, teve suas
regras editadas no mesmo ano de sua criação e basicamente consistiam em não
permitir correr com a posse da bola, não permitir a obstrução do adversário
segurando seu corpo e somente permitir o lançamento da bola com o uso das mãos.
Conforme Ferreira (1987), inicialmente, o jogo poderia ser praticado por
grupos de três a quarenta jogadores, número este que foi reduzido em 1987 em

razão da limitação dos espaços onde o jogo era praticado. Na América do Sul, o
primeiro país a conhecer o basquetebol foi o Brasil, sendo que a primeira partida
oficial, ocorreu no Rio de Janeiro em 1912. Em 1933, foi fundada a Federação
Brasileira de Basketball (FBB), que em 1935, filiou-se à Federação Internacional de
Basquetebol Amador (FIBA). A Federação Brasileira de Basketball, em 1942, passou
a denominar-se Confederação Brasileira de Basquetebol (CBB). Em 1936, o
basquetebol masculino foi incluído como modalidade olímpica nos Jogos Olímpicos
de Berlim e, em 1976, nos Jogos Olímpicos de Montreal foi incluído o basquetebol
feminino. Cita ainda Ferreira (1987), outros campeonatos de dimensão mundial
como o Pan-Americano, o Sul- Americano, o Campeonato Mundial Masculino e
Feminino, os Campeonatos Sub 15, 17 e 19 entre outros.

Do Jogo e suas regras

No que se refere às regras do basquetebol, busca-se explicação em Drausio
Pinto (2009), os jogos são disputados por duas equipes de cinco jogadores, sendo
sagrado vencedor o time que obtiver o maior número de pontos.
Os pontos são conseguidos quando o jogador arremessa e acerta a bola
dentro da cesta posicionada nas extremidades da quadra a 3,05 m de altura. São
três formas de pontuar: nos tiros livres (arremessos consignados em lances de falta,
que valem um ponto), nos arremessos de pequena e média distância (que valem
dois pontos) e nos arremessos de longa distância, atrás de uma linha arqueada a
6,25 m de distância da cesta (que valem três pontos).
A duração da partida é de 40 minutos de bola em jogo, divididos em quatro
quartos de 10 minutos. O jogo tem como objetivo introduzir a bola no cesto da
equipe adversária (marcando pontos) e, simultaneamente, evitar que esta seja
introduzida no próprio cesto, respeitando as regras do jogo. Vence a equipe que tiver
mais pontos ao final do jogo.
Para dirigir a competição são designados três árbitros, cuja função é
assegurar o cumprimento das regras do jogo. De maneira que se tem um marcador
e o seu auxiliar com a atribuição de preencher o boletim do jogo, onde se registra os
pontos marcados, as faltas pessoais e técnicas, etc., a outra função é destinada ao
cronometrista que verifica o tempo de jogo e os descontos de tempo e um operador
de vinte e quatro segundos – controlam os 24 segundos que cada equipe dispõe

para a execução de uma jogada.
No que se referem às posições ocupadas pelos jogadores para o
desenvolvimento do jogo são utilizadas, geralmente, no basquete, três posições:
alas, pivôs e armador. Na maioria das equipes se tem dois alas, dois pivôs e um
armador. Armador ou base é como cérebro da equipe. É este personagem que
promove o planejamento das jogadas e geralmente começa com a bola.
Os alas ou extremos jogam pelos cantos. A função do ala pode sofrer
alterações ao longo do desenvolvimento do jogo e das táticas definidas pelo
treinador, ele pode ajudar a base, ou fazer muitos cestos. Pivôs são, na maioria das
vezes, os mais altos, devido à facilidade para pegar rebotes, possibilitando ainda
que façam muitos afundaços (enterradas) e bandejas, e na defesa ajudam muito
com os tocos.
É a FIBA, a responsável pelo regulamento das regras gerais do basquetebol
e estabelece o diagrama das dimensões de uma quadra oficial do jogo e no
Diagrama Oficial do jogo existem duas equipes que são compostas por cinco
jogadores cada (em jogo), mais sete reservas.
O jogo começa com o lançamento da bola no ar, pelo árbitro, entre dois
jogadores adversários no círculo central e esta só pode ser tocada quando atingir o
ponto mais alto. A equipe que não ganhou a posse de bola fica com a seta a seu
favor.
O jogo tem a duração de quatro períodos de dez minutos de tempo útil cada
(na NBA, são 12 minutos), com um intervalo de meio tempo entre o segundo e o
terceiro período com uma duração de 15 minutos, e com intervalos de dois minutos
entre o primeiro e o segundo período e entre o terceiro e o quarto período.
O cronômetro só avança quando a bola se encontra em jogo, isto é, sempre
que o árbitro interrompe o jogo, o tempo é parado de imediato. Dessa forma, a
reposição da bola em jogo ocorre em diferentes situações, depois da marcação de
uma falta, o jogo recomeça por um lançamento fora das linhas laterais, exceto no
caso de lances livres.
Após a marcação de ponto, o jogo prossegue com um passe realizado atrás
da linha do campo da equipe que defende. A bola é sempre jogada com as mãos.
Não é permitido andar com a bola nas mãos ou provocar o contato da bola com os
pés ou pernas. Também não é permitido driblar com as duas mãos ao mesmo
tempo.

Em relação à pontuação uma cesta é válida quando a bola entra pelo aro,
por cima. Uma cesta de campo vale dois pontos, a não ser que tenha sido
conseguido para além da linha dos três pontos, situada a 6,25 m (valendo, portanto
3 pontos); um cesto de lance livre vale um ponto.
Os jogos não podem terminar empatados. O desempate se processa
através de períodos suplementares de 5 minutos.

Executando torneios cujo

regulamento obrigue a mais que uma mão, todos os clubes de possíveis torneios
devem concordar previamente com o regulamento. Assim como jogos particulares,
após o término do tempo regulamentar se ambas as equipes concordarem podem
dar a partida por terminada. O jogo é ganho pela equipe que marcar maior número
de pontos no tempo regulamentar.
Existem regras específicas como no lançamento livre em cuja execução, os
vários jogadores ocupam os respectivos espaços ao longo da linha de marcação,
não podem deixar os seus lugares até que a bola saia das mãos do executante do
lance livre (A6); não podem tocar a bola na sua trajetória para o cesto, até que a
bola toque no aro.
Nas penalizações de faltas pessoais há também regras bem definida de
maneira que quando a falta for cometida sobre um jogador que não está em ato de
lançamento, a falta será cobrada por forma de uma reposição de bola lateral, desde
que a equipe não tenha cometido mais do que 4 (quatro) faltas coletivas durante o
período, caso contrário é concedido ao jogador que sofreu a falta o direito a dois
lances livres. Se a falta for cometida sobre um jogador no ato de lançamento, o
cesto conta e deve, ainda, ser concedido um lance livre.
No caso do lançamento não tiver resultado cesto, o lançador irá executar o
(s) lance (s) livres correspondentes às penalidades (2 ou 3 lances livres, conforme
se trate de uma tentativa de lançamento de 2 ou 3 pontos).
Outra regra se refere aos 5 segundos, ou seja, o jogador que está sendo
marcado não pode ter a bola em sua posse (sem driblar) por mais de 5 segundos.
Também a regra dos 3 segundos que consiste no fato de que um jogador não pode
permanecer mais de 3 segundos dentro da área restritiva (garrafão) do adversário,
enquanto a sua equipe esteja na posse da bola.
Há ainda a regra dos 8 segundos que define que quando uma equipe ganha
a posse da bola na sua zona de defesa, deve, dentro de 8 segundos, fazer com que
a bola chegue a zona de ataque e a regra dos 24 segundos que estabelece que

quando uma equipe está de posse da bola, dispõe de 24 segundos para fazer o
lançamento ao cesto do adversário.
A chamada bola presa ocorre quando dois ou mais jogadores ( um de cada
equipe pelo menos) tiveram uma ou ambas as mãos sobre a bola, ficando esta
presa. A posse de bola será da equipe que tiver a seta a seu favor.
Quanto a transição de campo estabelece que um jogador cuja equipe esteja
na posse de bola, na sua zona de ataque, não pode provocar o retrocesso da bola
para a sua zona de defesa (retorno).
Determina ainda a regra, que quando se dribla pode-se executar o número
de passos que pretender. O jogador não pode bater a bola com as duas mãos
simultaneamente, nem efetuar dois dribles consecutivos (bater a bola agarrá-la com
as duas mãos e voltar a batê-la). Assim como também, o jogador não pode executar
mais de dois passos com a bola na mão.
No que se refere às faltas, tem-se a previsão da falta pessoal como sendo
uma falta que envolve contato com o adversário, e que consiste nos seguintes
parâmetros: obstrução, carregar, marcar pela retaguarda, deter, segurar, uso ilegal
das mãos, empurrar.
A falta antidesportiva é aquela que no entender do árbitro, foi cometida
intencionalmente, com o objetivo de prejudicar a equipe adversária e falta técnica é
exemplo, contestação das decisões do árbitro, usando gestos, atitudes ou
vocabulário ofensivo, ou mesmo quando não levantar imediatamente o braço quando
solicitado pelo árbitro, após lhe ser assinalada a falta.
Quando uma equipe cometer num período, um total de quatro faltas, para
todas as outras faltas pessoais sofrerá a penalização de dois lançamentos livres
caracterizando-se como falta de equipe. Segundo a regra quando um jogador que
cometer cinco faltas estará desqualificado da partida.

Avaliação
A avaliação das atividades de ensino e aprendizagem do basquetebol, sob a
perspectiva da teoria crítico-emancipadora se define por sua característica
emancipatória e diagnóstica, como resultado de um processo de construção do
conhecimento, pela observação sistemática e assistemática do educandos, testes
(práticos, escritos e/ou orais), autoavaliação do aluno, e, avaliação cooperativa, para
que possamos atingir a mensuração nos domínios cognitivo, afetivo e psicomotor de

forma concomitante.
A PRÁTICA

Para o desenvolvimento da parte prática da pesquisa, foi aplicado um
questionário composto de quinze questões, sendo que as primeiras seis tiveram
como finalidade a caracterização dos sujeitos.
Tabela 1 - Programa de Desenvolvimento Educacional - Tempo de serviço no ensino
Palmas - Paraná – 2011
Tempo (anos)
0 - 10
10 – 20
20 – 30
Total

F
2
1
3
6

%
33
17
50
100

Fonte: o estudo

Os dados apresentados na tabela 1 mostram que 50% dos sujeitos
apresentam um tempo de serviço entre 20 e 30 anos, 17% de 10 a 20 anos e 33%
de 0 a 10 anos.

Tabela 2 - Programa de Desenvolvimento Educacional - Tempo de formação no
ensino superior - Palmas - Paraná – 2011
Tempo (anos)
0 - 10
10 – 20
20 – 30
Total

F
1
3
2
6

%
17
50
33
100

Fonte: o estudo

Conforme os dados apresentados na tabela 2 verificam-se que 50% dos
sujeitos estão licenciados entre 20 e 30 anos, 17% de 10 a 20 anos e 33% de 0 a 10
anos, dados estes que cruzados com os da tabela 1 pode-se dizer que todos
iniciaram o trabalho assim que terminaram o curso superior.

Tabela 3 - Programa de Desenvolvimento Educacional - Especialização

Palmas - Paraná – 2011
Especialização
Sim
Não
Total

F
5
1
6

%
83
17
100

Fonte: o estudo

Os dados apresentados na tabela 3 demonstram que apenas 17% dos
profissionais ainda não possui curso de especialização, os demais 83% possuem
especialização.
Tabela 4 - Programa de Desenvolvimento Educacional – Regime de Trabalho
Palmas - Paraná – 2011
Regime de trabalho
Quadro Próprio do Magistério
Processo de seleção simplificado
Total

F
3
3
6

%
50
50
100

Fonte: o estudo

No que se refere ao regime de trabalho verifica-se pelos dados
apresentados na tabela 4 que 50% dos sujeitos pertencem ao quadro próprio do
magistério e os demais 50% ao processo de seleção simplificado.
Tabela 5 - Programa de Desenvolvimento Educacional – Número de aulas semanais
Palmas - Paraná – 2011
Número de aulas semanais
0 - 10
10 – 20
20 – 30
30 - 40
Total

F
0
2
0
4
6

%
0
34
0
66
100

Fonte: o estudo

Os dados apresentados na tabela 5, seu se refere ao número de aulas
semanais, observa-se que 35% possuem entre 10 e 20 horas-aulas semanais, já os
demais 66% detém entre 30 e 40% de aulas semanais.

Tabela 6 - Programa de Desenvolvimento Educacional – Nível de atuação

Palmas - Paraná – 2011
Nível de atuação
Ens. Fundamental
Ens. Médio
Ens. Fund. e Médio
Total

F
2
1
3
6

%
33
17
50
100

Fonte: o estudo
No que se refere à questão “Em seu planejamento você contempla a

modalidade de basquetebol?”, obtiveram-se as seguintes respostas:
Sim. S1
Sim. S2
Sim. S3
Sim. S4
Sim. S5
Sim. S6

Verificou-se que 100% dos sujeitos respondentes afirmaram que em seu
planejamento contemplam o basquetebol, até mesmo porque as próprias Diretrizes
Curriculares Estaduais apontam o basquetebol como parte integrante do conteúdo
estruturante esportes.
As respostas obtidas na questão “Quantas aulas você dedica por bimestre
ao basquetebol?”, verificou-se que:
Em média 20% do total. S1
Em média 15 % do total. S2
Acredito que por volta de 20% das aulas, considerando que é um esporte
que os alunos demonstram gostar, conseqüentemente gostam de praticá-lo.
S3
Em média 15 aulas. S4
Em média 12 aulas. S5
Em média 4 aulas. S6

De acordo com as respostas obtidas observa-se que os sujeitos 1, 2 e 3
apontam que dedicam de 15% a 20 % das aulas do bimestre para o basquetebol, já
os sujeitos 4 e 5 responderam que utilizam em média de 12 a 15 aulas por bimestre,
o que parece um tanto exagerado uma vez que o bimestre no ensino fundamental
apresenta no máximo 30 horas/aula, assim estes utilizariam praticamente 50% das
aulas, o que restariam poucas aulas para as demais conteúdos que devem, ser
ministrados nas aulas de Educação Física.

“Em sua escola há material suficiente para a prática do basquetebol e o
local é adequado”?
O material é razoável, a quadra é um tanto disputada pois, há muitas turmas
e vários professores para utilizarem o mesmo espaço em sistema de rodízio.
S1
O material disponível me proporciona a possibilidade de passar os
fundamentos básicos da modalidade. Mas creio que seja suficiente, pois a
aula de educação física deve contemplar atividades variadas. S2
Sim. A escola tem quadra de esportes e o material é suficiente para que
possam ser trabalhados os fundamentos de várias modalidades esportivas,
apesar de que a utilização da quadra obedece a um sistema de rodízio, é
possível que os conteúdos sejam bem, trabalhados. S3
Sim. S4
Sim, a escola tem materiais suficientes para a prática do basquetebol e o
local é adequado. S5
Temos bolas de basquete, e dispomos de quadra adequada. S6

No que se refere ao material e ao espaço adequado verifica-se que houve
unanimidade nas respostas, todos afirmaram que o espaço é adequado para a
prática do basquetebol, assim como há material suficiente.
“De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) e as
Diretrizes Curriculares Estaduais (2008), a disciplina de Educação Física foi
concebida a partir de diferentes concepções e muitos profissionais desenvolvem
suas atividades ainda acorrentadas ao paradigma tradicional que norteou o ensino
formal nessa área. Você concorda com esta afirmação? No que se refere a sua
prática, como você a descreveria?”
Concordo que ainda há muito de tradicional em nossas escolas, mas que
muito já vem mudando. Procuro nortear minhas aulas de educação física,
numa visão crítico emancipadora, para que o aluno seja trabalhado
completamente, objetivando melhora do ser como tal, dentro de sua cultura
e não o limitando, mas procurando ampliar seu horizonte para sua
emancipação crítica e social. S1
Concordo que as aulas de educação de educação física sejam tradicionais
na maioria das escolas, mas também acredito que esta forma se deve a
falta de espaço, turmas lotadas e a diferença de idade dos alunos. Nas
minhas aulas procuro sempre estabelecer novas metodologias para fazer
com que o aluno participe das aulas com motivação. S2
Sim, acredito que um percentual significativo de docentes ainda se mostra

atrelado ao paradigma tradicional, pois se torna difícil assimilar e
principalmente nortear nossa prática quando nos tornamos profissionais a
partir de um modelo tradicional de ensino, desta forma não é de uma hora
para outra que poderemos mudar radicalmente. Descreveria minha prática
como uma busca de romper com os paradigmas tradicionais, buscando
através desta a emancipação dos sujeitos, para que nossos alunos possam
ser donos de seus destinos, capazes de construir a sua própria história e
não viver como meros espectadores. S3
Sim, mas os docentes estão com dificuldades para manter os alunos com
interesse nas atividades esportivas, mesmo ela sendo chamativa e
movimentada como o basquete, mesmo tentando sair do tradicional. S4
Sim, muitos profissionais ainda mostram uma prática acorrentada ao
paradigma tradicional. Busco nortear minha prática de forma que o aluno
compreenda a importância do respeito às regras, da importância do
trabalho em equipe, considerando que os desenvolvimentos destas
habilidades precisam ir além do desenvolvimento motor, da técnica e da
tática. S5
Sim, existem muitos profissionais que ainda utilizam diversos parâmetros
tradicionais, no entanto, muitas vezes esses mesmos profissionais ficam
presos a metodologias das próprias instituições de ensino, as quais não
permitem que novos conceitos sejam aplicados, temendo talvez, pela perca
do controle que exercem sobre os alunos, e professores. Do mesmo modo,
também temos muitos profissionais que não buscam adequar suas praticas
a essa nova realidade posta em nossa sociedade, pois raramente
participam de cursos, e seque lêem um livro. S6

Conforme as respostas obtidas, todos os sujeitos afirmam que a prática da
disciplina de Educação Física, ainda se mostra acorrentada ao paradigma tradicional,
no entanto ao descrever a sua prática pode-se perceber que todos apresentam uma
predisposição positiva para a transformação, ou seja, há consciência de que a
disciplina de Educação Física precisa contribuir para a formação do cidadão, ou seja,
precisa extrapolar os limites da prática.
“Entende-se que um dos objetivos da educação consiste em promover a
mediação com o mundo de maneira humanizadora, numa relação que permita ao
sujeito perceber a realidade de maneira autônoma, emancipada, sem perder de vista
o seu caráter de humanidade. Partindo deste pressuposto como deve ocorrer a
práxis educativa na disciplina de Educação Física?”
A construção do conhecimento deve ser coletiva onde se estabelece uma
relação de aprendizagem, reconhecendo que o estudante é capaz de
aprender de maneira autônoma, tirando suas conclusões e escolhendo
uma forma/caminho onde ele se adapte e chegue ao objetivo proposto
dentro de nossas aulas de educação física. S1
A aula de educação física não deve estabelecer um conteúdo somente pelo
conteúdo. A construção do conhecimento sempre deve ser pensada com o
dia a dia do aluno. A aprendizagem deve ser para a vida. S2

Entendo que para construir uma prática crítico-emancipatória promovendo
a mediação com o mundo de maneira humanizadora, é preciso inicialmente
que haja a compreensão do sujeito de que ele não está sozinho no mundo,
que seu crescimento pessoal deverá estar acompanhado do crescimento
das pessoas com as quais convive, ou seja, é preciso que este
compreenda que é capaz de mudar a si mesmo bem como a sociedade da
qual faz parte. Assim, entendo que a práxis na disciplina de Educação
Física, precisa priorizar atividades coletivas, que possibilitem a reflexão
acerca da realidade da qual se faz parte, bem como de que forma o
esporte pode colaborar para tornar o indivíduo um sujeito capaz de agir em
seu benefício e em benefício do outro. S3
Através da prática desportiva podemos auxiliar na educação dos alunos
norteando para que se tornem uma pessoa de bom caráter e um cidadão
melhor, e a atividades como um bem estar esta cada vez mais distante da
disciplina que concorre com a tecnologia e o desinteresse dos alunos. S4
O trabalho na disciplina de Educação Física, deverá transcender a prática,
ou seja, deve contribuir para a formação integral do educando, tendo em
vista que vivemos em uma sociedade excludente, assim é preciso preparar
o aluno para a convivência em sociedade para que possa atuar de maneira
autônoma, tornando-se capaz de agir como cidadão competente. S 5
A educação física está mudando sua imagem diante da sociedade a cada
dia, deixando de ser ferramenta para manter os indivíduos ativos e
preparados para o trabalho, para prepará-los para a vida. A educação física
cada vez mais, busca trabalhar de forma interdisciplinar os seus conteúdos,
com o objetivo de construir um sujeito ativo, pensante, capaz de refletir
sobre suas práticas, e reconstruir o contexto onde está inserido. S6

Analisando as respostas obtidas, pode-se afirmar que há entendimento de
como deve ser a práxis da disciplina de Educação Física, tendo em vista uma
formação que visa a formação sujeito de maneira a ir além da prática, há uma
concordância no que se refere à responsabilidade da escola na formação de
pessoas críticas e conscientes de seu papel enquanto sujeito transformador da
sociedade.
“Dentre as várias abordagens pedagógicas em Educação Física, atualmente
sugere-se

que

a

crítico-emancipatória,

visa

uma

transformação

social

compromissada com os interesses e necessidades da realidade social. Você
concorda que a utilização desta abordagem, pode trazer mudanças que favoreçam a
formação dos sujeitos que vão além do desenvolvimento físico, técnico e tático?”
Acredito que a grande função da educação e contribuir para formação de
cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar criticamente na realidade
social de um modo responsável comprometido com vida, com bem estar de
cada ser e da sociedade local e global. S1
A principal função da escola e formar seres humanos que possam agir na
comunidade. Acho que antes de ensinar qualquer coisa ao aluno, deve-se
ensinar ele ser a ser humano. S2

Sim, acredito que a utilização da abordagem crítico-emancipatória nas
aulas de Educação Física, favorecem para que ocorram mudanças na
sociedade, pois essencialmente a função da escola é tornar o sujeito um
cidadão crítico e consciente e a educação Física dadas as inúmeras
possibilidades de participação contribui em muito para a formação do
sujeito. S3
Sim. Sabemos que os alunos demonstram um respeito pelo profissional de
Educação Física diferenciado, assim cabe ao profissional ter atenção na
sua postura e palavras e como aborda os assuntos que os resultados
aparecem. S4
Concordo que ao utilizar a abordagem crítico-emancipatória, a disciplina de
Educação Física pode contribuir para a formação do cidadão. S5
A abordagem crítico-emancipatória favorece a construção desse sujeito
capaz de interferir e compreender o contexto onde está inserido. No
entanto, ela sozinha dificilmente atenderá todas as necessidades dos
alunos, pois cada situação merece uma atenção diferenciada, e cada aluno
é um sujeito histórico, que também necessita de um acompanhamento
ímpar. Assim, o correto é que tenhamos uma abordagem como base, mas
façamos uso das diversas abordagens, cada uma segundo sua
necessidade.

Verifica-se pelas respostas obtidas que todos os profissionais entendem que
a utilização da abordagem crítico-emancipatória contribui para a transformação
social, considerando que tem como base a realidade da qual faz parte o sujeito,
considerando que práxis para Freire (2002), trata-se da reflexão seguida da ação, ou
seja, é preciso que as reflexões presentes nos planos de trabalho docente, sejam de
fato transformadas em ação, que estes de fato se configurem em práxis, para que se
possa sentir as transformações no meio em que se vive.
“Em relação a questão: ”O basquete pode ser desenvolvido nas atividades
escolares com objetivos que transcendem a prática esportiva. Você concorda com
esta afirmativa? “Justifique.”
Sim concordo o basquetebol desenvolvido nas atividades escolares com
objetivos claros, enfatizando não o processo meramente de transmissão de
conhecimento, mas problematizando e ampliando espaços para a
participação e construção compartilhada do conhecimento e da
organização política necessária para a busca de soluções. Ao invés de
passar conhecimento e conceitos ditos corretos, problematiza-se em
discussão aberta para que se vá construindo no jogo/aula um jeito de
superação da vida social, e de dominados podemos passar a fazer parte do
processo para a construção de uma sociedade fundada na solidariedade,
justiça e participação de todos. S1
Com certeza. O esporte tem essa possibilidade. Pois dentro da sua prática
se deparamos com diversas possibilidades de do aluno na construção dos
conceitos, atitudes e procedimentos. S2

Sim. Pois o esporte tem o poder de mobilizar a pessoa em prol de seus
objetivos e o basquete a medida que desenvolve a autonomia, o espírito de
equipe, responsabilidade, além das habilidades motoras contribui para o
desenvolvimento de valores éticos e morais, tão necessários em nossa
sociedade. S3
Sim, com exercícios coletivos. S4
Sim. Considerando que o papel social da escola inicialmente é a formação
do cidadão, entende-se que todas as atividades desenvolvidas na escola
devem ter como objetivo primeiro esta formação, as disciplinas, os
conteúdos, devem ser mediados pelo professor na sua relação com a
realidade social. S5
Sim, pois o basquete como todos os outros esportes, serve de base para
desenvolvermos e discutirmos diversos aspectos, seja eles sociais,
cognitivos, fisiológicos, empíricos, enfim, uma variedade de possibilidades
de se buscar construir um sujeito histórico critica. S6

Pode-se observar que todos os sujeitos respondentes, afirmam que o
basquete é um esporte que possibilita o desenvolvimento do ser humano em todos
os seus aspectos, ou seja, cognitivo, sócio-afetivo e psicomotor. Para tal, entende-se
a necessidade de que o docente estabeleça um plano de trabalho que considere o
desenvolvimento global do aluno.
Obteve-se as seguintes respostas em relação a questão : “A implementação
da abordagem crítico-emancipatória na disciplina de Educação Física implica em
mudança nas relações professor-aluno, e aluno-conteúdo. Que mudanças precisam
ocorrer tendo em vista uma metodologia participativa e reflexiva ? “
Para acontecer mudanças no processo educacional os alunos deverão ter
autonomia para intervir nas decisões a sua volta, mas devem ser educados
para e sejam críticos e responsáveis para que par e passo abram caminho
para a conquista de sua liberdade e de seus direitos, cabe a nós
professores orientá-los para que esse processo aconteça. S1
Para que isso aconteça não podemos ter um aluno alienado. As famílias
devem ter também sua contribuição nesse processo colocando quais são
os limites e responsabilidades dos alunos perante o processo. S2
Entendo que as mudanças devem ocorrer não apenas em nível de sala de
aula, pois a própria gestão escolar precisa avançar, há a necessidade de
que os alunos participem efetivamente nas tomadas de decisões do
estabelecimento, tornando-se um sujeito ativo e compreendendo seu papel
enquanto sujeito e construtor de sua própria história. Em relação ás
mudanças na relação professor-aluno é preciso que o professor atue como
mediador entre o aluno e o conhecimento (conteúdo), deixando de lado a
postura autoritária, pois se acredita que desta forma o professor não é visto
como aquele que sabe e como tal jamais poderia ser questionado. S3
O professor fica no meio mediando o lado esportivo sem muita interferência
fugindo um pouco do da visão como comandante e sim observador. S 4

Acredito que muitos passos já foram dados no que se refere a gestão a
partir da busca pela democracia, no entanto é preciso que o professor haja
como mediador entre o aluno e o conhecimento deixando de lado o mito de
que ele sabe e que o aluno está na escola para aprender. Entendo que é
preciso estabelecer uma relação dialógica de troca, com objetivos pautados
na realidade social. S5
A principal mudança consiste em compreender o que realmente se quer
buscar ou formar utilizando essa abordagem, assim, inicialmente é
necessário um feedback reflexivo diante das próprias práticas, e depois
iniciar os trabalhos adequando os conteúdos com o contexto onde a escola
e os alunos estão inseridos, buscando a participação de todos os
envolvidos, com o objetivo constante de reconstruir sua visão de sociedade.
S6

De acordo com as respostas obtidas, inicialmente percebe-se que as
mudanças necessárias devem partir de um processo reflexiva acerca da realidade
na qual se encontra inserida a escola, é preciso partir do real, ou seja, entende-se a
necessidade de conhecer a realidade, seus problemas, as necessidades, de
maneira a elaborar um plano de trabalho que tenha como objeto um aluno real,
estabelecendo estratégias capazes de levar a superação da alienação, da
compreensão de que através do esporte se pode contribuir para a formação de
cidadãos mais críticos e conscientes e como tal capazes de influenciar no meio em
que se encontram inseridos.
No que se refere a questão “É possível afirmar que as atividades que vem
sendo desenvolvidas durante o processo de implementação estão colaborando para
uma prática mais eficaz ? Justifique:”
Com certeza. A forma como estão sendo conduzidas as atividades trás ao
educando a transformação social esperada que consista em promover um
mundo mais humano. S1
Hoje a educação caminha nessa perspectiva, considerando que todas as
atividades desenvolvidas dentro da escola, devem buscar a transformação
do sujeito. S2
Sim, acredito que as transformações vêm ocorrendo mesmo que de forma
lenta, uma vez que em educação estas não podem ser percebidas
imediatamente, no entanto, a partir do momento em que se toma
consciência de que o professor pode ser agente de mudança, acredito que
o primeiro passo já pode ser percebido. S3
Em partes, ainda sinto que deveríamos voltar um pouco conduzir a
educação como era, mas estamos amarrados com turmas enormes e
pouco material esportivo assim se tornando mais psicólogos atentos as
mudanças e prontos para atender os conflitos e deixando de lado a prática
obrigada da Educação Física como Saúde. S4
Sim, à medida que nos dispomos a aprender e a aplicar metodologias
diferenciadas, verifica-se que há uma maior participação e envolvimento

dos alunos, pois, à medida que estes se tornam responsáveis pelo
processo de aprendizagem o ensino se torna mais eficiente. S5
Sim, pois toda mudança causa efeitos nos sujeitos envolvidos, e se essa
mudança estiver baseada em uma construção coletiva do conhecimento,
todos os sujeitos são beneficiados, pois agregam conhecimento a partir de
diversas perspectivas. S6

Todos os sujeitos que fizeram parte deste estudo responderam afirmativamente
que a implementação do projeto contribuiu para uma prática eficaz, pois a medida que nos
dispomos a refletir acerca de nossa prática, se torna possível verificar erros e acertos e
desta maneira retomar a caminhada com mais segurança a medida que se dispõe a
transformar o ensino tornado a prática da Educação Física uma ação prática mas reflexiva,
assim como através do basquetebol se pode transformar indivíduos em sujeitos capazes de
transformar a si e a realidade na qual se encontra inserido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao finalizar os estudos relativos ao Programa de Desenvolvimento Educacional,
promovido pela Secretaria de Estado da Educação, pode-se afirmar que se trata de um
período importante para a formação dos profissionais da educação.
O projeto de intervenção foi aplicado no Colégio Estadual Alto da Glória, no
município de Palmas, durante o segundo semestre do período letivo de dois mil e onze,
onde se verificou que os professores que atuam no estabelecimento demonstram
conhecimento acerca da teoria crítico-emancipadora, e como tal a preocupação em
desenvolver uma práxis voltada para a autonomia e emancipação dos sujeitos.
De acordo com os sujeitos que fizeram parte do estudo o ensino do basquetebol, a
teoria crítico-emancipadora, pode possibilitar a promoção do saber crítico, fazendo com que
os alunos se desenvolvam além do aspecto motor, uma vez que à medida que passa a
acreditar em seu potencial, torna-se um sujeito autônomo capaz de transformar a si mesmo
e a sociedade da qual faz parte.
É preciso que enquanto educadores percebam que vivemos em uma sociedade
excludente, e que a teoria crítico-emancipadora, pode contribuir para o crescimento global
de nossos alunos. O esporte é um conteúdo que proporciona amplas discussões e
reflexões, no entanto, torna-se necessário superar a visão meramente motriz que ainda
pode ser verificada na práxis, substituindo-a por uma metodologia que possibilite a vivência
da autonomia.
Para que a Educação Física escolar possa contribuir na formação da autonomia e

emancipação dos alunos, entende-se a necessidade de que a relação professor-aluno
esteja pautada no diálogo e participação, identificando e valorizando os conhecimentos que
trazem de seu meio, acredita-se que desta forma, inicia-se a tarefa enquanto educadores
para que possamos formar indivíduos críticos, capazes de compreender os componentes
culturais, sociais e históricos do mundo contemporâneo.
Sabe-se que a formação de indivíduos capazes de atuar criticamente na sociedade
não é tarefa fácil, mas a partir da compreensão de que a práxis do professor de Educação
Física precisa ir além do domínio da técnica e da tática é o primeiro passo para que este
educador se torne um mediador na relação do aluno com o conhecimento e o basquetebol
trata-se de um esporte que proporciona desde que, também observado a partir da
abordagem crítico-emancipadora um desenvolvimento que ultrapassa o domínio motor, uma
vez que desenvolve os aspectos psicológicos, éticos e morais, contribuindo eficientemente
para a formação integral do aluno, com objetivo de torná-lo autônomo, crítico e emancipado.
A implementação da prática do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE
ocorreu de forma harmoniosa e teve uma boa participação dos colegas professores, estes
procuraram contribuir para os momentos em que houveram discussões fossem
desenvolvidos com o máximo de proveito tanto para o professor PDE como para os demais,
de forma que pudéssemos atingir todos os objetivos aos quais nos propomos.
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ANEXOS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS-PDE

Prezado professor:
Solicito sua colaboração no sentido de responder ao questionário abaixo, que faz parte da
pesquisa desenvolvida no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, da Secretaria
de Educação do Estado do Paraná.
Professor Paulo Roberto Ribas de Oliveira
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tempo de Serviço no ensino:
Tempo que está formado no ensino superior:
Possui especialização: ( ) Sim
( ) Não
Qual é o seu Regime de Trabalho: ( ) QPM
( ) PSS
Qual é seu Número de Aulas Semanais:
Qual seu Nível de atuação: Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio ( ) Ens.
Fundamental e Médio ( )
7. Em seu planejamento você contempla a modalidade de basquetebol?
8. Quantas aulas você dedica por bimestre ao basquetebol?
9. Em sua escola há material suficiente para a prática do basquetebol e o local é adequado?
10. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) e as Diretrizes
Curriculares Estaduais (2008), a disciplina de Educação Física foi concebida a partir de
diferentes concepções e muitos profissionais desenvolvem suas atividades ainda
acorrentadas ao paradigma tradicional que norteou o ensino formal nessa área. Você
concorda com esta afirmação? No que se refere a sua prática, como você a descreveria?
11. Entende-se que um dos objetivos da educação consiste em promover a mediação com
o mundo de maneira humanizadora, numa relação que permita ao sujeito perceber a
realidade de maneira autônoma, emancipada, sem perder de vista o seu caráter de
humanidade. Partindo deste pressuposto como deve ocorrer a práxis educativa na
disciplina de Educação Física?
12. Dentre as várias abordagens pedagógicas em Educação Física, atualmente sugere-se
que a crítico-emancipatória, visa uma transformação social compromissada com os
interesses e necessidades da realidade social. Você concorda que a utilização desta
abordagem, pode trazer mudanças que favoreçam a formação dos sujeitos que vão além
do desenvolvimento físico, técnico e tático?
13. O basquete pode ser desenvolvido nas atividades escolares com objetivos que
transcendem a prática esportiva. Você concorda com esta afirmativa? Justifique.
14. A implementação da abordagem crítico-emancipatória na disciplina de Educação
Física implica em mudança nas relações professor-aluno, e aluno-conteúdo. Que
mudanças precisam ocorrer tendo em vista uma metodologia participativa e reflexiva?

15. É possível afirmar que as atividades que vem sendo desenvolvidas durante o processo
de implementação estão colaborando para uma prática mais eficaz? Justifique:

