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Resumo 

 

A disciplina Educação Física vem se modificando com o passar dos 

anos, deixando algumas características baseadas apenas na 

esportivização ou na aptidão física e se voltando para ações que 

buscam se situar a partir da prática social dos educandos, como nos 

traz as Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCE) – 

Educação Física – proposta pela SEED/PR, desde 2008 e 

teoricamente fundamenta na pedagogia histórico-crítica. Entretanto, 

tal referencial pouco se reflete na prática pedagógica efetiva do 

professor da rede estadual. A dificuldade, talvez, se deva à 

formação inicial dos professores de Educação Física, ou à 

quantidade insuficiente de cursos de formação continuada ou ainda 

à ausência de materiais didáticos, tais como um livro didático, que 

embase a disciplina a partir da pedagogia proposta nas DCE’s. 

Neste sentido, este estudo pretende proporcionar uma reflexão 

sobre o documento, um curso de formação continuada com 

professores da rede estadual (jurisdicionados ao NRE Londrina), 

acerca do tema e propor um material didático que dê subsídios aos 

professores para ensinarem segundo a fundamentação teórica e os 

princípios pedagógicos das DCE’s e, assim, verificar a adoção do 

material nas salas de aula do ensino fundamental anos finais, 

contribuindo para o processo de formação geral dos alunos, como 

cidadão críticos e atuantes na sociedade em vivem.  
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1. APRESENTAÇÃO 

 

A primeira intenção, da Secretaria de Estado de Educação do 

Paraná, de criar uma Proposta Didático-Pedagógica para o ensino da Educação 

Física nos anos finais do ensino fundamental não é a de fornecer uma receita 

acabada que vai resolver todas as questões provenientes do árduo trabalho de 

ensinar. O que se visa é estimular a reflexão do professor, levando-o a desenvolver 

um novo olhar sobre o processo de ensinar e aprender Educação Física na escola, 

uma ferramenta que oportunize uma atuação cooperativa e conjugada dos 

professores nas ações de pensar, executar e avaliar o trabalho desenvolvido em 

sala, ações constitutivas do fazer pedagógico e direcionadas pelos documentos 

prescritivos que orientam sua prática.  

A expectativa é, primeiramente, que o material traga valorosa 

contribuição para a organização do trabalho pedagógico do professor, como 

estratégia de reflexão e consolidação das relações entre os fundamentos 

epistemológicos e filosóficos constantes nas Diretrizes Curriculares Estaduais para a 

Educação Básica documento desenvolvido coletivamente e publicado pela Equipe 

de Educação Básica da SEED – Secretaria de Estado de Educação do Paraná e que 

explicita os conceitos teóricos e metodológicos que devem direcionar a educação no 

estado do Paraná, subsidiando a elaboração das Propostas Pedagógicas 

Curriculares de todas as disciplinas escolares. 

A Proposta Didático-Pedagógica desenvolvida durante o primeiro 

ano de estudos do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE – no ano de 

2014, Educação Física busca incentivar práticas pedagógicas com abordagens 

interdisciplinares estruturadas pela relação teoria e prática. Considera ainda a 

indissociabilidade entre educação e prática social, valorizando-se a historicidade dos 

conhecimentos, os sujeitos do processo educativo e entre teoria e prática no 

processo de ensinar e aprender.  

A transposição didática de conceitos teóricos sempre se mostrou um 

desafio para formadores de professores e professores em formação (inicial ou 

continuada) e o desenvolvimento de um material didático que possibilite visualizar a 

articulação entre os objetivos propostos nos documentos oficiais e a organização do 

trabalho pedagógico pode colaborar para o desenvolvimento das competências 



típicas da reflexão sobre a própria prática e para uma intervenção crítica e 

responsável na realidade escolar, considerando o reconhecimento e aceitação da 

diversidade e da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo.  

A partir da compreensão de que a Proposta Pedagógica Curricular e 

o Plano de Trabalho Docente são elementos constitutivos para a operacionalização 

das Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação Básica a presente Proposta 

Didático-Pedagógica, direcionada a professores que atuam no sexto ano do ensino 

fundamental - anos finais - foi organizada em cinco unidades didáticas que 

contemplam:  

Conteúdo 

Estruturante 
Conteúdo Básico Conteúdo Específico 

Elemento 

Articulador 

Esporte Esportes Individuais Corrida de Orientação 
Cultura corporal e 

Lazer 

Lutas 

Luta com 

instrumento 

mediador 

Esgrima 
Cultura Corporal e 

Diversidade 

Jogos e 

Brincadeiras 
Jogos cooperativos 

Jogos Cooperativos 

para grandes grupos 

Cultura Corporal e 

Desportivização 

Dança Dança Criativa Improvisação 
Cultura Corporal e 

Mídia 

Ginástica 

Ginástica para 

Todos (Ginástica 

Geral)/Ginástica de 

Condicionamento 

Físico 

Movimentos Gimnicos 
Cultura Corporal e 

Corpo 

 

 Partindo dos pressupostos teóricos da Pedagogia Histórico-

Crítica como abordagem de ensino, da Abordagem Histórico-Cultural como 

pressuposto de aprendizagem e do conceito de Interdisciplinaridade como 

articulador entre os saberes historicamente construídos e o conhecimento científico, 

cada unidade didática propõe estratégias e técnicas de ensino que privilegiam a 

construção do conhecimento do educando por meio da interação com os diversos 

atores do processo de ensinar/aprender e colocando-o como agente de seu próprio 

desenvolvimento. Da mesma forma, o conjunto de atividades propostas possibilita 



ao professor desempenhar um papel de organizador de momentos de 

aprendizagem, em oposição às abordagens mecanicistas que visavam à obtenção 

de desempenho máximo de padrões de comportamento, sem considerar diferenças 

individuais e distantes da vivência dos alunos. 

2. MATERIAL DIDÁTICO 

Espaço Professor 

Prezado(a) Professor(a): 

Este material didático foi elaborado pensando no aluno, ou seja, a linguagem apresentada 

tem a intenção de ser adaptada para alunos do 6º ano do ensino fundamental, assim 

utilizaremos de caixas de texto com informações e sugestões de como proceder em cada 

parte do material didático. Ao final, será emitida uma cópia sem as orientações dos 

professores, para que você possa imprimir para utilizar com seus alunos. 

Unidade 1 

Conteúdo Estruturante: Esporte 

Conteúdo Básico: Esportes Individuais 

Conteúdo Específico: Corrida de Orientação 

Elemento Articulador: Cultura Corporal e Lazer  

 

Prática Social Inicial: Ponto de partida para a prática educativa 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a) 

A seção PRÁTICA SOCIAL INICIAL tem função diagnóstica, pois consiste no primeiro 

contato do aluno com a temática a ser ensinada na unidade. Aqui, busca-se levantar as 

percepções dos educandos sobre o tema de estudo e, assim, como organizador de 

momentos de aprendizagem, o professor criará um clima favorável para que o aluno 

construa conhecimento.  

Nessa primeira etapa, é importante que, ao desenvolver as atividades propostas, o 

professor busque dialogar com os alunos sobre o tema buscando verificar qual o domínio 

que já possuem da corrida de orientação. Frequentemente, os educandos mostram uma 

visão de senso comum, empírica, geral e um tanto confusa. No entanto, é preciso ter em 

mente que, nesse momento, o objetivo é ter um diagnóstico e não devem ser fornecidas 

informações adicionais, pois a construção do conhecimento científico ocorrerá no momento 

do ensino. 



A prática social inicial é o momento de contextualizar o conteúdo, mostrar aos educandos 

que eles já o conhecem na prática e que vão expandir o conhecimento por meio de 

atividades estruturadas para esse fim.  

Organize-os para que desenvolvam as atividades de 1 a 3. Os questionamentos e reflexões 

levantados têm por finalidade motivar os alunos para o tema,provocar as primeiras 

reflexões e permitir ao professor avaliar diagnosticamente os conhecimentos prévios dos 

alunos e suas motivações para o esporte. 

 

1. Responda as questões abaixo e, em seguida, converse com um(a) amigo(a) 

tomando nota das respostas dele(a): 

Perguntas Você Seu amigo 

Você já se deslocou por 

todos os lugares de sua 

cidade? 

  

Você conhece todos os 

caminhos que levam da 

sua casa até sua 

escola? 

  

Você já se sentiu 

perdido, sem saber qual 

é o caminho certo a 

seguir, em qual rua virar, 

em qual bairro chegar, 

enfim já teve dificuldade 

de se localizar em algum 

lugar da cidade? 

  

 

 

Após a realização da atividade em duplas, anote suas respostas e as respostas 

de seu amigo e compartilhe com a sala, de acordo com a organização que 

professor vai propor. 

 



2. Em seguida, leia a afirmação abaixo. Você concorda com o a tese proposta? 

Justifique: 

Com a popularidade de carros e motos, hoje em dia fazemos poucas coisas a 

pé e com os localizadores disponíveis na internet e os aparelhos de GPS 

parece que tudo ficou fácil de ser achado, sem muito esforço. 

Assim, hoje em dia, percebemos que muitos jovens (e também adultos) se 

divertem por meio de meios eletrônicos, tais como, vídeo games, celulares, 

internet, redes sociais, televisão entre outros. Entretanto, existem também 

pessoas que preferem se divertir se movimentando, buscando lazer e 

diversão longe de computadores e TV’s, buscando se movimentar bastante 

fazendo caminhadas, passeios, andar de bicicleta, entre outras formas de 

passar o tempo. 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) Professor(a) 

Favoreça uma discussão junto aos estudantes sobre o conhecimento que os mesmos 

possuem sobre o lazer e como pode ser praticado. Para tal, você pode escolher duplas 

aleatoriamente para que compartilhem as respostas, sortear alunos ou outra organização de 

melhor convier. 

Não prolongue demais a discussão. Dependendo do número de alunos na turma, escolha 

três ou quatro duplas, no máximo, e sintetize brevemente a discussão.  

Direcione os alunos para a leitura do texto “Mas afinal o que é lazer? O lazer é importante 

para as pessoas?”. Dê alguns minutos para que os alunos respondam a questão 3. Em seguida, 

escolha alunos aleatoriamente para que leiam suas respostas. Feche a atividade fazendo um 

levantamento no quadro para ver o que a maioria da turma faz para se divertir (Quais atividades 

foram mais citadas?). 

 

Mas afinal o que é lazer? O lazer é importante para as pessoas? 

O estudioso francês Joffre Dumazedier (1976, p. 34), explica que: 
 
“O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 
vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou, ainda, 
para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação 
social voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-
se das obrigações profissionais, familiares e sociais”. 

Ou seja, o lazer é tudo aquilo que fazemos em nosso tempo livre, longe de 
obrigações em família, da escola ou do trabalho. 



Segundo Teixeira (2008) esses são alguns benefícios que o lazer pode proporcionar 

às pessoas: 

 Aumenta a qualidade e o entusiasmo pela vida; 
 Fortalece o sistema imunológico, pois pessoas ativas possuem menos 

chances de desenvolver doenças e, segundo pesquisas, possuem menos 
despesas com saúde e com remédios; 

 Reduz a obesidade; 
 Aumenta a expectativa de vida e melhora a auto-estima; 
 Reduz os riscos de desenvolver doenças como a depressão; 
 Reduz o nível de estresse; 
 Desenvolve a criatividade, já que o estresse diminui a capacidade criativa das 

pessoas. As atividades de lazer, por sua capacidade relaxante, proporcionam 
maior inspiração. As melhores ideias são obtidas em momentos de lazer. 

Após essa leitura, ainda ficaram algumas dúvidas, por exemplo, quais situações 

podem ser consideradas como LAZER? Vamos discutir esse tema com a turma 

através da seguinte questão: 

3. Reflita por um momento e responda: Como tem utilizado seu tempo livre para o 

lazer? Como você têm se divertido ultimamente? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a) 

Dê alguns minutos para que os alunos conversem e recolham informações prévias sobre a 

corrida de orientação. Provavelmente, as respostas serão no nível de senso comum, o que 

é o esperado para esse momento. Lembre-se de que você esta, neste momento, fazendo 

o levantamento prévio do conhecimento empírico dos alunos e não deve dar respostas, já 

que terão acesso ao conhecimento sistematizado na fase da Instrumentalização. Escreva 

as respostas dos alunos no quadro. Aceite todas as contribuições e, depois, discuta com 

os alunos o que faz e o que não faz sentido. Deve ser uma conversa informativa, tomando 

cuidado para não aprofundar no assunto. Explique, de forma generalizada, que a corrida 

de orientação é um esporte em que o praticante orienta-se ao longo de uma série de 

pontos de controle, (usando uma bússola e um mapa no momento da corrida), seguindo 

uma ordem para percorrer os pontos e pela escolha de uma rota entre eles, sendo livre 

para esta escolha. Um mapa de orientação é um mapa topográfico detalhado contendo 

aquilo que é óbvio no terreno, visível, perfeitamente identificável e de valor para o ponto de 

vista do praticante, inclui muitos detalhes de curva de nível, auxiliadas pelos símbolos 

especiais de depressões, rochas e penhascos, ou seja mostra o formato do terreno. 

Exponha os objetivos da unidade. 



4. Muitas pessoas têm procurado sair da cidade em busca de lazer, muitas vezes 

procuram o campo ou áreas rurais para se divertirem: na beira de rios, passeando 

no campo, sítio, chácara, etc. Assim que tal utilizarmos um novo esporte para nossa 

diversão, para competirmos e ainda para nos ajudar a nos localizarmos com mais 

facilidade? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

a) Existe um esporte que pode nos auxiliar no desenvolvimento da nossa orientação 

espacial. Você já ouviu falar em corrida de orientação? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_ 

b) Ande pela sala, converse com seus amigos (as) e recolha no mínimo mais três 

informações sobre a corrida de orientação: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Problematização: 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a) 

Podemos afirmar que um dos principais problemas vindos da prática social dos educandos, 

quando se trata de corrida de orientação, seja a baixa orientação espacial, dificuldades na 

interpretação de mapas, pontos cardeais e acidentes geográficos, habilidades necessárias 

para a leitura de mapas topográficos, essências para a prática da corrida de orientação.  

Para alcançar os objetivos propostos para essa etapa, que é o de fazer o levantamento dos 

principais problemas vindos da prática social, e determinar os conhecimentos que deverão 

ser trabalhados na instrumentalização, sugerimos a seguinte atividade (para passar as 

instruções aos alunos você poderá escrevê-las em folhas de papel sulfite ou simplesmente 

explicar oralmente para os alunos): ótimo, ficou bom. 

1. Leve os alunos para um passeio pelo pátio da escola. Peça que observem 

cuidadosamente o local, fazendo anotações dos obstáculos, para que, ao retornar à 



sala, desenhem um mapa do percurso com detalhes do formato do terreno.  

2. Voltem à sala de aula, peça aos alunos que desenhem os mapas; 

Observe se apresentam dificuldades quanto: lateralidade, localizar obstáculos, pontos de 

referência etc. Junto com os estudantes escolha alguns mapas, que representem melhor o 

pátio da escola, para serem melhorados ao longo da instrumentalização e utilizados na 

atividade 3 da catarse. 

 

1. Seu (sua) professor (a) irá convidá-lo para um passeio, uma volta pela escola, 

observando tudo que ela possui, tais como, salas de aulas, bancos, árvores, pátio, 

etc. Fique atento às instruções, pois, na volta, você terá uma tarefa a desenvolver: 

 

2. Siga a orientações do (a) professor (a) e desenhe um mapa do percurso feito 

durante o passeio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo de Ensino: 

 

Você sabia? 

A corrida de orientação pode ser realizada tanto em áreas urbanas como em 

áreas rurais. E consiste em chegar até o final de um determinado percurso 

passando, obrigatoriamente, por pontos de controle (onde registra-se sua 

passagem por ali). Entretanto para chegar a tais pontos é preciso passar por 

lugares um pouco diferentes do que estamos acostumados, por exemplo: 

grama, terra, calçada, rua, atravessar rios, entre outros tipos de piso que 

podemos encontrar na cidade ou na área rural. 

 



1. Para treinarmos nossa localização espacial, vamos identificar onde fica a região 

norte, sul, leste e oeste, como funciona isso? 

Observe o mapa a seguir que indica nossa cidade e os municípios mais próximos: 

Espaço Professor: 

Prezado(a) Professor(a) 

Explorar com os alunos a noção de NORTE, SUL, LESTE, OESTE. Faça perguntas para 

que localize cidades a partir de referenciais diferentes. Por exemplo: 

Qual cidade está a norte de Londrina? 

Qual cidade está ao sul de Cambé? 

Qual cidade está ao norte de Sertanópolis e ao leste de Alvorada do Sul? 

Em qual região do Paraná se localiza Londrina? 

Lembre-se que trata-se apenas de uma introdução à noção espacial dos alunos, não estamos 

em uma aula de Geografia, entretanto devemos pensar que os conteúdos ensinados devem 

ser percebidos, pelos alunos, em suas vidas, o conteúdo precisa fazer sentido. 

Sugestão: Caso perceba que os alunos estão com dificuldades de localização, desenvolver 
o jogo proposto pelo sítio Gente que Educa e que se encontra na página: 
http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/orientacao-espacial.  

 
 

 

Figura 1 – Região Metropolitana de Londrina. Fonte: Disponível em: 

http://www.desenvolvimentourbano.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=58 

http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/orientacao-espacial


 

Figura 2 – Mapa do Paraná e a Região Metropolitana de Londrina – Fonte: Disponível em: 

http://dc432.4shared.com/doc/xD4nTa38/preview.html 

 

 

Figura 3 – Indicando os pontos cardeais – Fonte: Dosponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=10433 

 

 
Figura 4 – Mapa do município de Rolândia - Fonte: Disponível em: 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=412240&search=parana|rolandia|infografi

cos:-dados-gerais-do-municipio 



 

2. Vamos aprender um pouco mais? 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a) 

Para que a leitura do texto seja mais produtiva, proponha uma leitura em voz alta, 

intercalando alunos para dar sequência e parando a cada parágrafo para explicações. 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

- Neste capítulo além do conteúdo da disciplina de Educação Física os alunos podem dar 

início a estudos sobre o meio ambiente, sobre localização espacial, ética - desenvolvendo 

valores inerentes ao ser humano como o espírito de liderança, solidariedade, respeito às 

diferenças, responsabilidade, perseverança, amor à natureza, auto-realização e esforço 

conjugado para escolha do melhor caminho. 

 

Leia o texto a seguir e responda: 

A Orientação sempre foi uma forma das pessoas se localizarem, seja por terra, ar, 

ou por mar, sempre tentando chegar de um ponto a outro no menor tempo possível. 

 

Como modalidade desportiva, a Orientação, atualmente 

conhecida como Esporte de Orientação, é hoje praticada nos 

cinco continentes, tendo nascido na Suécia através do Major 

Ernest Killander em 1918, considerado, portanto o "Pai da 

Orientação" [...] Tratava-se de uma corrida onde os 

participantes teriam em seu poder um mapa e uma bússola 

através dos quais, conheceriam o percurso por onde deveriam 

passar. Cada ponto a ser visitado, o local da chegada, os 

obstáculos a serem superados eram descobertos a cada 

momento durante a execução da atividade, o que a tornava 

excitante, motivante e com a vantagem de apresentar aspectos 

sempre diferentes de uma corrida para outra. (PALMER, 1997 

apud OLIVEIRA, BARROSO e COSTA JR., 2012). 

 

A corrida de orientação pode ser entendida como uma atividade de corrida ou 

caminhada, que pode ser desenvolvida tanto na natureza (áreas rurais) ou áreas 

urbanas (cidades). É considerada uma modalidade individual, mas pode ser 

realizada tanto individualmente, como em grupo ou mesmo em família. Hoje em dia 

alguns praticantes a consideram com o esporte da família, devido a esta 

característica. 



É uma atividade de ação e análise muitas vezes praticada em terrenos que podem ser 

adversos, assim a esta corrida também é conhecida como um esporte de aventura. 

É uma atividade de corrida ou caminhada, desenvolvida na 

natureza ou em ambiente urbano, onde o participante deve 

passar por pontos indicados em um mapa próprio de 

orientação. O participante pode usar apenas a bússola como 

instrumento de apoio. O mapa e seu percurso são desenhados 

para que o participante conclua a prova em aproximadamente 

60 minutos. (BORTOLACI, 2014, p.1). 

A corrida de orientação possui uma confederação brasileira, assim como o futebol 

possui a CBF. A corrida de orientação possui a Confederação Brasileira de 

Orientação – CBO, a qual organiza a modalidade, promove campeonatos e elabora 

um ranking com os melhores atletas do país, ainda podemos encontrar mais 

informações no site www.cbo.org.br. 

a) Que benefícios a prática da corrida de orientação pode trazer à saúde? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Quais os cuidados, que você deve ter, em relação ao meio ambiente, ao praticar a 

corrida de orientação? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) A corrida de orientação é um esporte individual ou coletivo? Que valores inerentes ao 

ser humano são necessários para que a prática do esporte transcorra de forma eficaz? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
3.Vamos pensar juntos? 

 
Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a) 

Verificar a possibilidade de utilizar o laboratório de informática da escola para a pesquisa. 

Caso não seja possível, verificar a possibilidade dos alunos desenvolverem a atividade 

como tarefa de casa. 

Discutir as regras e as adaptações necessárias para que a corrida possa ser realizada no 

espaço da escola; 

Volte ao mapa desenvolvido na problematização, faça as correções necessárias e decida 

qual será usado na catarse; 

http://www.cbo.org.br/


a) Acesse o sítio da Confederação Brasileira de Orientação (www.cbo.org.br) e 

pesquise as regras da corrida de orientação e transcreva abaixo os pontos mais 

importantes ao seu olhar. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b) Mostre ao seu colega o que você fez e discuta possíveis adaptações das regras 

para a prática da corrida nos espaços da escola. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Catarse: 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a) 

Para realizar as atividades é necessário fazer cópias dos mapas adaptados para que os 

alunos tenham em mãos para se localizarem. Para a atividade em sala de aula é importante 

que poucos alunos façam a atividade ao mesmo tempo, devido ao excesso de barulho que 

essa atividade pode causar. Nas atividades externas, na quadra poliesportiva ou no terreno 

da escola é importante que todos participem para vivenciarem tal prática. 

 

Atividade 1: Adaptação da corrida de orientação na sala de aula. 

A partir de um “mapa” da sala de aula os alunos devem localizar os pontos indicados 

no roteiro e formar palavras com as letras encontradas em cada ponto. Os alunos 

devem formar corretamente as palavras e traduzi-las (caso as palavras sejam em 

outra língua). 

http://www.cbo.org.br/


Exemplo de “mapa” adaptado para a sala de aula: 

sala
 de
aula

 carteiras
dos alunos

início

quadro negro

 porta
da sala

chegada

 
Figura 5 – Croqui de Sala de Aula - Fonte: O Autor 

 

Com este exemplo os alunos começam a ter noção de localização no espaço da 

sala de aula. 

 

Atividade 2: Adaptação da corrida de orientação na quadra esportiva. 

 

Quadra Poliesportiva

X

X

X

X

X

X

X 476

X 238

X 1

início

chegada

59

       

Quadra Poliesportiva

X

X

X

X

X

X

X 634

X 872

X 951

início

chegada

 

Figura 6 – Mapa adaptado para quadra poliesportiva. Fonte: O Autor 



 

Agora com um espaço mais ampliado, na quadra esportiva, os alunos começam a se 

deslocar por distâncias maiores e começando a entender a dinâmica deste esporte. 

 

Atividade 3: Adaptação da corrida de orientação no terreno da escola. 

 

 

Figura 7 – Mapa adaptado para um terreno de escola. Fonte: O Autor. Adaptado da planta baixa do 

C.E. Vicente Rijo – Londrina (PR) 

 

Agora com o terreno da escola, contendo prédios, corredores, pátio, jardins, quadra, 

ginásio e etc., é necessária a inclusão de legendas para facilitar os deslocamentos 

dos alunos com precisão, assim o mapa começa a se parecer com um mapa oficial 

de corrida de orientação. 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a) 

A ideia destas atividades é que o professor traga o material todo pronto para os alunos 

vivenciarem a modalidade, entretanto existe também a possibilidade de criar com os alunos 

os mapas (manualmente ou com ajuda do computador) e principalmente os prismas com 

materiais como cartolina, tecido, entre outros, que podem ser utilizados como prisma de 

orientação. 



Corrida de Orientação é Modalidade Esportiva? 

A corrida de orientação também é um esporte com competições nacionais e 

internacionais. Assim será o vencedor aquele que percorrer todo o percurso 

corretamente, passando por todos os pontos de controle, em menor tempo possível. 

Na corrida de orientação, quando os participantes passam pelos locais demarcados 

no mapa, sempre há um ponto de controle indicado por um prisma numerado, onde 

o participante deve obrigatoriamente passar. 

 

 

Figura 8 – Prisma Adaptado para Corrida de Orientação. Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=13284 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a) 

Caso tenha disponibilidade de passar vídeos para os alunos sobre a modalidade 

ORIENTAÇÃO sugerimos alguns link´s da internet onde encontrará materiais disponíveis 

para esta atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=05sf9ydlRmQ – Programa de TV Mexa-se 

https://www.youtube.com/watch?v=tbyoSmyxY8g – Programa de TV Esporte Cidade 

https://www.youtube.com/watch?v=yAV_bMl8tMo – Federação Mineira de Orientação 

 



Prática Social Final: Ponto de chegada da prática educativa 

 

1.Discuta as idéias do texto abaixo com seus colegas e professor(a): 

 

Ao praticarmos atividades ao ar livre é comum podermos observar a natureza e 

suas peculiaridades, nos faz observar os campos, as plantações, as matas (as 

poucas que ainda restam), nos faz pisar no chão firme e batido, nos traz à nossa 

essência de ser humano, nos iguala a todos, pois todos devem buscar alcançar o 

objetivo de chegar ao final da prova corretamente. Assim, uma corrida de orientação 

permite-nos aprender a respeitar a natureza e a cuidar melhor desta, pois também 

podemos perceber o quanto de sujeira e lixo encontramos pelo caminho e nos faz 

refletir sobre como nossa sociedade produz dejetos e não os descarta 

adequadamente. 

Assim as atividades ao ar livre podem ser ótimas opções de lazer e uma fuga das 

cidades grandes para momentos de paz e reflexão, além de manter-nos um pouco 

desconectados de toda tecnologia que nos cerca, mas que também pode nos 

render excelentes fotos para abastecermos as redes sociais tão populares entre os 

alunos. 

 

 

2. Pensem em ações concretas que podem ser implementadas na nossa sociedade, 

tanto para incentivar a prática do esporte, quanto para conscientizar a pessoas dos 

benefícios para a saúde e necessidade de cuidados com o meio ambiente. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 

Conteúdo Estruturante: Lutas 

Conteúdo Básico: Luta com Instrumento Mediador 

Conteúdo Específico: Esgrima 

Elementos Articulador: Cultura Corporal e Diversidade 

 

INICIANDO OS ESTUDOS 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a) 

A seção INICIANDO SEUS ESTUDOS tem uma função diagnóstica, pois 

consiste no primeiro contato do aluno com a temática a ser ensinada na 

unidade. Aqui, busca-se levantar as percepções dos educandos sobre o tema 

de estudo e, assim, como organizador de momentos de aprendizagem, o 

professor criará um clima favorável para que o aluno construa conhecimento.  

Nessa primeira etapa, é importante que, ao desenvolver as atividades 

propostas, o professor busque dialogar com os alunos sobre o tema buscando 

verificar qual o domínio que já possuem da esgrima e que uso fazem dela na 

prática social cotidiana. Frequentemente, os educandos mostram uma visão de 

senso comum, empírica, geral e um tanto confusa. No entanto, é preciso ter em 

mente que, nesse momento, o objetivo é ter um diagnóstico e não devem ser 

fornecidas informações adicionais, pois a construção do conhecimento 

científico ocorrerá no momento do ensino. 

A prática social inicial é o momento de contextualizar o conteúdo, mostrar aos 

educandos que eles já o conhecem na prática e que vão expandir o 

conhecimento por meio de atividades estruturadas para esse fim.  

 

 

 

 



1. Para iniciar seus estudos sobre esse conteúdo seu(a) professor(a) passará um 

vídeo, assista ao vídeo e responda: 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a) 

Neste momento faremos a utilização de vídeos de filmes famosos nos quais os atores 

utilizam-se de lutas com espadas (esgrima), assim você deve preparar trechos de 

filmes para ilustrar o início dos estudos. Sugerimos alguns filmes os quais os alunos 

talvez possam conhecer. Mesmo que alguns filmes sejam mais antigos é bem 

provável que os alunos já tenham ouvido falar dos personagens ou visto cenas 

parecidas em algum outro filme, desenho animado ou mesmo na internet. Sugerimos 

os seguintes link´s: 

https://www.youtube.com/watch?v=R83eIJLPcG4 – Trecho do filme A máscara do 

zorro - aprendizado 

https://www.youtube.com/watch?v=mSlzKgdNh_A – Trecho do filme A máscara do 

zorro - batalha 

https://www.youtube.com/watch?v=290PTzj-LkA – Trecho do filme Piratas do Caribe 1 

https://www.youtube.com/watch?v=SqTMeYWXrFU – Trecho do filme Os Três 

Mosqueteiros 

INTERDISCIPLINARIDADE: Filosofia – ética 

 

a) O vídeo mostra cena clássica de qual filme? Você assistiu ao filme? Gostou? Por 

que? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R83eIJLPcG4
https://www.youtube.com/watch?v=mSlzKgdNh_A
https://www.youtube.com/watch?v=290PTzj-LkA
https://www.youtube.com/watch?v=SqTMeYWXrFU


b) No caça palavras estão os nomes dos personagens do filme STARWARS. 

Procure-os  e descubra o nome da luta executada por Darth Vader e Obi W. Kenobi. 

 

Yoda       Luke Skywalker      Princesa Lea       Darth Vader      Chewbacca 

 

D M E A F U A S E U O B Ç A 

A T O I U W Ç A G H K U Y Ç 

R Y O D A X O A V J A L X S 

T F D I I Í Ã O U A L U J Z 

H E H A O U R V J D C K N I 

V A E U E F R A Á U H E O Z 

A G U Ã G F J I É I E S Q C 

D O Z A Â É Q I W X W K Í Z 

E U T F I G Ó O Á T B Y U U 

R Z Â H T Á O S A R A W M O 

O D A I E A O Z Z É C A V N 

J I Ó F U Ç A O G R C L Ç T 

P R I N C E S A L E A K O U 

O E W W Ç C Ú I E P L E O W 

M O V U Ç A B R N B V R A S 

O A L O D U A M L O S O O F 

O G Z M X E I F U V K B V S 

O A Y O Ó A S E L Y A R L O 

 

O nome da luta é _____________________________________________________ 

c) O que você conhece sobre essa luta? Ela pode ser considerada um esporte? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d) Você gostaria de conhecer mais sobre esse esporte? O que você gostaria de 

aprender sobre ele? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



Problematização 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a) 

A seção problematização constitui o elo entre a prática social inicial e o processo de 

ensino. É o momento no qual o professor irá identificar os principais problemas 

apresentados pela prática social, identificar conhecimentos a serem dominados para 

responder as questões que precisam ser resolvidas. Ou seja, após identificar o que o 

aluno já sabe, é hora de detectar o que ele ainda precisa saber sobre a temática 

proposta.  

INTERDISCIPLINARIDADE: Filosofia – ética 

 

                                                                                          

A esgrima é, em primeira linha, uma modalidade desportiva que se desenvolveu tendo 

como base uma técnica de combate e que era praticada sobretudo em duelos.  

Sua origem remonta a pré-história, quando o homem empregou, pela primeira vez, um 

pedaço de madeira para se defender ou atacar, garantindo a sua sobrevivência. 

Somente após o surgimento dos metais foram criadas as primeiras armas de combate, 

que eram, a princípio, empregadas por chefes de grupos ou tribos. 

Desde sua origem até se transformar em técnica desportiva um longo caminho foi 

percorrido e para compreender essa prática, vamos explorar suas dimensões 

conceituais, históricas, sociais, científicas, ideológicas etc. 

 

1. Você já assistiu a uma luta de esgrima? Conhece alguém que pratica esse 

esporte? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

Você sabia? 



2. Você considera a esgrima um esporte popular? Por que sim ou por que não? O 

que faz com que um esporte se popularize?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Você já ouviu falar da seleção brasileira de esgrima? Esse é um esporte 

masculino ou feminino? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a) 

Sugerimos, após a questão número 3, apresentar o vídeo da seleção brasileira feminina de 

esgrima, ajudando a desmitificar que alguns esportes são apenas masculinos, mostrando 

também a força da mulher e mostrar aos alunos que o machismo é uma situação que 

precisa ser evitada. 

4. Para a prática da esgrima quais habilidades são necessárias?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. A esgrima pode ser considerada um esporte violento? Justifique. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Quais benefícios para o corpo à prática desse esporte pode trazer para o 

esgrimista? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



Leia o artigo a seguir para responder a questão número 7. 

 

Um exemplo de Fair Play durante o Campeonato Pan-Americano Infantil de 2014. 

Amigos,  

Estou no Campeonato Panamericano de Esgrima com meu filho menor, Guilherme. Ele 

está jogando espada e florete pelo Brasil, em uma categoria dois anos acima da idade 

dele.  

Fora o fato do orgulho de competir pelo nosso País, um fato agora me emocionou muito 

e quero compartilhar com Vocês.  

Guilherme acaba de ser eliminado nas oitavas de final. Perdeu de 10 a 9. Ele ganharia o 

jogo. O Árbitro deu o toque em favor dele. Ele foi ao Árbitro e disse que ele estava 

enganado, que não havia tocado o adversário. O Árbitro tirou-lhe o ponto. Ele perdeu. 

Deixou as pessoas impressionadas com seu fair play olímpico. Um menino no meio dos 

grandes que poderia estar entre os oito melhores da América, vai ao Árbitro e comunica 

o erro. E é eliminado da prova por sua atitude, de um ponto que não lhe seria justo.  

Esse é o maior exemplo que posso ter de alguém que sabe os valores olímpicos, que 

aprendeu no berço e que honra as tradições Olímpicas e esportiva da nossa família.  

Também é fruto dos ensinamentos de ética no esporte que os Mestres Régis Trois, Ricardo 

Ferazzi e Carla Evangelisti professam na sala de esgrima do Club Athletico Paulistano. 

Antes de formarem Atletas, formam pessoas de caráter.  

Hoje nosso campeão brasileiro, sulamericano e de tantos outros torneios nacionais e 

internacionais sai daqui mais campeão do que nunca.  

E no sábado tem o Florete.  

Alberto Murray Neto  

Fonte: http://www.brasilesgrima.com.br/ultimas.htm 

7. Por que o esgrimista brasileiro perdeu o jogo? Como você agiria se estivesse no 

lugar de Guilherme? Por quê? Que lição podemos tirar sobre a importância do 

esporte na formação ética do indivíduo?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



Processo de Ensino 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a) 

O processo de ensino busca apresentar aos alunos instrumentos teóricos e práticos 

necessários para resolução dos problemas detectados na prática social, ou seja, 

conhecimentos histórico, científico e social essenciais para que os alunos passem do 

conhecimento empírico sobre a esgrima para um conhecimento mais elaborado. É 

importante retomar sempre a problemática inicial e mostrar aos alunos de que forma os 

conteúdos estudados estão respondendo às questões iniciais, de que forma estão 

passando de uma visão sincrética para uma mais sintética sobre a temática. 

1. Acesse o site da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA 
(http://www.brasilesgrima.com.br), pesquise sobre a história do esporte e preencha o 
quadro abaixo: 

 

ÉPOCA CARACTERÍSTICAS 

Pré- história  

Século XVI até meados do século 
XVIII 

 

Final do século XVIII  

Século XX até a atualidade  

2. Após a realização da pesquisa, liste abaixo os aspectos que mais chamaram sua 
atenção. Justifique sua resposta: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



A ESGRIMA COMO ESPORTE 
 

Você sabia?

 

Este desporto exige esforço físico e exercita a inteligência, os reflexos e o sentido 
tático. Também desenvolve aptidões morais, físicas, destreza e espírito 
competitivo. 

Hoje a esgrima é praticada em nível mundial e esta incluída nos Jogos Olímpicos, 
desde 1896. 

A sua prática é regulamentada pela Federação Internacional de Esgrima, fundada 
em 1913 e é um desporto cujo objetivo é atingir o adversário e evitar ser atingido 
por este. 

 

1. Assista ao vídeo proposto pelo(as) professor(a) e responda: 

 

Disponível em: 
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=409&evento=4 

 

 

 



Espaço Professor: 

Prezado(a) Professor(a) 

Professor, seguem duas sugestões de vídeo:  

http://www.youtube.com/watch?v=RPPd5jpl9VY  

http://www.youtube.com/watch?v=mQXt2klTtqc 

Há ainda o simulador do UOL que pode, inclusive, ser utilizado com a lousa digital, 
disponível em: http://e.i.uol.com.br/pan/2007/modalidades/infograficos/esgrima.swf  

https://www.youtube.com/watch?v=Uyi9AiCBSpY 

 

a) Quando se iniciou a prática da esgrima como esporte? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

b) Quantas e quais são as modalidades da esgrima? Quais as características 
básicas de cada uma?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

c) Quais são as regras básicas da esgrima? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

2. Quais são os equipamentos básicos para a prática da esgrima? Vamos identificar 
as figuras e descobrir? 

 

LUVAS   CALÇA    CASACO   MEIAS   TÊNIS   COQUILHA(M)  PROTEÇÃO DE 
PEITO FEMININO    PROTEÇÃO DE PEITO MASCULINO   MÁSCARA   SABRE   

ESPADA   FLORETE 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RPPd5jpl9VY
http://www.youtube.com/watch?v=mQXt2klTtqc
http://e.i.uol.com.br/pan/2007/modalidades/infograficos/esgrima.swf
https://www.youtube.com/watch?v=Uyi9AiCBSpY


  

 

 

  

  

 
 

 

 

Fonte: www.brasilesgrima.com.br 

A ESGRIMA COMO ESPORTE OLÍMPICO 
 

Você sabia?

 

A esgrima é um dos esportes disputados nos Jogos Olímpicos modernos desde a 
sua primeira edição em Atenas 1896. As mulheres estrearam na modalidade com 
a prova de florete durante os Jogos de Paris em 1924. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Esgrima_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos 
  

1. O artigo abaixo fala sobre a participação da seleção brasileira de esgrima nos 
jogos olímpicos. Antes de lê-lo, responda: Como acha que foi a participação do 
Brasil? Já conseguiu alguma medalha? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Esgrima_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos


Athos perde, e Brasil se despede sem medalhas na esgrima 

Em sua estreia nos Jogos Olímpicos de Londres, Athos Schwantes perdeu para o 
holandês Bas Verwijlen (foto) por 15 a 10, em disputa válida pela primeira rodada do 
torneio de esgrima dos Jogos Olímpicos de Londres, categoria espada. O resultado 
eliminou o brasileiro da competição. Paranaense de 27 anos, Schwantes (à dir.), 
número 78 no ranking mundial, disputou sua primeira Olimpíada. Já o holandês (à 
esq.), 28 anos, vice-campeão mundial e sexto colocado no ranking, já disputou os 
Jogos de Pequim, quando ficou na oitava posição. Schwantes pediu a paralisação 
da luta por conta de uma torção no pé, mas logo voltou. O brasileiro começou 
vencendo por 1 a 0, mas Bas Verwijlen logo se recuperou e fez 4 a 1. Depois de 
uma paralisação por conta de uma torção no pé do holandês, Schwantes fez 4 a 2, 
mas levou dois pontos em seguida e, apesar de marcar um a três segundos do fim, 
o primeiro tempo terminou 6 a 3 para o adversário. O segundo tempo foi semelhante 
ao primeiro e terminou 6 a 2 para Bas Verwijlen. No terceiro, Athos Schwantes partiu 
para cima e fez três pontos seguidos. Porém, os esgrimistas trocaram pontos em 
seguida a disputa se encerrou com 15 a 10 para o holandês. Com a derrota, o Brasil 
não conta com mais atleta na esgrima. Guilherme Toldo, que competiu no florete, 
perdeu no segundo jogo, e Renzo Agresta, que disputou o torneio de sabre, foi 
eliminado na estreia. 

Fonte: http://esportes.terra.com.br/jogos-olimpicos/2012/athos-perde-e-brasil-se-despede-sem-
medalhas-na-esgrima-veja,d908b88e081fd310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html, 01 de agosto de 

2012. 

 

A ESGRIMA COMO ESPORTE PARAOLÍMPICO 

História 

Destinada a atletas com deficiência locomotora, a esgrima adaptada data de 1953 e foi 

aplicada originalmente pelo médico alemão Ludwig Guttmann, o pai do movimento 

paraolímpico. A modalidade, uma das mais tradicionais dos Jogos Paraolímpicos, é 

disputada dede a primeira edição dos Jogos, em Roma-1960. 

A disputa segue as regras da Federação Internacional de Esgrima (FIE), mas é 

administrada pelo Comitê Executivo de Esgrima do Comitê Paralímpico Internacional 

(IPC). Em competição, as pistas medem 4m de comprimento por 1,5m de largura, e as 

cadeiras de rodas ficam fixas ao chão. Se um dos esgrimistas mover a cadeira, o 

combate é interrompido. Há duelos de florete, espada e sabre. Para cada prova há uma 

proteção específica para o competidor e para as cadeiras, além de regras para a 

pontuação ser validada. 

Em Londres-2012, o Brasil faturou pela primeira vez uma medalha na modalidade, sendo 

nada menos do que o ouro. Jeovane Guissone derrotou os franceses Marc Cratere e 

Alim Latreche nas quartas de final e na semifinal, respectivamente. Na decisão, superou 

a disputa acirrada com Chik Sum Tam, de Hong Kong, por 15 a 14. O gaúcho ficou 

paralisado após levar um tiro nas costas durante um assalto. 

 

http://esportes.terra.com.br/jogos-olimpicos/2012/athos-perde-e-brasil-se-despede-sem-medalhas-na-esgrima-veja,d908b88e081fd310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://esportes.terra.com.br/jogos-olimpicos/2012/athos-perde-e-brasil-se-despede-sem-medalhas-na-esgrima-veja,d908b88e081fd310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html


Classificação 

Classe 1ª 

Atletas sem equilíbrio sentado, com limitações no braço armado, sem extensão eficiente 

do cotovelo e sem função residual da mão. Nesse caso, é necessário fixar a arma com 

uma atadura; 

Classe 1B 

Atletas sem equilíbrio sentado, com limitações no braço armado. Detém extensão 

funcional do cotovelo, mas sem flexão dos dedos. Nesse caso, a arma é fixada com uma 

bandagem; 

Classe 2 

Atletas com total equilíbrio sentado, com braço armado normal. Paraplegia do tipo T1/T9 

ou tetraplegia incompleta com sequelas mínimas no braço armado e bom equilíbrio 

sentado; 

Classe 3 

Atletas com bom equilíbrio sentado, sem suporte de pernas e braço armado normal. 

Pequenos resquícios de amputação abaixo do joelho ou lesões incompletas abaixo da 

D10 ou deficiências comparáveis, mas com manutenção do equilíbrio sentado; 

Classe 4 

Atletas com bom equilíbrio sentado, com suporte das extremidades superiores e braço 

armado normal, como lesões abaixo da C4 ou deficiências comparáveis; 

Limitações mínimas 

Deficiência dos membros inferiores comparável a amputações abaixo do joelho. 

*Fonte: Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) 

As provas 

Florete, espada e sabre. 

Curiosidades 

Líder dos duelos 

O topo do ranking dos medalhistas na esgrima em cadeira de rodas pertence ao francês 

Christian Lachaud. O atleta subiu ao pódio nas edições de 1976, 1980, 1992, 1996 e 

2000. Apesar de não ter o maior número de pódios nos Jogos Paraolímpicos (13), atrás 

do compatriota Andre Hennaert (14) e do italiano Roberto Marson (15), Lachaud ainda 

figura em primeiro lugar por ter uma medalha de prata a mais que Hennaert. 

Fonte: http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/paraolimpiadas/modalidades/esgrima-em-cadeira-de-

rodas 



Na Internet: 

O link a seguir nos remete a um vídeo sobre o Campeonato Brasileiro de Esgrima 

em Cadeira de Rodas, nele você pode aprender um pouco mais sobre esse combate 

e conhecer o brasileiro campeão olímpico nesta modalidade, nas Olimpíadas de 

Londres em 2012. 

https://www.youtube.com/watch?v=M2A8hUzRjyc  

(Reportagem da Rede de Televisão Canção Nova sobre o Campeonato Brasileiro de 

Esgrima em Cadeira de Rodas, 2013). 

Catarse 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a) 

Na seção CATARSE, os alunos são convidados a manifestar o que aprenderam durante 

o estudo da unidade, saindo de um conhecimento superficial, empírico, para formas mais 

estruturadas de pensamento. É esperado que mostrem que a realidade que conhecia 

antes, como natural, não é exatamente desta forma, mas é histórica, socialmente e 

ideologicamente situada. É um momento de avaliação para o professor, que vai qualificar 

o progresso dos educandos. 

Caro aluno, vamos avaliar o que você aprendeu nessa unidade? 

1.Faça um comparativo entre o que você sabia sobre a esgrima antes de iniciarmos 

a unidade e agora, depois de ter estudado sobre o esporte. O que o estudo da 

esgrima acrescentou a seu conhecimento sobre essa luta? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Com base no que foi aprendido até agora prepararemos cartazes para 

divulgarmos esse novo conteúdo aprendido. Utilizando cartolina ou papel craft, 

monte um cartaz bastante criativo, com ilustrações e informações relevantes para 

mostrar aos alunos que a prática do esporte pode trazer benefícios e convencê-los a 

começar a treinar. Faremos uma exposição de cartazes na escola para incentivar os 

alunos das outras turmas a praticar o esporte.  

https://www.youtube.com/watch?v=M2A8hUzRjyc


Prática Social Final: Ponto de Chegada da Prática Educativa 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a): 

A seção PRÁTICA SOCIAL FINAL é o ponto de chegada do processo pedagógico, o 

retorno à PRÁTICA SOCIAL INICIAL. Tendo os alunos construído conhecimento ao longo 

da unidade, é hora de elaborar um plano de ação, é a previsão do que os alunos farão a 

partir do conteúdo ensinado e aprendido, apresentação de uma proposta concreta de 

ação. 

Alunos devem vivenciar os movimentos das lutas, com instrumento mediador: esgrima. 

 

1. Agora é a sua vez. Que tal começar a praticar esgrima?  

Para começar, vamos improvisar uma espada. 

Materiais necessários: 

- Jornais; 

- Fita adesiva; 

- Caixa de pizza; 

- Caixa de papelão; 

- Cordões ou barbante; 

- Tinta guachê. 

 

Preparando os materiais 

- Empilhe 10 folhas de jornal (abertas); 

- Enrole-as formando um cano bem fino (bem apertado); 

- Para as folhas não soltarem passe a fita adesiva em volta do cano de jornal; 

- Dobre uma das pontas do cano de jornal, formando um arco em volta da sua mão. 

Passe a fita adesiva para que o arco fique formado e firme. 

 

2. Espadas prontas, vamos praticar os movimentos básicos da esgrima: 

Siga as orientações de seu(a) professor(a) para iniciar os primeiros movimentos da 

esgrima. A seguir seguem algumas imagens de movimentos da esgrima. 



 

Fonte: www.educacao.pr.gov.br. Disponível em: 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=409&evento=4#menu-

galeria 

 

 

Fonte: www.educacao.pr.gov.br. Disponível em: 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=409&evento=4#menu-

galeria 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a): 

Os alunos devem vivenciar os movimentos dessa luta com instrumento mediador (esgrima), 

assim sugerimos alguns vídeos que demonstram os movimentos básicos dessa modalidade 

para facilitar seu trabalho: 

http://www.youtube.com/watch?v=gPqgrd9Ifbk 

 

3. Agora vamos organizar um torneio em nossa turma com nossas espadas de 

jornal. Com seu(a) professor(a) como árbitro(a) da competição vamos ver como será 

nosso desempenho. Lembre-se que a disputa deve ser realizada sempre com muito 

respeito ao adversário e muita ética com colegas de turma e com o(a) professor(a). 

http://www.youtube.com/watch?v=gPqgrd9Ifbk


Capítulo 3 

Conteúdo Estruturante: Jogos e Brincadeiras 

Conteúdo Básico: Jogos Cooperativos 

Conteúdo Específico: Jogos Cooperativos sem utilização de materiais  

Elemento articulador: Cultura Corporal e Desportivização 

 

Prática Social Inicial: Ponto de partida da Prática educativa 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a): 

Nesta unidade, trabalharemos com jogos cooperativos e discutiremos o conceito de 

cooperação e competição. A unidade está estruturada de forma a favorecer o aluno a 

construir seus próprios conceitos e a aprender a lidar com possíveis frustrações em caso 

de perda em uma competição.  

Na prática social inicial, apresentamos questionamentos que permite ao aluno 

demonstrar o que já sabe sobre o tema abordado. Após, conduzidas as discussões 

preliminares, o professor deverá apresentar os objetivos da unidade e dialogar com os 

alunos sobre os mesmos. Importante ressaltar que esse é um momento de 

apresentação, o aprofundamento sobre os tópicos se dará nas outras etapas da unidade. 

No primeiro momento, os alunos trabalharão individualmente respondendo os 

questionamentos 1 e 2. Após, o professor deverá abrir a discussão para a turma toda. 

Certamente, não haverá um consenso sobre o que seja competição e cooperação. 

Alguns dirão que é para se divertir, outros que é para passar o tempo, outros como forma 

de comemoração e outros como forma de trabalho. Aceite todas as respostas sem entrar 

em detalhes. Na atividade 2, também não haverá consenso, uma vez que algumas das 

atividades apresentadas podem ser tanto jogo quanto brincadeira.  

** Outra opção é começar realizando uma pesquisa com os alunos sobre quais jogos 

eles conhecem, quais eles mais gostam e se já participaram de algum jogo nas aulas de 

Educação Física. Anote no quadro os jogos citados pelos alunos e pedir que expliquem a 

diferença entre jogo e esporte e direcione para o assunto que será tratado: Jogos e 

Brincadeiras. 

 

1. Escreva um parágrafo que responda as seguintes questões: O que é um jogo? O 

que é uma brincadeira? E o que é um esporte? Qual a relação entre jogo, 

brincadeira e esporte? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



2. Observe a lista abaixo, quais são considerados JOGOS, quais são 

BRINCADEIRAS e quais são ESPORTE? Classifique-as e justifique sua resposta: 

A- jogo B- brincadeira   C-esporte   A/B – jogo e/ou brincadeira 

 Voleibol __________ 

 Peteca___________ 

 Bolinha de gude________ 

 Esconde esconde_________ 

 Basquetebol____________ 

 Handball______________ 

 Estátua______________ 

 Bate e corre__________ 

 Alerta_______________ 

 Pega pega ___________ 

 Esgrima_____________ 

 Futebol______________ 

 Cama de gato_________ 

 Bolinha de sabão_______ 

 Xadrez________________ 

 

 
 

Disponível em: 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=14&evento=1 



 

VOCÊ SABIA? 

Para DARIDO (2007, p. 163) o jogo é uma oportunidade criativa para que 

pratiquemos ações e relações. Existem dois estilos básicos de jogo: 

podemos jogar com o outro, na cooperação, ou podemos jogar contra o 

outro, na competição. 

Na disciplina de Educação Física você pode estudar vários conteúdos entre 

eles estão os Jogos e Brincadeiras.  

 

3. Para finalizar, escreva nas linhas a seguir quais jogos você já participou na sua 

casa ou em seu bairro. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Problematização 

 

Espaço Professor: 

Prezado(a) professor(a) 

Conforme já discutido na fundamentação teórica, no momento da problematização o 

professor vai procurar identificar os principais problemas postos pela prática social. 

Conforme discussão iniciada na prática social inicial, a problemática versa sobre a 

dicotomia COMPETIÇÃO x COOPERAÇÂO.  Sabemos que alguns alunos possuem mais 

familiaridade com esportes e, por isso, se tornam extremamente competitivos e não lidam 

bem com a derrota, outros possuem menos aptidão e acabam ficando inibidos, com 

medo de tentar e apresentar um desempenho ruim. Outros perfis também podem ser 

identificados. Alguns são competitivos, mas demonstram bom espírito esportivo e lidam 

bem com derrotas. Outros apresentam desempenho ínfimo, mas estão sempre dispostos 

a tentar. A problematização deverá trazer à tona essas questões, que vão permear toda a 

unidade e orientar o trabalho a ser desenvolvido pelo professor e pelos alunos.  

Explicar aos alunos que tais questões serão estudadas em suas dimensões científica, 

social e histórica. 

Para o desenvolvimento da primeira atividade, optamos pelo formato de entrevista, 

assim, fugimos um pouco do modelo PERGUNTA/RESPOSTA mediado somente pelo 

professor. Dependendo da quantidade de alunos em sala, a atividade pode gerar tumulto 

e bastante barulho. Isso é previsto e normal. O papel do professor será circular pela sala 

para sanar dúvidas e controlar o tempo para que a atividade não se estenda demais. 

Peça aos alunos para escolher um colega para entrevistar e por ele ser entrevistado. Dê 

a eles 10 minutos para que façam todas as perguntas tomem nota das respostas e 



depois inverter os papeis: O entrevistado será também entrevistador. Quando 

terminarem, abra a discussão com o grupo. Você pode até fazer em forma de estatística, 

escrevendo no quadro as respostas e verificando a porcentagem delas que coincidem, 

levantando assim o perfil da turma.  

Nas atividades 2, 3 e 4, dê um tempo para que os alunos respondam individualmente e 

depois compartilhem as respostas com a sala. Feche a discussão salientando que os 

conceitos de competição e cooperação serão discutidos mais aprofundadamente e que 

terão oportunidade de colocar tais conceitos em prática durante as aulas.  

RELAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Filosofia – Ética no esporte. 

 

1. Você certamente já deve ter participado de vários jogos. Por exemplo: Jogo de bola-

queimada (caçador), jogo de bola, jogo em sua escola, jogo em sua casa, jogo de 

videogame, jogo no computador e até jogo no celular. Existem muitas formas de jogar e 

muitos tipos de jogos. Possivelmente cada um de vocês se lembra de um jogo diferente. 

As pessoas jogam desde a infância até ficarem velhinhos. Assim, entreviste um amigo, 

tome nota das respostas e depois divida suas descobertas com a turma: 

 

ENTREVISTADO________________ 

 

RESPOSTAS 

1.Por que as pessoas jogam?  

2.Você já participou de algum jogo? 

Neste jogo, houve algum vencedor? 

 

3.Se você já participou de algum 

jogo, deve saber qual é a sensação 

de vencer, não é mesmo? E como foi 

essa sensação, boa ou ruim? 

 

4.Quem joga um dia vence e em 

outro dia perde. Você já sentiu como 

é perder um jogo? E essa sensação 

é boa ou ruim? 

 

 



2. Será que em todos os jogos devem haver vencedores e perdedores? Será que 

existe algum JOGO do qual TODOS participam sem que haja vencedores ou 

perdedores? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Você já ouviu falar de jogos cooperativos? Será que em nossas vidas nós agimos 

de forma competitiva ou de forma cooperativa? Você já pensou nisso? Justifique sua 

resposta. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Mas afinal o que é cooperação e o que é competição? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Processo de Ensino 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a): 

Nesta seção vamos tratar um pouco mais com as dimensões histórica e científica dos 

jogos cooperativos. É hora de buscar todo tipo de fonte e informações relevantes para 

que o aluno construa conhecimento sobre esse conteúdo.  

Para abordar o texto a seguir, sugerimos uma técnica de leitura chamada NÃO REPITA A 

INFORMAÇÃO. É bastante simples e funciona assim: 

1. O professor solicita que cada aluno da turma fale uma informação do texto; 

2. O professor esclarece que as informações não poderão se repetir, assim, na 

sequência da apresentação de informações pelos alunos, cada um deverá falar uma 

informação diferente das apresentadas anteriormente pelos colegas. 

Observações:  

a) Encerrar a dinâmica caso fique difícil encontrar informações novas; 

b) Professor deve fazer comentários sobre as informações apresentadas; 

c) Professor e alunos poderão comentar a experiência observando contribuições à 

aprendizagem e manifestando percepções pessoais. 

RELAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Língua Portuguesa – estratégias de leitura 



Entendendo um pouco sobre cooperação e competição 

 

 Antes de falarmos dos jogos cooperativos precisamos entender de onde vêm 

este termo, afinal o que é cooperação? 

 Segundo o dicionário Luft cooperar é trabalhar, atuar simultaneamente para o 

mesmo fim, pode significar ainda colaborar, ajudar. 

Para Brotto (1999 apud Santos, 2005): 
 
 

Cooperação: é um processo de interação social, cujos objetivos são 
comuns, as ações são compartilhadas e os benefícios são distribuídos para 
todos. Competição: é um processo de interação social, cujos objetivos são 
mutuamente exclusivos, as ações são isoladas ou em oposição umas às 
outras, e os benefícios são concentrados somente para alguns. (p. 10) 

 

 Imagine a seguinte situação: você vê um carro estacionando em uma vaga 

destinada a deficiente físico, mas ao perceber a pessoa descer do carro você nota 

que ela não é deficiente físico, portanto não deveria estacionar seu carro naquela 

vaga. Numa situação como essa, a pessoa que estacionou seu carro agiu de forma 

cooperativa com aqueles que precisam realmente daquela vaga de estacionamento 

ou agiu só pensando em si? 

 Outra situação que percebemos em nosso dia a dia é quando pessoas jogam 

papel ou outra sujeira no chão, será que essa pessoa está cooperando com as 

demais pessoas que vivem ali. Imagine se cada pessoa atirar um papel no chão, 

como ficariam nossas ruas? 

 Ao analisarmos as carteiras de muitas escolas percebemos que estão 

riscadas, sujas e até com chicletes ou outros objetos grudados na parte inferior, será 

que essas são atitudes positivas ou negativas? Cooperam com todos ou apenas 

satisfazem uma vontade que estávamos naquele momento? Nunca paramos para 

pensar que outras pessoas também usarão aquela carteira e que nós devemos 

mantê-la mais limpa e organizada possível. 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a): 

Peça para alguns alunos ler suas respostas e coloque em debate na sala quais situações 

não percebemos a cooperação das pessoas e possíveis soluções para os problemas 

levantados. 

 

 



Pense sobre isso: 

Você já percebeu outras situações, como essas acontecerem pela nossa cidade? 

Escreva nas linhas a seguir outras situações, como as citadas, seja em sua rua, em 

seu bairro, em sua escola ou outro local que você pode ter presenciado. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Jogos Cooperativos 

 Os jogos cooperativos tiveram sua primeira experiência nos anos de 1950 

quando o norte-americano Ted Lentz lançou o livro “Para Todos: Manual de novos 

jogos cooperativos”, ainda era só o princípio. Em 1978, no Canadá, Terry Orlick 

passa a estudar e pesquisar os jogos cooperativos, lançando o livro “Vencendo a 

competição” e torna-se assim a maior referência mundial quando falamos nesse 

assunto. No Brasil, em 1995, Fábio Brotto lança o livro: “jogos cooperativos: se o 

importante é competir, o fundamental é cooperar”, dando início ao trabalho com os 

jogos cooperativos em nosso país. 

 Os jogos cooperativos têm, entre suas características, alcançar um objetivo 

comum por todos os participantes e não apenas conquistar a vitória ou impor a 

derrota ao adversário. 

 Então, ao pensarmos em nossa sociedade, em nosso bairro, em nossas 

vidas, não seria esse o ideal? Atingir um objetivo comum, ou seja, todos podermos 

viver nossas vidas de forma digna, colaborando uns com os outros? 

 Mas então o que os jogos cooperativos têm a ver com isso? 

 Nesse tipo de jogo, todos aprendem a considerar o outro como um parceiro e 

não como adversário, assim podemos “aprender” a nos colocar no lugar do outro e 

não pensarmos somente em nós, como normalmente acontece. 

 Uma excelente definição sobre jogos cooperativos foi escrita por Barreto 

(apud Santos, 2005, p.12): 

Jogos cooperativos são dinâmicas de grupo que têm por 

objetivo, em primeiro lugar, despertar a consciência de 

cooperação, isto é, mostrar que a cooperação é uma 

alternativa possível e saudável no campo das relações 

sociais; em segundo lugar, promover efetivamente a 

cooperação entre as pessoas, na exata medida em que 

os jogos são, eles próprios, experiências cooperativas.  



 Os jogos cooperativos são interessantes de serem realizados, pois, além de 

auxiliar as pessoas a trabalharem em grupo, não determinam quem pode praticá-los, 

já que esse tipo de atividade pode ser desenvolvida por todas as pessoas, 

independentemente de idade, altura, peso ou sexo. O que realmente importa é a 

colaboração de cada pessoa no momento das atividades. 

 Os Jogos Cooperativos demonstram para as pessoas que não é somente 

jogando que podemos cooperar com os outros, fazem-nos pensar em como agimos 

em sociedade e como podemos repensar nossas formas de agir em muitas 

situações do dia-a-dia. 

Catarse 

Espaço Professor 

Prezado(a) Professor(a): 

Propomos aqui alguns jogos cooperativos retirados da experiência pedagógica do autor, 

sugerimos o ensino de alguns deles em suas aulas de acordo com sua disponibilidade de 

materiais. 

Entendemos que o esporte e a competição estão muito presentes na Educação Física e 

também em nossa sociedade, mas tentaremos demonstrar que um pouco de cooperação é 

bem-vindo, durante um jogo, na escola, na sociedade e em todos os outros lugares. 

Para mais opções de jogos cooperativos, sugerimos o site 

http://www.jogoscooperativos.com.br/jogos.php. 

1. Para compreendermos essa possibilidade, que tal praticarmos alguns jogos 

cooperativos e também alguns jogos competitivos para entendê-los e também 

compará-los? 

Alguns Jogos cooperativos: 

Caneta ao centro: serão cortados alguns pedaços de barbante, uma das pontas fica 

amarrada na argola a outra fica na mão de uma das pessoas que estarão em 

círculo. O objetivo é colocar a caneta, que também estará presa com um barbante 

na argola, dentro de alguns recipientes. Podemos começar com um balde, passando 

por copos de diversos diâmetros até chegar a uma garrafa. As pessoas não podem 

andar apenas mover os braços, sem soltar o barbante, coloca-la dentro dos objetos. 

Nó humano: Forme um círculo com todos os alunos de mãos dadas. Caso a turma 

seja muito grande pode-se dividir o grupo em 2 ou mais grupos. O(a) professor(a) 

orientará que soltem as mãos e diminuam o círculo o máximo possível, ficando todos 

bem próximos. Agora com todos próximos oriente que cada aluno segure na mão de 

dois outros colegas. É importante informar para que não segurem a mão da pessoa 

que está ao seu lado e não segurem as duas mãos da mesma pessoa. Quando 

todos estiverem com as duas mãos agarradas quer dizer que foi dado o “nó 

humano”, a tarefa do grupo (ou grupos) será a de desatar o nó sem soltar as mãos. 

http://www.jogoscooperativos.com.br/jogos.php


Dança das cadeiras: trata-se do tradicional jogo das cadeiras. Forma-se um círculo 

com cadeiras em uma sala ou quadra de esportes. Os alunos são dispostos em volta 

deste círculo. O número de cadeiras será sempre inferior ao número de 

participantes. Ao som de uma música, todos devem andar em volta do círculo de 

cadeiras, ao parar a música todos devem se sentar nas cadeiras, a pessoa que ficar 

em pé ou sentar por último na cadeira, será eliminado do jogo, todos os demais 

continuam a atividade, mas agora retira-se uma cadeira, assim retira-se uma pessoa 

e também uma cadeira. 

Danças das cadeiras cooperativas: É o mesmo jogo, entretanto somente as 

cadeiras é que saem do jogo, as pessoas permanecem e devem se sentar nas 

cadeiras, mesmo com cadeiras a menos, assim as pessoas devem se sentar em 

duas, ou três pessoas por cadeira, sentar no colo, na perna, no pé, enfim deve achar 

uma maneira de se sentar, mas sem excluir ninguém do jogo. 

Bola-queimada: É o jogo de bola-queimada (ou caçador) normal, realizado com as 

regras que os alunos já conhecem. 

Bola-queimada cooperativa: Nesse jogo, divide-se a turma em duas equipes como 

se fosse a bola-queimada normal, se você possuir em sua quadra a marca da 

quadra de vôlei e a de futsal esses serão os seus espaços de trabalho. Uma equipe 

ficará na quadra de futsal e outra na quadra de vôlei, uma bola para cada equipe, 

cada jogador que é queimado mudará de equipe, ou seja, o jogador que fazia parte 

da equipe que se encontrava na quadra de vôlei irá para a equipe que está na 

quadra de futsal e vice versa, assim nunca um jogador é de uma equipe ou de outra, 

pois a ideia é o envolvimento com o jogo, fugir da bola e contribuir para o bom 

andamento da partida. 

Outras opções: Futpar e Volençol. Você já ouviu falar nestes jogos? Pesquise no 

laboratório de informática para conhecê-los. 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) Professor(a): 

Existem outros jogos que necessitam de cooperação para serem realizados, são os jogos 

adaptados para pessoas com deficiência, caso a turma possua algum aluno com deficiência 

é uma excelente forma de incluí-lo em suas aulas. Indicamos a seguir alguns destes jogos, 

sugerimos que o professor realize ao menos um de acordo com os materiais disponíveis em 

sua escola. Essa prática também é importante para o desenvolvimento da empatia, do 

colocar-se no lugar do outro, elemento essencial para que o aluno vivencie as dificuldades 

do outro e desenvolva práticas mais colaborativas em sociedade. 

 



Jogos Adaptados para pessoas com deficiência 

Condução de uma pessoa com deficiência visual pela quadra: Os alunos são 

dispostos em duplas, um dos integrantes da dupla será vendado com um pano, 

lenço ou outro material. O aluno que está enxergando deverá conduzir o colega pela 

quadra esportiva, informando tudo que está à sua frente desviando-o de possíveis 

obstáculos, de outros participantes, enfim o condutor deverá transmitir confiança ao 

aluno que estará vendado nesta atividade. 

Voleibol sentado: trata-se de uma adaptação do desporto voleibol para pessoas 

com deficiência física nas pernas. Nesta adaptação os alunos deverão jogar voleibol 

sentado sem utilização das pernas como apoio.  

Outra opção: realização de uma partida de Goalball (realize uma pesquisa na 

internet para conhecer um pouco mais sobre o Goalball). 

2. Após a prática de alguns jogos cooperativos e competitivos, vamos nos reunir em 

grupos de até quatro pessoas para escrever um texto que servirá para avaliar nossos 

conhecimentos sobre o conteúdo aprendido. Para isso procure responder as 

seguintes perguntas em seu texto: O que são jogos cooperativos? Qual foi a sensação 

de ser vencedor em um jogo? Qual foi a sensação de ser derrotado em um jogo? 

Existe possibilidade de nos tornarmos mais cooperativos em nosso dia-a-dia? 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a): 

A formação dos grupos de trabalho para realização dessa tarefa é de extrema 

importância. Procure agrupar alunos com perfil mais competitivo com outros de perfil 

menos competitivo. Peça a eles que discutam tudo o que foi visto na unidade e produzam 

um texto único. Não pedir que a atividade seja feita como tarefa de casa, pois se perde 

um momento de discussão no qual os alunos colocarão em prática dois conceitos 

importantes: o consenso de ideias e a capacidade de síntese. Pense em formas de 

socializar os textos prontos: varal, troca entre os grupos etc. 

RELAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Língua portuguesa- produção textual. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



Prática Social Final: Ponto de chegada da prática educativa 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a): 

Esse é o ponto de chegada, ou seja, é quando vamos pensar em ações concretas para 

serem desenvolvidas em prol de uma sociedade melhor. É esperado que, nesse ponto, 

os alunos já tenham vivenciado e discutido inúmeras práticas colaborativas e que esses 

ensinamentos passem a integrar suas ações cotidianas. A leitura dos textos a seguir 

pode ser feita em sala de aula ou como tarefa de casa e a atividade com o vídeo pode 

ser realizada como uma síntese de tudo o que foi trabalhado na unidade. 

 

 

1. Leia os dois artigos a seguir para responder as questões 

 

Você sabia?
 

 
Você sabia que existe a Dança Esportiva? 

Artigo 1 – Dança Esportiva 

Dança Esportiva é a forma competitiva da Dança de Salão que obedece a regras 

internacionalmente coordenadas pela International Dance Sport Federation 

(www.idsf.net) e estabelecidas inicialmente nos anos 1930 na Inglaterra. É praticada 

por milhares de pares em quatro continentes (somente a América Latina está fora) e 

está prestes a se tornar modalidade olímpica. 

Seu regulamento também serve de base para a Dança Esportiva em Cadeira de 

Rodas, que já realizou o Segundo Campeonato Brasileiro em 2003. Compreende 

três "provas": as cinco danças européias ou standard (Valsa Lenta, Tango, Valsa 

Vienense, Slowfox e Quickstep), as cinco latinas (ChaChaCha, Samba, Paso Doble, 

Rumba e Jive, uma forma de Rock'n Roll) e a combinação, as dez danças juntas. Há 

competições individuais (de pares) e de equipe (8 pares). 

Fonte: Prof.ª Bettina Ried. Disponível em http://www.cdof.com.br/danca7.htm, 

http://www.idsf.net/
http://www.cdof.com.br/danca7.htm


Você sabia que existe um Campeonato Internacional de Esconde-Esconde? Veja o 

artigo a seguir: 

ARTIGO 2 - Itália realiza Mundial de Esconde-Esconde em Bérgamo 

29/08/2014 

ROMA, 29 AGO (ANSA) - A Itália sediará neste sábado (30) a quinta edição do 

Campeonato Internacional de Esconde-esconde na cidade de Bergamo, mesmo 

local da edição do ano passado. 

O campeonato desta brincadeira de criança foi inaugurado em 2010, e esta quinta 

edição terá 15 equipes que disputam o troféu, uma folha de figo em madeira 

banhada a ouro. A competição acontece no parque a beira do rio Bremoba em 

Bergamo, norte da Itália, que permite esconderijos naturais e dezenas de metros de 

campo aberto no qual as equipes poderão realizar desafios de velocidade com as 

equipes de busca, formadas por um time de futebol americano de Bergamo. 

Além dos esconderijos naturais, como árvores e moitas, se somam esconderijos 

artificiais oportunamente posicionados pelos organizadores da competição que irão 

juntar elementos brutos e obras de arte para dar ao local um design perfeito para 

uma competição internacional e ao mesmo tempo lúdico que encarna o espírito da 

brincadeira com a qual todos os povos do mundo cresceram. "Este ano construímos 

cômodos de verdade, como quatros de dormir com guarda-roupas e cômodas, e 

vestuários de academias com duchas e armários", explicou Matteo Postini, um dos 

organizadores do evento. 

E a brincadeira de crianças pode se tronar um esporte reconhecido a nível 

internacional. O professor de Media Studies na Universidade Internacional de Josai 

Yasuo Hazaki, propôs o esconde-esconde como disciplina olímpica para Tóquio 

2020 durante uma entrevista para o jornal britânico "Daily Telegraph". "São 

necessárias corridas, equilíbrio e a capacidade de se manterem imóveis por 

minutos, é absolutamente um esporte que requer intuição e colaboração", explicou 

Hazaki. 

Não por acaso, nesta edição do campeonato mundial, a equipe que deverá realizar 

as buscas das pessoas escondidas e eliminá-las da competição é formada por 

jogadores de futebol americano do time Lions de Bergamo. 

Cada equipe é formada por 6 jogadores e veste uma camiseta colorida. Os 

jogadores devem ser encontrados pelo time de buscas que ao achar um participante 

deve bater anunciado a cor da camiseta. (ANSA) 

Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2014/08/29/italia-realiza-mundial-de-esconde-

esconde-em-bergamo.jhtm, acesso em 21 de novembro de 2014. 

 

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2014/08/29/italia-realiza-mundial-de-esconde-esconde-em-bergamo.jhtm
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2014/08/29/italia-realiza-mundial-de-esconde-esconde-em-bergamo.jhtm


2. A dança é uma das expressões culturais mais antigas da humanidade, é sempre 

bonito de ver um espetáculo de dança. Quando as pessoas dançam bem, com 

dedicação qualquer tipo de dança fica legal de assistir, mas de acordo com o artigo 

1, estão transformando a dança também em competição. Ou seja, alguém quer 

sempre ser melhor que o outro, mas será que até a dança precisa realmente ser 

competitiva? Ou deve ser aprendida e dançada por todos aqueles que apenas 

gostam, sem se preocupar em ser melhor do que outras pessoas? 

Releia o artigo 1, caso seja necessário, e responda esses questionamentos emitindo 

sua opinião e também seu entendimento do texto. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. De acordo com o artigo 2, até a brincadeira de esconde-esconde, popular entre as 

crianças, pode se tornar um esporte competitivo, tal como o futebol ou o voleibol, 

mas será que não estão exagerando e querendo transformar até as brincadeiras de 

criança em competição? Será que tudo precisa ser realizado de forma competitiva? 

Você acha que é correto transformarem as brincadeiras de criança em competição 

de adultos? O que você pensa a esse respeito? Escreva nas linhas a seguir três 

motivos que indiquem se essas iniciativas são positivas ou negativas para as 

pessoas. Não se esqueça de justificar sua resposta. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre os jogos cooperativos e 

competitivos, vamos relacioná-los com nossa sociedade. Vamos dar uma volta pela 

escola para ver se conseguimos perceber atitudes cooperativas ou atitudes 

competitivas das pessoas de nossa escola. Será que as pessoas respeitam a fila, 

será que as pessoas jogam papeis no chão, será que as pessoas riscam as paredes 

da escola, será que riscam as carteiras, será que respeitam os colegas? Será que 

as atitudes que encontraremos serão positivas ou negativas? Aponte soluções para 

melhorar essa situação? 



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Espaço Professor 

Prezado(a) Professor(a): 

Indicamos a seguir alguns links de vídeos pesquisados no sitio youtube.com, com 

ações de maus perdedores nos esportes que podem servir de base para um debate 

sobre o assunto discutido. Também sugerimos alguns bons exemplos no futebol e 

outros esportes, que podem proporcionar bons debates em sala de aula durante ou 

após a aplicação do conteúdo. Interessante selecionar um dos vídeos, passar para 

os alunos e pedir que se coloquem no lugar do vencedor. Perguntar: Como você 

reagiria se estivesse nessa situação? Da mesma forma, peça aos alunos que se 

coloquem no lugar do perdedor. Pergunte: Vocês concordam com a reação do 

atleta? Como reagiriam se estivessem no lugar dele? Por quê?  

https://www.youtube.com/watch?v=ZAmuHWcTstQ – Após o término da partida de 

pólo aquático, quando as equipes vão se cumprimentar, um dos atletas da equipe 

perdedora empurra o adversário na água. 

https://www.youtube.com/watch?v=pKb3oWtS0NM – O jogador de futebol Messi não 

cumprimenta o jogador Kaká após sua equipe ser derrotada. 

https://www.youtube.com/watch?v=huxjKzI-0wY – Após uma luta de MMA, o 

perdedor da luta não se conformou com o resultado e agride o adversário. 

https://www,youtube.com/watch?v=VVNhw0AY9ag – Durante uma prova de 

atletismo no Campeonato Mundial Junior, em 1992, o adversário ao ser ultrapassado 

por outro atleta o agride com um soco. 

https://www.youtube.com/watch?v=WFlPfaS-znA – Bom exemplo de Fair-play no 

futebol. 

https://www.youtube.com/watch?v=dXDMeXJ9gYc – Atletas que merecem respeito, 

bons exemplos no esporte. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAmuHWcTstQ
https://www.youtube.com/watch?v=pKb3oWtS0NM
https://www.youtube.com/watch?v=huxjKzI-0wY
https://www.youtube.com/watch?v=WFlPfaS-znA
https://www.youtube.com/watch?v=dXDMeXJ9gYc


Capítulo 4  

Conteúdo Estruturante: Dança 

Conteúdo Básico: Dança Criativa 

Conteúdo Específico: Improvisação / Movimentos de Expressão Corporal 

Elemento Articulador: Cultura Corporal e Mídia 

Prática Social: Ponto de partida para a prática educativa 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a): 

Nesta unidade, vamos ensinar a dança criativa, objetivando avançar nos seus 

benefícios físicos e psicológicos, bem como o ensino para mera recreação ou 

preenchimento de horários na organização escolar. O enfoque recairá na construção 

conjunta (professor e aluno) de novas formas de expressão corporal que serão 

comunicadas por meio da dança. O papel primordial do professor será o de 

intermediar o processo do dançar, conduzindo os alunos na descoberta do prazer 

pelos movimentos e pela interação do corpo com a música e como verdadeiros 

interpretes do movimento. A dança criativa influencia positivamente no potencial 

criativo do educando, impulsionando seu ser criador, desenvolvendo as 

possibilidades do movimento como expressão criativa. 

Interdisciplinaridade: Arte 

Para darmos início, vamos descobrir o quanto os alunos já conhecem sobre dança. 

Para estimulá-los a falar, organize a seguinte dinâmica: 

1.Grave um áudio de aproximadamente 5 a 8 minutos com pequenos trechos de 

músicas de diferentes ritmos. Procure variar o máximo possível: Valsa, salsa, 

samba, pagode, axé, tango, forró, funk, música eletrônica, soltinho, bolero, rumba, 

zouk, foxtrot, rock and roll, paso-doble, cha-cha-cha, mambo etc 

2. Em uma conversa informal com os alunos, conte a eles que nessa unidade irão 

estudar sobre a dança e que, para que expressem aquilo que já sabem sobre o 

assunto, farão uma atividade preliminar. Diga à eles que irá tocar um áudio com 

diferentes ritmos e que devem ficar atentos para as mudanças repentinas desses 

ritmos. A tarefa deles é dançar de acordo com cada ritmo, não importando se está 

certo ou errado, apenas movimentem o corpo de acordo com a batida da música. É 

possível, que alguns estudantes não reconheçam muitos dos ritmos tocados, outros 

são tímidos e não vão querer dançar, alguns vão parar alegando não saber. Como o 

principal objetivo é descontrair, motivá-los para o conteúdo da unidade e fazer com 

que verbalizem o que já sabem sobra dança o papel do professor como motivador é 

fundamental. Dance juntamente com os alunos, incentive-os, mostre que você 

também não conhece todos os ritmos, mas que o importante é tentar. 

3.Toque o áudio para que comece a dança; 

4. Terminado o áudio, acalme os ânimos, peça que se sentem e dê início à atividade I.  



I- A dança é uma das possibilidades que favorece as formas de expressão do 

movimento humano, é uma demonstração do que o ser humano é capaz de produzir 

por meio dos movimentos de seus corpos, seja para demonstrar alegria, desejo, 

comemoração, espiritualidade, ou ainda angústia, tristeza, dificuldade, seu trabalho. 

A vida das pessoas ou de uma comunidade pode ser retratada através da dança. 

Reflita por alguns minutos e responda as questões a seguir para identificarmos o 

quanto a dança faz parte da sua vida: 

a) Quais dos ritmos apresentados no áudio inicial você conseguiu reconhecer? 

Quais foram eles? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Quais desses ritmos você sabe dançar? Onde aprendeu?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) O que é dança para você? O que significa dançar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

d) Você já assistiu a algum espetáculo de dança ao vivo, ou melhor, você já esteve 

presente assistindo uma apresentação de dança? Se você já presenciou, conte 

como foi essa apresentação?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

e) Você assistiu alguma apresentação de dança por meio de algum programa de 

televisão? E através da internet, em sítios de vídeos (Ex.:Youtube), nas redes 

sociais, em algum aplicativo de celular ou até mesmo em um videogame? Descreva 

brevemente suas experiências. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

f)Talvez você já tenha assistido algum tipo de dança em filmes, nos desenhos 

animados, em animações 3D ou outras formas de gravação, caso tenha assistido 

descreva em qual formato foi essa apresentação (cd, dvd, blu-ray, mp4, avi, mpeg, 

etc.) e qual foi a sua impressão sobre a dança. 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



Espaço Professor 
 
Prezado(a) Professor(a) 
 
Colha as informações descritas pelos alunos para fazer uma análise dos conhecimentos 
preliminares e empíricos que trazem e o que gostariam de saber sobre o assunto. Essa 
análise deve direcioná-lo(a) nas próximas etapas do trabalho, principalmente na 
instrumentalização, quando deverão expandir esses conhecimentos através da reflexão 
sobre as dimensões científica, conceitual, cultural, histórica, social, política, ética, 
econômica, religiosa da dança. 
Explique brevemente o que é dança criativa é que esse será o enfoque da unidade. 

 

Problematização 

Espaço Professor 

Prezado (a) professor (a) 

A problematização é o momento no qual você irá promover uma discussão sobre os 

principais problemas postos pela prática social e relacionados aos conteúdos da aula.  

É o momento em que você irá transformar as dimensões a serem ensinados na 

instrumentalização em questionamentos que irão aguçar a curiosidade do aluno e motivá-lo 

a querer saber mais sobre o tema.  

Lembre-se de que as questões postas não serão respondidas nesse momento e sim 

na instrumentalização. 

Tome nota das principais dúvidas dos alunos para tentar solucioná-las depois. 

 

1. O texto abaixo traz uma reflexão sobre a dança nos meios de comunicação de 

massa. Leia e reflita sobre os questionamentos levantados. Você concorda com as 

ideias apresentadas? Por quê? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Diariamente vemos em filmes, programas de TV, na internet e em outros formatos, 

apresentações de dança das mais variadas formas, muitas destas danças, logo se 

transformam em sucessos instantâneos, assistidos por milhares e até milhões de 

pessoas, devido à grande divulgação proposta pela internet e pelas redes de 

televisão. Entretanto, tais danças trazem padrões repetitivos e modismos, muitas 

vezes usando de coreografias com forte apelo sexual. 

Podemos citar alguns exemplos tais como a dança do quadrado, dança do Lek, Lek 

Lek, dança do quadradinho de oito, passinho do romano, etc., ou seja, as danças 

são inventadas por alguém, caem na internet ou aparecem em algum programa de 

TV e logo viram sucesso. No dia seguinte, todos estão dançando e se divertindo, 

sem pensar no porquê de estarem fazendo aquilo. 



Será que é somente porque está na TV ou na internet? Então é simples assim, basta 

copiarmos as danças que os outros fazem e também seremos sucesso? Será que 

dança é isso? 

Alguns cantores e grupos musicais também usam de danças coreografadas como 

forma de divulgação de suas músicas, ou seja, para algumas músicas, existe uma 

coreografia específica, não importando se os movimentos são muitos sensualizados 

ou erotizados. 

Alguns exemplos dessas músicas são as carnavalescas do axé e sertanejas como 

“Ai se eu te pego” (Michel Teló), “Tchu Tcha Tcha” (João Lucas e Marcelo) ou ainda 

outros ritmos, tais como “Show das Poderosas” (Anita), “Single Ladies” (Beyoncé), 

“Gangnam Style” (Psy) e até músicas do astro pop Michael Jackson, tais como, 

“Thriller”, “Beat it”, “Bad”, entre outras; 

2. O que você gostaria de aprender sobre dança? Sobre o que gostaria de 

aprofundar seu conhecimento? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a): 

A atividade 2 objetiva instigar os alunos, levá-los a perceber que, além do que disseram que 

gostariam de aprender sobre a dança, há muito mais a ser aprendido e que poderão expandir 

seus conhecimentos através da reflexão sobre as dimensões científica, conceitual, cultural, 

histórica, social, política, ética, estética e econômica da dança. 

Os questionamentos abaixo deverão ser apenas apresentados aos estudantes. Para tal, 

transforme cada um em slide para ser exibido na TV multimídia. Vá apresentando um por um, 

mas não dê respostas, diga apenas que serão tópicos das aulas futuras. Faça isso de forma a 

desafiá-los, a despertar a curiosidade, de tal forma que os leve a perceber que o conteúdo terá 

relevância para sua vida. 

 

 

 

 



3. 

FIQUE LIGADO!!! 

Durante nossas aulas, vamos aprender mais sobre dança e tentar responder a 

algumas dessas perguntas!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que é dança? 

Quem dança mais, o homem ou a mulher? 

Porque as pessoas dançam? 

Qual a origem da dança? 

Qual a diferença entre danças clássicas, 

contemporâneas, típicas etc ? 

A dança pode ser considerada esporte? 

A dança pode ser considerada expressão de cultura de um povo? 

Existe dança religiosa? 

Qual a intenção dos meios de 

comunicação de massa ao 

propagar e incentivar danças 

erotizadas? Quem lucra com 

essa prática? 

A dança é uma atividade pagã? 

Devemos aprender dança na escola, como parte do currículo? 

A dança sofreu alterações através dos tempos?  

Existem danças diferentes para diferentes classes sociais? O que faz com que uma dança seja 

marginalizada ou elitizada? 



Processo de Ensino 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a) 

A instrumentalização é o momento no qual você irá organizar a aprendizagem, por meio de 
atividades pedagógicas, que levam o aluno a expandir o conhecimento sobre o tema 
tratado, em suas dimensões científica, conceitual, cultural, histórica, social, política, ética, 
econômica, religiosa etc, de acordo com os questionamentos levantados na 
problematização, ou seja, atividades que permitam ao educando achar respostas para os 
questionamentos postos. 
 
Comece a aula apresentando um vídeo  
 
https://www.youtube.com/watch?v=dMH0bHeiRNg – Evolution of Dance –  
No qual um dançarino faz uma apresentação mostrando várias danças que foram populares 
em seu tempo, acompanhando a música que a lançou. 
 
O vídeo serve para suscitar a discussão sobre aspectos históricos, sociais e culturais e 
motivar os alunos para a leitura do texto I. 
Após a discussão sobre o vídeo, direcione os alunos para a atividade 1.  
 

 

1- Leia o texto a seguir e descubra alguns fatos conceituais e históricos da dança. 

Após a leitura, discuta os principais aspectos e os que mais chamaram a atenção 

com um amigo e escreva um parágrafo contendo a ideia principal do texto: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Afinal, o que é dança? 

Segundo o sítio Wikipédia (2015) a dança se caracteriza pelo uso do corpo seguindo 

movimentos previamente estabelecidos (coreografia) ou improvisados (dança livre). 

Na maior parte dos casos, a dança, com passos cadenciados é acompanhada ao 

som e compasso de música e envolve a expressão de sentimentos potenciados por 

ela. 

A dança pode ser considerada a própria expressão através de movimentos 

corporais, não apenas uma “expressão corporal”, mas uma bela demonstração da 

expressão humana. 

Mas quem inventou a dança? Onde a dança teve origem? 

A dança tem sua origem ainda na pré-história, no tempo em que homens e mulheres 
ainda viviam em tribos primitivas, quando os homens batiam os pés no chão. Aos 
poucos, foram dando mais intensidade aos sons, descobrindo que podiam fazer 
outros ritmos, conjugando os passos com as mãos, através das palmas. (BARROS, 
2015, p.1).  



Antes do homem se manifestar através de uma linguagem oral, ele dançou. A dança 

foi à expressão do homem através da linguagem gestual. (...) A dança então foi à 

primeira manifestação de comunicação do homem. (...) Enfim, continuará existindo 

expressão de movimentos e sentimentos se houver compreensão histórica da arte 

mais completa e antiga do mundo. (A HISTÓRIA, 2013, p.01) 

Para compreendermos melhor a história da dança, vamos transcrever abaixo o que 

nos diz o sítio da Secretaria de Educação do Estado do Paraná a esse respeito: 

Na pré-história dançava-se pela vida, pela sobrevivência, o homem evoluiu e a dança obteve 
características sagradas, os gestos eram místicos e acompanhavam rituais. Na Grécia, a dança 
ajudava nas lutas e na conquista da perfeição do corpo, já na Idade Média se tornou profana, 
ressurgindo no Renascimento. A dança tem história e essa história acompanha a evolução das artes 
visuais, da música e do teatro.  

Dança Primitiva: A dança nasceu associada às práticas mágicas do homem, com o 
desenvolvimento da civilização, o rito separou-se da dança. O homem dançava pela sobrevivência, 
dançava para a natureza em busca de mais alimentos, água e também em forma de agradecimento. 
A dança era quase um instinto e esses acontecimentos registrados nas paredes de cavernas em 
forma de desenhos, ficaram conhecidos como arte rupestre.  

O homem primitivo pintava nas paredes das grutas, cavernas e galerias subterrâneas cenas de caça 
e rituais que representavam a caçada. Pareciam acreditar ser possível, pela representação pictórica, 
alcançar determinados objetivos, como abater um animal, por exemplo. 

 

Pintura rupestre de Lérida, Espanha, uma das mais antigas encontradas, cerca de 8300 mil anos a.C., que representa uma 
dança num ritual de fertilidade. 

 

Fonte: A 
href="http://egiptologiabrasileira.com.br/page_5.html">egiptologiabrasileira.com.br/page_5.html 



A imagem da acrobata é uma figura bastante conhecida no Egito Antigo, e mostra a dançarina 
usando apenas uma faixa na cintura fazendo uma performance bastante complicada. A dança era 
versátil e, além dos movimentos costumeiros, também incorporava acrobacias complicadas. Essas 
danças acrobáticas eram realizadas com menor frequência e mostrava as habilidades de uma 
dançarina.  

Na Grécia a dança originou-se de rituais religiosos, os gregos acreditavam no seu poder mágico, 
assim os vários deuses gregos eram cultuados de diferentes maneiras. As danças preparavam 
fisicamente os guerreiros e sempre eram feitas em grupos. A dança era muito difundida na Grécia 
Antiga, importante no teatro, a dança se manifestava por meio do coro. 

Roma: a dança entra em decadência, pois nunca foi privilegiada e só vai recuperar sua importância 
no Renascimento. 

Idade Média: nesse período, a dança, como todos os outros movimentos artísticos, sofreu um 
retrocesso. A dança, pelo fato de se utilizar do corpo como expressão, foi considerada profana, 
porém, continuou sendo praticada pelos camponeses. 

Renascimento: a dança ressurge, é apreciada pela nobreza adquirindo um aspecto social e 
tornando-se mais complexa, passa a ter estudos específicos feitos por pessoas e grupos 
organizados sendo conhecida como balé. Até essa época a dança era algo improvisado, só a partir 
do Renascimento passa de atividade lúdica, de divertimento, para uma forma mais disciplinada, 
surgindo repertórios de movimentos estilizados. O uso do termo balé, na época balleto, significava 
um conjunto de ritmos e passos. A moda do balleto na Itália se espalhou também pela França 
durante o século XVI. 

O século XVII é considerado o grande século do balé, saindo dos salões e transferindo-se para os 
palcos, provocando mudanças na maneira de se apresentar surgindo, assim, os espetáculos de 
dança. 

A partir do século XVIII o drama-balé-pantomima é executado nos palcos dos teatros por 
verdadeiros profissionais de ambos os sexos. A dança adquire todo o seu esplendor, com ricos e 
belos cenários e figurinos. O balé passa a contar uma história com começo, meio e fim. 

Romantismo:  o termo Romantismo é absorvido pelo balé que, até aquela época, falava de histórias 
de fadas, bruxas e feiticeiras. Procurou recuperar a harmonia entre o homem e o mundo. É nessa 
época, século XVIII, que os bailarinos começam a usar sapatilhas, completando a revolução do balé. 

Dança Moderna: a dança moderna é uma negação da formalidade do balé. Os bailarinos trabalham 
mais livremente, porém não rompem completamente com a estrutura do balé clássico. Os 
movimentos corporais são muito mais explorados, existe um grande estudo das possibilidades 
motoras do corpo humano. Solos de improvisação são bastante frequentes. 

Martha Grahan e Nijinski são os grandes revolucionários da dança dessa época. Serge Pavlovitch 
Diaglhilev, ou Nijinski, russo, mesmo não sendo um dançarino, criou condições míticas para a dança. 
Marta Grahan nos Estados Unidos na década de cinquenta criou uma nova maneira de dançar 
independente da música, baseando-se principalmente nos sentimentos que qualquer som pode 
provocar, abrindo espaço para todas as possibilidades da dança. 

Disponível em http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=102. 
Acesso em 18 de julho de 2015. 

  

 

Então, se a dança vem desde o período da pré-história, podemos afirmar que o 
homem aprendeu a dançar antes mesmo de aprender a falar, ou seja, está em 
nossa vida durante toda a história da humanidade.  

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=102


2- Mas se as danças podem ser coreografadas ou improvisadas, como podemos 

classificar os tipos de dança existentes? 

Utilizando os sítios de busca da internet, faça uma pesquisa sobre os tipos de 

dança. Complete o quadro abaixo e depois, compare suas respostas com as dos 

colegas. Se ele conseguiu alguma informação diferente da sua, complemente seu 

quadro, e vice-versa: 

Tipo de Dança Características Principais 
Exemplo deste 

Tipo de Dança 

Folclórica 

Danças específicas de um determinado país e 

cultura. Existe um número grande de danças 

folclóricas que é difícil apresentar uma lista 

completa de todas elas. 

Quadrilha – 

Festas juninas 

no Brasil; 

Frevo – 

Nordeste 

brasileira 

Esportiva   

Salão   

Contemporânea   

Artística   

Rua   

Medieval   

Criativa   

Outra   

 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a) 

Apresentar o vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=wiwNxBhQfTQ que 

fala sobre os benefícios da dança. Terminado o vídeo, conduza a discussão para que as 

questões levantadas na problematização sejam respondidas. Terminada a discussão, os 

alunos deverão escrever uma síntese de tudo o que foi exposto. A escrita desse texto pode 

ser feita individualmente ou em grupos de três alunos. O importante é que seja feita logo 

após o término da discussão, para que não dispersem e também não esqueçam detalhes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wiwNxBhQfTQ


3- Assista ao vídeo proposto pelo (a) professor (a), reflita sobre os benefícios da 

dança e tudo o que foi lido e discutido até o momento, volte aos questionamentos 

apresentados na sessão intitulada PROBLEMATIZAÇÃO e, juntamente com seus 

colegas e professor (a), tente respondê-las. Terminada a discussão, escreva um 

sumário dos principais, e mais relevantes, aspectos levantados.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Catarse: 

Espaço Professor 

Prezado(a) Professor(a): 

A catarse é o momento no qual os alunos colocarão em prática o que aprenderam, 

demonstrando um novo nível de conhecimento, mais elevado que aquele demonstrado na 

prática social inicial.  

Para iniciar essa sessão e motivá-los, apresente o vídeo disponível em  

https://www.youtube.com/watch?v=6KvqOumQ7LA – Dança do Quadrado – Um DJ 

apresenta a dança do quadrado e as possibilidades de movimento que está dança propicia.  

O vídeo é de caráter motivacional. Discutir se os movimentos são pré-estabelecidos, 

característicos da dança (como é o caso dos passos do tango, do forró, da valsa) ou se o 

DJ improvisa os passos de acordo com a batida da música. 

Essa é apenas uma sugestão de um vídeo que pode ser apresentado aos alunos, mas 

existem vários outros e fica a critério de escolha do professor. A escolha deste vídeo 

especificamente (encontrado no sítio Youtube) foi motivado por não conter movimentos 

erotizados e apelativos em sua apresentação. 

 

Agora é com você!!! Vamos dançar??? 

 

I- Atividades com bexigas  

Seu(a) professor(a) lhe entregará uma bexiga, após enchê-la e amarrá-la aguarde 

as orientações.  

https://www.youtube.com/watch?v=6KvqOumQ7LA


Espaço Professor 

Prezado(a) Professor(a): 

Neste momento sugerimos atividades de movimentação pelo espaço disponível, para que os 

alunos comecem a se soltar e deixar um pouco a timidez de lado, que é bastante comum na 

faixa-etária do ensino fundamental anos finais. Nesse sentido, ao som de músicas 

conhecidas por eles atualmente, solicite que os alunos realizem atividades simples como 

andar com a bexiga na mão direita, esquerda, entre as pernas, tocando-a para o alto, ora 

com as mãos, ora com os dedos, ombros, cabeça, cotovelos, etc. e pedir que comecem a 

criar movimentos livres com a bexiga e tentem seguir o ritmo das músicas. 

Você pode utilizar qualquer formação que achar conveniente. Sugerimos aqui o trabalho em 

círculo. Solicitar aos alunos que criem um movimento qualquer com o corpo, primeiro sem 

música e depois com música (ritmos variados). Os demais alunos devem tentar repetir o 

movimento criado pelo colega da turma e acrescentar o seu movimento, assim o segundo 

da turma deverá realizar o movimento do colega anterior e depois o seu. Como a formação 

é em círculo, o último que for criar seu movimento terá que repetir muitos movimentos antes 

de seu próprio, assim, caso a turma seja muito numerosa, essa atividade poderá ser feita 

em grupos menores. 

Em círculo, solicitar aos alunos que criem movimentos com as sílabas de seus nomes (para 

cada sílaba um movimento diferente), podendo ser realizado sem música, primeiramente, e 

depois acrescentando a música que o professor deseja trabalhar. 

 

II- Utilizando uma folha grande de papel, desenhe os cômodos de uma casa, se 

desejar você poderá desenhar os cômodos de sua própria casa. 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) Professor(a): 

Para esta atividade sugerimos que os alunos façam os desenhos em folhas grandes de 
papel kraft, nas quais todos (ou grupos de alunos) possam desenhar juntos. Não se 
preocupe com a estética dos desenhos, o importante é o aluno entender que aqueles são os 
cômodos de sua casa (fictícia ou não). Ao som de músicas variadas você solicitará aos 
alunos que realizem os mesmos movimentos que realizam em suas casas (ou em uma 
casa) em cada cômodo. A atividade poderá ficar engraçada, pois os alunos terão que 
realizar os movimentos que fazem no quarto, no banheiro, na sala, na cozinha, etc. A partir 
daí com a música escolhida por você solicite que todos realizem os movimentos que fazem 
na cozinha, depois no quarto, na sala. Mostre a eles que estará pronta a primeira 
coreografia construída por eles mesmos. É necessário tomar cuidado, pois alguns alunos 
podem querer fazer graça com os movimentos do banheiro ou do quarto, principalmente. É 
possível mostrar aos alunos que através dos movimentos de seu cotidiano também é 
possível dançar e criar, assim, a sua própria dança, não sendo necessário copiar alguma 
dança, só porque está na “moda”. 



III- Agora que você já conheceu um pouco sobre dança, vamos criar uma 

coreografia somente da turma? Vamos dividir em grupos de cinco pessoas, 

para que cada grupo faça uma parte da coreografia. 

 

Prática Social Final: Ponto de chegada da prática educativa 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) Professor(a): 

Como esse é momento do aluno colocar em prática o que aprendeu, sugerimos 
algumas atividades: 

- Organizar um concurso de dança entre os alunos de uma mesma turma ou várias 
turmas; 

- Solicitar aos alunos que aplique uma das técnicas de dança criativa que aprendeu 
durante as aulas para familiares ou um grupo de amigos e faça um vídeo que será 
exibido nas aulas de Educação Física; 

- Agende uma visita a um asilo de velhinhos e desenvolva algumas das técnicas de 
dança criativa com os internos; 

- Outras propostas. 

 

Agora é hora de você ensinar a outras pessoas (família, amigos) aquilo que você 

aprendeu sobre dança e permitir que outras pessoas também se beneficiem de suas 

vantagens para o corpo. Siga as instruções de seu/sua professor(a), divirta-se e 

ajude outras pessoas a se beneficiarem das vantagens da dança. 

 

Espaço Professor: 

Prezado(a) Professor(a): 

Leituras Complementares: Sugerimos a seguir quatro textos retirados em pesquisas de 
sítios e blogs, que podem ajudar o(a) professor(a) nas discussões em sala de aula e auxiliar 
nas resoluções das problemáticas sugeridas anteriormente na problematização. 
 
1) Uma criança erotizada na infância poderá deslocar toda a sua afetividade para a 
sexualidade e, ao chegar à adolescência, poderá lidar com as questões sexuais de maneira 
precipitada e patológica, sendo o pior dos prejuízos as relações pouco gratificantes e 
efêmeras que não alcançam a afetividade, ausente em toda a infância. (...) 
Os programas de televisão a cada dia promovem mais concursos infantis, nos quais as 
crianças têm a tarefa de imitar cantores e artistas que acabaram se tornando símbolos 
sexuais destes tempos modernos. A mídia vem estimulando abertamente este deplorável 
processo de erotização infantil. (SBORQUIA e GALLARDO, 2002, p.111). 
 



2) Erotização da música influi na precocidade sexual da criança: 

É comum vermos crianças cada vez mais novas cantando e dançando ao som de refrões 

carregados de sexualidade, utilizando roupas e calçados impróprios para essa fase. As 

músicas erotizadas se tornam febre entre meninos e meninas em todo o país, mesmo sem 

muitas vezes terem conhecimento do que estejam ouvindo ou dançando. Mas qual a 

influência dessas músicas no desenvolvimento da criança? De que modo a letra de uma 

canção pode influenciar o comportamento infantil? 

Para a psicóloga Aline Maciel, músicas de cunho apelativo com letras que tratem de sexo 

estimulam a iniciação sexual precoce entre meninos e meninas. Segundo ela, “músicas com 

uma carga sexual muito forte aliadas a coreografias sensuais fazem com que as crianças 

tenham acesso a elementos que não são adequados a sua faixa etária, induzindo 

comportamentos inadequados”. (2008, p. 1) 

O artigo A música e o Desenvolvimento da Criança, de autoria da Doutora em Educação 

Monique Andries Nogueira, atesta que a música tem um papel importante nos aspectos 

afetivo e social de meninos e meninas desde a primeira infância, período que vai do 

nascimento aos seis anos de idade. Além disso, ela funciona como meio de inserção e 

identificação cultural entre elas. 

Entretanto letras e danças erotizadas fazem com a sexualidade, entendida como elemento 

presente em todos os estágios de desenvolvimento do indivíduo, se volte para o sensual, o 

erótico e o excitante, quando deveria ser canalizada para a construção das emoções, das 

relações sociais, da experimentação de papéis e do desenvolvimento da afetividade. 

O acesso precoce a esse tipo de produto cultural faz com que a criança deixe de vivenciar a 

infância e aquilo que é próprio da fase, que é o brincar. Com a banalização do sexo, a 

percepção da criança é alterada. “A criança começa lidar com a sexualização do corpo sem 

o devido entendimento de como isso deve ser tratado”, explica Aline Maciel. (2008, p.1). 

O resultado disso é o adiantamento do primeiro contato com a sexualidade, que deve 

acontecer na pré-puberdade, a partir do onze anos de idade. “A criança sofre uma pressão 

da sociedade, antecipando todo o seu processo sexual e vivendo a sua sexualidade sem 

inteireza e maturidade”, opina Aline Maciel. Para ela, as crianças se tornam erotizadas e em 

especial as meninas, que passam a ver o corpo como entidade de prazer, consumo e status 

social. (2008, p.1) 

Imagem da mulher 

Várias músicas distorcem a imagem da mulher ao utilizarem expressões como “cachorra”, 

“potranca”, “Maria-gasolina” e “piriguete”, que reforçam o estigma da mulher como objeto 

sexual e do corpo com valor de troca, denegrindo sua imagem. Esse tipo de produção afeta 

diretamente o desenvolvimento das meninas. “As mulheres quando dançam as coreografias 

carregadas em sensualidade atraem a atenção dos homens. Então, as meninas passam a 

se preocupar também em atrair os meninos, o que é impróprio para a infância”, comenta 

Aline Maciel. (2008, p.1). 

Uma das decorrências disso é o aumento dos índices de gravidez na adolescência e dos 

casos de abuso e violência sexual. De acordo com as estatísticas do Registro Civil, 

divulgadas em dezembro do ano passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o índice de partos em mães adolescentes em Sergipe representou 21,53% do total 



de nascimentos em 2006. Com a gravidez precoce, várias etapas do desenvolvimento são 

queimadas. Com a responsabilidade de uma vida nova para cuidar, muitas vezes a primeira 

consequência é o abandono dos estudos. 

Com a precocidade da sexualidade da infância, os casos de abuso e exploração sexual 

tendem a aumentam. Em Sergipe, até setembro de 2007, a Maternidade Hildete Falcão, 

onde são realizadas perícias de casos desse tipo, realizou 150 atendimentos a vítimas. Os 

Conselhos Tutelares também registram frequentemente casos de exploração sexual 

comercial de crianças e adolescentes em Aracaju. Somente em 2006, foram registradas 23 

ocorrências. 

Um outro agravante a essa questão é o fato dos pais aprovarem que os filhos escutem 

músicas e dancem coreografias com sentido dúbio e sensual. “Quando os pais acham 

bonitinho que suas filhas usem aquele tipo de roupa e dancem essas músicas, eles estão 

contribuindo para a precocidade do sexo e o adultecer da criança”, esclarece a psicóloga. 

(2008, p.1). 

Papel dos pais e da escola 

O contato da criança com músicas que estimulam o erotismo e a sexualidade deve ser 

acompanhado pelos pais. “Os pais devem conversar com os filhos, fazendo com que eles 

reflitam sobre o conteúdo das músicas. Para que eles entendam que aquele tipo de música 

não é legal”, destaca Maciel (2008, p.1). 

Levar a criança a ter acesso a outros tipos de música, de cunho criativo, reflexivo e ao 

mesmo tempo divertido é um outro caminho possível na hora de reeducar os filhos 

musicalmente. Segundo Aline Maciel, “é necessário uma contrapartida dos pais ao se 

envolverem com os filhos e apresentarem a eles um tipo de música adequado”. (2008, p.1).  

Além dos pais, a escola também tem papel fundamental na conscientização das crianças. “A 

escola precisa oferecer à criança um tipo de música diferente daquele que é tocado nas 

rádios e na TV”, reforça a psicóloga. O projeto pedagógico e o professor em sala de aula 

precisam desenvolver no aluno a capacidade de crítica e reflexão sobre o tema da 

sexualidade. (2008, p.1). 

Contudo a psicóloga alerta que cabe aos pais escolherem a escola mais adequada e cobrar 

dela o cumprimento do projeto educacional apresentado, acompanhando as atividades 

desempenhadas e conversando com seus filhos. 

A erotização da mídia 

A música está presente em programas de TV, em anúncios publicitários, em filmes e em 

outros produtos de mídia. É muito utilizada como meio de estímulo ao consumismo e a 

violência. Mas ainda são as músicas que tratam de sexo, relacionamentos amorosos, traição 

e outros temas relacionados que mais prejudicam as crianças. Para a pesquisadora Maria 

José Subtil, no artigo Mídias e Música: a construção social da noção de infância, “da parte 

da mídia, o reforço a uma visão erotizada das crianças cria uma espécie de mal-estar em 

"ser infantil" e acentua nessas crianças manifestações miniaturizadas de características dos 

adultos”. (2008, p. 1). 

Lima, Valter. Erotização da música influi na precocidade sexual da criança. Cotidiano. 12 de 
fevereiro de 2008. Disponível em: 



http://valterlima.blogspot.com.br/2008/02/erotizao-da-msica-influi-na-precocidade.html, 
acesso em 16/07/2015. 

3) Incluindo dança nas aulas de Educação Física 

Não necessitamos de muitas explicações para reconhecer que muitos tabus e preconceitos 
acabam gerando uma resistência ou uma insegurança nos professores de Educação Física 
para ensinarem o conteúdo dança. Talvez porque "não sabem" dançar, têm vergonha, 
confundem o balé profissional com a possibilidade de expressar corporalmente, por meio de 
uma sequência de movimentos coreografados, a partir de um ritmo musical, na sua 
formação inicial não tiveram oportunidades de entender melhor a cultura do conteúdo dança, 
ou apenas por discriminação a esse conteúdo. Exclui-se, assim, um importante 
conhecimento para a formação humana do aluno. 

Enquanto isso ocorre, as alunas e alunos conhecem e apreendem, por intermédio da 
televisão, uma série de coreografias estereotipadas, discriminatórias e erotizadas sem 
qualquer reflexão ou questionamento, tanto em casa como na escola. 

É no sentido de superarmos essas resistências, tabus e dificuldades dos professores e de 
interferir nesse contexto de irreflexão que apresentaremos este trabalho. Primeiro, 
questionando a forma como algumas coreografias são levadas às casas dos alunos e à 
escola pela mídia; segundo, elaborando um conceito "menos formal" de dança na escola e 
definindo um papel para o professor diante desse conceito; e terceiro, sugerindo atividades 
para serem realizadas em aula. 

A dança pela mídia e a escola: "Cultura x entretenimento" 

Atualmente, quando se pensa em mídia se pensa logo na TV. Sem dúvida, é este o principal 
veículo de comunicação em nossa sociedade, pois é este que ocupa pelo menos um sexto 
do tempo de uma criança entre dois e onze anos (Betto, 2002). A televisão é atualmente 
importante formador de opinião, influenciando diretamente o comportamento e as atitudes 
dos alunos. 

Essa rápida influência aparece muito evidente em relação à dança. O recurso de utilizar 
dançarinas, adotado por vários grupos cantores e grupos musicais, leva às crianças uma 
visão mercantilizada, deturpada e prostituída da dança (Sborquia e Gallard, 2002; Beto, 
2002). 

Começou com a "boquinha da garrafa", levou um "tapinha que não dói" e agora segue sem 
limites. São temas de músicas, acompanhados de coreografias com movimentos sensuais e 
sexuais que alunos consomem sem discernimento. É a mercantilização da música e da 
dança, atropelando os valores éticos e morais necessários para construir a sociedade 
cidadã e humana que as atuais propostas educacionais apresentam para a educação 
brasileira. 

Se admitirmos que vivemos em uma sociedade mercantilizada, que os seus interesses 
econômicos são manipulados pela mídia e pela propaganda, que o principal veiculador 
desses dois (mídia e propaganda) é a televisão e que quase todos os nossos alunos 
assistem televisão; poderemos afirmar que essas coreografias e danças mercantilizadas são 
aprendidas em casa. 

Correia, Marcos Miranda. Incluindo a Dança nas Aulas de Educação Física. X EnFEFE – 
Encontro Fluminense de Educação Física Escolar. Lazer e Educação Física Escolar. 
Disponível em: http://cev.org.br/biblioteca/incluindo-danca-nas-aulas-educacao-fisica, 2006, 
acesso em 16/07/2015. 

http://valterlima.blogspot.com.br/2008/02/erotizao-da-msica-influi-na-precocidade.html
http://cev.org.br/biblioteca/incluindo-danca-nas-aulas-educacao-fisica


4) FUNK - Afinal, qual é o papel desse estilo musical na sociedade? 

 

Esta postagem não tem o objetivo de questionar o funk, se esse estilo é ou não benéfico ou 

maléfico, se acelera o desejo sexual dos jovens, se deve ser marginalizado ou glamurizado. 

Esta postagem quer apenas questionar até que ponto somos influenciados pela música, seja 

ela boa ou ruim. O interesse aqui é refletir sobre o que faz com que gostemos de 

determinada música, sua batida, sua letra ou seu simples marketing.  

Sabemos que toda essa explosão relacionada ao funk tem seu lado positivo, mesmo 

porque, nunca houve antes, no Brasil, uma associação tão grande de classes sociais em um 

único movimento. Essa proximidade, mesmo que para “se ligar na moda da vez”, pode ao 

menos encurtar as diferenças sociais em termos culturais. 

O QUE É FUNK 

Hoje, a música mais tocada nas emissoras e ouvida pelo grande público é a que tem algum 

tipo de apelo sensual, feito através da letra e de coreografias. O Funk é um tipo de música 

de produção fácil, já que os funkeiros cantam em uma base rítmica, basicamente em cima 

do techno, e este detalhe fez com que fosse muito difundido, principalmente nas camadas 

mais pobres. 

As letras, geralmente utilizam-se de rimas fáceis, com refrões repetitivos e, muitas vezes de 

cunho erotizado, com palavras de duplo sentido, que pode vir a fazer com que crianças 

entendam que a sexualidade seja algo banal e que precocidade nesta área da vida, seja o 

correto a ser feito, sem qualquer reflexão do que se canta e o que se faz. 

A ORIGEM DO FUNK 

Segundo estudiosos, o funk originou-se do soul. Música produzida nos Estados Unidos, na 

década de 60, o soul é a união do rhythm and blues e do gospel, música protestante negra, 

que teve à frente músicos como James Brown e Ray Charles.  

De acordo com o sociólogo Hermano Vianna, na sua dissertação de mestrado “O Baile Funk 

Carioca: Festas e Estilos de Vida Metropolitanos”, em 68, o soul já tinha se transformado em 

um termo vago e perdia a pureza revolucionária dos primeiros anos, passando a ser 

encarado por alguns músicos negros como mais um rótulo comercial. Ainda segundo 

Vianna, foi nessa época que a gíria funky, considerada uma espécie de palavrão, que 

significava mal-cheiroso e estranho, começou a ser motivo de orgulho para o negro. “Tudo 

podia ser funk: uma roupa, um bairro da cidade, o jeito de andar e a maneira de tocar 

musica, que ficou conhecida como funk”, segundo texto de Hermano Vianna (1987 apud 

Mendes, 2013, p. 1). O soul, que agradava a maioria branca, acabou sendo radicalizado, 

com ritmos mais pesados e arranjos mais agressivos, levando o nome de funk. 

O funk virou sinônimo de vulgaridade, pornografia e violência. Muitas são as matérias 

publicadas na mídia recente que mostram o lado negativo dos bailes funk. Aquela imagem 

de uma quadra repleta de gente dançando, e geralmente meninas rebolando, quando 

observada mais de perto, pode assustar. 

Mendes, Susete. Clube da Leitura da Professora Susete Mendes. 30 de abril de 2013, 

disponível em http://saladeleituraencantada.blogspot.com.br/2012/04/funk-afinal-qual-e-o-

papel-desse-estilo.html, acesso em 16/07/2015. 

http://saladeleituraencantada.blogspot.com.br/2012/04/funk-afinal-qual-e-o-papel-desse-estilo.html
http://saladeleituraencantada.blogspot.com.br/2012/04/funk-afinal-qual-e-o-papel-desse-estilo.html


Capítulo 5 

Conteúdo Estruturante: Ginástica 

Conteúdo(s) Básico(s): Ginástica para Todos (Ginástica Geral)/Ginástica de 

Condicionamento Físico 

Conteúdo(s) Específico(s): Movimentos Gímnicos/Exercícios Físicos para 

Condicionamento Físico 

Elemento Articulador: Cultura Corporal e Corpo 

Prática Social Inicial: Ponto de partida para a prática educativa 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a): 

Daremos início a essa unidade com uma atividade na qual a função principal será a de 

motivar o aluno para o conteúdo a ser estudado (ginástica), ao mesmo tempo em que 

possibilitará a você, professor(a), avaliar o conhecimento inicial dos alunos sobre o assunto. 

Com a ajuda de mecanismos de busca, procure na internet imagens de pessoas praticando 

diferentes acrobacias: estrela, cambalhota, mortal, entre outros. Utilizando a TV Multimídia, 

vá apresentando uma a uma as imagens e perguntando aos alunos se conhecem o 

movimento mostrado. Pergunte: 

- Vocês conhecem esses movimentos? Qual o nome deles? 

- Você já tentou realizar algum deles? Se não, conhece alguém que realiza? 

- Por que algumas pessoas realizam esses movimentos? São espontâneos ou parte de 

algum tipo de ginástica? 

- Quais outros movimentos são comuns em nosso dia a dia?  

- Quais são os movimentos que visam melhorar nosso condicionamento físico? Já praticou 

ou conhece quem pratica exercícios abdominais, flexões de braço etc.? 

Conte aos alunos que, nesta unidade, estudarão a ginástica para todos (ou ginástica geral). 

Explique que essa modalidade é bastante abrangente e encontra-se fundamentada nas 

ginásticas: artística, rítmica, acrobática, aeróbica e de trampolim. Além disso, faz uso de 

outras manifestações, tais como danças, expressões folclóricas e jogos. Trata-se de 

atividades livres e criativas, cujo objetivo principal é a promoção do bem estar do sujeito em 

todas as suas dimensões, com ênfase no desempenho coletivo e no respeito às 

individualidades. O importante é buscar superar-se. Não há limitação de sexo ou idade para 

sua prática, além disso, podem-se utilizar elementos materiais, musicais e coreográficos 

variados e ilimitados.  

Importante ainda frisar que nessa modalidade de ginásticas não há competição.  

Lembrando que esse é um momento de apresentação do tema. O assunto será 

aprofundado na instrumentalização. Nesse momento, limite-se a colher informações sobre 



o conhecimento empírico dos alunos. Essa etapa é essencial para o planejamento das 

aulas futuras. Evite explicações mais aprofundadas. 

Feita a contextualização acima, passe para as questões abaixo. Para isso, traga diferentes 

dicionários e enciclopédias para a sala de aula, ou, se possível, leve os alunos até o 

laboratório de informática para que utilizem dicionários online. Limite-se, entretanto, à 

definição de ginástica de uma forma geral. 

 

Após a contextualização feita pelo(a) professor(a), responda: 

1. Na sua opinião, o que é ginástica? Elenque no quadro a seguir, três definições da 

palavra ginástica em três dicionários ou enciclopédias diferentes. 

 

Ginástica é: 

 

 

 

Ginástica também é: 

 

 

 

Ginástica também pode ser: 

 

 

 

Problematização: 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a): 

A fase da problematização, como temos insistentemente destacado, é o momento no qual 

você irá promover uma discussão sobre os principais problemas postos pela prática social e 

relacionados aos conteúdos da aula. É o momento em que você irá transformar as 

dimensões a serem ensinadas na instrumentalização em questionamentos que irão aguçar 

a curiosidade do aluno e motivá-lo a querer saber mais sobre o tema.  

Lembre-se de que as questões postas não serão respondidas nesse momento e sim 

no processo de ensino (instrumentalização). 

Tome nota das principais dúvidas dos alunos para tentar solucioná-las depois.  

Comece perguntando aos alunos se, na opinião deles, as pessoas hoje em dia estão 

praticando mais ou menos atividades físicas e que justifiquem suas respostas. Após, dê 

prosseguimento fazendo a leitura do texto da atividade 1.  

 



1. Leia o texto abaixo, e responda: Você concorda com o ponto de vista do autor? 

Por quê? 

Em nossa sociedade, cada dia mais tecnológica, notamos que as pessoas estão a 

cada dia ficando mais tempo sem se movimentar seus corpos, afinal temos carros, 

motos, sofás e televisões modernos, celulares de última geração, internet, redes 

sociais, aplicativos de mensagem, videogames, entre outros. Tudo nos convidando a 

ficarmos mais sedentários. Com tanto tempo parado, logo chegam as 

consequências em nossa saúde: excesso de peso corporal, diminuição da força e 

flexibilidade, diminuição da capacidade cardiorrespiratória, entre outros problemas 

que podemos observar. 

Entre tantas formas de se movimentar encontramos os jogos, os esportes, as 

danças, as lutas e também a ginástica que é tida como uma das principais formas de 

melhorarmos nossa condição física. Precisamos descobrir então qual a ginástica 

ideal para praticarmos e que possa trazer mudança positivas para nosso organismo. 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a): 

Para continuar problematizando, proponha que os alunos, em grupos de 3, respondam aos 

questionamentos da atividade 2. Após alguns minutos, peça que cada grupo exponha para a 

sala suas respostas. Sintetize os apontamentos no quadro e diga aos alunos que, na 

medida do possível, buscarão respostas para todas as perguntas durante as aulas 

seguintes. 

 

2. A última frase do texto diz: “Precisamos descobrir então qual a ginástica ideal para 

praticarmos e que possa trazer mudança positivas para nosso organismo”. 

O que você gostaria de aprender sobre ginástica? Que tipo de ginástica pode trazer 

mudanças positivas para o nosso organismo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a): 

A atividade 3 objetiva instigar os alunos, levá-los a perceber que, além do que disseram que 

gostariam de aprender sobre a ginástica, há muito mais a ser aprendido e que poderão 

expandir seus conhecimentos por meio da reflexão sobre as dimensões científica, 

conceitual, cultural, histórica, social, política, ética e econômica da ginástica. 



Os questionamentos abaixo deverão ser apenas apresentados. Para tal, transforme cada 

um em slide para ser exibido na TV multimídia. Vá apresentando uma por uma, mas não dê 

respostas, diga apenas que serão tópicos das aulas futuras. Faça isso de forma a desafiá-

los, a despertar a curiosidade, a levá-los realmente acreditar que o conteúdo terá relevância 

para sua vida. 

 

3. Observe as perguntas abaixo e comece a pensar nas possíveis respostas. Ao final 

da unidade, retorne a elas e avalie o quanto aprendeu. 

- Quando surgiu a ginástica? Quais suas origens? 

- A ginástica pode ser considerada esporte? Está nas Olimpíadas? 

- Quais são as modalidades da ginástica? 

- Quais as vantagens e desvantagens de se praticar a ginástica? 

- O que é a ginástica para todos? Quais suas origens? Quais seus benefícios? 

- Como praticar essa modalidade de ginástica? 

- Quais são suas potencialidades e limitações durante a realização dos elementos 

gímnicos? 

- Quais capacidades são desenvolvidas durante a prática da ginástica para todos? 

- O equilíbrio é uma habilidade importante para os praticantes de ginástica, em quais 

exercícios podemos treinar essa habilidade motora?  

 

VAMOS DESCOBRIR JUNTOS AS RESPOSTAS E REFLETIR SOBRE ESSA 

IMPORTANTE PRÁTICA CORPORAL? 

 

 

 

Processo de Ensino: 

 

Espaço Professor 

 

Prezado(a) Professor(a): 

 

A instrumentalização é o momento no qual você irá organizar a aprendizagem, por meio de 
atividades pedagógicas, que levam o aluno a expandir o conhecimento sobre o tema 
tratado, em suas dimensões científica, conceitual, cultural, histórica, social, política, ética, 
econômica, religiosa, entre outros, de acordo com os questionamentos levantados na 
problematização, ou seja, atividades que permitam ao educando compreender o conteúdo e 
encontrar as respostas para os questionamentos postos. 
 



É importante que, como professor, não se restrinja a aulas expositivas, mas crie situações 
para que o aluno desenvolva sua autonomia em relação à aprendizagem. Para isso, utilize 
pesquisas virtuais, na biblioteca, vídeos, enfim, uma variedade de fontes que, além do 
conhecimento sobre o tema tratado, desenvolva também habilidades específicas para a 
pesquisa científica. 
 
Comece a instrumentalização com uma pesquisa no laboratório de informática da escola. 
Caso isso não seja possível, verifique se há livros disponíveis na biblioteca. Caso a turma 
seja numerosa, pode dividir em dois grupos, enquanto uma pesquisa na internet, o outro 
pesquisa na biblioteca. Em último caso, peça como tarefa de casa, mas certifique-se de 
começar a aula seguinte pedindo aos alunos que comentem os resultados da pesquisa e 
socializem o que encontraram com os colegas.  

 

 

1. A ginástica é uma prática corporal muito antiga e existem várias formas de 

exercitar-se através desta atividade. 

Através de uma pesquisa bibliográfica, vamos descobrir quais as formas de ginástica 

existentes e quais podemos praticar em nossa escola. Em nossa pesquisa, vamos 

buscar por tipos de ginástica existentes na atualidade. 

Tipo de 

ginástica 

Você já 

tinha 

ouvido 

falar 

dessa 

ginástica? 

Comente. 

Você já 

assistiu 

alguma 

apresentação 

dessa 

ginástica? 

Comente. 

Você já assistiu a 

algum vídeo sobre 

essa ginástica? 

Comente. 

Você acha 

possível 

praticarmos essa 

ginástica em 

nossa escola? 

Comente. 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

2. Socialize os resultados da sua pesquisa com seus colegas de classe. Caso 

alguém tenha encontrado informações diferentes das suas, complemente sua 

pesquisa. 



3. As origens da ginástica. Leia o texto abaixo para conhecer as origens dessa 

prática. Após, resuma o texto em um parágrafo contendo as ideias centrais. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

A palavra Ginástica, surgiu do grego Gymnastiké, que é a arte de fortificar o corpo e 

também dar-lhe agilidade. 

O termo ginástica pode ser definido como: “conceito que engloba modalidades 

competitivas e não competitivas e envolve a prática de uma série de movimentos 

exigentes de força, flexibilidade e coordenação motora para fins únicos de 

aperfeiçoamento físico e mental”. (WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre, 2015). 

 

 

 

Pintura do italiano Giovanni Battista Tiepolo, chamada Polichinelo e os 

acrobatas de 1797, época em que a ginástica renascia em apresentações 

públicas. A obra encontra-se no Museu Settecento Veneziano. (disponível 

em https://pt.wikipedia.org/wiki/Ginástica) 

 

 

Outra possível definição para ginástica é entendê-la como uma atividade integrada 

por um sistema de exercícios físicos, especialmente escolhidos, que requerem força, 

flexibilidade e agilidade que foram criados com propósitos sobretudo de competição, 

mas que também estão relacionados com a terapêutica e como não poderia deixar 

de ser estão relacionados com a educação dos indivíduos. 

Quando o homem ainda era primitivo, vivia em contato mais próximo da natureza, 

eram organizados em pequenas tribos, ou mesmo em clãs, as pessoas realizavam 

exercícios físicos naturalmente, pois realizam grandes caminhadas para conseguir 

alimento, fazia muita força nas caçadas ou conseguindo abrigo, se esforçava muito 

para proteger sua família, dos animais selvagens ou de povos inimigos ou ainda, 

desempenhar tarefas que lhe garantiam a sobrevivência. Como o homem começou 

a se organizar em cidades, com o progresso e o crescimento destas sociedades, as 

pessoas começaram a se movimentar menos, ficando mais parado. Para compensar 

esta falta de movimentação, a falta dos movimentos naturais do passado é que 

surge um conjunto de exercícios físicos organizados e sistematizados que foi dado o 

nome de ginástica. Assim entendemos que a ginástica é uma prática corporal 

inventada pela humanidade há muitos anos, mas que se desenvolveu, mais 

efetivamente, a partir dos exercícios físicos realizados pelos soldados na Grécia 

antiga, com o objetivo de melhorar a condição física daquelas pessoas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Tiepolo,_Giovanni_Battista_-_Pulcinella_and_the_Tumblers_-_1797.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Tiepolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Polichinelo


A própria disciplina escolar de Educação Física, em seus primórdios, foi chamada 

apenas como Ginástica. Antigamente os alunos nas escolas públicas e particulares 

tinham aula de ginástica e não de Educação Física, como acontece hoje. 

A ginástica pode ser considerada um esporte? 

A resposta pode ser considerada positiva, haja vista, que alguns tipos de ginásticas 

são competitivas, além de fazerem parte das competições, tais como, os Jogos 

Olímpicos, Jogos Panamericanos, campeonatos mundiais, campeonatos nacionais, 

entre outros campeonatos esportivos. 

Nesse sentido, optamos por elencar aqui as ginásticas como sendo competitivas e 

as não-competitivas. 

Competitivas: 

 Ginástica Artística (também conhecida como ginástica olímpica) 

 Ginástica Rítmica 

 Ginástica Acrobática 

 Ginástica de Trampolim 

Não-competitivas: 

 Ginástica para Todos (também conhecida como Ginástica Geral) 

 Ginástica de Academia – ou ginástica de condicionamento físico – (Exemplos: 

Musculação, Ginástica Localizada, Ginástica Aeróbica, Step, entre outras) 

 Ginástica Circense 

 Hidroginástica 

 Ginástica Natural 

 Ginástica Laboral 

Outras: Existem ainda outras manifestações corporais que também são chamadas 

de ginásticas, tais como, o contorcionismo, ginástica terapêutica, ginástica postural e 

até ginástica passiva. 

A Ginástica para Todos (Ginástica Geral) 

A ginástica para todos é uma ginástica não-competitiva e tem por definição a união 

de várias modalidades ginásticas. Os grupos realizam uma série de exercícios que 

objetivam os benefícios de sua prática. Os movimentos ginásticos precisam ser 

originais e podem ser realizados por qualquer pessoa, independentemente de sua 

idade ou capacidade física. Esse tipo de ginástica se apresenta em festivais de 

ginástica onde o objetiva preservar a ideia geral da ginástica que são o prazer da 

realização e os benefícios do bem-estar dos participantes. A federação internacional 

de ginástica (FIG) criou então a Gymnaestrada. Que é um gigantesco festival 

internacional de ginástica onde os atletas podem demonstrar seus conhecimentos 

das ginásticas e podem compartilhar experiências e movimentos com os praticantes 

de outros países. 



Segundo o sítio da Secretaria Estadual de Educação do Paraná: “Essa é uma 

modalidade bastante abrangente que, fundamentada nas atividades ginásticas como 

(Gin. Artística, Gin. Rítmica, Gin. Acrobática, Gin. Aeróbica e Gin. de Trampolim), 

valendo-se também de vários tipos de manifestações, tais como: danças, 

expressões folclóricas e jogos, expressos através de atividades livres e criativas”. 

(PARANÁ, 2015, p.1) 

O último evento da Gymnaestrada (em 2015) reuniu mais de 20 mil atletas 

participando, ou seja, mais atletas do que as Olimpíadas conseguem reunir. 

 

APROFUNDANDO CONHECIMENTOS 

Prezado(a) aluno(a): 

Para conhecer mais sobre a Ginástica para Todos, sugerimos a seguir alguns sítios 

com informações relevantes sobre o tema: 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br 

http://www.cbginastica.com.br/ 

 
 
4. Vamos comparar a ginástica para todos e a ginástica de competição e aprender 
mais sobre cada uma delas? Leia o quadro abaixo e aprenda um pouco mais.  
 
 

Ginástica para Todos (Ginástica Geral) Ginásticas de Competição 

Abrangente: ilimitado número de Participantes Seletivas: limitado número de participantes 

Não existem regras rígidas preestabelecidas: 
criatividade sem fim. 

Regras rígidas preestabelecidas: criatividade 
controlada. 

Caminha no sentido da ampliação. Caminha no sentido da especialização. 

Comparação informal e definida por critérios 
subjetivos: não há vencedor ou “todos são 
vencedores”. 

Comparação formal, classificatória e definida 
por critérios objetivos (pontos): há apenas 
um vencedor. 

Visa, sobretudo, o prazer. Visa, sobretudo, o vencer. 

 
Adaptado de Stadnik, A.; Cunha, A. C.; Pereira, B. (2006) apud Glomg & Lopes (2003, p. 5). 

 
 
 
 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/
http://www.cbginastica.com.br/


Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a): 

Após a leitura e discussão do texto, peça aos alunos que voltem às questões levantadas na 

Instrumentalização e vejam quantas delas já conseguem responder. Caso tenha ficado 

alguma sem resposta, decida qual a melhor forma de suprir essa informação. 

 

5. Após a leitura do texto, volte às questões da instrumentalização. Discuta com 

seu/sua professor(a) e amigos de sala as respostas para cada uma delas.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Catarse 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a): 

A catarse é o momento no qual os alunos colocarão em prática o que aprenderam, 

demonstrando um novo nível de conhecimento, mais elevado que aquele demonstrado na 

prática social inicial. 

O material apresenta uma série de possibilidades, no entanto, fique livre para acrescentar 

outras sequências de exercícios que conheça e que sejam relevantes para o tema. 

Na atividade 1, Movimentos Gímnícos, executar diversas formas de rolamento com os 

alunos: 

Peça aos alunos para que leiam o texto e tentem fazer o que se pede, sem revelar de qual 

movimento se trata. 

Na sequência, sistematize a atividade com as questões do exercício 2.  

 

1. Agora que já lemos um pouco sobre a ginástica, que tal vivenciarmos alguns de 

seus tipos? 



I - Movimentos Gímnícos: Siga as instruções de seu/sua professor(a) 

Fique agachado, com os braços estendidos em frente do corpo. Evite manter o 

corpo relaxado e os braços flexionados. 

Inicie o movimento desequilibrando o corpo para frente. Apoie as mãos no colchão. 

Eleve os quadris e ao mesmo tempo comece a empurrar o colchão, mas sem 

estender as pernas, que devem estar unidas. 

Dê um impulso com os pés, sem estender os pés, sem estender as pernas e 

empurre o corpo para frente. Encoste o queixo no peito para não deixar que a 

cabeça toque o colchão. Procure não separar as pernas e nem apoiar a cabeça no 

colchão. 

Para fazer perfeitamente o movimento, mantenha o corpo como uma bola. As pernas 

devem estar unidas e flexionadas até o fim do movimento. Só as costas devem tocar 

o colchão. Não estenda as pernas. 

Mantenha as pernas encolhidas e após completar o giro toque o solo com os 

calcanhares. Estenda os braços para frente a fim de auxiliar o movimento. Apoie na 

ponta dos pés e permaneça agachado. Procure não completar o movimento (neste 

momento) com as pernas afastadas (abertas). Não use as mãos e nem cruze as 

pernas para se levantar. 

 

2. Após realizados os movimentos gímnicos, responda as questões abaixo: 

Qual o nome deste movimento: __________________________________________ 

Outras possibilidades de movimentos: 

Você sabe realizar uma estrela?: (Movimento pré-acrobático – roda ou estrela) 

Você possui bastante força?: (Parada de mãos ou elefantinho) 

Você consegue se manter em equilíbrio?: (Equilíbrio em um banco) 

Você consegue saltar bem alto?: (Saltos e saltitos) 

Espaço professor 

Prezado(a) Professor(a): 

Exemplificamos aqui alguns poucos movimentos para serem ensinados em nossas 

escolas. 

Elencamos o vídeo elaborado pela TV Escola do MEC com informações sobre o 

trabalho inicial de movimentos gímnicos, possíveis de serem ensinados na escola. 



O link para o arquivo da internet é o seguinte: 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=6899 

Lembramos aqui que os movimentos sugeridos devem ser propostos caso a escola 

possua materiais de segurança para a realização dos exercícios, tais como, 

colchonetes ou colchões altos que possam amortecer a movimentação dos 

estudantes. Esses movimentos são indicados para alunos(as) do 6º ano, que ainda 

são mais abertos à novas experiências e movimentações e práticas corporais.  

Dê sequência com a atividade 3, que trata de um circuito de movimentos de 

ginástica de academia. 

3. Mas e a outra ginástica que falamos no início deste texto e que, possivelmente, 

iremos ouvir falar em nosso dia a dia? 

Faremos a seguir um circuito de movimentos de ginástica de academia para que 

vocês conheçam e vivenciem também outros movimentos possíveis. 

 

II - Circuito com vários exercícios comuns realizados em academias de ginástica: 

As academias de ginástica (musculação) geralmente possuem uma infinidade de 

aparelhos para realização de exercícios com pesos. Mas nesse exemplo, usaremos 

apenas o peso de nosso corpo como forma de nos exercitarmos. 

Para iniciar nosso trabalho, devemos ficar 30 segundos executando cada exercício e 

depois 60 segundos descansando. Será que conseguiremos? 

 

-Flexão de braços (no colchonete). 

-Abdominais (no colchonete). 

-Equilíbrio em um banco. 

-Velocidade. 

-Saltos com corda (pular corda). 

-Resistência cardiorrespiratória. 

-Impulsão. 

-Coordenação. 

-Alongamento. 

 



Criando aparelhos de ginástica com materiais recicláveis 

Para incrementarmos nossa prática, que tal confeccionarmos alguns materiais que 

simulem aparelhos de musculação? Utilizando garrafas pet e areia (ou outro 

material) vamos fazer halteres (pesos) similares aos utilizados em academias para 

auxiliar em nossas aulas de Educação Física. 

1- Traga de casa garrafas pet de variados tamanhos: 600ml, 1 e 2 litros. 

2- Utilizando-se de um funil preencham as garrafas com areia (ou outro material), 

mas sem a necessidade de enchê-las até a boca. Feche com as tampas de cada 

garrafa bem firme. 

3- Para realizar os exercícios, comece utilizando as garrafas menores e mais leves 

para depois passar para as garrafas maiores e mais pesadas, sempre 

incrementando os pesos aos poucos, gradativamente. Entretanto, antes de iniciar 

seus exercícios, aguarde as orientações do(a) professor(a). 

 

Prática Social Final: Ponto de chegada da prática educativa 

 

Espaço Professor 

Prezado(a) professor(a): 

Agora é o momento de propor aos alunos que divulguem aquilo que aprenderam, que 

levem o conhecimento adquirido para sua prática social e ajude outras pessoas a se 

beneficiarem da ginástica. 

Apresentamos duas propostas. 

A primeira sugere a elaboração de cartazes sobre as vantagens de se praticar ginástica e a 

fixação dos mesmos no ambiente escolar; 

A segunda trata das academias ao ar livre. A proposta é que os alunos entendam essas 

como um espaço público para a prática de exercícios físicos ao ar livre e que criem 

cartazes para serem fixados pelo bairro, incentivando as pessoas a utilizar as academias 

com mais frequência, gozando de seus benefícios para a saúde. 

Discuta com os alunos sobre qual colocar em prática. É possível também organizá-los em 

grupos e pedir que cada um escolha uma das duas propostas, assim, as duas poderão ser 

colocadas em prática.  

 



Apresentamos a seguir duas propostas para que coloquem em prática os 

conhecimentos adquiridos e ajudem outras pessoas a também se beneficiarem das 

práticas esportivas. Decida com seu/sua professor(a) e colegas de classe qual a 

melhor e “mãos à obra”! 

1. Agora que você conheceu um pouco mais sobre ginástica vamos identificar em 

nosso dia a dia algumas publicações que nos mostram a ginástica em nosso 

cotidiano. 

Grave imagens de TV, da internet e tragam para a turma discutir sobre sua pesquisa. 

Pode ser propagandas de produtos ou aparelhos, propagandas de academias, aulas 

que você tenha presenciado, notícias de jornais, revistas ou ainda fotos que você 

mesmo tenha tirado com seu celular. 

Será que a ginástica, atualmente, ainda faz parte de nosso cotidiano? 

Vamos elaborar cartazes sobre a ginástica e fixá-los em nossa escola? 

 

2. Leia a seguir, uma notícia vinculada em um Jornal da cidade de Rolândia: 

26/06/2014: Rolândia vai receber mais 10 academias ao ar livre, o que vai dobrar 
o número delas no município, que já conta com oito instaladas. A prefeitura de 
Rolândia já iniciou os trabalhos de limpeza, terraplanagem e concretagem das áreas 
que vão receber essas academias, também chamadas de Academia da Terceira 
Idade. A assessoria de imprensa da prefeitura informou que as obras devem ser 
concluídas até o final de julho. 

Os locais das novas academias foram definidos nesta semana pelo prefeito (...). 
Elas estão localizadas em espaços públicos nos jardins Belo Horizonte, Campo 
Belo, Caviúna, Horário Cabral, Marumbi, Novo Horizonte, Planalto, Cidade Verde, 
Vila Operária e Domingos Neves, ao lado do Centro de Convivência de Idosos (CCI). 

As academias contam com oito aparelhos, para alongamento e reforço muscular.(...) 

(disponível em http://www.jornalderolandia.com.br/detalhe-
noticia.php?noticia=rolndia-ter-mais-10-academias-ao-ar-livre) 

Após a leitura da reportagem, responda as questões a seguir: 

a) Você conhece as academias ao ar livre? Próximo de sua casa existe alguma 
dessas academias? Caso exista, qual o estado de conservação da academia que 
você conhece. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

http://www.jornalderolandia.com.br/detalhe-noticia.php?noticia=rolndia-ter-mais-10-academias-ao-ar-livre
http://www.jornalderolandia.com.br/detalhe-noticia.php?noticia=rolndia-ter-mais-10-academias-ao-ar-livre


b) Você leu no texto acima que essas academias também são chamadas de 

Academias da Terceira Idade em seu modo de ver, o que isso significa? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

c) Será que essas academias foram pensadas e elaboradas apenas para um público 

específico ou são um bem da comunidade e todos tem direito de usá-las? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

d) Mas afinal, o que são as academias ao ar livre? Elas servem para fazermos 

ginástica? Como é o funcionamento das Academias ao Ar livre em sua cidade? 

Existe algum instrutor de Educação Física ou outro profissional que acompanhe ou 

oriente as pessoas durante sua prática? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

e) As academias ao ar livre são espaços onde podemos realizar diversos exercícios, 

mas será que não é necessário um instrutor de Educação Física para acompanhar 

as pessoas no momento dos exercícios? Será que é seguro fazermos os exercícios 

sem acompanhamento de um profissional habilitado nesta área? 

Vale refletirmos sobre o assunto. 

f) Elabore cartazes para serem fixados em seu bairro incentivando a população a 

conhecer e utilizar a academia ao ar livre. Enfatize que é um bem da sociedade e 

que pode até trazer benefícios para a saúde. Enfatize também a importância do 

acompanhamento do instrutor de Educação Física para que não haja danos à 

saúde.  

 

 



4. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 A Educação física como disciplina integrada à Proposta Pedagógica da escola 

e componente curricular da Educação Básica foi legitimada pela Lei de Diretrizes e 

Bases 9394/96, artigo 26, § 3º o que significou importante passo para sua 

valorização e gradual transformação da condição de área marginalizada. De origem 

militar e médica, historicamente, esteve atrelada de forma servil aos mecanismos de 

manutenção do status vigente na história brasileira e estudos das relações 

teoria/prática restringiam-se aos conceitos fisiológicos e técnicos de corpo e 

movimento. A promulgação da lei representou um avanço para a formulação de um 

recorte epistemológico próprio e hoje busca contemplar a multiplicidade de 

conhecimentos produzidos e usufruídos pela sociedade a respeito do corpo e do 

movimento, o que implica propiciar aos educandos, indiscriminadamente, vivências 

corporais diversificadas, por meio de práticas corporais, tais como, entre outras, 

jogos, lutas, ginásticas, danças, esportes que possibilitem a assimilação da natureza 

histórica, política, social e cultural dessas práticas. Ao romper com o rótulo tecnicista, 

busca-se empreender variadas formas de aprendizagem motoras e corporais que 

contribuam para a compreensão de expressões da cultura corporal produzidas ao 

longo da história do homem, da consciência sobre o próprio corpo, além de 

promover a formação crítica do educando, desenvolvendo sua autonomia, 

criatividade, formação cidadã, capacidade de resolução de problemas, que 

contribuam para o respeito à diversidade e multiculturalidade, autoconfiança e 

valorização da sociedade em que vivemos, por meio de uma atuação ativa e 

competente. Isso denota um ensino significativo, que faça sentido para a vida dos 

indivíduos, que transponha os limites da quadra e das práticas esportivas e capacite 

o educando a assumir um papel ativo na sociedade em que vive. Entender o 

processo de ensino/aprendizagem dentro dessa perspectiva modifica 

significativamente o papel do docente de educação física.  

 Como em qualquer outra área, avanços trazem consigo a necessidade de 

mudanças, de abandono de velhos modelos de ensino centrados somente na 

prática, na ênfase esportiva, e que já não mais atendem à necessidade de romper 

com a banalização da teoria, do conhecimento da cultura corporal, pela repetição 

mecânica de técnicas esvaziadas da valoração subjetiva que deram origem a sua 

criação, ir além do esporte, o que, muitas vezes, acaba privilegiando uma minoria 



com maior aptidão e marginalizando tantos outros que apresentam maiores 

dificuldades. Assim, pensar a formação inicial e continuada do professor de 

Educação Física com vistas à superação de formas anteriores de concepção e 

atuação na escola, através da análise, crítica e reorientação, faz-se condição não 

somente essencial como urgente para todos os sujeitos envolvidos nos processos 

de formação.  

 E foi pensando na formação do professor para a atuação na educação básica 

que o presente material foi desenvolvido. Cursos de formação geralmente centram 

seus objetivos na apresentação e discussão de aspectos teóricos que envolvem a 

prática de ensino e pouco apresentam ou evidenciam formas de transposição 

didática de tais conceitos, o que, hipoteticamente acreditamos ser um dos principais 

motivos para descompasso existente entre a teoria e a prática efetiva do professor, 

que assimila o discurso presente nos documentos oficiais que direcionam o ensino, 

mas centra sua prática no desenvolvimento da aptidão física, na aprendizagem 

motora, na performance esportiva etc.  

 A produção didático-pedagógica aqui apresentada não traz em si a pretensão 

de atribuir a um material didático o papel de redentor, aquele que resolverá todos os 

problemas intrínsecos ao ato de ensinar e aprender, mas coloca-se como um 

instrumento articulador entre teoria e prática, entre os objetivos de aprendizagem e a 

organização do trabalho do professor. Sua produção é fruto da reflexão e do estudo 

aprofundado dos conceitos epistemológicos e filosóficos que norteiam as Diretrizes 

Curriculares Orientadoras da Educação Básica – Educação Física, conceitos que 

buscamos traduzir em forma de atividades adequadas ao grupo social a que se 

destina – 6º ano do ensino fundamental -, com linguagem clara e concisa que se 

aproxima do cotidiano do aluno, que partem da identificação do nível inicial de 

conhecimento do educando, suas motivações, estilos e ritmos de aprendizagem e, 

principalmente, que garantam os princípios norteadores do Projeto Político 

Pedagógico da instituição de ensino.  

 Iniciativas de desenvolvimento de material didático para a disciplina de 

Educação Física resumem-se a poucas e raras produções coletivas por parte de 

professores das redes estadual ou municipal distribuídas pelas Secretarias de 

Educação (geralmente para os anos iniciais do ensino fundamental, como é o caso 

de João Pessoa, na Paraíba, ou para o ensino médio, caso da SEED-Pr) ou de 

algumas apostilas desenvolvidas por sistemas de ensino e utilizadas em escolas 



particulares. No entanto, um material desenvolvido para os anos finais do ensino 

fundamental na escola pública e pensado exclusivamente a partir dos objetivos 

educacionais propostos para esse público é ainda inexistente e é a partir dessa 

premissa que o presente trabalho se justifica e visa trazer contribuições 

significativas. Sua produção buscou evidenciar o caráter do material didático como 

promotor de interação pró-ativa para a construção do conhecimento, através da 

problematização, pesquisa, elaboração de hipóteses, redefinição de idéias iniciais; 

como mediador na relação aluno conhecimento; Como promotor de espaço de 

construção de atividade autônoma, afetiva, diversificada, superando a mera prática 

do esporte pelo esporte. 

 O trabalho eficiente e eficaz com o presente material em sala passa pela 

compreensão aprofundada dos conceitos que o subjazem, sendo os principais a 

Pedagogia Histórico Crítica, sociointeração e interdisciplinaridade.   

 
4.1 Pedagogia Histórico-Crítica e o Materialismo Histórico-Dialético 

 

Entendemos que a pedagogia histórico-crítica baseia-se em aprender 

criticamente o conhecimento científico e busca relacionar a prática social dos alunos 

com a teoria e, assim, auxiliar na melhoria da formação dos educandos.  

Nessa pedagogia, a prática social é colocada como ponto de partida e ponto 

de chegada da prática educativa. Ela busca a compreensão e solução de problemas 

surgidos na prática social. Uma das didáticas para essa pedagogia apresenta cinco 

passos em seu método de trabalho (Prática social inicial, problematização, 

instrumentalização, catarse e prática social final). Buscando uma educação 

transformadora: 

 
A Filosofia que embasa a Pedagogia Histórico-Crítica é o Materialismo 
Histórico-Dialético. Este preconizado por Marx, cujos fundamentos são: A 
interpretação da realidade; a visão de mundo; a práxis (prática articulada à 
teoria); a materialidade (organização dos homens em sociedade para a 
produção da vida); e a concreticidade (caráter histórico sobre a organização 
que os homens constroem através de sua história). O princípio básico da lógica 
dialética é a contradição (tese, antítese e síncrese). O movimento dialético parte 
da realidade empírica (baseada na experiência, no real aparente, o objeto como 
se apresenta à primeira vista), e por meios de abstrações (reflexões, teorias 
elaboração do pensamento), chegar ao concreto pensado (compreensão 
elaborada do que há de essencial no objeto-síntese de múltiplas 
determinações) (GASPARIN; PETENUCCI, 2009, p. 5) 

 



Entretanto para a Educação Física a utilização desta concepção ainda é 

novidade e, para professores formados em outras pedagogias, propor tal forma de 

trabalho é desafiador, pois a prática corporal esportivizada da disciplina já apresenta 

formas sequenciais de trabalho, começando do “método parcial” e depois para o 

“método global”, ou seja, primeiro aprende-se partes dos esportes (fundamentos) 

para depois partir para o desporto propriamente dito. Nunca parte-se de 

problemáticas apresentadas pelos alunos, das realidades sociais destes, das 

necessidades e carências da sociedade, afinal o esporte esta instituído, pronto e 

acabado, não podendo ser ensinado de forma diferente ou que fuja à rigidez das 

regras e normatizações, pois se acredita que o esporte “cura todos os males” e, por 

si só, pode transformar simples alunos em cidadãos, bastando apenas seguir as 

regras do jogo. 

 
Assim, podemos dizer que a socialização através do esporte escolar pode 
ser considerada uma forma de controle social, pela adptação (sic) do 
praticante aos valores e normas dominantes como condição alegada para a 
funcionalidade e desenvolvimento da sociedade (BRACHT, 1992, P. 61). 

 
Obras de autores como Demerval Saviani e José Libâneo têm influenciado 

fortemente a Educação e, assim, refletido também no ensino da Educação Física. 

Nas DCE (2008), seus princípios penetram o texto base e levanta questões de 

poder, interesse, esforço e contestação, exigindo que, ao ponderar sobre que 

Pedagogia seria mais apropriada para o contexto educacional, o professor deve 

tratar não somente sobre questões de como ensinar, mas também sobre como 

adquirimos esses conhecimentos, valorizando a questão da contextualização dos 

fatos e do resgate histórico. 

 
Para as teorias críticas, nas quais estas diretrizes se fundamentam, o 
conceito de contextualização propicia a formação de sujeitos históricos – 
alunos e professores – que, ao se apropriarem do conhecimento, 
compreendem que as estruturas sociais são históricas, contraditórias e 
abertas. (PARANÁ, 2008, p. 30) 

 

Ainda para os autores que dão sustentação ao texto das DCE, a Pedagogia 

Histórico Crítica apresenta características próprias e bastante positivas sobre o 

processo de ensino.  

 

Ela é diagnóstica porque pretende ler os dados da realidade, interpretá-los e 
emitir um juízo de valor. Este juízo é dependente da perspectiva de quem 
julga. É judiciada porque julga os elementos da sociedade a partir de uma 
ética que representa os interesses de uma determinada classe social. Essa 
Pedagogia é também considerada teleológica, pois busca uma direção, 



dependendo da perspectiva de classe de quem reflete. (Dimensões 
Pedagógicas do Esporte, 2004, p.119) 

 

Embora a perspectiva crítica do ensino possa ser considerada relativamente 

antiga, sua aplicação ao ensino da Educação Física é ainda incipiente. Uma das 

razões é atribuída à falta de elaboração de material didático-pedagógico que possa 

subsidiar a prática do professor. Os conceitos são considerados por alguns críticos 

como genéricos e indefinidos o que dificulta a transposição dos mesmos em 

materiais didáticos. 

Ao pensarmos na elaboração de instrumentos que deem sustentação à 

prática do professor, e que atenda essa demanda, devemos imaginar algo 

significativo, próximo à realidade do educando, mas que ao mesmo tempo, traga 

conhecimentos sistematizados, próprios da disciplina e que possam interferir 

positivamente na sua formação. Nesse sentido, ao contemplarmos um material 

didático proposto a partir de Pedagogia Crítica da educação como referencial de 

ensino para almejar esses objetivos, devemos nos atentar para o fato de que a 

relevância social dos conteúdos deve ser o ponto de partida, sua 

contemporaneidade, bem como sua adequação às características sociocognitivas 

dos alunos. Novamente, vale ressaltar a importância da organização curricular que 

parta do princípio de que os conteúdos devem levar os alunos a confrontar o 

conhecimento empírico, de senso comum, com o conhecimento científico, de forma 

a ampliar significativamente seu acervo de conhecimento.  

A temática do ensino nos direciona para a aprendizagem. Se por um lado 

dissertamos sobre a importância da necessidade de pensarmos um ensino de 

Educação Física politicamente engajado, voltado para a transformação social, por 

outro, ao tratarmos de metodologia de ensino, sabemos que toda prática educativa 

tem como fundamento uma determinada concepção de como se aprende. Longe de 

se tratar de formas tradicionais de atuação, as teorias de aprendizagem advindas, 

principalmente da psicologia, trazem contribuições significativas para o contexto de 

sala de aula. 

Recorremos às palavras diretas de Antoni Zabala (1998) para sustentar nossa 

análise. 

[...] não é possível ensinar nada sem partir de uma ideia de como as 
aprendizagens se produzem. Não se presta atenção a contribuições das 
teorias sobre como se aprende, mas em troca se utiliza uma determinada 
concepção. Quando se explica de certa maneira, quando se exige um 
estudo concreto, quando se propõe uma séria de conteúdos, quando se 
pedem determinados exercícios, quando se ordenam as atividades de certa 



maneira etc., por trás destas decisões se esconde uma ideia sobre como se 
produzem as aprendizagens. O mais extraordinário de tudo é a 
inconsciência ou o desconhecimento do fato de que quando não se utiliza 
um modelo teórico explícito também se atua sobre um marco teórico. De 
certo modo, acontece o mesmo que apontamos ao nos referir à função 
social do ensino: o fato de que não se explicite não quer dizer que não 
exista. Por trás de qualquer prática educativa sempre há uma resposta a 
“por que ensinamos” e “como se aprende”. (p. 33). 

A reflexão sobre a citação anterior propicia a compreensão da importância da 

explicitação dos fatores “função social do ensino” e “concepção de aprendizagem”. 

Além disso, amplia a visão de que teoria e prática são fatores indissociáveis, já que 

toda prática se pauta em uma concepção teórica. No processo de ensino e 

aprendizagem da Educação Física, observamos que essa postura de clareza diante 

dos aspectos teóricos que orientam as práticas educativas ainda se apresenta como 

um desafio a ser superado pelo educador. 

A presente produção didático-pedagógica foi desenvolvida a partir dos 

objetivos e conteúdos propostos pelas Diretrizes Curriculares Estaduais que 

Orientam a Educação Básica no Estado do Paraná e apropria-se da Pedagogia 

Histórico-Crítica como referencial teórico e metodológico para o desenvolvimento 

das atividades aqui propostas, empregando os cinco passos propostos por Gasparin 

(1991) como método de trabalho: 

Prática social inicial: Esse é, certamente, um dos principais momentos para 

o trabalho com a Produção didática, e entender seu objetivo, planejar formas 

dinâmicas e eficazes de desenvolvimento das atividades propostas pode garantir o 

sucesso dos objetivos propostos. Na prática social inicial o professor irá apresentar o 

tema da unidade e, principalmente, motivar para o estudo. Desafie, elabore questões 

problema, é aqui que o educador físico buscará avaliar e analisar qual o 

conhecimento prévio que o aluno traz sobre o tema de estudo, que uso faz dele na 

prática social cotidiana. De forma geral, o conhecimento expresso pelo educando 

nessa fase é o de senso comum, empírico. A partir da análise do conhecimento 

prévio apresentado é que o professor irá planejar as ações futuras, avaliando o 

quanto deve aprofundar no conhecimento científico. Repetindo: Esse é o momento 

de apresentação e avaliação diagnóstica, de preparação e mobilização do aluno 

para a construção do conhecimento. Tomar cuidado para não começar a apresentar 

informações novas já nessa fase. 

Problematização: Esse é o segundo passo no processo e basicamente, 

apresenta-se como a ponte que une Prática Social e Intrumentalização (Processo de 

Ensino). Nessa fase, serão identificados os principais problemas apresentados pela 



prática social, ou seja, aquilo que precisa ser resolvido no contexto da prática social, 

quais conhecimentos (científicos e historicizados) ainda não são dominados pelos 

alunos e que, portanto, precisam ser apresentados e trabalhados, dentro das 

limitações inerentes, na unidade didática para que a problemática social percebida 

seja resolvida, ainda que na esfera intelectual. É uma continuação da fase anterior e 

irá orientar todo o trabalho desenvolvido pelo professor. Nesse sentido, GASPARIN 

(2003) aponta que: 

O processo ensino-aprendizagem, neste caso, está em função das questões 
levantadas na prática social e retomadas de forma mais profunda e sistematizada 
nessa segunda fase. 

Nessa etapa do processo duas são as tarefas principais: 

1- Determinação dos conteúdos em suas dimensões científica, social e histórica. 

2 - Levantamento, em cada tópico ou subtópico, das principais questões da 
prática social, diretamente relacionadas aos conteúdos, levando em conta as três 
dimensões apontadas. 

Para a execução de cada um desses passos há que tomar o conteúdo do 
programa elaborado e levantar junto com os alunos as questões sociais básicas 
que abrangem o conteúdo a ser desenvolvido. 

Como o conteúdo será trabalhado levando-se em conta as dimensões científica, 
social e histórica, as perguntas que forem elaboradas devem expressar a mesma 
perspectiva. 

 
Instrumentalização: Para fins didáticos, nesse material, chamaremos essa 

fase de PROCESSO DE ENSINO. Esse é o momento em que, através de um 

processo de ensino sistematizado e voltado para o conteúdo determinado na 

problematização (nas dimensões científica, histórica e social), o aluno irá construir 

conhecimento entendido como relevante para a solução da problemática social 

estabelecida na fase da problematização. O próprio nome dessa fase já é auto-

explicativo. É o momento de levar o educando a passar do conhecimento empírico 

para o científico, apropriando-se de instrumentos culturais necessários para uma 

possível transformação da sociedade em que vivem. É importante que o aluno 

perceba que os conteúdos ensinados através das ações didático-pedagógicas 

empreendidas pelo professor têm relação com os problemas levantados, que não 

foram escolhidos aleatoriamente e sim porque respondem a essas questões, dando 

assim uma significação ao conhecimento coletivamente construído. Para GASPARIN 

(op. cit.): 

Essa etapa consiste em realizar as operações mentais de analisar, comparar, 

criticar, levantar hipóteses, julgar, classificar, conceituar, deduzir, generalizar, 

discutir, explicar, etc. Na Instrumentalização, o educando e o professor efetivam o 

processo dialético de construção do conhecimento que vai do empírico ao abstrato 

para o concreto.  



 

Catarse: O dicionário Houaiss da Língua portuguesa define Catarse, em sua 

concepção filosófica, como “ o estado de purificação e/ou limpeza da alma. 

Liberação psíquica vivenciada pelo indivíduo ao superar algum trauma ou medo.”  

Assim, por analogia, podemos dizer que a fase da Catarse em uma seqüência 

didática deve refletir exatamente esse estado de liberação, pois, uma vez 

construídos os conhecimentos necessários, ainda que de forma não muito 

solidificada, o aluno deverá aqui mostrar o quanto progrediu, o quanto os 

conhecimentos científicos adquiridos o aproximou da solução dos problemas 

levantados na segunda fase, expandindo sua visão de mundo e aproximando a sala 

de aula do seu contexto social. 

Os resultados dessa fase podem ser colhidos de diversas maneiras, tanto de 

forma oral ou por escrito. No material apresentado, procuramos sempre dar um 

sentido, estabelecer um propósito, definir um critério para que o aluno manifeste o 

que aprendeu, sinteticamente, porém mais estruturadamente que na primeira fase. 

Aqui, é possível o professor analisar e avaliar, formal ou informalmente, a evolução 

do aprendiz, sua verdadeira apropriação do saber, ou seja, de onde ele saiu e onde 

conseguiu chegar com o conhecimento adquirido, demonstrando se incorporou ou 

não os conteúdos trabalhados. GASPARIN (op. cit.) aponta que: 

Na catarse o aluno mostrará que a realidade que ele conhecia antes como 

"natural", não é exatamente desta forma, mas é "histórica", porque produzida 

pelos homens em determinado tempo e lugar, com intenções políticas implícitas 

ou explícitas, atendendo a necessidades sócio-econômicas históricas, situadas, 

desses mesmos homens. É a avaliação da aprendizagem do conteúdo, 

entendido como instrumento de transformação social. 

 

Prática social final: Essa é a fase na qual o professor deverá proporcionar 

um retorno à prática social inicial e constitui-se também como um momento de 

avaliação. É quando o conhecimento inicial, geralmente empírico e fragmentado, 

será confrontado com o conhecimento científico adquirido, proporcionando uma 

análise qualitativa do que se alterou no educando durante o processo de ensino e de 

aprendizagem e que deverá ser expresso como ação social consciente. É esperada 

uma modificação intelectual tanto por parte do aluno, quanto por parte do professor 

com relação ao conhecimento conjuntamente construído, aumentando a 

compreensão e a clareza dos mesmos. Nesse material, professores a alunos são 

convidados a elaborar um plano de ação a partir do conteúdo trabalhado, ou seja, 

tendo como pressuposto a articulação entre educação e sociedade, devem prever 



uma forma de difundir o que foi aprendido, de forma a refletir, concretamente, a nova 

postura mental do aprendiz frente à realidade estudada, expandido para o cotidiano, 

individual ou coletivamente.  

Um trabalho diferenciado exige atenção e preparação diferenciadas. A 

compreensão, pelo professor, dos objetivos propostos em cada uma das fases é 

condição básica e essencial para o sucesso na utilização desse material. Importante 

salientar que um trabalho dessa natureza necessita de mais tempo para sua 

realização do que levariam as aulas expositivas e os resultados também são 

diferentes. A organização e definição de espaços devem sempre ser feitas com 

antecedência. Dependendo do número de alunos e perfil das turmas os 

procedimentos podem e devem ser alterados, sempre levando em conta a interação 

e o objetivo final a ser alcançado em cada uma das fases. Além disso, aulas nessa 

forma exigem um certo dinamismo por parte do professor, que irá gerenciar os 

momentos de aprendizagem, não deixando os alunos se dispersarem ou desviar do 

foco. 

O segundo conceito expresso pelas DCE e transposto nas unidades didáticas 

é o da sociointeração. O trabalho sociointeracional visa o protagonismo do aluno. 

Sabemos que nem sempre é fácil para o professor sair de cena, deixar de se 

posicionar como provedor de conhecimento para trabalhar dentro de uma 

abordagem interacional. Como já bastante repetido anteriormente, é necessária uma 

mudança de postura, abandonar o papel de ator principal para assumir o papel de 

guia, condutor, organizador de momentos de aprendizagem o que, em certos 

momentos, pode dar a sensação de inação, mas os resultados finais serão 

compensadores. 

Vamos, portanto, compreender o que é Sociointeração.       

  

4.2 Abordagem Histórico-Cultural 

Quanto à abordagem de aprendizagem, as DCE da Educação Básica do 

Estado do Paraná – Educação Física, adotam uma postura clara e apontam que o 

conjunto de interações entre professor, alunos e conteúdos desempenha papel 

preponderante. O documento entende a aprendizagem como sendo de natureza 

sociointeracional, ou seja, um processo que ocorre em uma estrutura de participação 

e não em uma mente individual. Isso significa, entre outras coisas, que é mediada 

pelas diferenças de perspectivas entre os coparticipantes.  



A proposta denominada Abordagem Histórico-Cultural é apresentada como 

uma opção metodológica, em oposição às linhas anteriores da Educação Física 

Escolar, especificamente à proposta mecanicista, caracterizada pela busca do 

desempenho máximo, de padrões de comportamento sem considerar as diferenças 

individuais, sem levar em conta as experiências vividas pelos alunos.  

Para que a Teoria Histórico-Cultural seja uma realidade em sala, quebras de 

paradigmas são necessárias, pois a interação entre professores e alunos vem sendo 

objeto de estudo há bastante tempo quando o assunto é aprendizagem, mas na 

prática o professor ainda detém em sala de aula o papel de autoridade máxima e 

capaz de estabelecer a forma de uso dessas práticas sociais, também conhecidas 

como aulas. A importância das trocas entre os atores da educação (professores e 

alunos) é clara e decisiva para o processo ensino-aprendizagem. Afinal são os 

professores que criam condições para que os alunos se tornem cidadãos que 

pensem e atuem por si mesmos, ou ao menos é o que se espera que os professores 

façam. Essa ação de compreensão do mundo pode possibilitar ao indivíduo pensar 

por si próprio sem interferências externas. Para tanto, é preciso estimulá-lo ao 

pensamento consciente e, por meio da troca e no diálogo com o outro, construa um 

pensar competente e comprometido a mudança da realidade social. 

Para alcançar esses feitos é preciso que as atividades propostas para os 

alunos tenham por base as interações entre sujeito e o mundo. Tais interações 

permitem ao sujeito ultrapassar a impressão inicial das ideias que lhe chegam e 

buscar o que esta além dela, e assim poder reexaminar a realidade. Chegando ao 

nível de entender como essas relações, que também acontecem na escola, podem 

ter papel importante na promoção do conhecimento. 

 

O currículo não pode mais ser analisado fora de sua estrutura social, 
histórica e humana, pois está imbricado com as relações de poder, da 
escola e da sociedade, sendo que as instituições têm responsabilidades 
sobre o saber transmitido. Não é mais aceitável negar conhecimento sobre 
o papel constitutivo do ensino curricular. (PALMA, et al 2010, p.29). 

 

Na importante dimensão do conjunto de interações entre professor, alunos e 

os conteúdos, para ZABALA (1998), as atividades surgem como um meio de 

mobilização da trama de comunicações passível de ser estabelecida em sala de 

aula, pois é nessa relação que papeis de professores e alunos são estabelecidos. A 

análise das interações de sala de aula aponta que tanto a organização dos 



conteúdos, quanto as propostas de atividades constituem fatores que também 

afetam as interações, pois ensinar envolve estabelecer uma série de relações que 

devem conduzir à elaboração, por parte do aprendiz, de representações pessoais 

sobre o conteúdo objeto de aprendizagem.  

Indispensável ressaltar que a organização de um contexto de aprendizagem 

que privilegie as interações não acontece no improviso, mas depende de um 

planejamento sistemático e suficientemente diversificado para incluir atividades que 

contemplem os conhecimentos prévios e momentos de observação do processo 

e/ou percurso seguido pelos alunos. Ao destacar a importância dos conhecimentos 

prévios, os professores indicam que acreditam nas capacidades do aluno e no seu 

potencial. A partir disso, o ambiente fica propício para a aprendizagem e abrem-se a 

possibilidade de interações pelas quais os alunos se adaptam às propostas 

educativas. Para levar em conta os conhecimentos prévios dos alunos é preciso 

relacionar os conteúdos às experiências culturais, bem como articular e integrar as 

possíveis relações entre os conteúdos trabalhados. Ao auxiliar os alunos a 

encontrarem sentido no que estão fazendo o professor deve primeiramente ter o 

domínio e o conhecimento acerca dos conteúdos propostos, bem como ter clareza 

dos motivos que o levam a escolher esta ou aquela estratégia ou este ou aquele 

modo de tratar o conteúdo. Os motivos e as intenções devem estar claros para o 

professor, mas também para os alunos. O envolvimento dos alunos em uma 

determinada atividade pode ter como causa a clareza dos motivos que levam o 

aluno a realizar todas as tarefas propostas. Em palavras mais simples, encontrar 

sentido no que se esta fazendo significa despertar o interesse por aprender, 

entretanto, para que o ensino seja contextualizado, é preciso que dialogue não 

somente com a realidade do aluno, mas também com as outras disciplinas 

presentes no dia a dia escolar.Vamos olhar agora para esse conceito tão difundido e 

tão pouco compreendido: 

 

4.3 Interdisciplinaridade 

 

A interdisciplinaridade é tema recorrente nos documentos oficiais e não é 

diferente nas DCE:             

 
No ensino dos conteúdos escolares, as relações interdisciplinares evidenciam, 
por um lado, as limitações e as insuficiências das disciplinas em suas 
abordagens isoladas e individuais e, por outro, as especificidades próprias de 
cada disciplina para a compreensão de um objeto qualquer. Desse modo, 



explicita-se que as disciplinas escolares não são herméticas, fechadas em si, 
mas, a partir de suas especialidades, chamam umas às outras e, em conjunto, 
ampliam a abordagem dos conteúdos de modo que se busque, cada vez mais, 
a totalidade, numa prática pedagógica que leve em conta as dimensões 
científica, filosófica e artística do conhecimento. (PARANÁ, 2008, p. 27). 

 

Nesse sentido a Educação Física também pode e deve adotar esta forma de 

trabalho, utilizando-se dos conhecimentos científicos das outras disciplinas para 

complementar os conhecimentos e a formação dos alunos. 

Uma definição de interdisciplinaridade foi proposta por Heloísa Lück em seu 

livro Pedagogia Interdisciplinar, onde ressalta que: 

 
Interdisciplinaridade é o processo que envolve a integração e engajamento 
de educadores, num trabalho conjunto, de interação das disciplinas do 
currículo escolar entre si e com a realidade, de modo a superar a 
fragmentação do ensino, objetivando a formação integral dos alunos, a fim 
de que possam exercer criticamente a cidadania, mediante uma visão global 
de mundo e serem capazes de enfrentar problemas complexos, amplos e 
globais da realidade atual (1994, p. 64). 

 
As reflexões sobre os conceitos de interdisciplinaridade nos permitem 

compreender que a tipologia de conteúdos se dá a partir da perspectiva do 

conhecimento e não de uma área disciplinar. Também é muito pertinente assinalar 

que essa classificação tipológica dos conteúdos jamais tem a intencionalidade de 

fragmentar os conteúdos ou mesmo de hierarquizá-los em escala de valor. Nas 

palavras de Zabala (1998. p. 39), “[...] é conveniente nos prevenir do perigo de 

compartimentar o que nunca se encontra de modo separado nas estruturas do 

conhecimento”. Assim: 

 
A diferenciação dos elementos que as integram e, inclusive, a tipificação 
das características destes elementos, que denominamos conteúdos, é uma 
construção intelectual para compreender o pensamento e o comportamento 
das pessoas. Em sentido estrito, os fatos, os conceitos, técnicas, valores, 
etc., não existem. Estes termos foram criados para ajudar a compreender os 
processos cognitivos e condutuais, o que torna necessária sua 
diferenciação e parcialização metodológica em compartimentos para 
podermos analisar o que sempre se dá de maneira integrada. 

 

Nas unidades didáticas desenvolvidas, apontamos possíveis diálogos entre as 

disciplinas curriculares e o conteúdo proposto, promovendo uma articulação 

interdisciplinar.  

As atividades propostas visam estimular o aluno a pensar 

interdisciplinarmente e o modo de trabalho cooperativo no qual são organizadas 

representam um esforço fundamental para a compreensão dos desafios impostos à 



formação de cidadãos capazes de lidar com a complexidade dos desafios 

contemporâneos, por isso, foi dada visibilidade aos conteúdos específicos de cada 

disciplina. GONZALES & FRAGA (2012, p. 37) apontam que: 

Para pensar a inserção da Educação física em projetos interdisciplinares, é preciso 
primeiramente considerar sua singularidade. Trata-se de uma matéria de ensino 
que se ocupa de práticas culturais, apoiada em um conjunto de conceitos das 
ciências (humanas e naturais) para explicar um fenômeno específico, e não de uma 
disciplina de matriz científica ou centrada no estudo do uso da linguagem na sua 
relação com o contexto social e histórico.   

  

Compreender a citação acima significa compreender que o professor 

desempenha um papel relevante no processo de ensino e cabe a ele prever a 

necessidade de indicar ou explicitar as relações entre as diversas disciplinas e 

áreas, entender a relação da disciplina de Educação Física com as outras disciplinas 

do currículo e recorrer a elas sempre que precisar. 
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