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Educação Física, fator que tem esvaziado os conteúdos e planejamentos 

da disciplina e é dentro deste contexto que a produção didático 

pedagógica tem o objetivo trabalhar os TAFs dentro do conteúdo da 

ginástica, mais especificamente a ginástica de condicionamento físico, 
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dois questionários, sendo um no início das atividades e outro no final da 

produção. Também pretendo trazer alguns relatos pessoais de 

experiências positivas e negativas de alguns ex alunos que realizaram 

os TAFs como meio de avaliação para determinado cargo. 
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RESUMO 

O objetivo desse estudo é propor vivências relacionadas ao TAF de concursos 

públicos na disciplina de Educação Física para os alunos do 3º ano do ensino 

médio como incentivo aos alunos a conhecerem os diversos testes exigidos em 

concursos públicos do Estado do Paraná. Essas vivências dos diferentes TAFs 

visa o despertar da importância do desenvolvimento da aptidão física não 

somente para ser aprovados em concursos, mas para uma vida saudável. Essa 

temática vem de encontro com a esportivização da Educação Física, e é dentro 

deste contexto que a produção didático pedagógica tem o objetivo de inserir os 

TAFs como uma atividade prática dentro das inúmeras vivências no 3º ano do 

ensino médio visando diminuindo o grande número de reprovas de ex-alunos 

nestes testes. Essa pesquisa se caracteriza como de campo onde os alunos 

serão divididos em grupos e cada grupo deverá desenvolver determinado teste. 

Será aplicado questionário no início das atividades e no final do estudo. 

Também se pretende trazer alguns relatos de experiências de alguns ex alunos 

que realizaram os TAFs como meio de avaliação para determinado cargo. 

Palavras-chave: Educação; Educação Física; TAF; Concursos Públicos; Aptidão 

Física 

 

INTRODUÇÃO 

Conceituar e avaliar os conteúdos construídos ao longo do tempo na 

disciplina de Educação Física não é tarefa fácil, mas apontar que a Educação 

Física tem sofrido grandes mudanças quanto ao seu conteúdo, isso sim é 

notório, e ainda mais, podemos observar que a esportivização tem esvaziado 

as possíveis abordagens que poderiam ser trabalhadas em sala de aula, e que 

com certeza contribuiria e muito na formação de nossos alunos. Para falar de 

possíveis abordagens é necessário buscar uma formação continuada 



considerando que são esses contatos com conhecimentos atualizados fortalece 

e qualifica a prática docente. Na atualidade um dos problemas evidenciados na 

sala de aula são aulas pouco interessantes que não atendem as expectativas 

dos alunos e consequentemente diminuição do interesse dos alunos e 

contribuindo em uma formação contrária a função social da escola, que se 

resume em formar um aluno crítico, consciente de sua realidade social e ainda 

mais, preparando para administrar sua qualidade de vida em um tempo em que 

o trabalho corrido, o sedentarismo, a má alimentação e as diferenças sociais 

agravam e muito os problemas de saúde que poderiam ser amenizados com 

melhores hábitos de vida.  

Essa análise nos permite pesquisar e elencar novos temas e conteúdos 

essenciais para a Educação Física, relacionando-os com a qualidade de vida, 

levando para a sala assuntos polêmicos, que contribua na formação de um 

aluno capaz de transformar sua realidade social, de interagir socialmente, 

resgatando, conceitos, atitudes e valores essenciais para o dia a dia.  

 O Concurso público é um processo seletivo que tem por objetivo avaliar 

candidatos concorrentes a um cargo efetivo de uma entidade governamental de 

uma nação. Apesar do processo geralmente ser preparado por empresas 

especializadas, à responsabilidade da avaliação dos serviços cabe às áreas de 

Recursos Humanos legalmente designadas. http://pt.wikipedia.org acessado 

em 29 de julho de 2014, 17:00. Geralmente os concursos são exigidos para 

avaliar a competência dos candidatos relativos ao cargo pelo qual estão 

concorrendo e também para evitar que políticos ocupando cargos eletivos 

usem de sua influência para fornecer empregos públicos a parentes e 

conhecidos, desrespeitando assim os princípios da igualdade e da isonomia. 

 Os concursos públicos no Brasil tornaram-se uma opção muito popular, 

devido à grande estabilidade de carreira proporcionada e aos altos salários, 

muitas vezes sem exigência de experiência de trabalho prévia. Com o advento 

da Internet, os concursos passaram a ser ainda mais concorridos, devido à 

maior divulgação, juntando-se ao fato do grande desemprego entre jovens em 

começo de carreira. Aqueles que se dedicam em tempo integral ou parcial aos 

estudos são denominados de concurseiros. Apesar desta recente popularidade 

dos concursos públicos no Brasil, muitos preferem seguir carreira em empresas 

http://pt.wikipedia.org/


privadas, pois mesmo sem uma estabilidade há maiores salários e maior 

possibilidade de crescimento. 

 O concurso é a maneira mais fácil de selecionar profissionais 

capacitados para atender demandas específicas em órgãos públicos, podendo 

ocorrer em uma única etapa ou em mais provas ou testes. Essa seleção deve 

ocorrer de maneira transparente e igual para todos, com regras e requisitos a 

serem seguidos mantendo uma ordem estabelecida em edital. O candidato 

deve antes de se inscrever em determinados concursos, ter ciência das 

exigências e requisitos de tal cargo, e se tem condições físicas para aprovação 

nos TAFs. O que ocorre em muitos casos, o candidato é aprovado na prova 

objetiva, exames físicos e reprova nos TAFs, fator que o desclassifica. Tem 

candidatos que não se prepara para os testes, só descobre o teste no dia da 

prova, e é fundamental a preparação física para alcançar as metas do 

concurso, tendo consciência do tempo, repetições, modo de realizar os 

exercícios e proibições, correndo o risco de ser reprovado. Essa parte do 

concurso, mais especificamente os TAFs se constitui no objeto de investigação 

no meu trabalho considerando o grande número de ex-alunos que procura 

informações sobre os testes realizados nos concursos após a conclusão do 

ensino médio, buscando referências mais consistentes em relação aos TAF 

exigidos. Os alunos quando aprovados nas provas objetivas reprovavam nas 

avaliações físicas, ficando assim impedidos de assumir o cargo e, deste modo, 

discutir os referidos testes nas aulas de educação física bem como estudar a 

sua aplicação poderia contribuir não somente para a sua formação como na 

realização do mesmo. 

 Dentro deste contexto sugiro a necessidade de se trabalhar dentro do 

conteúdo estruturante ginástica, mais especificamente na ginástica de 

condicionamento físico no 3º ano do ensino médio os TAFs de concursos 

públicos, conteúdo ou tema que poderia ser vivenciado, condicionando, 

preparando e despertando nestes alunos o interesse por concursos e sem 

dúvida diminuindo o grande número de reprovas de ex-alunos nestes testes. 

 

 

 



GINÁSTICA 

 Conceituar a ginástica é muito importante para entendermos os 

modismos atuais, segundo Rinaldi (2014, p.31) a ginástica, historicamente, 

como forma de conhecimento, foi construída e está presente na história da 

humanidade desde a Pré-história, afirmando-se na Antiguidade, mantendo-se 

na Idade Média, fundamentando-se na Idade Moderna e sistematizada na 

Idade Contemporânea. E ainda que durante muito tempo, na Europa, vários 

métodos ginásticos foram desenvolvidos nos últimos séculos influenciando 

vários países.  

 Rinaldi (2014, p.32) classifica a ginástica apresentando cinco campos de 

atuação da ginástica segundo Souza, (2008, p.11): ginásticas fisioterápicas; 

ginásticas de condicionamento físico; ginásticas de conscientização corporal; 

ginásticas de competição e ginásticas demonstrativas.  

 Mais especificamente cito a ginástica de condicionamento físico, 

conteúdo no qual podem ser trabalhados os TAFs, é uma ginástica que está 

presente na preparação física, preocupada com estética corporal com a 

manutenção física, muito presente em dias atuais nas academias, nos diversos 

tipos de atividades. Essa consciência das possibilidades corporais é muito 

importante para o candidato que vai realizar os testes do concurso, devido a 

exigência de qualidades físicas específicas para cada teste que podem ser 

trabalhadas no coletivo ou isoladamente na ginástica de condicionamento 

físico. 

 As Diretrizes Curriculares do Paraná 2008 descreve a ginástica como 

possibilidade de conhecimento do corpo, ainda fala sobre ampliar as 

possibilidades de representação do movimento. Dentro desta perspectiva vê se 

a necessidade de um maior aprofundamento quanto ao conhecimento das 

condições corporais, onde o aluno tem que ter consciência de suas qualidades 

físicas, melhorando sua qualidade de vida e se necessário mais 

especificamente falando dos TAFs ter consciência de suas valências físicas 

para a participação em determinados testes.  

 WEINECK (1989) defini que são duas as principais formas de exigência 

motora: qualidades em que predomina a condição física (resistência, força e 

velocidade) e qualidades em que predomina a coordenação motora 



(mobilidade, destreza). Os TAFs são divididos geralmente conforme exigências 

da profissão com o intuito de explorar e verificar o condicionamento físico do 

concursando. 

 A resistência TUBINO (1984) defini como a qualidade que permite um 

contínuo esforço proveniente de exercícios prolongados durante um 

determinado tempo, ou seja a capacidade de suportar a fadiga durante o 

exercício. Essa qualidade física é muito exigida nos TAFs, nos abdominais, nas 

corridas, mostra se o candidato te condições de suportar uma determinada 

atividade durante certo tempo, muito importante na definição do candidato apto 

ou não para exercer certas profissões. 

 A força por sua vez é definida por TUBINO (1984) como a qualidade 

física que permite um músculo ou um grupo de músculos produzir uma tensão, 

e vencer um resistência na ação de empurrar, tracionar ou elevar. Nos TAFs a 

qualidade física força é muito exigida, principalmente nos abdominais, na 

tração da barra fixa, na impulsão e na preensão manual. Esse requisito físico 

apresenta consideráveis dificuldades, pois o indivíduo precisa de uma 

preparação de membros inferiores para sustentação e impulsão bem como os 

membros superiores para a tração e sustentação do corpo. A força é uma 

qualidade física que precisa de um combinação de fatores físicos para 

desenvolvê-la. 

 Já a velocidade é a capacidade da musculatura de se contrair 

rapidamente, depende da capacidade de reação, da musculatura e da 

freqüência de impulsos nervoso, BARBANTI, (1986, p.44). É a qualidade física 

treinável muito importante na condição física do indivíduo juntamente com a 

força e resistência. Assim é muito importante o professor estar atento as 

valências físicas, pois são fundamentais na preparação do aluno para a 

realização do concurso, devido os testes exigirem tais qualidades para a 

aprovação nos mesmos. 

 A partir destes conceitos podemos entender a necessidade do trabalho 

com a ginástica de condicionamento físico, pois ela é parte fundamental no 

desenvolvimento dessas valências físicas, que devem ser treinadas, 

desenvolvidas não somente para a tentativa da carreira pública, mas também 

como qualidades muito importantes a serem trabalhadas para a manutenção 



de um corpo saudável, mesmo que em níveis não tão elevados mas que 

permitem o indivíduo ter uma melhor qualidade de vida. 

 Os concursos públicos há muito tempo estão entre as carreiras mais 

disputadas do mercado de trabalho, essa disputa se dá devido à estabilidade 

financeira na qual uma carreira pública constituída por meio de um concurso 

tem oferecido aos candidatos, além de um bom salário, benefícios (auxílio-

doença, salário-família, décimo terceiro, férias, promoções, entre outros), 

aposentadoria, horário - fixo e com menos risco de uma crise financeira. 

Mais especificamente falando do TAF, que é uma das exigências de 

alguns concursos, pode ser aplicado de duas maneiras: o método de 

pontuação nos TAFs, que acontece conforme teste, ou seja, o candidato 

recebe uma pontuação conforme seu desempenho no teste, no qual no final de 

todos os testes essa pontuação deve ser somada e se alcançado os índices o 

candidato é aprovado se não ele é desclassificado. Outra forma seria, se o 

candidato reprovar em um dos testes, já é eliminado do concurso.  Devido a 

esses critérios, os candidatos devem ter consciência do TAF que irá realizar.  

1. TESTE DE FLEXÃO DE QUADRIL – ABDOMINAL 60 segundos (Educador 

Social, Polícia Militar, Agente Penitenciário e Polícia Federal) 

 Objetivo: Avaliar a força/resistência dos músculos da região abdominal e 

movimentos de flexão e extensão do quadril.  

 Dos Procedimentos: Na posição inicial, o avaliado deverá posicionar-se 

em decúbito dorsal sobre o colchão de ginástica, com os joelhos flexionados e 

a planta dos pés voltada para o solo. Os braços cruzados sobre face anterior 

do tórax, a palma das mãos voltada para o mesmo tórax na altura dos ombros 

opostos. Os pés deverão ser fixados pelo avaliador a fim de mantê-los em 

contato permanente com o solo, com afastamento em distância idêntica à 

largura dos quadris. A distância entre a região glútea e os calcanhares deverá 

permitir posição de relativo conforto ao avaliado, em uma amplitude de 

aproximadamente 30 a 45 cm. Para a realização do teste, o avaliado deverá 

elevar o tronco até à altura em que ocorrer o contato da face anterior dos 

antebraços com as coxas, e retornando logo em seguida à posição inicial com 

o toque de pelo menos a metade anterior das escápulas no solo. Estes 

movimentos deverão ser repetidos durante espaço de tempo igual a 60 



(sessenta) segundos e poderá haver algum descanso entre uma e outra 

repetição.  

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=s7BYYIA--uA Acessado em 29 de julho de 2014, 

08:04. 

2. TESTE DE IMPULSÃO HORIZONTAL (Educador Social, Polícia Militar, 

Agente Penitenciário e Polícia Federal) 

 Objetivo: Avaliar indiretamente a potência muscular de membros 

inferiores.  

 Dos Procedimentos: O candidato deverá postar-se com os pés paralelos 

atrás de uma linha demarcatória inicial (ponto zero da fita métrica fixada ao 

solo). 

 Ao sinal do avaliador, o candidato deverá, com um único impulso e sem 

corrida de aproximação, saltar no sentido horizontal, buscando alcançar a 

máxima distância possível à frente. Será permitida a livre movimentação dos 

braços e do tronco. Ao finalizar o salto, o candidato deverá permanecer na 

posição estática no local de aterrissagem para que seja realizada a leitura. 

Nesse momento, a movimentação dos pés, voluntária ou involuntária, tornará o 

salto inválido e para efeito de medida será atribuído o valor zero. O candidato 

terá direito a três tentativas, com um intervalo de tempo mínimo de 1 (um) 

minuto entre cada tentativa.  

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Ihwv9NTS3Xc Acessado em 29 de julho de 2014, 

08:15. 

3. TESTE DE PREENSÃO MANUAL (Educador Social) 

https://www.youtube.com/watch?v=s7BYYIA--uA
https://www.youtube.com/watch?v=Ihwv9NTS3Xc


 Objetivo: Avaliar indiretamente a força muscular de membros superiores.  

 Dos Procedimentos: O candidato deverá posicionar-se sentado, com o 

ombro aduzido e neutramente rodado, cotovelo flexionado a 90º, antebraço em 

posição neutra. Em ambos os casos, a barra móvel do dinamômetro deverá ser 

ajustada ao tamanho da mão do avaliado. O equipamento de medida 

(dinamômetro) deverá estar com os ponteiros na escala zero. Ao sinal do 

avalia, o candidato deverá executar uma contração máxima que deverá ser 

sustentada por aproximadamente 3 (três) segundos. Ao final desse período, 

será realizada a leitura. Durante a execução da preensão manual, o braço 

deverá permanecer imóvel, ao lado do corpo, contudo, sem apoio no tronco, 

bem como sem movimentação das articulações do cotovelo e do punho. O 

candidato terá direito a três tentativas, e o teste deverá ser realizado com a 

mão dominante.  

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Q2BAseqK6rw Acessado em 09 de junho de 2014, 

18:04. 

4. CORRIDA DE VAI-E-VEM DE 20 METROS (LEGGER) (Educador Social, 

Polícia Militar e Agente Penitenciário) 

 Objetivo: Avaliar indiretamente a resistência cardiorrespiratória.  

 Dos Procedimentos: O teste consistirá de uma corrida progressiva de 

vai-e-vem, em estágios com duração de aproximadamente 1 (um) minuto, ao 

longo de uma distância de 20 (vinte) metros, separada por dois cones. O ritmo 

será cadenciado por um sinal sonoro (bip) emitido por um CD gravado 

especificamente para esse fim. O número máximo de estágios previstos para o 

encerramento do teste é 21. Por se tratar de um teste progressivo, a 

intensidade do esforço será aumentada sistematicamente em 0,5 km a cada 

estágio, partindo de uma velocidade média inicial de 8,5 km/h (primeiro 

estágio). Portanto, em cada estágio serão realizadas de 7 a 15 idas e vindas, 

de acordo com a intensidade pré-determinada.  

https://www.youtube.com/watch?v=Q2BAseqK6rw


 O primeiro estágio (8,5 km/h) corresponde a uma caminhada rápida ou a 

um trote relativamente lento. Como o ajuste do ritmo é facilmente conseguido 

em duas ou três idas e vindas, cada candidato, antes da execução do teste 

propriamente dito, terá direito a um período de 30 segundos de treino para 

adaptação ao ritmo sonoro imposto pelo CD. O teste poderá ser aplicado em 

grupos de pessoas, que serão dispostas paralelamente, sendo que cada uma 

delas será acompanhada individualmente por um avaliador. Uma linha 

demarcatória ser á traçada dois metros antes de cada cone, no espaço de 20 

metros, para ser utilizada como área limítrofe para o controle do ritmo, ou seja, 

a cada sinal sonoro o candidato deverá estar posicionado em qualquer local 

entre essa linha e o cone. Se, no momento do sinal sonoro, o candidato estiver 

posicionado antes da linha demarcatória, isso indicará que o ritmo empregado 

está aquém da exigência estabelecida para o presente estágio, caracterizando 

infração. Será permitido ao candidato uma única infração ao ritmo estabelecido 

durante cada estágio, que lhe será comunicada verbalmente pelo avaliador 

responsável no momento exato em que esta for cometida. 

 O teste será encerrado nas seguintes condições:  

a) Desistência voluntária;  

b) Segunda infração de ritmo, consecutiva ou não, dentro de um mesmo 

estágio, comunicada verbalmente ao candidato pelo avaliador responsável.  

 Cada candidato terá direito a uma única tentativa.  

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=MLLmZ0FyIFY Acessado em 29 de julho de 2014, 

08:44. 

5. TESTE SHUTTLE RUN (corrida de ir e vir) (Polícia Militar) 

 Objetivo: avaliação da agilidade neuro-motora e de velocidade.  

 Dos procedimentos: O candidato (a) coloca-se atrás do local da largada, 

com o pé o mais próximo possível da linha de saída. Ao comando de voz do 

avaliador, o candidato inicia o teste com o acionamento concomitante do 

cronômetro. O candidato em ação simultânea, corre à máxima velocidade até 

https://www.youtube.com/watch?v=MLLmZ0FyIFY


os tacos eqüidistantes da linha de saída à 9,14m (nove metros e quatorze 

centímetros), pega um deles e retorna ao ponto de onde partiu, depositando 

esse taco atrás da linha de partida. Em seguida, sem interromper a corrida, vai 

em busca do segundo taco, procedendo da mesma forma. O cronômetro é 

parado quando o candidato deposita o último taco no solo e ultrapassa com 

pelo menos um dos pés a linha final. Ao pegar o deixar o taco, o candidato terá 

que cumprir uma regra básica do teste, ou seja, transpor pelo menos um dos 

pés as linhas que limitam o espaço demarcado. O taco não deve ser jogado, 

mas sim, depositado ao solo. 

 Número de Tentativas: duas, tendo o candidato duas para realizar sendo 

considerado válido o seu melhor tempo. 

 

Fonte:http://sargentosandra.blogspot.com.br/2011/09/assim-como-capital-do-estado-joao.html 

Acessado em 29 de julho de 2014, 08:59. 

6. TESTE DE TRAÇÃO NA BARRA FIXA (Oficiais da Polícia Militar e Polícia 

Militar) 

 Objetivo: medir a força muscular de membros superiores. 

 Dos procedimentos: partindo da posição inicial (pegada) na barra, 

posição (pronação), flexionar os braços, ultrapassando o queixo em ângulo reto 

com o pescoço até a parte superior da barra, pés fora do solo, e voltar à 

posição inicial, ficando com os braços completamente estendidos. É proibido o 

contato das pernas ou do corpo com qualquer objeto ou auxílios. Para a 

contagem serão válidas as trações corretamente executadas, encerrando-se o 

exercício assim que o candidato largar a barra. Serão computadas as trações 

realizadas em que o queixo ultrapasse a altura da barra em ângulo reto. Não 

será computada a primeira tração, caso o candidato a realize com o 

aproveitamento do impulso feito durante o salto para a empunhadura de 

tomada à barra. 



 

Fonte:http://concursosnobrasil.com.br/concursos/edital/edital-policia-militar-pr.html Acessado 

em 28 de julho de 2014, 22:04. 

7. TESTE DE CORRIDA 12 MINUTOS (Oficiais da Polícia Militar e Bombeiros) 

 Objetivo: verificar a capacidade aeróbica do candidato. 

 Dos procedimentos: o candidato do tem apenas uma tentativa para 

percorrer a distância de 2.400m sexo masculino e 2.200m sexo feminino, 

sendo permitido andar durante o percurso. Ao final dos 12 minutos será 

computado o espaço percorrido pelo candidato. 

 

Fonte:http://www.tribunahoje.com/noticia/58865/cidades/2013/03/26/correios-de-alagoas-

realiza-testes-fisicos-para-novos-carteiros.html Acessado em 28 de julho de 2014, 21:54. 

 Soares (1993) define a Educação Física como uma disciplina que trata, 

pedagogicamente, na escola, do conhecimento de uma área denominada aqui 

de cultura corporal, constituída pelo jogo, esporte, ginástica dança e outros, 

visando aprender a expressão corporal como linguagem. Dentro desta 

concepção podemos afirmar que a Educação Física tem como objetivo formar 

a atitude crítica perante a Cultura Corporal, exigindo domínio do conhecimento 

e a possibilidade de sua construção a partir da escola.   

 O que tem de ser destacado pelo professor de Educação Física é que 

essa formação da consciência corporal deve ser planejada de modo que o 

aluno possa se divertir, não priorizando situações de competição extrema, e 



sim valorizar a criatividade, que deve ser estimulada a todo o momento, 

propondo atividades para ambos os sexos, mas para isso o professor deve 

conhecer o perfil do grupo em que serão trabalhadas as atividades, sendo que, 

quanto mais homogêneo, mais fácil para propor atividades atrativas e 

prazerosas.  

 Uma grande discussão dos conteúdos básicos e estruturantes da 

Educação Física tem ocorrido nas últimas décadas, permitindo grandes 

avanços na área, o que tem levado muitos professores a questionar tais 

práticas. Preocupados com a descaracterização da disciplina, surge a 

necessidade de uma transformação nos planejamentos e nas posturas dos 

professores. 

 Essa discussão acontece em relação a esportivização que limitou muitos 

planejamentos ao simples gesto do chegar à quadra e jogar, deixando de lado 

um amplo campo de conteúdos da Educação Física, que poderia ser explorado 

objetivando a formação de um aluno criativo, socializado e capaz de interiorizar 

valores e conceitos. Esse gesto tem feito de muitos professores meros 

carregadores de bola.  A ginástica pode ser citada como um dos conteúdos que 

passam despercebidos em muitos planejamentos, ela é sempre explorada nas 

aulas de Educação Física nos momentos de recreação, mas que poderia ser 

planejada como uma atividade com objetivos claro, tornando as aulas mais 

ricas de movimentos.  Cada aluno tem uma experiência que pode ser trazida 

para as aulas para ser compartilhada com os demais colegas, basta o 

professor saber articular os conteúdos para que as atividades sejam realizadas 

pelos alunos de forma prazerosa, interiorizando valores e atitudes, sempre 

ligadas ao prazer e nunca a sensações desagradáveis e negativas; mas sem 

dúvida a todo o momento exercitando a criatividade; essas atividades devem 

ser escolhidas de acordo com a turma e espaço disponível, visando os 

interesses comuns dos participantes levando os alunos a se aproximarem uns 

dos outros, respeitando sexo e potencial físico dos demais colegas.  

A ginástica enquanto conteúdo da Educação Física Escolar, pode ser 

trabalhada de diversas formas; com aparelhos, sem aparelhos, recreativa, de 

solo, enfim, todas as atividades estimulam o movimento, a formação de um 

educando capaz de enxergar suas possibilidades e dificuldades quanto aos 

seus movimentos importantes para sua consciência corporal. O que temos que 



destacar é que a ginástica deve ser planejada para que o aluno possa se 

divertir, não priorizando atividades de competição extrema, que leve o aluno ao 

estresse, causando assim o constrangimento, mas que propicie o auto 

conhecimento. Essa busca pela criatividade deve ser estimulada a todo o 

momento, propondo atividades para ambos os sexos, e para isso o professor 

deve conhecer o perfil do grupo, limitações e ter objetivos claros a serem 

desenvolvidos, propondo atividades atrativas e prazerosas. 

 Waichman (1993, p. 145) menciona que ―é comum que se entenda a 

recreação como âmbito das práticas sociais relacionadas diretamente com o 

entretenimento (passatempo), entendido como um consumo do tempo liberado 

de obrigações‖. É importante salientar que a recreação é uma atividade que 

pode ser trabalhada do jardim de infância até a idade mais avançada, sendo 

muito gratificante para todas as idades, mas referindo-se a idade escolar, a 

recreação para as crianças é importante para a o aprendizado de regras e 

valores, além do estímulo a criatividade, já para alunos do ensino médio pode 

ser uma opção de atividade não excludente, que todos podem participar em 

condições de igualdade. A Educação Física enquanto disciplina da Educação 

básica tem como objetivo a articulação dos conteúdos esportes, jogos, lutas, 

ginástica e dança distribuída ao longo dos anos com o intuito da formação de 

um aluno consciente da importância da qualidade de vida, que será construída 

através da consciência e cultura corporal do movimento.  

 Segundo Hildebrant --Stramann (2001), estas reflexões pedagógicas 

sobre o currículo pretendem oferecer ao professor de Educação Física 

subsídios para a tomada de decisão de como devem ser realizadas as suas 

aulas. Essa conceituação adquirida com as reflexões pedagógicas nos permite 

apresentar dados claros sobre as experiências positivas e negativas 

vivenciadas nas escolas, apontando novos conceitos capazes de intervir e 

estimular a formação de um educando atuante por meio de sua educação. 

 Reforçando os conceitos acima citados Oliveira (2004, p.26) ―[...] a 

Educação Física seja estudada e organizada de forma a atender, o máximo 

possível, a condição formativa e informativa‖.  Relata ainda que devemos 

sistematizar os conteúdos da área com vistas a subsidiar novas intervenções 

pedagógicas. 



 A aptidão física deve ser sempre relacionada com a qualidade de vida, 

com a redução de doenças buscando a melhora da capacidade respiratória, da 

manutenção do peso corporal e uma melhor disposição para a vida corrida na 

qual nem se quer damos conta. Esses conhecimentos relacionados a aptidão 

física são importantes para os cuidados com a saúde pessoal. Essa tema deve 

ser abordado nas aulas de Educação Física, mais especificamente nas aulas 

de ginástica, buscando referenciais teóricos que justifique a necessidade da 

atividade física para o combate do sedentarismo e busca da qualidade de vida. 

 

METODOLOGIA 

 Esse artigo se caracteriza como uma pesquisa de campo de cunho 

quali/quantitativo e será realizado no Colégio Estadual Doutor Camargo E.M. 

com 30 alunos do 3º ano do Ensino Médio do município de Doutor Camargo. O 

projeto será desenvolvido no 1º semestre de 2015 com aproximadamente 32 

horas aulas que serão divididas em 10 momentos didáticos. O instrumento de 

coleta de dados será um questionário a ser aplicado no início e final da 

pesquisa, relatos de experiência vivida por ex alunos, vivências práticas com a 

turma dos diferentes TAFs pesquisados por cada grupo sobre minha orientação  

e para encerrar o trabalho após a discussão dos dados, os alunos deverão 

organizar um mural com fotos e dados coletados pelo grupo. Os dados serão 

tratados a partir da estatística descritiva e análise de conteúdo.  

 As aulas serão planejadas e organizadas em dez momentos 

pedagógicos 32h/a da seguinte maneira: 

 Primeiro momento 4h/a: planejamento, organização do trabalho e 

pesquisa de dados relevantes para as aulas expositivas e práticas, 

investigação dos protocolos dos principais testes aplicados no Estado do 

Paraná para direcionamento das pesquisas, formulação do questionário a ser 

aplicado no início e final da pesquisa, previsão dos materiais a serem utilizados 

nas atividades práticas e confecção do mural e local a serem utilizados para 

prática dos TAFs. 

 Segundo momento 2h/a: apresentação da produção didática 

pedagógica à equipe pedagógica, direção, professores e aos funcionários do 

Colégio Estadual Doutor Camargo – Ensino Médio buscando envolver toda a 



comunidade escolar explicitando como o trabalho será desenvolvido, qual 

turma e objetivos pretendidos com tal prática.   

 Terceiro ao décimo momento 26h/a: esses momentos serão divididos 

em 13º encontros com os alunos sendo que: 

1º encontro 2h/a: 

 Tema da aula: Apresentação do projeto e relato de experiência de ex 

alunos que já realizaram os TAFs. 

 Objetivo da aula: apresentação dos objetivos e etapas do projeto, 

destacando requisitos para as vivências, além de incentivar a participação dos 

alunos através dos relatos. 

 Desenvolvimento: Expor o trabalho usando a TV pendrive, 

demonstrando vídeos e conteúdo que fora formatado no primeiro momento. Em 

seguida, vou abrir espaço para o relato de 3 ex alunos que já realizaram o 

teste, um agente penitenciário, um bombeiro e um policial militar.  Eles vão 

expor sobre sua profissão e requisitos que foram necessários para seu 

ingresso.  

2º encontro 2h/a: 

 Tema da aula: Questionário e divisão dos grupos para a pesquisa. 

 Objetivo da aula: aplicação de um questionário para saber o que os 

alunos sabem sobre os TAFs, experiências na família e/ou amigos, divisão dos 

grupos para a pesquisa. 

 Desenvolvimento: os alunos deverão receber um questionário a ser 

preenchido descrevendo experiências na família e/ou amigos, para o 

fornecimento de dados relevantes para a construção do projeto. Em seguida 

farei a divisão de 7 grupos na sala de aula, sendo 5 grupos de 4 alunos e 2 

grupos de 5 alunos. Cada grupo vai investigar conforme roteiro já estabelecido 

sobre determinado teste. Os alunos serão encaminhados para a sala de 

informática do colégio para realizarem a pesquisa. 

Roteiro: pesquisar protocolos dos testes, principais concursos, vídeos, ficha de 

coleta de dados do teste, além de formalizarem um trabalho a ser entregue ao 

professor e a ser apresentado à turma. 

3º encontro 2h/a: 

 Tema da aula: Organização do trabalho, divisão dos dias da aplicação 

dos testes e apresentação dos grupos para os colegas. 



 Objetivo da aula: organizar as apresentações e vivências dos TAFs. 

 Desenvolvimento: Cada grupo deverá expor o trabalho que fora 

pesquisado na aula anterior, deixando claro o material necessário para a 

prática, ficha de coleta de dados, usando as mídias dispostas no espaço 

escolar. No final das apresentações devo organizar os dias para que cada 

grupo desenvolva o seu teste na turma. 

4º ao 10º encontro 14h/a:  

 Tema da aula: Cada grupo com o auxílio do professor deverá organizar 

e aplicar o TAF pesquisado, coletando dados, registrando momentos através 

de fotos e vídeos, anotando pontos positivos e negativos que serão discutidos 

e  pelo grupo no 11º encontro. 

 Objetivo da aula: vivência dos TAFs. 

 Desenvolvimento: cada grupo deverá organizar a aula com meu auxílio, 

trazendo os materiais necessários para as vivências, além de coletar dados 

respeitando a individualidade de cada um. 

11º encontro 2h/a:  

 Tema da aula: Cada grupo com o auxílio do professor deverá apresentar 

o TAF aplicado à turma, entregar os dados coletando, discutir pontos positivos 

e negativos além de mostrar fotos e vídeos feitos durante cada teste

 Objetivo da aula: discussão dos pontos positivos e negativos dos TAFs 

vivenciados. 

 Desenvolvimento: cada grupo deverá organizar sua apresentação 

usando as mídias da escola, bem como entregar os dados coletados e discutir 

com a turma os pontos positivos e negativos das vivencias, lembrando que 

antes da apresentação o professor deverá filtrar as fotos e filmagens para que 

seja respeitado todas as individualidades dos alunos. 

12º encontro 2h/a:  

 Tema da aula: trabalhar com os dados coletados pelos grupos.

 Objetivo da aula: discussão dos dados coletados. 

 Desenvolvimento: após receber os dados dos testes, vamos comparar 

com protocolos de testes, de forma geral entre ambos os sexos, respeitando as 

individualidades, fazer a média geral dos índices alcançados preparando os 

dados para o encontro seguinte. 

13º encontro 2h/a:  



 Tema da aula: aplicação do questionário final, e organização com a 

turma de um mural informativo do trabalho que fora realizado com o grupo.

 Objetivo da aula: coleta de dados finais e exposição do mural. 

 Desenvolvimento: os alunos deverão preencher um questionário 

entregue por mim, ao finalizar esse questionário vamos para a sala de 

informática para organizar o mural. Os alunos deverão imprimir fotos da turma, 

imprimir dados, metas atingidas e dados gerais coletados do grupo, além de 

expor curiosidades sobre concursos públicos e demais criação da turma. 

  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Estima-se que os alunos ao final deste trabalho possam reconhecer os 

diversos testes exigidos em concursos públicos do Estado do Paraná, bem 

como a partir das vivências práticas saber a importância do desenvolvimento 

da aptidão física necessária para a execução dos mesmos melhorando a 

pontuação e classificação final em possíveis realizações dos testes.  

 Enfim, este Projeto de Intervenção, de cunho quali/quantitativo, primará 

pelo levantamento de aspectos relacionados aos TAFs, buscando 

reconhecimento e vivência de determinados teste bem como o 

desenvolvimento da aptidão física, o despertar para a carreira pública e o 

hábito de uma vida saudável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Sabemos que a escola tem papel fundamental na transformação do 

indivíduo na busca da ascensão social, que ela é um espaço de mudança de 

valores e quebra de paradigmas, que contribua na formação de um aluno 

capaz de transformar sua realidade social, de interagir socialmente, 

resgatando, conceitos, atitudes e valores essenciais para o dia a dia 

 Deste modo acredito que este trabalho deverá servir para trabalhos 

futuros de outros professores, que se preocupam com essa emancipação de 

seus alunos, incentivando-os não só na busca profissional, de uma carreira 

pública, mas também na transformação do indivíduo abrindo novos horizontes, 



novas possibilidades, na transformação do senso comum em conhecimento 

científico, na conscientização corporal, visa também à qualidade de vida. 
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