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UNIDADE DIDÁTICA 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Trabalhar com o cinema em sala de aula é ajudar a escola a reencontrar a 
cultura ao mesmo tempo cotidiana e elevada, pois o cinema é o campo no 
qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores sociais mais amplos são 
sintetizados numa mesma obra de arte. Assim, dos mais comerciais e 
descomprometidos aos mais sofisticados e “difíceis”, os filmes têm sempre 
alguma possibilidade para o trabalho escolar. (NAPOLITANO, 2009, 
p.11,12) 

 

 Apresente Unidade Didática resulta do Projeto de Intervenção Pedagógica do 

PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola)– 2014, cuja pesquisa foi intitulada 

Educação Física Escolar – Filme como Recurso Didático. O objetivo é introduzir 

o uso de filmes no cotidiano da Educação Física escolar para fins de discussão de 

“valores mais humanizados”, como: cooperativismo, ética, e, pensando no 

comportamento em quadra, o respeito ao adversário e aos colegas de time. 

No cotidiano escolar encontramos alunos das mais diferentes classes sociais, 

com problemas de comportamento e, muitas vezes, de risco social. Estudos 

recentes na área mostram que filmes podem influenciar as atitudes de crianças e 

adolescentes, Gomide (2010), Vicentini e Gomide (2008), Christofoletti (2009) são 

exemplos de autores que trabalharam com o tema. 

 

Passado mais de um século de seu surgimento como arte-técnica mídia-
indústria, o cinema se coloca na vida contemporânea não apenas como 
entretenimento ou negócio, mas também como linguagem formadora de 
opinião, propagadora de valores e aparato pedagógico. (CHRISTOFOLETT, 
2009, p. 607). 
 

Portanto, os trechos de imagens e situações apresentadas em filmes podem 

ser usados pelo professor de Educação Física a favor do aprendizado dos alunos. 

A referida intervenção pedagógica se efetivará no primeiro semestre letivo de 

2015, junto aos alunos do oitavo ano (turmas “A” e “B”) do Colégio Estadual Luiz 

Carlos de Paula e Souza. Serão realizadas: atividades de pesquisas sobre a história 

do basquete, atividades técnicas “de quadra”, atividades de escrita, envolvendo 

questionários e redação, e, também, trabalharemos com trechos dos filmes: 

Basquete Blues na primeira atividade; Mais que um jogo, na terceira atividade 

e Treino para a vida, na quarta atividade. 



Desenvolver e trabalhar assuntos e temáticas que transcendam a disciplina 

de Educação Física é um grande desafio. O uso de filmes é, além de recurso 

didático, uma forma de trabalhar valores mais humanizados com os educandos. 

 

(...) complexa composição entre movimentação de câmara, luz, 
movimentação musical, deslocamento de personagens e a variação 
possível no interior de cada plano dá à arte fílmica mais do que uma 
complexidade técnica, mas sobre tudo direciona os sentidos a perceber”. 
(CHRISTOFOLETTI, 2009, p. 605). 
 
 

Muitos são os filmes no mercado cinematográfico, que abordam situações 

que podem ser usadas como ponto de partida para uma abordagem direcionada à 

melhoria de aspectos comportamentais dos alunos, que venham de alguma, forma 

causar conflitos entre os educandos. Estes filmes podem despertar nos alunos 

momentos de reflexão e humanização. 

Nesta Unidade Didática, as atividades foram organizadas em cinco etapas. 

Na primeira atividade, a ideia é mostrar aos alunos como se deu o surgimento do 

basquete, sua história, através de uma pesquisa direcionada e debate em sala de 

aula. A segunda e terceira atividades serão voltadas à aprendizagem das técnicas 

do basquete. A quarta atividade, conforme indicado anteriormente, estará vinculada 

à apresentação de alguns trechos significativos do filme “Treino para a Vida” e será 

composta por uma roda de conversas orientada pelo professor (a), para pensar 

como as reflexões acerca do filme podem ser utilizadas no contexto escolar. A 

quinta atividade será a realização de um mini-campeonato de basquete, como 

fechamento desta unidade didática que, mediada pelo basquetebol, traz a 

oportunidade de reflexão acerca da “valorização da vida”, da prática de valores mais 

humanizados, além, de oportunizar o uso de outras ferramentas didático-

pedagógicas à disciplina de Educação Física, que, comumente, se apropria mais de 

aulas práticas de quadra. 

 

PRIMEIRA ATIVIDADE  

 

 Todos os esportes têm uma origem, muitas vezes surgiram por acaso, outras 

foram pensadas como uma forma de entreter o ser humano, tornando-se 

instrumentos de distração e lazer. 



 Com o Basquetebol não foi diferente, no ano de 1891, impossibilitados de 

praticarem esportes ao ar livre durante o inverno, alunos do Springfield College, da 

cidade de Massachussets, cansados das aulas de ginásticas, buscavam 

alternativas. Foi quando o diretor da instituição contratou o professor canadense 

James Naismith, pedindo para que o mesmo criasse um jogo não violento, que 

distraísse os alunos e que pudesse ser jogado em áreas livres (CBB, 2014). 

 Os alunos deverão buscar informações sobre a origem do basquete e como 

este esporte se disseminou pelo mundo através de pesquisa na internet, em sites 

vinculados ao basquetebol. O objetivo desta atividade é levar o aluno a refletir que 

todo esporte teve uma origem, com um objetivo especifico. 

 Após as pesquisas os alunos responderão o seguinte questionário: 

 

Colégio 

Nome: 

 

Atividade: Origem do Basquetebol 

1. Porque o basquetebol foi criado e por quem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. As regras do basquete foram sempre as mesmas? Como eram na sua origem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Você chegou a verificar quais os países mais se destacam neste esporte? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



4. Em sua pesquisa sobre o basquetebol quais aspectos foram mais interessantes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 Na sequência, levando em consideração as informações levantadas sobre a 

origem do basquete, inicia-se o trabalho direcionado aos trechos dos filmes na 

disciplina de Educação Física. O primeiro filme a ser trabalhado nesta unidade 

didática será Basquete Blues – HoopDreams, este filme-documentário, descreve a 

ascensão de dois meninos no mundo do basquete, suas dificuldades, sua vida 

escolar e profissional. Apesar de terem seguido caminhos diferentes a trajetória 

destes dois atletas reflete muito, a realidade das periferias e bairros de menor poder 

aquisitivo. 

 

Ficha Técnica do Filme: 

Título: Basquete Blues (HoopDreams) 

Gênero: Documentário/Drama 

Direção: Steve James 

Roteiro: Steve James, Frederick Marx 

Elenco: William Gates, Arthur Agee, Emma Gates, Curtis Gates, Sheila Agee, Arthur 

\'Bo\' Agee 

Produção: Steve James 

Duração: 170 min. 

 

 O filme servirá como um início de sensibilização dos alunos, sobre as 

questões relacionadas às dificuldades humanas ao buscar seu sonho. Mostrar que 

apesar de todas as barreiras encontradas, não se deve nunca desistir de um sonho. 

 Após assistirem alguns trechos do filme, os alunos deverão fazer uma 

redação, cujo tema será “MEU SONHO”, onde deverão refletir sobre o que querem 

no futuro, apontar as possíveis dificuldades e mostrar porque este sonho é 

importante. Desta forma os professores terão em mãos um quadro sobre as 

http://www.cineplayers.com/perfil/william-gates/58512
http://www.cineplayers.com/perfil/arthur-agee/58513
http://www.cineplayers.com/perfil/emma-gates/58514
http://www.cineplayers.com/perfil/curtis-gates/58515
http://www.cineplayers.com/perfil/sheila-agee/58516
http://www.cineplayers.com/perfil/arthur--bo--agee/58517
http://www.cineplayers.com/perfil/arthur--bo--agee/58517


perspectivas de vida de seu aluno e assim poder atuar de maneira mais significativa 

no seu dia a dia escolar. 

 O professor pode, nesta atividade, compor uma aula interdisciplinar com a 

professora de Língua Portuguesa, para que esta colabore, fazendo as orientações e 

correções necessárias. 

 

SEGUNDA ATIVIDADE 

 

 Dando sequência às atividades desta unidade didática e tendo como pano de 

fundo o basquetebol, iniciam as atividades pertinentes ao esporte propriamente dito. 

O professor, já comum do quadro das perspectivas de vida de cada aluno, pode 

explorar a questão junto aos alunos, trabalhando nas temáticas e situações 

relatadas nas redações. 

 

Princípios básicos do basquetebol 

 

Esta atividade tem como objetivo mostrar aos alunos aspectos técnicos 

relacionados ao manuseio da bola de basquete, seus gestos básicos, o lançamento 

de bola, o passe, tempo de manuseio. Por ser atividade prática deve-se utilizar a 

quadra para desenvolvimento da atividade, que estará dividida em 3 blocos: 

 

Bloco 1 – A bola de basquete 

 

 Nesta atividade o professor demonstra como é a bola de basquete e a 

diferençadas demais. É uma atividade recreativa onde os alunos vão brincar com a 

bola para sentir a sua materialidade: peso, tamanho e outras particularidades. 

 

Bloco 2 – O passe 

 

 Após a “adaptação” à bola, o professor pode trabalhar com os alunos, os 

vários tipos de passe e regras. 

 

TIPOS DE PASSE: 

 



1. Passe de peito  

2. Passe picado 

3. Passe de ombro 

 

Atividade para trabalhar com passes: 

 

 

Figura 1 – exercício com passes.Org. Oliveira, 2014. Fonte: Vasconcelos, 2014 

 

 Nesta atividade o professor, indica aos alunos, seu posicionamento na 

quadra, conforme mostrado na figura acima, e inicia as atividades, num primeiro 

momento, utilizando passe de peito, depois o passe picado e depois o passe de 

ombro, variando a direção e o sentido do passe. 

 

Bloco 3 – O Drible 

 

  Nesta aula o professor pode trabalhar com seus alunos, os dribles auto 

e baixo e suas regras. 

 

1. Drible baixo 

2. Drible alto 

 



     Drible Alto /Drible Baixo   Fonte: Carvalhas, 2000 

 Nesta unidade o professor, demonstra aos alunos, as técnicas de condução 

da bola no basquetebol “o drible”, conforme mostra a figura acima, iniciando a 

atividade com o drible auto, orientando os alunos caminharem de um lado ao outro 

na quadra conduzindo a bola, depois faz a mesma atividade, mas correndo. Na 

sequencia repete o exercício com o drible baixo. 

 

Bloco 4 – Arremesso, Tabela 

 

 Esta atividade tem como objetivo estudar o arremesso e suas técnicas, bem 

como explicar as características da tabela. 

 

TIPOS DE LANÇAMENTOS 

1. Arremesso Parado 

2. Arremesso na passada “bandeja” 

 

Atividade para trabalhar arremesso na passada 

 

Figura 2 – Lançamento na passada. Org. Oliveira, 2014. Fonte: Vasconcelos, 2014 

 Conforme mostra a figura acima, dois grupos de alunos saem driblando, 

contornam o cone e fazem o lançamento, sob orientação do professor. 

  

TERCEIRA ATIVIDADE 

 



 O objetivo desta atividade é aproximar o aluno das normas que regem o 

basquete, quanto ao posicionamento em quadra, tiro livre, lateral, arremesso de 3 

pontos, 2 pontos, 1 ponto. Para tanto, serão realizados jogos de basquete entre 

grupos de alunos. Na partida também serão trabalhados os aprendizados anteriores, 

como passes e arremessos. 

 Para mostrar aspectos relacionados à conduta em quadra, trabalharemos 

como trechos do documentário Mais que um jogo (More than a Game), que relata ao 

início da carreira de Lebron James, nos tempos de High School (Ensino Médio). Ele 

mostra toda a história do seu aprendizado no basquete, campeonatos que disputou 

seus colegas de time quando adolescente e como ele chegou a NBA. 

 

Ficha Técnica do Filme: 

Título: Mais que um jogo (More than a game) 

Gênero: Documentário 

Direção: Kristopher Belman 

Roteiro: Kristopher Belman, Brad Hogan 

Elenco: LeBron James, Dru Joyce, Romeo Travis, Sian Cotton, Willie McGee 

Produção: Kristopher Belman 

Duração: 98 min. 

 

 Neste caso, o professor poderá abordar a formação da Liga Brasileira de 

Basquete e a NBA americana, apontando as diferenças e semelhanças e a 

importância desta modalidade. 

 Após o filme e as colocações do professor (a), será realizado um questionário 

para verificação dos sentimentos despertados após os alunos verem a trajetória de 

vida de Lebron James. 

 

Colégio 

Nome: 

 

Atividade: Lebron James 

1. O que este documentário representou para você em relação ao basquete? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

http://www.imdb.com/title/tt1286821/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1286821/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.cineteka.com/index.php?op=MovieSearch&s=LeBron+James&m=1
http://www.cineteka.com/index.php?op=MovieSearch&s=Dru+Joyce&m=1
http://www.cineteka.com/index.php?op=MovieSearch&s=Romeo+Travis&m=1
http://www.cineteka.com/index.php?op=MovieSearch&s=Sian+Cotton&m=1
http://www.cineteka.com/index.php?op=MovieSearch&s=Willie+McGee&m=1


___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. A postura em quadra deste atleta facilitou a ascensão de sua carreira, juntamente 

com sua técnica? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Quais aspectos você achou mais interessante sobre a carreira deste atleta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Faça algumas observações sobre os fundamentos do basquete que observou 

durante o documentário. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

   

QUARTA ATIVIDADE 

 

“Da sala escura com tela grande e clima envolvente ao ambiente doméstico 
e naturalmente dispersivo, o cinema ajuda a preencher a rotina humana. É 
obra de arte, entretenimento, digestivo cultural. Mas também é janela, vitrine 
e espelho: nele, observamos outras realidades, admiramos nossos 
escolhidos e reconhecemo-nos de relance. Ilusão de ótica que, 
paradoxalmente, nos faz enxergar melhor, o cinema é instituição, dispositivo 
de representação e linguagem” 

COSTA (1987, p. 45) 

 
 



Esta atividade é “o coração” da proposta de intervenção pedagógica, uma vez 

que o recurso didático será trechos do filme, “Treino para a Vida”, que, além de 

mostrar o cotidiano de um time de basquete, aborda temas como união, amor, 

compreensão. 

 

Ficha Técnica do Filme: 

Título: Treino para a Vida (Coach Carter) 

Gênero: Drama 

Direção: Thomas Carter 

Roteiro: John Gatins, Mark Schwahn 

Elenco: Antwon Tanner, Ashanti, Channing Tatum, Nana Gbewonyo, Rick 

Gonzalez, Rob Brown, Robert Ri'chard, Samuel L. Jackson, Texas Battle 

Produção: Brian Robbins, David Gale, Michael Tollin 

Duração: 136 min. 

 Após a apresentação de trecho do filme, a proposta é a realização de uma 

roda de conversa onde serão discutidos os principais temas apresentados no filme 

sob mediação do professor. 

 

O que é uma roda de conversa? 

 

“A configuração de roda de conversa esboça um tipo de escuta sensível do 
outro (...)” (SUGAYAMA, 2012, p.72). 

 

É uma forma de organizar um grupo de pessoas, de modo que as trocas 

aconteçam de maneira democrática, ou seja, um integrante não fica, 

necessariamente, de costas para o outro e o professor não se encontra, como na 

“sala de aula tradicional”, em posição de destaque.  

A ideia é que esta roda de conversa permita aos alunos expressarem seus 

pensamentos de maneira “informal”, compartilhando com colegas e com o professor 

(a) suas reflexões.  

A conversa terá como centro, o discurso dos alunos, mas, será mediada pelo 

professor, que cuidará para que as reflexões esse deem acerca do amor, 

compreensão e união, não fugindo muito ao contexto, mas, permitindo que outros 

temas sejam trazidos pelos alunos e se façam pertinentes.  

 

http://www.cineclick.com.br/perfil/samuel-l-jackson


Objetivos da roda de conversa 

 

- Que os alunos sejam autores de seus pensamentos; 

- Que narrem suas experiências, relacionando-as com atemática proposta; 

- Que façam uso da linguagem explicitando seus conhecimentos prévios, repertórios 

de vida; 

- Que possam interagir com o outro, construindo sua subjetividade; 

- Que aprendam a ouvir o outro e relacionar novos conhecimentos com suas 

vivências e conhecimentos anteriores. 

 

QUINTA ATIVIDADE 

 
 

 

 A quinta atividade está voltada ao fechamento desta unidade didática, que 

visa despertar no aluno, além dos conhecimentos básicos do basquetebol: 

cooperativismo, ética, reflexão sobre o comportamento em quadra, respeito ao 

adversário e colegas de time. É a hora de verificar se os fundamentos técnicos e de 

valorização da vida foram compreendidos, assimilados, pelos alunos. 

 A proposta de atividade é desenvolver um mini-campeonato de basquete, que 

será disputado entre as turmas envolvidas no processo, para tanto, serão 

organizados em chaves, de acordo com o número de alunos inscritos.  

 Durante a competição serão observadas as atitudes destes alunos em 

quadra, o domínio dos fundamentos, regras, e, principalmente, a ética e o respeito 

para com o time adversário e colegas. 

O professor durante o processo de observação dos alunos no campeonato, 

deverá ficar atento, no sentido de observar o jogo e reforçar importância dos 

aspectos técnicos e de valorização da vida no desenvolvimento não só do 

basquetebol, mas dos esportes como um todo. 

Ao término do campeonato, o professor pode fazer um fechamento das 

atividades, retomando pontos relevantes trabalhados nas atividades, e também, 

colocar para os alunos a importância do diálogo da disciplina de Educação Física, 

com outras áreas do conhecimento, no caso, Língua Portuguesa, inserindo a 

interdisciplinaridade como ideia importante para desenvolvimento do conhecimento, 



para a Educação em geral, dentro e fora da escola, visto que a Educação se dá em 

muitas esferas da vida social.   
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