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Apresentação
Em 2013, a Secretaria de Educação do Estado começou a disponibilizar os Parâmetros
Curriculares da Educação Básica do Estado de Pernambuco. Esses parâmetros são fruto
coletivo de debates, propostas e avaliações da comunidade acadêmica, de técnicos
e especialistas da Secretaria de Educação, das secretarias municipais de educação e de
professores das redes estadual e municipal.
Estabelecendo expectativas de aprendizagem dos estudantes em cada disciplina e em
todas as etapas da educação básica, os novos parâmetros são um valioso instrumento de
acompanhamento pedagógico e devem ser utilizados cotidianamente pelo professor.
Mas como colocar em prática esses parâmetros no espaço onde, por excelência, a educação
acontece – a sala de aula? É com o objetivo de orientar o professor quanto ao exercício
desses documentos que a Secretaria de Educação publica estes “Parâmetros em Sala de
Aula”. Este documento traz orientações didático-metodológicas, sugestões de atividades
e projetos, e propostas de como trabalhar determinados conteúdos em sala de aula. Em
resumo: este material vem subsidiar o trabalho do professor, mostrando como é possível
materializar os parâmetros curriculares no dia a dia escolar.
As páginas a seguir trazem, de forma didática, um universo de possibilidades para que sejam
colocados em prática esses novos parâmetros. Este documento agora faz parte do material
pedagógico de que vocês, professores, dispõem. Aproveitem!
Ricardo Dantas
Secretário de Educação de Pernambuco

INTRODUção
Após a publicação dos Parâmetros Curriculares do Estado de Pernambuco, elaborados em
parceria com a Undime, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco apresenta os
Parâmetros Curriculares na Sala de Aula.
Os Parâmetros Curriculares na Sala de Aula são documentos que se articulam com os
Parâmetros Curriculares do Estado, possibilitando ao professor conhecer e analisar propostas
de atividades que possam contribuir com sua prática docente no Ensino Fundamental,
Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos.
Esses documentos trazem propostas didáticas para a sala de aula (projetos didáticos,
sequências didáticas, jornadas pedagógicas etc.) que abordam temas referentes aos
diferentes componentes curriculares. Assim, junto com outras iniciativas já desenvolvidas
pela Secretaria Estadual de Educação, como o Concurso Professor-Autor, que constituiu um
acervo de material de apoio para as aulas do Ensino Fundamental e Médio, elaborado por
professores da rede estadual, os Parâmetros Curriculares na Sala de Aula contemplam todos
os componentes curriculares, trazendo atividades que podem ser utilizadas em sala de aula
ou transformadas de acordo com o planejamento de cada professor.
Além disso, evidenciamos que as sugestões didático-metodológicas que constam nos
Parâmetros Curriculares na Sala de Aula se articulam com a temática de Educação em
Direitos Humanos, eixo transversal do currículo da educação básica da rede estadual de
Pernambuco.
As propostas de atividades dos Parâmetros Curriculares na Sala de Aula visam envolver os
estudantes no processo de ação e reflexão, favorecendo a construção e sistematização
dos conhecimentos produzidos pela humanidade. Ao mesmo tempo, esperamos que este
material dialogue com o professor, contribuindo para enriquecer a sua prática de sala de
aula, subsidiando o mesmo na elaboração de novas propostas didáticas, fortalecendo o
processo de ensino-aprendizagem.
Ana Selva
Secretária Executiva de Desenvolvimento da Educação
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente documento “Parâmetros na Sala de Aula: Educação Física” se constitui como
referência para a prática pedagógica da disciplina Educação Física, no Estado de Pernambuco
e dialoga com os Parâmetros Curriculares de Educação Física da Secretaria de Educação de
Pernambuco (2013). Assim, enquanto os parâmetros curriculares definem o quê e quando
deve ser aprendido pelos estudantes, os Parâmetros em Sala de Aula de Educação Física,
baseado no paradigma crítico-superador (Coletivo de Autores, 1992; 2012), concentra
seu foco em orientações metodológicas para o planejamento da prática pedagógica da
disciplina, ao longo dos anos de escolarização.
O documento aprofunda a análise sobre a perspectiva da Cultura Corporal, defende a
organização em ciclos do trabalho com os conhecimentos da Educação Física, apresenta
seus eixos Esporte, Luta, Jogo, Dança e Ginástica, em acordo com as Expectativas de
Aprendizagem e os anos de escolarização, sugere orientações pedagógicas, práticas
interdisciplinares e tece comentários sobre a inclusão e a avaliação em Educação Física.

parâmetros na sala de aula de EDUCAÇÃO FÍSICA
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2. A Educação Física e o paradigma
crítico-superador
Nos Parâmetros Curriculares de Educação Física (PERNAMBUCO, 2013) anunciamos e
defendemos o conceito/perspectiva da Cultura Corporal e o paradigma crítico-superador
(COLETIVO DE AUTORES, 1992; 2012) como referências fundamentais para o trabalho desta
disciplina.
O referido conceito começa a ser usado, nos meados da década de 1980, num contexto
nacional de abertura política e num contexto específico de crítica à esportivização da
Educação Física brasileira (SOUZA JÚNIOR et al., 2011).
No livro do Coletivo de Autores (2012) o conceito é abordado, a partir da lógica MaterialistaHistórico-Dialética, afirmando que os temas da cultura corporal, tratados na escola, expressam
um sentido/significado em que se interpenetram, dialeticamente, a intencionalidade/
objetivos do homem e as intenções/objetivos da sociedade.
Tais temas são atividades humanas valorizadas em si mesmas, e sendo produtos do trabalho
não material tornam-se inseparáveis do ato de sua produção, ou seja, são realizadas e
consumidas no mesmo instante em que são experimentadas/vivenciadas, recebendo, em
primeira instância, um valor de uso particular por atender aos seus sentidos lúdicos, estéticos,
artísticos, agonísticos, competitivos. Entretanto, tais atividades, como modelos socialmente
elaborados, são portadores de significados ideais do mundo objetal, das suas propriedades,
relações e nexos descobertos pela prática social (ESCOBAR, TAFFAREL, 2009, p. 173-174).
Como exemplificação da argumentação acima, Escobar (2009) afirma.
Para explicar “esporte” é fundamental reconhecê-lo como uma atividade corporal historicamente
criada e socialmente desenvolvida em torno de uma das expressões da subjetividade do homem,
o jogo lúdico, que não pretende resultados materiais. [...]. No jogo praticado pela satisfação de
interesses subjetivos – lúdicos – o produto da atividade é o prazer dado pela própria satisfação
dos mesmos (ESCOBAR, 2009, p. 37).

A perspectiva crítico-superadora de Educação Física alinha-se à chamada Pedagogia
Histórico-Crítica (PHC) de Dermeval Saviani. Busca propor novos caminhos para a apropriação
do conhecimento na escola, inclusive pela organização metodológica fundamentada nos
cinco passos metodológicos do método dialético de transmissão do conhecimento, a
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à prática social.
O estudo de Adriano Reis e colaboradores (2013) apresenta as estratégias e os passos
metodológicos seguidos na perspectiva crítico-superadora. O ponto de partida para a
apropriação do conhecimento na escola é a prática social (SAVIANI, 2006). Segundo Gasparin
(2005), a identificação da prática social pelo anúncio dos conteúdos e pela vivência cotidiana
destes permite identificar o que os estudantes já sabem e o que eles poderiam saber.
O segundo passo é a problematização, fase na qual se busca “detectar que questões
precisam ser resolvidas no âmbito da prática social e, em consequência, que conhecimento
é necessário dominar” (SAVIANI, 2006, p. 71).
No passo seguinte, a instrumentalização, segundo Gasparin (2005), é o caminho através
do qual o conteúdo sistematizado é posto à disposição dos alunos para que o assimilem, o
recriem e, ao incorporá-lo, transformem-no em instrumento cultural para transformação da
realidade.
De acordo com Saviani (2006), o quarto passo do método é a catarse, momento de
expressão elaborada da nova forma de entendimento da prática social a que se ascendeu.
Por fim, no retorno à prática social, temos a nova maneira de compreender a realidade e de
posicionar-se diante dela. De acordo com Reis et al. (2013), levando em conta esses diferentes
momentos do método dialético de construção do conhecimento, o ensino dos diferentes
conteúdos que compõem a cultura corporal permite aos estudantes se apropriarem dos
conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade. Trata-se de um importante
passo no sentido de enriquecer a concepção de mundo dos estudantes, uma vez que o
acesso ao saber sistematizado sobre jogo, esporte, luta, dança e ginástica se constitui como
elemento indispensável para leitura dessa dimensão da realidade.
Na singularidade da perspectiva Crítico-Superadora o par dialético conteúdo e método
organiza o trabalho pedagógico com o Jogo, o Esporte, a Luta, a Ginástica, a Dança,
como ações corporais a serem vivenciadas, experimentadas, apreendidas visando ao
desenvolvimento do pensamento sobre o conhecimento (LORENZINI, 2013, p. 208).
Na referida lógica, a Metodologia Crítico-Superadora (MCS) organiza os tempos
pedagógicos (aula, oficina, seminário, festival), evidenciando situações que organizam o
trabalho pedagógico articulado ao Projeto Político Pedagógico da escola. Os momentos
da MCS são: a contextualização do conhecimento; o confronto dos saberes; a organização
e reorganização do conhecimento; a síntese avaliativa. A contextualização do conhecimento
baseada na historicidade do conteúdo trabalhado nas aulas, oriundo do real, da prática
social, provocando a curiosidade dos estudantes é o momento da socialização dos objetivos
e do conteúdo historicamente situado, refletindo sobre as características, os sentidos e os
significados da realidade em estudo. No âmbito do Projeto Político Pedagógico da escola,
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este momento metodológico está relacionado com a organização da escola, em relação ao
trabalho do professor, o número de estudantes em turmas mistas, as condições materiais
de trabalho, o local, o horário, os recursos materiais e didáticos, a unidade de trabalho,
requerendo relações com a gestão, com os professores de outros componentes curriculares,
os estudantes de outras turmas e até de outras escolas, as referências à proposta curricular
da rede em questão e de outras referências que contribuem com a área da Cultura Corporal.
E no âmbito da Prática Pedagógica (PP) diz respeito à identificação dos conhecimentos dos
estudantes e à necessidade de apreensão e produção de novas referências.
O Confronto dos Saberes, tendo a negociação, o diálogo, enquanto segundo momento
metodológico problematiza o conhecimento e estabelece a relação de troca entre
professor e estudante, estudante e estudante, estudantes e comunidade escolar, gerando
a interação, a participação nas aulas, estimulando a curiosidade, buscando a historicidade,
as características do objeto / conteúdo em estudo, a construção de sentidos e significados
mediante a observação, o questionamento, a vivência e a experimentação das práticas
corporais, que podem ser relacionadas de forma interdisciplinar.
É o momento da superação do senso comum, dos saberes do cotidiano, pela eleição
de elementos essenciais, estabelecendo relações e nexos com a Cultura Corporal. No
âmbito do PPP, é o momento que possibilita o aprofundamento de questões referentes
ao planejamento das escolas, com a seleção e a organização do conteúdo de ensino nos
componentes curriculares, possibilitando a reflexão sobre a metodologia de ensino com as
ações didático-metodológicas desenvolvidas em aulas, para ensinar/apreender e avaliar o
conhecimento escolar, aberto aos princípios teóricos que subsidiam e sustentam a prática
pedagógica. É o momento metodológico voltado ao planejamento participativo, estimulando
a pesquisa escolar, a interdisciplinaridade enquanto lógica que possibilita a interação entre
duas ou mais disciplinas. No âmbito da PP, são as referências acerca dos conteúdos e formas
de professores e estudantes em interação, por oposição, complementação, associação,
diferenciação que vão constituindo um novo corpo de conhecimento acerca do conteúdo
problematizado e tratado em aula.
A Organização e Reorganização do conhecimento é o momento metodológico, no qual o
professor instrumentaliza o estudante visando à apropriação da realidade em estudo,
ensinando o conteúdo e questionando seu significado central, seus sentidos e a importância
do mesmo, instigando os estudantes a formarem conceitos, processos, capacidades, atitudes,
habilidades. No processo, emerge a ampliação do conhecimento sobre os instrumentos
utilizados, o valor da autonomia, da auto-organização, enquanto valores, visando à
superação das descrições sincréticas dos discentes, levando-os à identificação dos dados da
realidade, à construção de generalizações e de regularidades teórico-científicas. No âmbito
do PPP, este momento metodológico requer ações em prol da formação continuada dos
professores, visando à construção de novos patamares de conhecimento. No âmbito da PP,
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seu entendimento acerca do conteúdo abordado.
A Síntese Avaliativa é o momento metodológico que concretiza os objetivos propostos,
alterando a qualidade do conteúdo. A síntese tem na avaliação interativa a direção do
processo, propiciando um novo conhecimento que parte da organização e transformação
dos dados em fatos, conceitos, processos, atitudes, capacidades, habilidades, apontando
os limites e as possibilidades do trato com o conhecimento em aulas de Educação Física.
No âmbito da PP, a avaliação reestrutura o processo, sendo orientadora do conhecimento,
baseada na elevação dos níveis de desempenho dos estudantes, ao sistematizar conteúdos
específicos, utilizando como principais instrumentos as comparações, as análises e as
sínteses expressas de forma oral, escrita, corporal. A síntese avaliativa é um momento no qual
o estudante depara-se com a necessidade de questionar sua visão da vida e de si mesmo. O
retorno à prática social ocorre de imediato, devido à realização de oficinas e festivais voltados
à comunidade escolar e, de forma indireta, ao formar o sujeito histórico que poderá atuar
com ações práticas, planejadas e refletidas visando à transformação da realidade social. No
âmbito do PPP, faz-se necessária a revisão periódica do mesmo, avaliando o resultado das
aprendizagens e produções discentes em relação aos objetivos de cada disciplina escolar,
bem como avaliar as ações de planejamento e ensino dos docentes e a organização da
escola em geral.
Em síntese, para Lorenzini (2013), tanto a PHC como a MCS operam com o método científico,
que parte do concreto-sincrético, passa pela abstração e chega ao concreto-pensado.
Ambas trabalham o método de ensino inspirado na lógica dialética marxista, seguindo
momentos metodológicos que, na MCS, passa a tratar o real visando à identificação de
dados da realidade, à sistematização, à ampliação e ao aprofundamento do conhecimento.

parâmetros na sala de aula de EDUCAÇÃO FÍSICA
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3. A organização em ciclos dos
conhecimentos da Educação Física
A cultura corporal, o conhecimento da Educação Física constitui-se em práticas socialmente
e historicamente construídas pela humanidade. Neste documento, consideramos que o
objetivo fundamental da Educação Física é “desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o
acervo de formas de representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da
história, exteriorizadas pela expressão corporal” (COLETIVO DE AUTORES, 1992).
Nesse sentido, a categoria historicidade é imprescindível, pois “é preciso que o aluno
entenda que o homem não nasceu pulando, jogando etc. Todas essas atividades corporais
foram construídas em determinadas épocas históricas, como respostas a determinados
estímulos, desafios ou necessidades humanas”. Assim “o conhecimento é tratado de forma a
ser retraçado desde sua origem [...] a produção humana é histórica, inesgotável e provisória”
(COLETIVO DE AUTORES, 1992).
A perspectiva tradicional de currículo e de Educação Física, que organiza os saberes
escolares, de maneira linear e em etapas estanques, perde sentido no campo do paradigma
crítico-superador. É possível conceber e realizar essa organização dos saberes escolares
numa perspectiva crítica, em que o conhecimento vai se organizar de forma circular e
contínua, estruturando-se na forma dos ciclos, agrupamento de anos, procurando assumir
uma perspectiva em que as referências do pensamento dos estudantes vão se ampliando, de
acordo com momentos, desde a constatação, passando pela interpretação, compreensão,
indo até a explicação dos dados da realidade. De acordo com Marcílio Souza Júnior é possível
[...] reorganizar os tempos e espaços escolares no intuito de agrupar as crianças principalmente por
idade, despreocupando-se com o enquadramento hierárquico dos saberes. Uma intencionalidade
pedagógica para com os conteúdos, objetivos, habilidades e disciplinas pode partir do professor,
mas não pode encerrar-se nela mesma. Esta deve chegar de maneira propositiva a confrontarse com as características coletivas e individuais dos alunos, permitindo uma heterogeneidade e
diversidade nos ritmos e formas de aprendizagens e buscando construir uma lógica dialética para
a estruturação do pensamento (SOUZA JÚNIOR, 2005, p. 56).

Concluindo, compreendemos os ciclos de aprendizagens como uma forma de organização
dos conhecimentos da Educação Física, pressupondo a aprendizagem como um movimento
contínuo, processual, coletivo e cumulativo. A ideia central é romper com um processo linear
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currículos das escolas.
Tomando por base o Coletivo de Autores (2012), subsidiado em autores interacionistas,
podemos dizer que os ciclos de aprendizagem são um processo de organização do
pensamento sobre o conhecimento, mediante a formação de representações, generalizações
e regularidades, com a finalidade de atribuir níveis sucessivos, sem pontos fixos, promovendo
a passagem espiralada ao tratar o conteúdo em progressão contínua, partindo da condição
dos aprendizes na interação social.1
Este documento está inspirado na ideia dos ciclos de aprendizagem, ainda que a organização
dos saberes e dos tempos escolares nas escolas de Pernambuco não esteja organizada de
maneira cíclica.

3.1 1º Ciclo: organização da identidade dos dados da realidade
(creche ao 3° ano do ensino fundamental):
O estudante, nessa idade, encontra-se na fase sincrética, ou seja, percebe os dados da
realidade de forma misturada. Então, a escola deve organizar esses dados para que ele
possa formar sistemas e relacioná-los apresentando semelhanças, diferenças, associações,
categorizações e classificações.
Neste ciclo, cabe ao estudante identificar os conhecimentos: Ginástica, Jogo, Dança, Luta,
Esporte, contextualizando-os, relacionando-os ao cotidiano, refletindo sobre definições,
atitudes, procedimentos e habilidades, reorganizando o conhecimento tratado em aulas,
oficinas, seminários e festivais, constando os dados da realidade com formação de
representações2 em cada tema da Cultura Corporal, com extrapolação do conhecimento
para a comunidade escolar. Ao término do 1º ciclo, o estudante necessita concretizar o
referido objetivo geral, materializando cada um dos conteúdos específicos, mediante a
elaboração do pensamento, formando representações. Exemplo: na ginástica, os estudantes
do 2º e 3º anos do Ensino Fundamental da Escola Lions de Parnamirim – Recife/PE, em
2002, expressaram seus desempenhos por meio da prática, da escrita e da verbalização,
revelando as aprendizagens referentes ao conteúdo ginástica. O conhecimento reportou-se
aos fundamentos e definições da ginástica, estabelecendo relações com a saúde, o lazer, a
educação, situado o conteúdo historicamente, conforme citação a seguir.

1 Identificamos que "tem adquirido base outro princípio, segundo o qual a aprendizagem é mais frutífera quando tem lugar em
ciclos não concluídos do desenvolvimento mental, é decidir quando ela arrasta o desenvolvimento e lhes abre caminho (L.s.
Vigotski, A.N.Leontiev, L.V. Zankov, P.La..Galperin, N.A. Menchinskaia e outros). Tem obtido interessantes resultados no problema
da formação das necessidades do conhecimento nos alunos. Iu. V. Sharov, G.I. Zchúkina, V.S. Ilin, etc, etc" (DANILOV, 1975, p.26).
2 Para Davydov (1982), a representação refere-se a um objeto no estado concreto, observável pela visão na forma de imagem. A
representação se conserva como a forma sensorial, percebida, da imagem do objeto sendo uma forma de conhecimento que
permite ver os objetos, os dados afins, coincidentes, descartando o que é necessário.
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1º CICLO: A elaboração do pensamento formando representações
O que explicaram os estudantes do 2º e 3º anos sobre a Ginástica?
Saltar é ficar um pouquinho no ar e cair sem se machucar; Girar é dar voltas com o corpo;
Equilibrar é não cair; Balançar é o vai e vem...
Ginástica é saltar, rolar, equilibrar, balançar, exercitar-se.
Quando fazemos ginástica também sentimos como bate o coração.
Ginástica Artística é saltar, girar, equilibrar usando colchão, caixas, o muro. Ginástica Rítmica é
saltar, girar... usando arco, corda, fita, bola. Dá para fazer ginástica em casa, na academia, no
parque, na rua, no circo e, na escola é lugar de aprender na aula; o festival é apresentação e
observação das outras turmas e seminário é dizer o que aprendeu na ginástica (LORENZINI, 2013
p. 204).

Para Lorenzini (2013), as representações são formas de conhecimento que possibilitam
encontrar no conteúdo os traços afins, coincidentes, identificando dados da realidade, mas
que ainda são sensoriais, aparentes. As definições ou conceitos espontâneos constituem
este ciclo das aprendizagens, mediante a força de sua proximidade imediata ao objeto de
estudo (no exemplo dado, a ginástica). As aprendizagens são fundamentais, basilares, sem as
quais os estudantes não seriam capazes de adquirirem os conceitos científicos nos demais
ciclos. Isso justifica a necessidade fundamental do trato da ginástica, em particular, neste
ciclo de escolarização.

3.2 2º Ciclo: iniciação à sistematização do conhecimento (4° ao
6° ano do ensino fundamental):
O estudante conscientiza-se de sua atividade mental, de seu potencial de abstração,
confrontando a realidade com seu pensamento, emitindo um juízo de valor, a interpretação.
Começa a estabelecer nexos e relações complexas, considerando o social e estabelecendo
generalizações.
Neste ciclo, cabe ao estudante sistematizar os conhecimentos: Ginástica, Jogo, Dança,
Luta, Esporte contextualizando-os, relacionando-os ao cotidiano, refletindo sobre
conceitos, atitudes, procedimentos e habilidades, reorganizando o conhecimento tratado
em aulas, oficinas, seminários e festivais, priorizando a formação de generalizações3 acerca
dos conteúdos específicos de cada tema da Cultura Corporal, com extrapolação do
conhecimento para a comunidade escolar.
3 O termo generalização vem sendo utilizado para designar os múltiplos aspectos do processo assimilativo e gradual do
conhecimento pelos estudantes, sendo a via principal da formação de conceitos. Diz Davydov(1982) que Vygotsky distinguiu três
tipos de generalizações: – sincréticas quando não há confrontos, relações, associações suficientes em virtude da impressão causal
do aluno; – complexas quando o aluno associa objetos conforme sua experiência sensorial direta, seguindo conexões de fatos, de
dados da realidade, organizando representações, imaginações, iniciando os primeiros passos da generalização mediante noções
espontâneas, definições que antecedem os conceitos; – conceitos científicos quando o aluno evidencia o estabelecimento de
dependências entre conceitos formando sistemas; quando o aluno revela a consciência sobre a própria atividade mental; quando
adquire uma relação especial com o objeto estudado.
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cada um dos conteúdos específicos, mediante a elaboração do pensamento, iniciando
a formação de generalizações. Exemplo: Na ginástica, os estudantes do 5º e 6º anos do
Ensino Fundamental da Escola Lions de Parnamirim – Recife/PE, em 2002, expressaram seus
desempenhos por meio da prática, da escrita e verbalização, revelando as aprendizagens
referentes ao conteúdo ginástica. O conhecimento reportou-se às bases e fundamentos
da ginástica em diferentes modalidades, estabelecendo relações com a saúde, o lazer, a
educação, o trabalho, situando o conteúdo historicamente. A citação a seguir evidencia um
exemplo da apropriação do conteúdo.

2º CICLO: A elaboração do pensamento iniciando a formação de
generalizações
O que explicaram os estudantes do 5º e 6º anos sobre a Ginástica?
Na Ginástica Acrobática tem acrobacias, equilíbrios, giros, equilíbrio invertido; tem inversão,
suspensão, base e volante; tem bastões, tumbling, colchonetes; tem emoção, união,
cooperação; tem que cuidar para não machucar o colega e a gente mesmo. Na Ginástica, tem
os fundamentos, as posições, os materiais, o corpo fica mais esticado e, na Dança, fica mais
relaxado e arredondado. Festival é um tempo maior de aula. Apresentamos nossos trabalhos,
nossas pesquisas. Nós observamos as apresentações da escola toda. Festival é diferente de festa
porque é estudo, avaliação, observação (LORENZINI, 2013, p. 204-205).

Para Lorenzini (2013), os estudantes do 5º e 6º anos começaram a formação de generalizações
ao explicar o que pertence à ginástica, iniciando a formação dos conceitos, os significados,
compreendendo os traços comuns do conteúdo, revelando que o primeiro traço diferencial
do conceito é sua generalidade.

3.3 3º Ciclo: ampliação da sistematização do conhecimento (7°
ao 9° ano do ensino fundamental):
O estudante amplia o referencial dos conceitos no seu pensamento, toma consciência de sua
atividade mental e toma consciência da atividade teórica, potencializando as compreensões
da realidade. Começa a reorganizar a identificação da realidade através do pensamento
teórico.
Neste ciclo, cabe ao estudante ampliar a sistematização do conhecimento: da Ginástica, do
Jogo, da Dança, da Luta e do Esporte, contextualizando-os, relacionando-os ao cotidiano,
refletindo sobre o sentido e o significado, sobre valores éticos e sociais, reorganizando o
conhecimento tratado em aulas, oficinas, seminários e festivais, priorizando o pensamento
teórico e a propriedade de teoria de cada tema da Cultura Corporal, extrapolando o
conhecimento para a comunidade escolar.
Ao término do 3º Ciclo, o estudante necessita concretizar o objetivo geral referente a
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cada um dos conteúdos específicos, mediante a elaboração do pensamento, formando
generalizações. Exemplo: na ginástica, os estudantes do 7º e 8º anos do Ensino Fundamental
da Escola Zumbi dos Palmares – Cabo de Santo Agostinho/PE, em 2002, expressaram seus
desempenhos por meio da prática, da escrita e da verbalização, revelando as aprendizagens
referentes à ginástica. O conhecimento reportou-se à evolução histórica da Ginástica e,
nela, a Ginástica Rítmica, estabelecendo relações com a saúde, o lazer, a educação e o
trabalho. A citação a seguir evidencia um exemplo da apropriação do conteúdo.

3º CICLO: a elaboração do pensamento formando generalizações
complexas
O que explicaram os estudantes do 7º e 8º anos sobre a Ginástica?
A Ginástica Rítmica é uma exercitação com as mãos livres e com aparelhos móveis. Fazemos
equilíbrios, giros, saltos, etc. Os saltos são o grupado, o tesoura, o cosaque, o carpado. Com o
arco, fazemos reversão e damos saltos. Isto é Ginástica Rítmica.
A Ginástica é uma exercitação com mãos livres, com aparelhos móveis, fixos, elásticos, para
saltos, giros, equilíbrios, acrobacias; posições do corpo em pé, sentado, deitado, agachado, de
ponta-cabeça, pendurado. É um conteúdo diferente do Jogo, da Luta, da Dança.
Brincadeiras com elástico, com corda, as maças para malabarismos são bem antigas. De cerca
de duzentos anos atrás temos os Métodos: Sueco, Francês, Calistenia. Atualmente temos as
modalidades ginásticas – Ginástica Rítmica, Step, Hidroginástica, Aeróbica, Acrobática, Artística...
(LORENZINI, 2013, p 205-206).

Para Lorenzini (2013), a formação das generalizações é a própria formação dos conceitos,
compreendendo os traços comuns do conteúdo, evidenciando os primeiros traços
essenciais do objeto de estudo, iniciando a formação do pensamento teórico-científico.

3.4 4º Ciclo: aprofundamento da sistematização do
conhecimento (ensino médio):
O estudante reflete sobre o objeto, percebe, compreende e explica que existem propriedades
comuns e regulares nos objetos. Passa a lidar com os conhecimentos científicos, adquirindo
condições para ser produtor de conhecimento, quando submetido às atividades de pesquisa.
Neste ciclo, cabe ao estudante aprofundar, de forma sistematizada, os conhecimentos da
Cultura Corporal acerca do Esporte, do Jogo, da Dança, da Ginástica, da Luta, analisando
o projeto social em construção e explicando as regularidades científicas4 de cada tema
tratado, extrapolando o conhecimento para a comunidade escolar em oficinas, seminários
e festivais.

4 Davydov (1982) reporta-se aos estudos de Rubienstein. Este diz que a atividade do pensamento é um processo de análise e
síntese, de abstração e generalização, das quais resultam as regularidades destes processos e das suas interlocuções mútuas
referentes às leis intrínsecas do pensamento.
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um dos conteúdos específicos, mediante a elaboração do pensamento, iniciando a formação
de regularidades científicas. Exemplo: na ginástica, os estudantes do 2º e 3º anos do Ensino
Médio da Escola Governador Barbosa Lima – Recife/PE, em 2002, expressaram seus
desempenhos por meio da prática, da escrita e da verbalização, revelando as aprendizagens
referentes à ginástica. O conhecimento reportou-se ao Fenômeno Ginástica, estabelecendo
relações com a saúde, o lazer, a educação, o trabalho. A citação a seguir evidencia um
exemplo da apropriação do conteúdo.

4º CICLO: a elaboração do pensamento teórico identificando
regularidades do objeto de estudo
O que explicaram os estudantes do 2º e 3º anos do Ensino Médio sobre a Ginástica?
A Ginástica possui história com seus métodos, possui base e os fundamentos e, está relacionada
com o trabalho, a saúde, o lazer, a educação física escolar.
Ginástica Aeróbica é um trabalho de frequência cardíaca, de ritmo cardiorrespiratório e a Ginástica
Localizada trabalha mais a resistência da musculatura, a força.
O lazer acontece quando estamos com tempo livre e ocupamos nosso tempo de forma
agradável.
O alto rendimento é trabalho de profissionais que se sustentam com o que fazem ou são
patrocinados. É um tipo de trabalho ajudado por professores, técnicos, médicos, fisioterapeutas,
nutricionistas etc. Existe o treino com toda a técnica e os meios necessários, além de cuidados
com a força muscular, a resistência cardiorrespiratória e toda uma formação emocional e
psicológica (LORENZINI, 2013, p. 206).

Para Lorenzini (2013), os estudantes do ensino médio iniciam a formação de regularidade
quando reconhecem os traços e as propriedades essenciais e gerais do fenômeno,
estabelecendo nexos e relações na elaboração dos conceitos científicos, relacionando-os
ao conhecimento da totalidade concreta.
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3.5 Quadro 1
ORGANIZAÇÃO DOS SABERES NO TEMPO DE ESCOLARIZAÇÃO
Níveis

Característica da progressão
1º
2º Identificação da
3º realidade
4º

Ensino Fundamental

5º
6º

Formar sistemas e relacionar semelhanças e
SQ diferenças.

C

Iniciação à
sistematização

A

7º
SQ
C

8º
Ampliação da
sistematização

A

9º
SQ

Ensino Médio

1º

C

Aprofundamento
2º da sistematização A

3º

SQ

Iniciar a sistematização do conhecimento.
Esclarecer o sentido, traduzir para si a ideia, captar a
intenção, a função.
Conscientizar-se de sua atividade mental, de seu
potencial de abstração, confrontando a realidade
com seu pensamento e iniciar o estabelecimento
de relações complexas, considerando o social, no
qual as semelhanças e diferenças se estabelecem
continuamente.
Iniciar o estabelecimento de generalizações.
Ampliar a sistematização do conhecimento.
Conter o entendimento das propriedades gerais e
regulares dos fenômenos.
Tomar consciência do referencial dos conceitos no
seu pensamento, da teoria.
Reorganizar a identificação da realidade, através do
pensamento teórico.
Aprofundar a sistematização do conhecimento.
Desenvolver explanações e traduzir para o outro a
ideia, exprimir a intencionalidade e a funcionalidade.
Reconhecer a relação entre as particularidades e as
generalidades, as diversidades e as regularidades do
conhecimento; é momento e situação de síntese de
aprendizagem.
Reconhecer a relação entre o que é comum entre os
distintos fenômenos e o que é próprio de cada um.
Legenda: C – Característica; A – Ação do aluno; SQ – Salto Qualititativo
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4. Os conhecimentos da Educação
Física: o que ensinar?
Nesta seção do documento, apresentamos para cada um dos ciclos de organização, os Eixos
e as Expectativas de Aprendizagem definidas anteriormente, nos Parâmetros Curriculares de
Educação Física. Trata-se de uma forma interessante de visualizar os saberes da Educação
Física, que serão pedagogicamente tratados, ao longo do processo de escolarização em
acordo com os ciclos.

4.1 PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO ANO
Ciclo Organização da Identidade dos Dados Da Realidade
EA1 – Identificar suas experiências e seu entendimento sobre o que é
ginástica, relacionando-a aos fundamentos gímnicos (saltos, giros, equilíbrios,
balanceios, dentre outros), formando representações sobre o conteúdo.
EA5 – Identificar características, semelhanças e diferenças nos conteúdos da
ginástica socializados nos festivais de cultura corporal.
EA9 – Identificar as diferentes possibilidades de ação gímnica no andar, correr,
saltar, girar/rolar, equilibrar, balancear, trepar, desafiando ações lúdicas.
EA11 – Produzir sequências ginásticas com ou sem materiais (móveis, fixos
e elásticos), que envolvam as ações gímnicas trabalhadas, socializadas na
comunidade escolar.
EA12 – Identificar as bases (apoios; eixos: longitudinal, transversal e sagital)
GINÁSTICA
e fundamentos nas diferentes modalidades ginásticas (Ginástica Artística,
Rítmica, Acrobática, Aeróbica, dentre outras).
EA16 – Identificar na ginástica os conteúdos subjacentes, estabelecendo
nexos e relações com a Educação para e pelo Lazer, Educação e Saúde,
Educação e Trabalho, incluindo a exploração de espaços culturais existentes
na comunidade.
EA20 – Identificar a ginástica em suas origens e evolução histórica,
estabelecendo relações com a sociedade atual.
EA25 – Investigar a ginástica, estabelecendo diferenças e semelhanças,
formando conceitos, concepções, identificando regularidades subjacentes
ao objeto de estudo.
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DANÇA

JOGO

EA1 – Identificar suas experiências rítmicas e seu entendimento sobre o que
é dança.
EA5 – Identificar suas experiências rítmicas em relação ao espaço, tempo,
mudança de direções, níveis, compasso, fluência e de planos.
EA9 – Identificar as danças populares e folguedos, entre outras experiências
rítmicas dos ciclos festivos de Pernambuco.
EA13 – Identificar as motivações, origens, saberes e práticas sobre as danças
das regiões brasileiras, analisando as semelhanças e diferenças existentes
entre elas.
EA18 – Identificar sequências coreográficas, a partir dos diversos tipos de
dança.
EA22 – Identificar a relação entre saúde, lazer, trabalho, nos diferentes tipos
de dança.
EA26 – Identificar valores e atitudes expressos nos diferentes tipos de dança.
EA30 – Identificar nos festivais, mostras e eventos culturais, os diversos tipos
de dança.
EA1 – Identificar as experiências e o conhecimento sobre o que é jogo,
inerentes à sua realidade de ação corporal.
EA6 – Identificar as modificações corporais das funções vitais que ocorrem
durante as experiências práticas com os jogos (populares de salão e esportivos).
EA10 – Identificar a vitória e a derrota como parte integrante dos Jogos
(populares, de salão e esportivos).
EA14 – Identificar a historicidade dos jogos (populares, de salão e esportivos),
como reflexão dos aspectos sócio-culturais.
EA18 – Identificar o conhecimento dos jogos (populares, de salão e esportivos),
relacionando-os e entendendo a sua importância para o Lazer, Educação,
Saúde, Trabalho e na exploração de espaços existentes na comunidade.
EA22 – Identificar textos (desenhos, letras etc) visando ao entendimento dos
Jogos (populares, de salão e esportivos), de forma organizada e contextualizada.
EA26 – Identificar os Jogos (populares, de salão e esportivos) nos Festivais de
Cultura Corporal.
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LUTA

ESPORTE

EA1 – Identificar as suas experiências e seu entendimento sobre o que é luta.
EA5 – Identificar, através de brincadeiras, as tarefas de defender, atacar e
controlar.
EA8 – Identificar os fundamentos básicos da luta (atacar, defender e controlar),
compartilhando-os em forma de festivais.
EA11 – Identificar práticas de lutas, reconhecendo, em contextos lúdicos,
ações corporais básicas: andar, correr, saltar, trepar, rolar, quadrupediar, girar,
rastejar, escorregar, empurrar, puxar e chutar.
EA15 – Identificar diferentes expressões de lutas advindas de distintas
influências étnicas, especialmente as da cultura do povo brasileiro.
EA19 – Identificar a história de diferentes modalidades de lutas, percebendo
as semelhanças e diferenças entre elas.
EA24 – Conhecer limites e possibilidades do próprio corpo e do corpo do
outro, a partir de contextos lúdicos nas modalidades de lutas.
EA25 – Compreender a diferença entre luta e briga, reconhecendo a luta
como prática corporal organizada.
EA1 – Identificar as suas experiências e seu entendimento sobre o que é
esporte, explicando semelhanças e diferenças relacionadas aos fundamentos
técnicos, táticos e regras de diferentes modalidades esportivas.
EA5 – Contribuir na organização e/ou participar (de forma prática, escrita e/ou
verbalizada) de festivais de cultura corporal, enfatizando a comparação entre
os aspectos competitivos e lúdicos, compreendendo tanto os elementos
externos, visíveis das representações quanto os internos, formando conceitos
referentes ao esporte.
EA6 – Identificar atividades esportivas possíveis de serem realizadas em
equipamentos/espaços de lazer e culturais existentes na comunidade.
EA10 – Discutir/refletir sobre as diferenças e desigualdades entre homens e
mulheres, a partir das práticas esportivas coeducativas.
EA11 – Identificar as referências sobre as atividades esportivas que
desenvolvem as capacidades físicas/condicionantes (flexibilidade, força,
resistência, agilidade, velocidade) e coordenativas (equilíbrio, lateralidade,
ritmo, coordenação), bem como a compreensão dos principais benefícios
do alongamento, do aquecimento e do relaxamento, vivenciando-os nas
referidas práticas.
EA15 – Relacionar a prática das atividades esportivas a outros saberes
escolares (biológicos, fisiológicos, filosóficos, linguísticos e outros).
EA16 – Identificar a historicidade do fenômeno esporte e de suas modalidades.
EA21 – Confrontar o jogo com o esporte, identificando suas semelhanças e
diferenças, contextualizando-os e relacionando-os ao cotidiano de vida.
EA27 – Identificar as diferenças e semelhanças existentes entre: esporte
educação, esporte recreativo e esporte de alto rendimento.
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4.2 QUARTO, QUINTO E SEXTO ANO
Ciclo Iniciação à Sistematização do Conhecimento

GINÁSTICA

DANÇA

EA2 – Sistematizar suas experiências e seu entendimento sobre o que
é ginástica, relacionando-a às bases (apoio e eixos) e aos fundamentos
gímnicos, em diferentes modalidades, iniciando a formação de conceitos.
EA6 – Sistematizar as formas e modalidades ginásticas, apresentando-as nos
festivais de cultura corporal.
EA10 – Sistematizar as diferentes possibilidades de ação gímnica no andar,
correr, saltar, girar/rolar, equilibrar, balancear, trepar, desafiando ações
lúdicas.
EA11 – Produzir sequências ginásticas com ou sem materiais (móveis, fixos
e elásticos), que envolvam as ações gímnicas trabalhadas, socializadas na
comunidade escolar.
EA13 – Sistematizar as bases (apoios; eixos: longitudinal, transversal e sagital)
e fundamentos nas diferentes modalidades ginásticas (Ginástica Artística,
Rítmica, Acrobática, Aeróbica, dentre outras).
EA17 – Sistematizar a ginástica estabelecendo nexos e relações com a
Educação para e pelo Lazer, Educação e Saúde, Educação e Trabalho,
incluindo a exploração de espaços culturais existentes na comunidade.
EA21 – Sistematizar a ginástica em suas origens e evolução histórica,
estabelecendo relações com a sociedade atual.
EA25 – Investigar a ginástica, estabelecendo diferenças e semelhanças,
formando conceitos, concepções, identificando regularidades subjacentes
ao objeto de estudo.
EA2 – Sistematizar suas experiências rítmicas e seu entendimento sobre o
que é dança.
EA6– Sistematizar suas experiências rítmicas em relação ao espaço, tempo,
mudança de direções, níveis, compasso, fluência e de planos.
EA10 – Sistematizar as danças populares e folguedos, entre outras experiências
rítmicas dos ciclos festivos de Pernambuco.
EA15 – Sistematizar as motivações, origens, saberes e práticas sobre as danças
das regiões brasileiras, analisando as semelhanças e diferenças existentes
entre elas.
EA19 – Sistematizar sequências coreográficas, a partir dos diversos tipos de
dança.
EA23 – Sistematizar a relação entre saúde, lazer, trabalho, nos diferentes
tipos de dança.
EA27 – Sistematizar valores e atitudes expressos nos diferentes tipos de
dança.
EA31 – Sistematizar nos festivais, mostras e eventos culturais, os diversos
tipos de dança.
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EA3 – Sistematizar as experiências e o conhecimento sobre o que é jogo
(popular, de salão e esportivo), a partir da prática dos mesmos.
EA7 – Sistematizar o conhecimento sobre as modificações corporais das
funções vitais que ocorrem, durante as experiências práticas com os jogos
(populares de salão e esportivos).
EA11 – Sistematizar os conceitos de vitória e derrota como parte integrante
dos Jogos (populares, de salão e esportivos).
EA15 – Sistematizar a pesquisa sobre a historicidade dos jogos (populares, de
salão e esportivos), como reflexão dos aspectos sócio-culturais.
EA19 – Sistematizar o conhecimento dos jogos (populares, de salão e
esportivos) relacionando-os e entendendo a sua importância para o Lazer,
Educação, Saúde, Trabalho e na exploração de espaços existentes na
comunidade.
EA23 – Sistematizar textos escritos, visando à compreensão e à explicação
dos Jogos (populares, de salão e esportivos), de forma organizada e
contextualizada.
EA27 – Sistematizar os Jogos (populares, de salão e esportivos) nos Festivais
de Cultura Corporal.
EA2 – Sistematizar as suas experiências e seu entendimento sobre o que é
luta.
EA6 – Sistematizar, através de brincadeiras, as tarefas de defender, atacar e
controlar.
EA9 – Sistematizar tipos de luta, apresentando-os em festivais.
EA12 – Sistematizar práticas de lutas, reconhecendo, em contextos lúdicos,
ações corporais básicas: andar, correr, saltar, trepar, rolar, quadrupediar, girar,
rastejar, escorregar, empurrar, puxar e chutar.
EA16 – Sistematizar o conhecimento acerca de diferentes expressões de lutas
advindas de distintas influências étnicas, especialmente as da cultura do povo
brasileiro.
EA20 – Sistematizar a história de diferentes modalidades de lutas, percebendo
as semelhanças e diferenças entre elas.
EA24 – Conhecer limites e possibilidades do próprio corpo e do corpo do
outro, a partir de contextos lúdicos nas modalidades de lutas.
EA25 – Compreender a diferença entre luta e briga, reconhecendo a luta
como prática corporal organizada.
EA26 – Identificar sequências simples de movimentos de ataque, controle e
defesa.
EA30 – Refletir sobre o sentido e a prática das lutas e suas relações com as
violências.
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ESPORTE

EA2 – Sistematizar as suas experiências e seu entendimento sobre o que
é esporte, explicando diferentes modalidades esportivas e seu significado
central, relacionado-as aos fundamentos técnicos, táticos e regras.
EA5 – Contribuir na organização e/ou participar (de forma prática, escrita e/
ou verbalizada) de festivais de cultura corporal, enfatizando a comparação
entre os aspectos competitivos e lúdicos, compreendendo tanto os
elementos externos, visíveis das representações quanto os internos,
formando conceitos referentes ao esporte.
EA7 – Sistematizar atividades esportivas possíveis de serem realizadas em
equipamentos/espaços de lazer e culturais existentes na comunidade.
EA10 – Discutir/refletir sobre as diferenças e desigualdades entre homens e
mulheres, a partir das práticas esportivas coeducativas.
EA12 – Sistematizar as referências sobre as atividades esportivas que
desenvolvem as capacidades físicas/condicionantes (flexibilidade, força,
resistência, agilidade, velocidade) e coordenativas (equilíbrio, lateralidade,
ritmo, coordenação), bem como a compreensão dos principais benefícios
do alongamento, do aquecimento e do relaxamento, vivenciando-os nas
referidas práticas.
EA15 – Relacionar a prática das atividades esportivas a outros saberes
escolares (biológicos, fisiológicos, filosóficos, linguísticos e outros).
EA17 – Sistematizar a historicidade do fenômeno esporte e de suas
modalidades.
EA20- Refletir sobre os valores (re)produzidos no esporte: morais, éticos,
estereótipos, preconceitos e discriminações relacionados à prática do
esporte na sociedade.
EA21 – Confrontar o jogo com o esporte, identificando suas semelhanças
e diferenças, contextualizando-os e relacionando-os ao cotidiano de vida.
EA26 – Pesquisar e compreender o esporte adaptado, o esporte radical, o
esporte de aventura, conhecendo suas características e particularidades.
EA28 – Sistematizar as diferenças e semelhanças existentes entre: esporte
educação, esporte recreativo e esporte de alto rendimento.
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4.3 SÉTIMO, OITAVO E NONO ANO
Ciclo Ampliação e Sistematização do Conhecimento
EA3 – Ampliar suas experiências e seu entendimento sobre o que é ginástica,
relacionando-a às bases e aos fundamentos em diferentes formas e
modalidades, produzindo conceitos.
EA7 – Ampliar os conhecimentos da ginástica, socializando-os em festivais de
cultura corporal.
EA11 – Produzir sequências ginásticas com ou sem materiais (móveis, fixos
e elásticos), que envolvam as ações gímnicas trabalhadas, socializadas na
comunidade escolar.
EA14 – Ampliar as bases (apoios; eixos: longitudinal, transversal e sagital) e
fundamentos nas diferentes modalidades ginásticas (Ginástica Artística,
Rítmica, Acrobática, Aeróbica, dentre outras).
EA18 – Ampliar a ginástica, estabelecendo nexos e relações com a Educação
para e pelo Lazer, Educação e Saúde, Educação e Trabalho, incluindo a
GINÁSTICA exploração de espaços culturais existentes na comunidade.
EA23 – Ampliar a ginástica em suas origens e evolução histórica, estabelecendo
relações com a sociedade atual.
EA25 – Investigar a ginástica, estabelecendo diferenças e semelhanças,
formando conceitos, concepções, identificando regularidades subjacentes
ao objeto de estudo.
EA26– Sistematizar e ampliar as ações gímnicas nas práticas corporais do
jogo, da luta, do esporte e da dança, contextualizando-as e explicitando
sentidos e significados.
EA28– Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar a história da ginástica,
vivenciando lições dos principais métodos europeus e americano,
estabelecendo nexos e relações com a sociedade atual.
EA30 – Identificar e sistematizar as diversas dimensões da ginástica:
competição, demonstração e relacionada à saúde.
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DANÇA

JOGO

EA3 – Ampliar suas experiências rítmicas e seu entendimento sobre o que é
dança.
EA7 – Ampliar suas experiências rítmicas em relação ao espaço, tempo,
mudança de direções, níveis, compasso, fluência e de planos.
EA11 – Ampliar as danças populares e folguedos, entre outras experiências
rítmicas dos ciclos festivos de Pernambuco.
EA16 – Ampliar as motivações, origens, saberes e práticas sobre as danças das
regiões brasileiras, analisando as semelhanças e diferenças existentes entre
elas.
EA20 – Ampliar sequências coreográficas, a partir dos diversos tipos de dança.
EA24 – Ampliar a relação entre saúde, lazer, trabalho, nos diferentes tipos de
dança.
EA28 – Ampliar valores e atitudes expressos nos diferentes tipos de dança.
EA32 – Ampliar nos festivais, mostras e eventos culturais, os diversos tipos de
dança.
EA4 – Ampliar o conhecimento sobre o que é jogo (popular, esportivo e de
salão), a partir da prática dos mesmos.
EA8 – Ampliar o conhecimento sobre as modificações corporais das funções
vitais que ocorrem durante as experiências práticas com os jogos (populares
de salão e esportivos).
EA12 – Ampliar os conceitos de vitória e derrota como parte integrante dos
Jogos (populares, de salão e esportivos).
EA16 – Ampliar a pesquisa sobre a historicidade dos jogos (populares, de salão
e esportivos), como reflexão dos aspectos sócio-culturais.
EA20 – Ampliar o conhecimento dos jogos (populares, de salão e esportivos)
relacionando-os e entendendo a sua importância para o Lazer, Educação,
Saúde, Trabalho e na exploração de espaços de existentes na comunidade.
EA24 – Ampliar textos escritos, visando à compreensão dos Jogos (populares,
de salão e esportivos) de forma organizada e contextualizada.
EA28 – Ampliar os Jogos (populares, de salão e esportivos) nos Festivais de
Cultura Corporal.
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LUTA

EA3 – Ampliar as suas experiências e seu entendimento sobre o que é luta.
EA7 – Ampliar diferentes possibilidades de ação na luta: ataque – empurrar,
agarrar, puxar, desequilibrar o outro; defesa – equilibrar-se, esquivar-se, livrar-se
do outro e controle – imobilizar, segurar, prender, gingar, visando dominar ou
ludibriar o outro.
EA10 – Ampliar os conhecimentos das modalidades das lutas socializando-os
em festivais.
EA13 – Ampliar o conhecimento das práticas de lutas reconhecendo a mobilização
das capacidades físicas: flexibilidade, força, resistência, coordenação, agilidade.
EA17 – Ampliar o conhecimento acerca de diferentes expressões de lutas
advindas de distintas influências étnicas, especialmente as da cultura do povo
brasileiro.
EA21 – Ampliar a história de diferentes modalidades de lutas, percebendo as
semelhanças e diferenças entre elas.
EA24 – Conhecer limites e possibilidades do próprio corpo e do corpo do outro,
a partir de contextos lúdicos nas modalidades de lutas.
EA25 – Compreender a diferença entre luta e briga, reconhecendo a luta como
prática corporal organizada.
EA27 – Ampliar sequências simples de movimentos de ataque, controle e defesa.
EA29 – Refletir sobre a interação entre homens e mulheres nas lutas, identificando
e respeitando as diferenças em termos da constituição corporal.
EA30 – Refletir sobre o sentido e a prática das lutas e suas relações com as
violências.
EA31 – Identificar técnicas e táticas fundamentais de diferentes modalidades de
lutas.
EA32 – Sistematizar técnicas e táticas fundamentais de diferentes modalidades
de lutas.
EA34 – Identificar regras fundamentais de diferentes modalidades de lutas.
EA35 – Sistematizar regras fundamentais de diferentes modalidades de lutas.
EA38 – Compreender as relações entre a prática das lutas e os benefícios e
malefícios para a saúde, inclusive procedimentos de socorros de urgência.
EA39 – Conhecer e refletir sobre as artes marciais e as lutas por liberdade.
EA40 – Ampliar o conhecimento das práticas de lutas, reconhecendo a
mobilização das capacidades físicas: flexibilidade, força, resistência, coordenação,
agilidade.
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ESPORTE

EA3 – Ampliar as suas experiências e seu entendimento sobre o que é
esporte, conceituando as diferentes modalidades esportivas, explicando o
seu significado central, dominando fundamentos técnicos, táticos e regras.
EA5 – Contribuir na organização e/ou participar (de forma prática, escrita e/ou
verbalizada) de festivais de cultura corporal, enfatizando a comparação entre
os aspectos competitivos e lúdicos, compreendendo tanto os elementos
externos, visíveis das representações quanto os internos, formando conceitos
referentes ao esporte.
EA8 – Ampliar atividades esportivas possíveis de serem realizadas em
equipamentos/espaços de lazer e culturais existentes na comunidade.
EA10 – Discutir/refletir sobre as diferenças e desigualdades entre homens e
mulheres, a partir das práticas esportivas coeducativas.
EA13 – Ampliar as referências sobre as atividades esportivas que desenvolvem as
capacidades físicas/condicionantes (flexibilidade, força, resistência, agilidade,
velocidade) e coordenativas (equilíbrio, lateralidade, ritmo, coordenação),
bem como a compreensão dos principais benefícios do alongamento, do
aquecimento e do relaxamento, vivenciando-os nas referidas práticas.
EA15 – Relacionar a prática das atividades esportivas a outros saberes escolares
(biológicos, fisiológicos, filosóficos, linguísticos e outros).
EA18 – Ampliar a historicidade do fenômeno esporte e de suas modalidades.
EA20- Refletir sobre os valores (re)produzidos no esporte: morais, éticos,
estereótipos, preconceitos e discriminações relacionados à prática do esporte
na sociedade.
EA22 – Confrontar o esporte com os demais conteúdos da cultura corporal,
produzindo conceitos, reorganizando as atividades esportivas, sendo capazes
de alterar suas regras e seus materiais, adequando-os às possibilidades de
práticas da realidade local.
EA23 – Analisar e sintetizar a história dos jogos olímpicos modernos e dos
jogos olímpicos da antiguidade clássica, relacionando-os ao fenômeno nos
dias atuais.
EA24 – Analisar criticamente a presença das diversas violências no esporte,
refletindo sobre as relações entre esporte e mídia.
EA26 – Pesquisar e compreender o esporte adaptado, o esporte radical, o
esporte de aventura, conhecendo suas características e particularidades.
EA29 – Ampliar as diferenças e semelhanças existentes entre: esporte
educação, esporte recreativo e esporte de alto rendimento.
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4.4 DÉCIMO, DÉCIMO PRIMEIRO E DÉCIMO SEGUNDO ANO
Ciclo Aprofundamento da Sistematização do Conhecimento
EA4 – Aprofundar suas experiências e seu entendimento sobre o que
é ginástica, relacionando-a às bases, aos fundamentos gímnicos e às
modalidades, identificando regularidades.
EA8 – Aprofundar os conhecimentos da ginástica, produzindo conceitos e
participando da organização de festivais de cultura corporal.
EA11 – Produzir sequências ginásticas com ou sem materiais (móveis, fixos
e elásticos), que envolvam as ações gímnicas trabalhadas, socializadas à
comunidade escolar.
EA15 – Aprofundar as bases (apoios; eixos: longitudinal, transversal e sagital)
e fundamentos nas diferentes modalidades ginásticas (Ginástica Artística,
Rítmica, Acrobática, Aeróbica, dentre outras).
EA19 – Aprofundar a ginástica, estabelecendo nexos e relações com a
Educação para e pelo Lazer, Educação e Saúde, Educação e Trabalho,
GINÁSTICA incluindo a exploração de espaços culturais existentes na comunidade.
EA24 – Aprofundar a ginástica em suas origens e evolução histórica,
estabelecendo relações com a sociedade atual.
EA27- Aprofundar as ações gímnicas nas práticas corporais do jogo, da
luta, do esporte e da dança, contextualizando-as e explicitando sentidos e
significados.
EA28– Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar a história da ginástica,
vivenciando lições dos principais métodos europeus e americano,
estabelecendo nexos e relações com a sociedade atual.
EA29– Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar práticas alternativas de
ginásticas: Holística, Yoga, Pilates, Musculação, Ginástica Laboral, dentre
outras.
EA31 – Ampliar e aprofundar as diversas dimensões da ginástica: competição,
demonstração e relacionada à saúde.
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EA4 – Aprofundar suas experiências rítmicas e seu entendimento sobre o
que é dança.
EA8 – Aprofundar suas experiências rítmicas em relação ao espaço, tempo,
mudança de direções, níveis, compasso, fluência e de planos.
EA12 – Aprofundar as danças populares e folguedos, entre outras
experiências rítmicas dos ciclos festivos de Pernambuco.
EA17 – Aprofundar as motivações, origens, saberes e práticas sobre as
danças das regiões brasileiras, analisando as semelhanças e diferenças
existentes entre elas.
EA21 – Aprofundar sequências coreográficas, a partir dos diversos tipos de
dança.
EA25 – Aprofundar a relação entre saúde, lazer, trabalho, nos diferentes
tipos de dança.
EA29 – Aprofundar valores e atitudes expressos nos diferentes tipos de
dança.
EA33 – Aprofundar nos festivais, mostras e eventos culturais, os diversos
tipos de dança.
EA5- Aprofundar o conhecimento sobre o que é jogo (popular, esportivo e
de salão) a partir da prática dos mesmos.
EA9 – Aprofundar o conhecimento sobre as modificações corporais das
funções vitais, que ocorrem durante as experiências práticas com os jogos
(populares de salão e esportivos).
EA13 – Aprofundar os conceitos de vitória e derrota como partes integrantes
dos Jogos (populares, de salão e esportivos).
EA17 – Aprofundar a pesquisa sobre a historicidade dos jogos (populares, de
salão e esportivos), como reflexão dos aspectos sócio-culturais.
EA21 – Aprofundar o conhecimento dos jogos (populares, de salão e
esportivos), relacionando-os e entendendo a sua importância para o Lazer,
Educação, Saúde, Trabalho e na exploração de espaços existentes na
comunidade.
EA25 – Aprofundar textos escritos, visando à compreensão dos Jogos
(populares, de salão e esportivos) de forma organizada e contextualizada.
EA29 – Aprofundar os Jogos (populares, de salão e esportivos) nos Festivais
de Cultura Corporal.
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EA4 – Aprofundar as suas experiências e seu entendimento sobre o que é luta.
EA14 – Aprofundar o conhecimento das práticas de lutas, reconhecendo a
mobilização das capacidades físicas flexibilidade, força, resistência, coordenação
e agilidade.
EA18 – Aprofundar o conhecimento acerca de diferentes expressões de lutas
advindas de distintas influências étnicas, especialmente as da cultura do povo
brasileiro.
EA22 – Aprofundar a história de diferentes modalidades de lutas, percebendo as
semelhanças e diferenças entre elas.
EA23 – Aprofundar os conhecimentos das modalidades das lutas, produzindo
conceitos e participando da organização de festivais.
EA28 – Aprofundar sequências simples de movimentos de ataque, controle e
defesa.
EA29 – Refletir sobre a interação entre homens e mulheres nas lutas, identificando
e respeitando as diferenças em termos da constituição corporal.
EA30 – Refletir sobre o sentido e a prática das lutas e suas relações com as
violências.
EA33 – Ampliar técnicas e táticas fundamentais de diferentes modalidades de
lutas.
EA36 – Ampliar regras fundamentais de diferentes modalidades de lutas.
EA37 – Aprofundar regras fundamentais de diferentes modalidades de lutas.
EA38 – Compreender as relações entre a prática das lutas e os benefícios e
malefícios para a saúde, inclusive procedimentos de socorros de urgência.
EA39 – Conhecer e refletir sobre as artes marciais e as lutas por liberdade.
EA41 – Aprofundar o conhecimento das práticas de lutas, reconhecendo a
mobilização das capacidades físicas: flexibilidade, força, resistência, coordenação
e agilidade.
EA42 – Aprofundar técnicas e táticas fundamentais de diferentes modalidades de
lutas.
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EA4 – Aprofundar as suas experiências e o seu entendimento sobre o que é
esporte, conceituando as diferentes modalidades esportivas e identificando as
regularidades científicas do referido fenômeno, relacionando-o à sociedade
atual.
EA5 – Contribuir na organização e/ou participar (de forma prática, escrita e/ou
verbalizada) de festivais de cultura corporal, enfatizando a comparação entre
os aspectos competitivos e lúdicos, compreendendo, tanto os elementos
externos, visíveis das representações quanto os internos, formando conceitos
referentes ao esporte.
EA9 – Aprofundar atividades esportivas possíveis de serem realizadas em
equipamentos/espaços de lazer e culturais existentes na comunidade.
EA10 – Discutir/refletir sobre as diferenças e desigualdades entre homens e
mulheres, a partir das práticas esportivas coeducativas.
EA14 – Aprofundar as referências sobre as atividades esportivas que desenvolvem
as capacidades físicas/condicionantes (flexibilidade, força, resistência, agilidade,
velocidade) e coordenativas (equilíbrio, lateralidade, ritmo, coordenação),
bem como, a compreensão dos principais benefícios do alongamento, do
aquecimento e do relaxamento, vivenciando-os nas referidas práticas.
EA15 – Relacionar a prática das atividades esportivas a outros saberes escolares
ESPORTE
(biológicos, fisiológicos, filosóficos, linguísticos e outros).
EA19 – Aprofundar a historicidade do fenômeno esporte e de suas modalidades.
EA20- Refletir sobre os valores (re)produzidos no esporte: morais, éticos,
estereótipos, preconceitos e discriminações relacionados à prática do esporte
na sociedade.
EA22 – Confrontar o esporte com os demais conteúdos da cultura corporal
produzindo conceitos, reorganizando as atividades esportivas, sendo capazes
de alterar suas regras e seus materiais, adequando-os às possibilidades de
práticas da realidade local.
EA23 – Analisar e sintetizar a história dos jogos olímpicos modernos e dos jogos
olímpicos da antiguidade clássica, relacionando o fenômeno aos dias atuais.
EA24 – Analisar criticamente a presença das diversas violências no esporte
refletindo sobre as relações entre esporte e mídia.
EA25 – Analisar criticamente as relações entre esporte e saúde, compreendendo
os malefícios e os problemas envolvidos na utilização de drogas/doping.
EA26 – Pesquisar e compreender o esporte adaptado, o esporte radical, o
esporte de aventura, conhecendo suas características e particularidades.
EA30 – Aprofundar as diferenças e semelhanças existentes entre: esporte
educação, esporte recreativo e esporte de alto rendimento.
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5. Orientações Pedagógicas
Nesta seção dos Parâmetros em Sala de Aula, apresentamos experiências de aulas de
diferentes temas e ciclos com o objetivo de estimular a análise e a construção individual e
coletiva dos professores de Pernambuco. Não se trata aqui de determinar modelos fechados
a serem aplicados posteriormente, mas apresentar estratégias metodológicas advindas de
outras experiências, que visam ilustrar o movimento docente em materializar os princípios
e os conteúdos dos parâmetros curriculares, permitindo reconhecer e pensar a prática
pedagógica de Educação Física, a partir da vertente teórica que defendemos no documento.
Vários dos exemplos foram inspirados em aulas socializadas no Portal do Professor, localizado
no site do Ministério da Educação, bem como premiadas em Pernambuco, em edições do
Concurso Professor Autor, promovido por sua Secretaria de Educação. É preciso salientar
que as aulas aqui apresentadas necessitam ser pensadas, a partir das diferentes realidades,
em que vivem os professores de Pernambuco.
Salientamos a necessidade de ser respeitada a autonomia docente na abordagem dos temas
da Cultura Corporal, sendo possível manter o tratamento de um único tema ou Expectativa
de Aprendizagem ou ainda correlacionar temas e expectativas.
Ressaltamos que as experiências de aulas aqui descritas não acontecem necessariamente
num tempo normal de aula, ou seja, 50 minutos. Os exemplos podem refletir uma sequência
de aulas, mas é preciso sempre estar atento ao ciclo pedagógico: início, meio e fim.

5.1 PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO ANO
Ciclo Organização da Identidade dos Dados da Realidade
GINÁSTICA
Tomemos como exemplo a Expectativa de Aprendizagem EA1 – IDENTIFICAR SUAS
EXPERIÊNCIAS E SEU ENTENDIMENTO SOBRE O QUE É GINÁSTICA, RELACIONANDO-A
AOS FUNDAMENTOS GÍMNICOS (SALTOS, GIROS, EQUILÍBRIOS, BALANCEIOS, DENTRE
OUTROS), FORMANDO REPRESENTAÇÕES SOBRE O CONTEÚDO.
Tratemos da Ginástica Rítmica (GR). Nosso objetivo, neste exemplo, será promover uma
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discussão com os estudantes sobre os aparelhos da GR (arco, fita, corda, maça e bola),
identificando possibilidades de manuseá-los.
Em primeiro lugar, podemos perguntar aos estudantes se eles possuem alguma informação
sobre a GR:
• Já praticaram?
• Já viram na televisão?
• Sabem do que se trata?
Podem ser exibidos vídeos ou mesmo fotografias/recortes de revistas e jornais, em que
sejam visualizadas práticas de GR.
Em seguida, vamos então falar sobre os aparelhos da GR. Os estudantes podem ser
estimulados a dizer seus nomes.
• Que nomes criaram?
• Correspondem ao que oficialmente determina a GR?
Podemos trabalhar com os aparelhos regulamentares e/ou podemos elaborar aparelhos
artesanais junto com os estudantes.
Coloquemos ou cantemos músicas bem ritmadas (pulso forte de fácil identificação) e,
de posse dos diferentes aparelhos, estimulemos os estudantes a explorarem as diferentes
possibilidades de manipulação dos aparelhos.
Em seguida, podemos nomear e listar as possibilidades apresentadas pelos estudantes e
compará-las ao que sugere Toledo (2004):
a) ARCO: rotar, rodar, lançar, arrastar, movimentar em oito, prensar, circundar, passar sobre,
balancear, passar por dentro, quicar.
b) FITA: espiral, impulsos, escapadas, envolver no corpo, dobrar, segurar a ponta da fita,
lançar, movimentar em oito, circundar, serpentina.
c) CORDA: saltar, quicar, saltitar, arrastar, movimentar em oito, pegadas e solturas, envolver
o corpo, dobrar, circundar, balancear, formar figuras, lançar, girar.
d) MAÇAS: molinetes, rotar, lançar, circundar, bater, pequenos círculos, rolar, balancear.
e) BOLA: lançar, quicar, rolar, equilibrar, prensar, movimentos em oito, circundar.
Finalizamos mediante a verbalização dos estudantes sobre os aparelhos da GR, identificando
possibilidades de manuseá-los mediante questionamentos tais como:
• O que podemos praticar com o arco?
• E com a bola?
• Com a corda?
• Então o que é GR?
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DANÇA
O exemplo vem a partir da Expectativa de Aprendizagem EA5 – IDENTIFICAR SUAS
EXPERIÊNCIAS RÍTMICAS EM RELAÇÃO AO ESPAÇO, TEMPO, MUDANÇA DE DIREÇÕES,
NÍVEIS, COMPASSO, FLUÊNCIA E DE PLANOS.
Nosso objetivo é problematizar com os estudantes suas experiências rítmicas e que
identifiquem os planos alto, médio e baixo na dança.
O professor propõe aos estudantes que escutem diferentes sons produzidos por torneiras
abertas, cadeiras arrastadas, palmas, batidas no chão com os pés, tampas de panela, batidas
na lata, com bastões, entre outros, a serem identificados pelos mesmos. Logo depois, são
propostos trechos de música com diferentes ritmos que deverão ser expressos livremente.
À medida que os estudantes se expressam, o professor sugere movimentos em diferentes
planos (andar na ponta dos pés, se deslocar de cócoras, tentar alcançar o teto, se arrastar...).
Os estudantes partilham suas experiências.
O professor apresenta a música “Sobe e desce” de Antonio Pinto5 para ser ouvida:
Tudo que sobe tem que descer
Tudo que desce tem que subir
Sobe e desce
Pipa, pálpebra, pássaro, chuva, elevador,
Som, balão, roda-gigante, eu, você, passageiro
Sol, lua, avião, temperatura, escada rolante
Bola, cabelo, cheiro, vulcão em erupção, pálpebras, sobrancelhas
Sobe e desce
Em seguida iniciam-se as reflexões sobre o que fala a letra da música, sempre problematizando
e ampliando as questões, a partir das respostas dos estudantes. Os estudantes experimentam
os planos (alto, médio e baixo), a partir de seus próprios movimentos e os movimentos dos
outros, brincando com a letra da música (chuva, avião, sobrancelha, cabelos...), relacionando
com o cotidiano. Ao final, o professor realiza uma síntese avaliativa, com uma criação de
painel ilustrativo com desenhos que expressem como dançaram.
JOGO
Trabalhemos com a Expectativa de Aprendizagem EA1 – IDENTIFICAR AS EXPERIÊNCIAS
E O CONHECIMENTO SOBRE O QUE É JOGO, INERENTES À SUA REALIDADE DE AÇÃO
CORPORAL.
Nosso objetivo é orientar os estudantes a identificarem jogos praticados por eles, por seus
amigos e seus familiares.
5 A música Sobe e Desce pode ser obtida em https://myspace.com/pequenocidadao/music/song/sobe-desce-44032284-46954098.
Trata-se de uma canção do grupo Pequeno Cidadão, composto por Arnaldo Antunes, Edgard Scandurra, Antonio Pinto e Taciana
Barros. Maiores informações em http://www.pequenocidadao.com/
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Alertados anteriormente ao encontro para essa aula, os estudantes deverão pesquisar
junto aos seus amigos e seus familiares os jogos que mais gozam de suas preferências.
Cada estudante então trará para a aula o nome e a descrição de três jogos pesquisados. O
professor anotará os nomes dos jogos no quadro e serão escolhidos pela turma, através de
votação, um determinado número de jogos (de acordo com o tempo e o planejamento do
professor) a ser vivenciado pelo grupo.
Algumas questões para reflexão com o grupo: Os jogos escolhidos fazem parte do
cotidiano dos estudantes? Existem espaços nas comunidades e bairros para praticá-los?
Há semelhanças entre os jogos citados pelos familiares mais velhos em relação aos jogos
praticados pelas crianças?
LUTA
Será apresentada uma experiência de abordagem da Expectativa de Aprendizagem EA25
– COMPREENDER A DIFERENÇA ENTRE LUTA E BRIGA RECONHECENDO A LUTA COMO
PRÁTICA CORPORAL ORGANIZADA.
O objetivo do encontro é refletir sobre as diferenças entre a briga e a luta, fazendo com que
os estudantes percebam esta última como uma prática corporal organizada com meios e
fins específicos.
Num primeiro momento, os estudantes se manifestam sobre o que entendem por briga e
por luta. O professor registra as opiniões e conceitos. Em seguida, os estudantes assistem a
um vídeo de uma competição de Judô. O exemplo refere-se à disputa da medalha de ouro
nos Jogos Olímpicos de Londres (2012), categoria até 48 quilos, feminino, onde se sagrou
campeã a brasileira Sarah Menezes.6
Posteriormente ao vídeo, o professor retoma o debate, apresentando os conceitos, antes
colocados pelos estudantes, em busca de construir novas ideias ou reforçá-las.
Algumas questões orientam o debate:
• Onde se briga?
• Onde se luta?
• Com que roupa se briga?
• Com que roupa se luta?
• Existem regras nas brigas?
• Existem regras nas lutas?
• Qual é o principal objetivo da luta?
• Qual é o principal objetivo da briga?
• Quais sentimentos estão envolvidos na luta?
• Quais sentimentos estão envolvidos na briga?
6 Vídeo disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=JraWp45msFA>.Acesso em 21/07/2013
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20min, conduz experimentações corporais, para evidenciar as diferenças entre a briga e
a luta, tanto problematizando os alunos a explorarem as situações, quanto apresentando
vivências. O professor fica atento às características da turma (perfil comportamental, idade,
quantidade, gênero, porte físico de alunos...) pois, diante dessas, pensa as estratégias para tais
experimentações, na intenção de preservar a integridade física e moral de cada estudante,
explorando essa recomendação com os estudantes.
1.	 Os alunos experimentam desafios corporais com um colega, assumindo a postura
de “adversário” sem impacto e sem estrangulamento, preferencialmente, lidando com
equilíbrio e desequilíbrio.
2.	Experimentam situações de vantagens e desvantagens entre altura, peso, superioridade
numérica entre adversários, reconhecendo a diversidade.
3.	O professor lista com os alunos as diferenças e faz uma experimentação, de forma que
supere as características da briga e experimente confronto corporal regulamentado,
preservando o estudante na posição de adversário.
ESPORTE
O esporte é pensado, aqui, a partir da Expectativa de Aprendizagem 1: EA1 – IDENTIFICAR
AS SUAS EXPERIÊNCIAS E SEU ENTENDIMENTO SOBRE O QUE É ESPORTE, EXPLICANDO
SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS RELACIONADAS AOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS, TÁTICOS
E REGRAS DE DIFERENTES MODALIDADES ESPORTIVAS.
O objetivo é compreender os conceitos através dos quais os estudantes fundamentam suas
ideias sobre o que é esporte.
O exemplo é dado com a modalidade futebol. O professor promove com os estudantes um
debate sobre o que é o futebol.
• Que tipos de futebol vocês conhecem?
• O futebol ao qual vocês assistem na televisão é igual ao que praticam em seu cotidiano?
• Quais semelhanças e diferenças existem em termos dos espaços para a prática, das
regras, dos equipamentos e materiais, do número de jogadores?
• Quem pode praticar futebol?
O professor estimula os estudantes a refletirem sobre o Futebol Americano, o Futebol de
Campo, o Futebol Society, o Futebol de Areia, o Futsal, o Futevôlei, o Futebol de Cegos, o
Pebolim (Totó), o Futebol de Pregos, o Futebol de Botão e as diferentes formas de se brincar
com o futebol (chute a gol, embaixadinha, um toque, linha de passe, cruzamento).
Em seguida, a partir das respostas, o professor organiza diferentes formas de jogar futebol,
que são vivenciadas pelos estudantes.
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5.2 QUARTO, QUINTO E SEXTO ANO
Iniciação à Sistematização do Conhecimento
JOGO E ESPORTE
Utilizaremos um exemplo que poderá ser tematizado no eixo Jogo e no eixo Esporte. É
interessante pensar em um trabalho, que articule conhecimentos dos dois eixos em questão.
Trata-se de um exercício que pode ser realizado também com outros eixos.
No eixo Jogo, trabalharemos com a Expectativa de Aprendizagem EA3 – SISTEMATIZAR
AS EXPERIÊNCIAS E O CONHECIMENTO SOBRE O QUE É JOGO (POPULAR, DE SALÃO E
ESPORTIVO) A PARTIR DA PRÁTICA DOS MESMOS.
No eixo Esporte, trataremos da Expectativa de Aprendizagem EA10 – DISCUTIR/REFLETIR
SOBRE AS DIFERENÇAS E DESIGUALDADES ENTRE HOMENS E MULHERES A PARTIR DAS
PRÁTICAS ESPORTIVAS COEDUCATIVAS.
Vamos trabalhar com o jogo denominado Bola ao Capitão, uma atividade que apresenta
elementos técnicos e táticos similares ao basquetebol.
Para iniciar a aula sobre o jogo, o professor poderá demonstrá-lo, utilizando o quadro,
desenhando as equipes de um lado e do outro da quadra, ou o espaço em que acontecerá
a aula, explicando o objetivo do jogo. Cada equipe deverá escolher um capitão. Esse ficará
no extremo oposto da quadra adversária dentro de um bambolê/arco ou espaço delimitado
no chão (pode ser com giz ou cones), sem poder se mover para fora desse espaço.
O objetivo do jogo é fazer com que o capitão segure a bola que sua equipe mandar para ele,
marcando assim um ponto.
A escolha dos grupos já é um momento interessante para intervenção e reflexão.
Quais critérios deverão ser utilizados para a escolha?
• Sorteio?
• Separação por gênero?
• Grupos mistos?
A escolha do capitão também é um momento rico. Como escolhê-lo?
• A partir de que critérios?
• Quem determina: o professor, o próprio grupo ou grupo adversário?
Há muito a discutir aqui: questões de gênero, a valorização do rendimento técnico e físico,
as relações de poder, o sentido da escolha democrática, os conceitos de desigualdade e
diferença.
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passar a bola ao capitão. O grupo sentirá a necessidade de estabelecer as regras. E, assim,
coletivamente, o professor mediará as sugestões de regras apresentadas pelos grupos, em
acordo com o bom andamento do jogo: a definição do campo de jogo, sem violência, com
todos participando ativamente etc.
Ao final do jogo ou em outro momento posterior, os estudantes podem ser estimulados a
refletirem sobre as regras no jogo e as regras no esporte:
• Quem as determina?
• E as regras na sociedade como um todo?
• Quem as determina?
• Há diferenças e desigualdades de gênero no esporte e na sociedade?
DANÇA E LUTA
Abordaremos, no eixo da Dança, a Expectativa de Aprendizagem EA27 – SISTEMATIZAR
VALORES E ATITUDES EXPRESSOS NOS DIFERENTES TIPOS DE DANÇA.

Na Luta, a

Expectativa de Aprendizagem EA16 – SISTEMATIZAR O CONHECIMENTO ACERCA DE
DIFERENTES EXPRESSÕES DE LUTAS ADVINDAS DE DISTINTAS INFLUÊNCIAS ÉTNICAS,
ESPECIALMENTE AS DA CULTURA DO POVO BRASILEIRO.
A proposta apresentada é a Dança Historiada. A atividade consiste na montagem de
coreografia ou sequência de passos, a partir de um tema ou história, existente ou inventada,
diante do conteúdo da música proposta. No caso em questão, trabalharemos com a música
“Discípulo de Mestre Bimba”, do grupo Natiruts, que homenageia esse Mestre como um
dos grandes personagens da Capoeira. O professor encaminha a distribuição da turma em
duplas, trios ou pequenos grupos e cada grupo monta uma sequência/coreografia, a partir
dessa mesma música e a vivencia em seu pequeno grupo. O professor, nos minutos finais
da aula, encaminha uma pesquisa sobre a vida de Mestre Bimba e mobiliza os alunos para
reelaborarem a sequência/coreografia vivenciada em aula, a fim de ser apresentada na aula
posterior.
Discípulo de Mestre Bimba (Natiruts)
A capoeira que nasceu lá na Bahia
Agradece ao pé da cruz a roda de todo dia
Há muito tempo na praia de Amaralina
Um negro mandingueiro cujo nome era Bimba
Inventou a capoeira
Iô, iô, iô, iô, vou ver seu Bimba lá no mar
Iô, iô, iô, iô, quando o berimbau chamar
Iô, iô, iô, iô, vamos todos se embalar
Iô, iô, iô, iô, no toque da regional
E a capoeira foi crescendo e se expandiu

Hoje é filosofia de vida em todo o Brasil
E o mais forte de tudo é a perseverança
A esperteza e a malandragem
Que só tem quem tem coragem
E é discípulo de Bimba
Iô, iô, iô, iô, vou ver seu Bimba lá no mar
Iô, iô, iô, iô, quando o berimbau chamar
Iô, iô, iô, iô, olha a mandinga e o mortal
Iô, iô, iô, iô, chora Angola e Iuna
Iô, iô, iô, iô, o capoeira sempre está
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Como complemento a essa aula posterior, ainda pode ser exibido, para os estudantes, um
vídeo em que Mestre Bimba aparece jogando capoeira em 1954. Disponível em: < https://
www.youtube.com/watch?v=behw5eiYrwc>.
GINÁSTICA
O exemplo aqui trabalhado será desenvolvido, a partir da Expectativa de Aprendizagem EA17
– SISTEMATIZAR A GINÁSTICA ESTABELECENDO NEXOS E RELAÇÕES COM A EDUCAÇÃO
PARA E PELO LAZER, EDUCAÇÃO E SAÚDE, EDUCAÇÃO E TRABALHO, INCLUINDO A
EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS EXISTENTES NA COMUNIDADE.
Os estudantes serão reunidos em grupos. Cada grupo deverá elaborar um painel com
fotografias de jornal e revistas de pessoas, executando exercícios ginásticos. Os estudantes
deverão descrever cada fotografia, denominando a atividade ginástica, se é ou não
competitiva e o objetivo daquela pessoa naquele momento da prática. Com os painéis
prontos, o professor organizará uma mostra entre os estudantes da turma, para que os
grupos visualizem os trabalhos dos colegas. Em seguida, o professor problematizará o
resultado dos painéis elaborados. Ele deverá estimular análises e discussões sobre a ginástica
competitiva, a ginástica no lazer, a ginástica para o trabalho, os lugares de prática da ginástica
na comunidade, entre outros.
Como exemplo, o professor poderá reger uma sessão da ginástica laboral, exercitando a
mobilidade das articulações e o alongamento muscular, encerrando a prática com uma
atividade recreativa, visando à descontração. Após, poderá discutir com os estudantes as
relações da atividade física com o mundo do trabalho.

5.3 SÉTIMO, OITAVO E NONO ANO
Ciclo Ampliação e Sistematização do Conhecimento
DANÇA
O exemplo aborda o resgate das origens, dos saberes e práticas sobre danças de massa,
inspirado na aula elaborada por Ana Tereza Viana de Araujo Santos, professora da Escola de
Referência em Ensino Médio Ginásio Pernambucano (Recife/PE), premiada no Concurso
Professor-Autor da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEDUC-PE).7
A Expectativa de Aprendizagem objetivada é a EA3 – AMPLIAR SUAS EXPERIÊNCIAS RÍTMICAS
E SEU ENTENDIMENTO SOBRE O QUE É DANÇA.
O professor começa a aula discutindo com os estudantes o que seria a cultura de massas
ou indústria cultural. Busca, em seguida, situar a dança enquanto manifestação da cultura
7 Disponível em: <http://www7.educacao.pe.gov.br/oje/concurso-professor/download-materiais;jsessionid=7DC26F001B4CC5BF
F1838027055B45DB.server02?submissaoId=2211>. Acesso em 12/08/2013
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historicidade: o forró, por exemplo.
Estimula os estudantes a refletirem sobre as letras de músicas de forró.
• Quais eram as temáticas preferidas há anos atrás?
• E hoje em dia? As letras deixaram de ter como foco a seca e o sofrimento dos
nordestinos e passaram a conter, por exemplo, conteúdos de desmoralização da
figura da mulher e apelo sexual. Vamos refletir sobre a questão?
Exemplos de letras:
“Ó luz dos olhos meus, metade do meu ser
Que amarga diferença sem tua presença nesse meu viver
Amor da minha vida, estou na solidão
Trocastes por saudade a felicidade do meu coração”
Amor da minha vida (Luiz Gonzaga)
“Essa mulher não vale nem um real
Eu gosto dela e não é da conta de ninguém
Por isso agora eu digo: tô decidido
Se ela não ficar comigo não fica com mais ninguém”
Mulher não vale um real (Aviões do Forró)
A reflexão pode expandir-se, a partir de outras letras, fotografias e análise de coreografias em
vídeos. O professor aborda também a padronização da dança do forró por conta da força
de imposição da cultura de massas. Assim, limita-se o ato criativo do dançar e dança-se a
partir da imitação.
O professor propõe a seguinte atividade para tematizar a questão:
 Escolha uma música da qual você goste e deixe seus movimentos serem levados pelo
ritmo que ela está sugerindo. Perceba que, provavelmente, se for uma música com
coreografia pronta, automaticamente, você se colocará a repetir os movimentos préestabelecidos.
 Agora, experimente fazer movimentos diferentes dos já estabelecidos para aquele estilo.
• Você sentiu dificuldade em elaborar novos movimentos?
• Por que temos dificuldade em elaborar novos movimentos para danças cujas
coreografias já estão padronizadas?
Em complementação à proposta da professora supracitada, poderá ser solicitado algum tipo
de registro (produção de texto, relatórios, painéis...)
ESPORTE
O exemplo dado tem como foco a Expectativa de Aprendizagem EA8 – AMPLIAR ATIVIDADES
ESPORTIVAS POSSÍVEIS DE SEREM REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS/ESPAÇOS DE LAZER E
CULTURAIS EXISTENTES NA COMUNIDADE.
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Nossa aula é organizada a partir do exemplo “Esporte: Basquete em diferentes espaços (escola,
campos comunitários, praia), compreendendo suas especificidades e generalidades”, de
autoria de Gizelma Epifanio Barros, professora da Escola Jatobá (Petrolândia/PE), premiada
no Concurso Professor-Autor da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEDUCPE).8
O professor reúne os estudantes e questiona sobre o que eles conhecem do Basquetebol.
No debate, são abordadas questões como um resumo das regras oficiais, o espaço oficial
para a prática, a origem nos Estados Unidos, o basquetebol no Brasil, entre outros.
O professor apresenta fotografias e vídeos do basquete de alto nível: quadra, ginásios, bola,
tabelas, partidas, árbitros. Em seguida, questiona os estudantes: o que é necessário para se
praticar o basquete?
A ideia é descontruir a representação de que são necessários os recursos e materiais do
basquete de alto nível, para a prática do esporte na escola ou na comunidade.
O professor debate com os estudantes:
• Há lugares de prática do basquete em nossa comunidade?
• Há grupos praticantes?
Em seguida, estimula os estudantes a organizarem espaços e materiais alternativos para a
prática do basquetebol.
GINÁSTICA
O exemplo de aula será abordado a partir da Expectativa de Aprendizagem EA28 – IDENTIFICAR,
SISTEMATIZAR, AMPLIAR E APROFUNDAR A HISTÓRIA DA GINÁSTICA, VIVENCIANDO
LIÇÕES DOS PRINCIPAIS MÉTODOS EUROPEUS E AMERICANO, ESTABELECENDO NEXOS
E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE ATUAL.
O professor trabalhará com a história dos métodos europeus de ginástica, em especial do
Método Sueco. Serão abordados tópicos, como a ginástica e o contexto europeu no século
XIX, a ginástica e o higienismo, o criador da ginástica sueca, suas finalidades e divisões, a
ginástica sueca no Brasil.
O professor poderá mostrar sessões e exibições de ginástica sueca através de fotografias,
livros e vídeos. Sugerimos os vídeos:
http://www.youtube.com/watch?v=C3z1CyU_KmE
http://www.youtube.com/watch?v=nzdHrnDgttU
http://www.youtube.com/watch?v=kg3Iu5zv_JM

8 Disponível em: <http://www7.educacao.pe.gov.br/oje/concurso-professor/download-materiais;jsessionid=7DC26F001B4CC5BF
F1838027055B45DB.server02?submissaoId=1830>. Acesso em 12/08/2013.
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regidos pelos comandos do professor, visando compreender a atividade em sua origem,
tendo como objetivo refletir sobre a Ginástica, identificando o conteúdo de uma sessão
do Método Sueco para escolares. O conteúdo será a Ginástica Sueca: posição inicial (PI);
posições fundamentais; exercícios para partes do corpo; ordens.
Sessão do Método Sueco Moderno
PARTE PREPARATÓRIA / AQUECIMENTO
Ordem: ATENÇÃO ESCOLA! FORMAR UM GRANDE CÍRCULO.
1. Andar em círculo obedecendo ao ritmo de batidas de mãos ou ao apito.
2. Andar sobre os calcanhares.
3. Andar batendo palmas à frente e atrás do corpo.
4. Andar com elevação alternada dos joelhos batendo palmas sob cada coxa, mantendo o tronco
reto.
5. Correr no mesmo lugar com elevação dos joelhos e tronco reto.
6. Saltar de costas, para fora e para dentro do círculo, mantendo pernas unidas.
7. Saltar para frente, iniciando na posição agachada, com grande flexão das pernas e com apoio
das mãos no solo.
PARTE FUNDAMENTAL
Ordem: ATENÇÃO ESCOLA! SEIS COLUNAS, COBRIR.
ATENÇÃO ESCOLA! DIREITA VOLVER! GRANDE AFASTAMENTO.
1. PI – De pé, médio afastamento lateral das pernas, mãos na cintura.
Execução – Fazer a rotação da cabeça com duas insistências; flexão da cabeça para frente e para
trás; inclinação da cabeça para os lados; circundução da cabeça.
2. PI – De pé, pés unidos, braços ao longo do corpo.
Execução – Erguer e baixar os ombros; movimentos alternados de erguer e baixar os ombros;
circundução dos ombros.
3. PI – Posição fundamental, braços na vertical ao longo do corpo.
Execução – Fazer circundução dos braços para frente e para trás com leve balanço simultâneo
dos joelhos.
4. PI – De pé, braços estendidos na vertical acima da cabeça, tronco flexionado.
Execução – Fazer a circundução do tronco bem ampla.
5. PI – Em pé, tronco reto, braços estendidos ao longo do corpo.
Execução – Flexionar a perna para dentro, segurar o pé com as mãos ao encontro da virilha
contrária, fazer duas insistências. Voltar à PI e trocar a perna.
6. PI – Em pé, médio afastamento lateral das pernas, braços ao longo do corpo.
Execução – Saltitar elevando os braços na vertical, batendo palmas acima da cabeça e
simultaneamente fechar as pernas (Polichinelo).
7. PI – De pé, braços ao longo do corpo, tronco reto.
Execução – Flexionar um braço acima da cabeça e o outro atrás do tronco. Fazer duas insistências
e trocar de braço.
8. PI – Posição fundamental de pé, mãos entrelaçadas na nuca.
Execução – Elevar o joelho direito, flexionar o tronco tocando o joelho direito com o cotovelo
esquerdo, volta à PI, troca de perna.
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9. PI – De pé, braços na horizontal.
Execução – Flexionar os braços encostando as mãos no ombro, estender para cima, flexionar
encostando a mão no ombro, estender na horizontal.
10. PI – Grande afastamento lateral, braços ao longo do corpo.
Execução – Flexionar as pernas, tentando encostar a mão no chão atrás do corpo. Volta à PI e
troca a mão.
11. PI – Sentada, pernas cruzadas, mãos nos joelhos.
Execução – Fazer insistências nos joelhos pressionando com as mãos.
12. PI – Sentada, pernas unidas e estendidas.
Execução – Elevar a perna, encostar a mão contrária na perna elevada e vice-versa.
13. PI – Sentada com as pernas estendidas, apoio dos braços às costas.
Execução – Levantar a perna direita, tocando o solo com a ponta do pé ao lado da perna direita.
Volta à PI, troca de perna.
14. PI – Sentada, apoiado com as mãos atrás das costas.
Execução – Elevar as pernas cruzando-as alternadamente (Tesoura).
15. PI – Sentada com as pernas afastadas e semiflexionadas, apoio dos braços atrás do corpo.
Execução – Erguer a pelve ficando em quatro apoios, de costas para o solo. Voltar a PI.
16. PI – Semideitada, apoio nos antebraços.
Execução – Flexionar uma perna tocando a ponta do pé no solo, na altura do joelho e levando-a até
próximo ao tronco. Voltar estendida e fazer com a outra perna.
17. PI – Semideitada na lateral, apoiado com o antebraço, a outra mão na frente do corpo. Pernas
estendidas e unidas.
Execução – Elevar a perna que está sobre a outra, fazendo duas insistências. Trocar de lado.
18. PI – Deitada em decúbito dorsal, com as pernas unidas e estendidas, braços ao longo do corpo.
Execução – Elevar as pernas, baixá-las e simultaneamente elevar o tronco, baixar o tronco, elevar
as pernas.
19. PI – Deitado em decúbito ventral, pernas estendidas e unidas, braços na vertical acima da
cabeça.
Execução – Elevar as pernas e os braços simultaneamente. Volta. Repete.
20. JOGO GINÁSTICO
Nas colunas. Correr de costas até um ponto previamente demarcado e voltar saltando com
os pés unidos. Tocar o colega da vez e ir para trás da coluna. Vence toda coluna que executar
corretamente a corrida e os saltos.
PARTE FINAL
Ordem: ATENÇÃO ESCOLA! FORMAR UM GRANDE CÍRCULO.
Braços – Elevar os braços com as mãos fechadas, contraídas e soltar.
Tronco – Contrair o tronco, com os braços na vertical acima da cabeça. Relaxar o tronco de modo
que caiam os braços juntamente com o tronco.
Pernas – Deitada em decúbito ventral, pernas flexionadas. Dois a dois, o colega segura os
tornozelos e sacode-os. Trocar.
Total – Deitado em decúbito dorsal, pernas estendidas, braços acima da cabeça estendidos.
Contrair-se bem, soltar-se.
Ao finalizar a prática, fazer uma síntese avaliativa com questionamentos do professor e
verbalização dos estudantes sobre Ginástica Sueca, nomeando as posições fundamentais,
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seguida, o professor estimulará os estudantes a debaterem sobre os objetivos e finalidades
da prática realizada, a validade de executar nos dias de hoje esse tipo de ginástica, sondar os
sentimentos vivenciados na aula, entre outros pontos.
LUTA
O exemplo dado é relativo às Expectativas de Aprendizagem EA7 – AMPLIAR DIFERENTES
POSSIBILIDADES DE AÇÃO NA LUTA: ATAQUE – EMPURRAR, AGARRAR, PUXAR,
DESEQUILIBRAR O OUTRO; DEFESA – EQUILIBRAR-SE, ESQUIVAR-SE, LIVRAR-SE DO
OUTRO; E CONTROLE – IMOBILIZAR, SEGURAR, PRENDER, GINGAR, VISANDO DOMINAR
OU LUDIBRIAR O OUTRO; e EA17 – AMPLIAR O CONHECIMENTO ACERCA DE DIFERENTES
EXPRESSÕES DE LUTAS ADVINDAS DE DISTINTAS INFLUÊNCIAS ÉTNICAS, ESPECIALMENTE
AS DA CULTURA DO POVO BRASILEIRO.
O professor começa a aula questionando os estudantes sobre quais seriam os fundamentos
das lutas, ou seja, as possibilidades de ação em ataque, defesa e controle. Identifica com
os estudantes esses elementos, em modalidades de lutas conhecidas e já tematizadas
anteriormente.
Em seguida, o professor questiona os estudantes sobre as lutas brasileiras.
• Que lutas brasileiras os estudantes conhecem?
A aula baseia-se em duas modalidades de lutas indígenas: o Huka-Huka (Kamayurás – Xingu/
MT) e Maracá ou Derruba Toco (Pataxós – BA e MG; Tupinambás – BA).9
O Huka-Huka é uma luta corporal que costuma ser praticada, durante os festejos do Kuarup.
A luta começa com os praticantes ajoelhados e agarrados entre si. O objetivo é tentar
derrubar o adversário com as costas no chão ou agarrar as suas pernas. Durante o combate,
os lutadores podem levantar ou permanecer ajoelhados.
A luta do Derruba Toco ou Maracá é praticada num círculo de aproximadamente 8 metros
de diâmetro com um toco de árvore ao centro. Para vencer seus oponentes, os lutadores
têm que derrubar o toco, empurrando-o com alguma parte do corpo do adversário. Outra
forma de se vencer a luta é empurrando o oponente para fora do círculo. Na sequência,
o professor encaminha variações de experimentação. Na luta huka-huka, por exemplo, os
alunos sentados disputam dois objetos com as mãos, os quais devem ser levados a tocarem
as costas do adversário. Já na Maracá cada aluno tem uma garrafa com areia, em substituição
ao toco, e acocorados vão evitar serem levados ao contato corporal com a garrafa pelo
adversário.

9 Aula baseada na proposta de Luciano Silveira Coelho (Belo Horizonte-MG). Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
fichaTecnicaAula.html?aula=22413>. Acesso em 12/08/2013.
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Após as variações, o professor encaminha a vivência das lutas em formato original, tendo
um colchão para evitar machucar os alunos e demarcar a área de luta. Enquanto uma dupla
experimenta cada luta, os demais alunos observarão. Tal observação e vivência final levam
professor e alunos a discutirem os sentidos e os significados das lutas indígenas e comparálas com lutas de outros povos.
JOGO
No exemplo, trabalharemos com a EA12 – AMPLIAR OS CONCEITOS DE VITÓRIA E DERROTA
COMO PARTE INTEGRANTE DOS JOGOS (POPULARES, DE SALÃO E ESPORTIVOS).
O professor tem como objetivo orientar os estudantes a refletirem sobre o conceito de
exclusão e práticas de exclusão. A aula pode abordar jogos que tradicionalmente funcionam
na lógica excludente, como o “Garrafão”.
Para o Jogo “Garrafão”, se faz necessário desenhar, na quadra, um modelo de uma garrafa.
Para que o objetivo do jogo seja atingido, o dono do garrafão não deverá deixar que os
jogadores saiam do garrafão sem serem pegos por ele. Quem for pego é eliminado do jogo.
Para não serem pegos, os jogadores terão duas possibilidades: ficar só com um pé fora
do garrafão ou ludibriar o dono do garrafão, correndo no interior do mesmo, na intenção
dele sair. Após a saída e sem serem pegos, os jogadores deverão dar 3 voltas ao redor do
garrafão, entrar novamente sem serem pegos. Neste momento, os jogadores eliminados
retornarão ao garrafão e o jogo reinicia.
É evidente a situação de exclusão proporcionada pelo jogo. Ao final, teremos somente um
vencedor, caso o dono do Garrafão consiga pegar todos os jogadores. Os que estiverem
de fora da atividade ficam como espectadores, observando o desenrolar do jogo e o tempo
de retorno ao mesmo, se for o caso. O professor aborda o tema levando os estudantes a
refletirem sobre outras situações sociais em que se expressa a exclusão, onde localizamos
vencedores e derrotados.
• O que significam estes conceitos?
• Nossa sociedade apresenta as mesmas condições de possibilidade para todos serem
vencedores?
Em seguida, o professor orienta a turma a construir novas regras para o “Garrafão”, de modo
que o jogo não seja tão excludente. Por exemplo, a possibilidade dos que foram pegos
e estão fora do jogo retornarem ao mesmo, caso três jogadores saiam do garrafão sem
serem pegos. Neste sentido, o professor instiga os estudantes, através da problematização,
a criarem novas regras inclusivas.
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5.4 DÉCIMO, DÉCIMO PRIMEIRO E DÉCIMO SEGUNDO ANO
Ciclo Aprofundamento da Sistematização do Conhecimento
GINÁSTICA
O exemplo tomado para este tema, neste ciclo de finalização da escolarização da educação
básica, é dado a partir da Expectativa de Aprendizagem (EA) EA4 – APROFUNDAR SUAS
EXPERIÊNCIAS E SEU ENTENDIMENTO SOBRE O QUE É GINÁSTICA, RELACIONANDO-A
ÀS BASES, AOS FUNDAMENTOS GÍMNICOS E ÀS MODALIDADES IDENTIFICANDO
REGULARIDADES.
O exemplo foi baseado em aula premiada pelo Concurso Professor-Autor da Secretaria de
Educação do Estado de Pernambuco (SEDUC-PE), elaborada pelo Professor João Renato
Nunes, da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Oliveira Lima, localizada na cidade
de São José do Egito – PE, sob o título Ginástica Artística, Ginástica Rítmica e Ginástica
Acrobática.10

Figura: Ginásticas. (http://goo.gl/VvzDyG)

O professor pode iniciar a aula, na sala da própria turma, resgatando dos estudantes seus
conhecimentos acerca dessas modalidades gímnicas, inclusive em experiências anteriores
de aula. A partir daí, poderá realizar uma breve exposição oral, tratando de cada uma, em
seus conceitos, histórias, aparelhos, formas de disputa.
Sugerimos uma sessão de quatro pequenos vídeos antecedidos de uma problematização,
na lousa, com questões referentes à aula:
1) Reconhecer as semelhanças e diferenças entre as ginásticas artística, rítmica e acrobática.
2) Identificar elementos corporais que mais aparecem nas modalidades, diferentes
ambientes, aparelhos e materiais.

10 Disponível em: <http://goo.gl/KDNqBd>. Acesso em 12/08/2013.
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3) Identificar os elementos corporais possíveis de serem experimentados no espaço
disponível da escola e da comunidade, tendo muita atenção na segurança das atividades.
Vídeos:
1. Diego Hipólito BRA (Solo) na Final da Copa do Mundo de Ghen Bélgica 2011 – http://
www.youtube.com/watch?v=sKKs5CQtgrY&feature=related
2. Ginástica Rítmica de demonstração num colégio particular em Recife – http://www.
youtube.com/watch?v=eMe-y8lj0Qw
3. Crianças acrobatas da Ucrânia – http://www.youtube.com/watch?v=H3GiqHm5rQA&f
eature=related
4. Ginástica acrobática nas aulas de Educação Física – http://www.youtube.com/
watch?v=HDOH0qtqT98
Após os vídeos, encaminha-se um rápido debate sobre os achados e, diante da
problematização 3, o professor leva a turma para local aberto e propõe experimentações
corporais.
Antes do término da aula, o professor solicitará que os estudantes organizem para a aula
seguinte uma série simples de giros e saltos, individualmente, em dupla e em pequenos
grupos, em solo. E avisa que farão vivências de pirâmides simples de ginástica, para a
socialização na escola e na comunidade, percebendo as pegadas necessárias para garantir
a segurança.
No final, informa que, em ocasião posterior, fará uma oficina de construção de material
alternativo, para a prática da ginástica rítmica:

DANÇA
A exemplificação desta aula está inspirada nas aulas elaboradas pelos professores Guilherme
Tell Cavalcanti de Santana e Cleber Ferreira, ambas premiadas no Concurso Professor-Autor
da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. O primeiro professor da Escola
Jornalista Costa Porto – Recife – PE, elaborou a aula Abordagem histórica das danças: dança
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Vicente Férrer – PE, elaborou a aula Abordagem histórica das danças de salão internacionais
(tango, bolero)12.
O exemplo apresentado preserva a intencionalidade com duas Expectativas de Aprendizagem:
EA4 – APROFUNDAR SUAS EXPERIÊNCIAS RÍTMICAS E SEU ENTENDIMENTO SOBRE O QUE
É DANÇA e EA29 – APROFUNDAR VALORES E ATITUDES EXPRESSOS NOS DIFERENTES
TIPOS DE DANÇA.
Após uma sequência de aulas, em que os alunos puderam compreender as classificações
de dança (clássica, contemporânea, moderna, popular, folclórica, de salão, teatral, nacional,
internacional), o professor inicia a aula com uma questão do ENEM:
- (ENEM/2010) O folclore é o retrato da cultura de um povo. A dança popular e folclórica é uma forma
de representar a cultura regional, pois retrata seus valores, crenças, trabalho e significados. Dançar
a cultura de outras regiões é conhecê-la, é de alguma forma se apropriar dela, é enriquecer a própria
cultura (BREGOLATO, R. A. Cultura Corporal da Dança. São Paulo: Ícone, 2007).
As manifestações folclóricas perpetuam uma tradição cultural, é obra de um povo que a cria, recria e a
perpetua. Sob essa abordagem deixa-se de identificar como dança folclórica brasileira:
a) o Bumba-meu-boi, que é uma dança teatral onde personagens contam uma história envolvendo
crítica social, morte e ressurreição.
b) a Quadrilha das festas juninas, que associam festejos religiosos a celebrações de origens pagãs
envolvendo as colheitas e a fogueira.
c) o Congado, que é uma representação de um reinado africano onde se homenageia santos através de
música, cantos e dança.
d) o Balé, em que se utilizam músicos, bailarinos e vários outros profissionais para contar uma história
em forma de espetáculo.
e) o Carnaval, em que o samba derivado do batuque africano é utilizado com o objetivo de contar ou
recriar uma história nos desfiles.

Depois dos alunos responderem e realizarem um debate sobre a identidade cultural de um
povo, através da dança, o professor oferece figurinos coletados entre os próprios estudantes,
em aulas anteriores e distribui entre pequenos grupos.
Alunos e alunas são desafiados a realizarem gestos/passos de dança específicos com roupas
típicas de distintas danças, inclusive, experimentando gestos e roupas que seriam, na dança,
típicos do gênero masculino e feminino. Por exemplo, um aluno experimenta o passo
tesoura do frevo com um vestido longo colado ao corpo típico do tango, ou movimentos
do balé clássico com calça e sandálias de couro típicas do xaxado nordestino, ou ainda, usar
a sombrinha do frevo na mão, enquanto tenta deslocar uma dama no bolero.

11 Disponível em: <http://goo.gl/pzwiYj>. Acesso em 12/08/2013.
12 Disponível em: <http://goo.gl/VzmRte>. Acesso em 12/08/2013.
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http://goo.gl/x01KSp

http://goo.gl/KnECrh

http://goo.gl/g9N7LU

http://goo.gl/kFSrUp
Figura: Danças

E assim os alunos experimentam gestos/passos de diferentes danças com o figurino que
estão usando e catalogando os limites e possibilidades de sua expressão corporal, com o
intuito de perceberem a dimensão da localidade cultural presente nas danças.
JOGO
Esta aula exemplificada como atividade para o terceiro ano do ensino médio focaliza as
práticas corporais presentes em jogos populares, intencionando perceber sua contribuição
para a saúde e o lazer.
A aula tomou como referência as aulas Jogos Populares, Jogos de Salão e Jogos Esportivos13
do Professor João Renato Nunes da EREM Oliveira Lima – São José do Egito – PE e a
influência das práticas corporais nas doenças crônico-degenerativas14 da Professora Natécia
Alves de Carvalho da Escola Luiz Delgado – Recife – PE. Ambas foram premiadas no Concurso
Professor Autor da SEDUC-PE.
Neste exemplo, a ideia é contribuir com as Expectativas de Aprendizagem EA21 –
APROFUNDAR O CONHECIMENTO DOS JOGOS (POPULARES, DE SALÃO E ESPORTIVOS)
RELACIONANDO-OS E ENTENDENDO A SUA IMPORTÂNCIA PARA O LAZER, EDUCAÇÃO,
SAÚDE, TRABALHO E NA EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS EXISTENTES NA COMUNIDADE e
EA9 – APROFUNDAR O CONHECIMENTO SOBRE AS MODIFICAÇÕES CORPORAIS DAS
FUNÇÕES VITAIS QUE OCORREM, DURANTE AS EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS COM OS JOGOS
(POPULARES DE SALÃO E ESPORTIVOS).
Nesta aula, o professor, em ambiente aberto, organiza a turma em pequenos grupos, de
modo a poderem jogar a forma mais conhecida por eles do jogo popular queimada. O
professor chama a atenção e pede cuidados para garantirem a integridade física uns dos
outros, em função da possibilidade de boladas, pelo objetivo de “queimar” do jogo.

13 Disponível em: <http://goo.gl/4K3E2p>. Acesso em 12/08/2013.
14 Disponível em: <http://goo.gl/DOMW6u>. Acesso em 12/08/2013.
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Figura: Queimada (http://goo.gl/J1KmoK)

Os estudantes vivenciam o jogo convencionalmente e, no decorrer da atividade, à medida
que os problemas surgem, o professor solicita-lhes alterações no jogo, para minimizar a
possibilidade de se machucarem. Suas regras, estratégias e espaço físico vão se modificando,
reestruturando a forma do arremesso (ao invés de lançarem a bola com uma das mãos,
lançam com duas mãos como se estivessem fazendo um passe de peito do basquetebol);
a lógica competitiva é excludente (enumerando secretamente cada equipe, de forma
crescente, para que cada um saiba quando vai realizar o arremesso, mas os adversários não
percebam), o tamanho do ambiente de jogo (diminuindo este para os estudantes ficarem
mais próximos).
Após as experimentações, o professor retorna à sala de aula com a turma e indaga os
estudantes sobre as razões das modificações realizadas.
Durante o debate com os alunos, o professor recupera o conceito de jogo trabalhado em
outras aulas.
De acordo com o Coletivo de Autores (1992), o jogo é uma invenção do homem, um ato em
que suas intencionalidades e curiosidades resultam num processo criativo para modificar,
imaginariamente, a realidade e o presente. Caracteriza-se pela espontaneidade, flexibilidade,
descompromisso, criatividade, fantasia e expressividade, representadas de diversas formas,
próprias de cada cultura (BRUHNS, 1996). Relembra que uma das características dos jogos
populares, tal como a queimada é a possibilidade de elementos poderem ser alterados/
decididos pelos próprios jogadores, possuindo regras flexíveis.
Por fim, instrumentaliza os estudantes, esclarecendo que as modificações realizadas
têm a intenção de favorecer um jogo mais lúdico e saudável. E explica que a saúde está
condicionada a diversos fatores chamados determinantes sociais da saúde (Figura abaixo),
tal como o acesso a condições de moradia, de lazer e que inclui também as possibilidades
de práticas corporais.

parâmetros na sala de aula de EDUCAÇÃO FÍSICA

60

Figura: Estilo de Vida (http://goo.gl/dDlOUZ)

O professor finaliza a aula, fazendo perguntas e ensinando como relacionar a percepção de
esforço físico em uma atividade perante a aferição da frequência cardíaca. A ideia é que na
aula seguinte cada aluno leve anotações de uma prática corporal em jogos populares que
realizou.
1 – Vocês sabiam que podem aferir o seu número de
batimentos cardíacos enquanto jogam, dançam, correm?
Calculem assim sua frequência cardíaca:
- Em 15 seg: N. de batimentos x 4 = N. de batimentos/minuto
- Em 30 seg: N. de batimentos x 2 = N. de batimentos/minuto
- Calcule a sua FC máxima, utilizando a fórmula: 208 – (0,7
x idade).

É importante considerar a
intensidade de esforço ou a
quantidade/nível de esforço ao
realizar atividades físicas. Para
pessoas com baixo nível de aptidão
física, recomenda-se permanecer
entre 50% e 70% da FC máx.,
A Escala de Borg também pode ajudá-los na percepção da enquanto pessoas mais jovens e
intensidade do esforço realizado, seja jogando, dançando, com melhor aptidão física até 80caminhando, pedalando.
90% da FC máx.
2 – O corpo em ação proporciona
prazer, lazer, experiência, saúde,
sabiam disso? Para a próxima aula,
tragam as seguintes respostas às
questões:
I. Quais as partes do corpo mais
solicitadas quando você jogou?
II. Você percebeu seu coração
acelerado. Que sensação pela
escala Borg teve quando estava
jogando?
III. Qual foi a FC?
IV. Qual sua FCMáx?
Figura: Escala de Borg. Disponível em http://goo.gl/KWISLD.
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LUTA
Esta exemplificação está baseada em duas aulas premiadas no Concurso Professor Autor
da SEDUC-PE. Uma – Fundamentos gestuais e de organização da luta (Capoeira, Judô,
Karatê)15 – é a de Cesar Marcelino Monteiro, professor da EREM Arnaldo Carneiro Leão
(Paulista – PE). A outra – Abordagem histórica das lutas16 – é a de Cristina Maria da Silva
Viana, professora da Escola Álvaro Lins (Recife – PE). Espera-se contribuir com a EA18 –
APROFUNDAR O CONHECIMENTO ACERCA DE DIFERENTES EXPRESSÕES DE LUTAS
ADVINDAS DE DISTINTAS INFLUÊNCIAS ÉTNICAS, ESPECIALMENTE AS DA CULTURA DO
POVO BRASILEIRO e com a EA39 – CONHECER E REFLETIR SOBRE AS ARTES MARCIAIS E
AS LUTAS POR LIBERDADE.

Figura: Lutas. Disponível em http://goo.gl/dAzM3l. Acesso em 18 dez. 2013.

A ideia desta aula ou sequência de aulas é possibilitar o conhecimento histórico e a vivência
da luta, enquanto conhecimento da Cultura Corporal historicamente criada e culturalmente
desenvolvida pelo homem, refletindo sobre os seus conceitos, valores, hábitos e atitudes.
Segundo as OTMs (PERNAMBUCO, 2010), luta é uma forma de expressão corporal que
representa vários aspectos da vida do homem. Precisa ser compreendida desde a busca
pela sobrevivência, no que se refere a sua história, passando pelas esferas sociais, afetivas,
religiosas, políticas, econômicas etc, até uma forma de linguagem transmitida ao ser humano,
ao longo dos tempos.
Nesta aula/sequência, o professor recupera os instrumentos apresentados em aulas
anteriores e vai solicitando uma experimentação corporal individual de gestos diferentes da
capoeira, que expressem a relação entre afetividade/agressividade, entre o sagrado/profano
e de manuseio dos instrumentos. À medida que o tempo passa, o professor sugere rodízio
entre as vivências corporais e os instrumentos.

15 Disponível em <http://goo.gl/2o1gJg>. Acesso em 18 dez. 2013.
16 Disponível em <http://goo.gl/GfMj1n>. Acesso em 18 dez. 2013.
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Na sequência, na mesma lógica de rodízio, a ideia é realizar a capoeira em duplas ou
pequenos grupos, sendo, agora, com os instrumentos tocados com ladainhas específicas.
Mais adiante, faz-se uma roda com a ajuda de alunos mais experientes no tema, tocando
os instrumentos, uma experimentação final e, em seguida, um debate dos sentidos e
significados da capoeira experimentados individual e coletivamente.
Por fim, todos assistem ao curta-metragem de 14min. chamado Maré Capoeira. Como
encaminhamento para a aula seguinte, o professor recomenda assistir ao filme “O Besouro”.
A aula começa com um debate sobre o mesmo e um grupo de capoeira faz apresentações
e rodas de capoeira angola, regional e contemporânea.
Filmes
Maré Capoeira – http://portacurtas.org.br/filme/?name=mare_capoeira
O besouro – http://www.youtube.com/watch?v=q-t5cL-Pdfw
ESPORTE
Como se caracteriza o esporte moderno/contemporâneo?
Esta é a pergunta problematizadora da aula elaborada pelo professor Francisco Demetrius
Luciano Caldas da EREM Clementino Coelho (Petrolina – PE): O esporte nos diferentes
espaços sociais17. A partir dela, exemplificamos uma proposição para o desenvolvimento
da EA9 – APROFUNDAR ATIVIDADES ESPORTIVAS POSSÍVEIS DE SEREM REALIZADAS EM
EQUIPAMENTOS/ESPAÇOS DE LAZER E CULTURAIS EXISTENTES NA COMUNIDADE.
Os estudantes chegam à aula para entregar o trabalho escrito, produzido diante das orientações
de pesquisa, encaminhadas em aulas anteriores, no qual recolheram depoimentos de pessoas
praticantes de esportes, em diferentes espaços sociais (As escolinhas esportivas; os espaços
públicos; as escolas; os clubes esportivos; as entidades para pessoas com deficiência; os
Programas de governo) e respondendo às seguintes questões:
1.		Qual é a importância desse espaço público de esporte e lazer em sua vida?
2.	 Você pratica ou já praticou algum esporte nesse espaço?
3.	Todo espaço público de esporte e lazer é realmente público, no sentido de igualdade
às condições de acesso?
4.	De quais espaços a cidade dispõe para a prática de esportes, além das escolas?
5.	 Esses espaços contemplam os esportes coletivos hegemônicos na sociedade?
6.	Por que esporte e lazer devem ou não ser considerados direitos presentes nas políticas
públicas?
7.	Em sua comunidade, o direito ao esporte é garantido?
8.	E as pessoas com deficiência têm acesso a esses espaços?

17 Disponível em: <http://goo.gl/jGKeX4>. Acesso em 18 dez. 2013.
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esporte?
10.	A prática de qualquer esporte depende da condição social, econômica e cultural de
quem o deseja praticar?
Após entregarem as produções, os estudantes divididos em quatro grupos vivenciam, em
forma de rodízio, os esportes coletivos: futebol, voleibol, basquetebol e handebol, em
parque público próximo à escola.
Em folhas de registro, sistematizam os problemas e possíveis soluções encontradas no
espaço para a prática das referidas modalidades, confrontando com o conteúdo dos
depoentes dos trabalhos escritos entregues.
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6. A Educação Física na perspectiva
interdisciplinar

O sistema educacional estrutura-se, a partir dos saberes disciplinares, que ”emergem de uma
tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes” (TARDIF, 2008, p. 38). Integra
o conjunto das práticas docentes e, atende, em parte, algumas das reais necessidades do
aprender frente a atual complexidade universal.
Face a essa realidade concreta, campo fértil no sentido de provocar mudanças processuais,
que contribuam significativamente para a melhoria social de vida do ser humano e melhorem
suas relações, é indispensável o trilhar de novos caminhos epistemológicos, metodológicos e
inovadores. Nestes, a concepção de Educação Física produz reflexos no seu que fazer, como
a busca pela interdisciplinaridade, incorporando novas perspectivas na relação professorestudante, na unidade teoria-prática, na relação educação-sociedade, na relação ensinopesquisa e na relação sujeito-mundo: “A partir das relações do homem com a realidade,
resultantes de estar com ela e de estar nela pelos atos da criação, da recriação e da decisão
vai ele dinamizando o seu mundo” (FREIRE, 1998, p. 51).
No caso da Educação Física como prática social, a atitude interdisciplinar desperta a
capacidade de escolha, que interage com as decisões que lhe são propostas, que decide
e influencia o sujeito pensante. Partindo-se desse princípio, todo conhecimento mantém
diálogos permanentes. Assim, a relação e a incorporação dos saberes disciplinares são
materializadas pela atitude interdisciplinar, que se caracteriza pela “ousadia da busca, da
pesquisa: é a transformação da insegurança num exercício do pensar, num construir”
(FAZENDA, 1991, p. 18).
Em seguida, apresentamos algumas sugestões de atividades elaboradas na perspectiva
interdisciplinar, em que a Educação Física dialoga com outros saberes escolares,
caracterizando uma prática multidisciplinar.
A Matemática e o Futebol – O professor Tiago Soares Alves, de Uberlândia (MG), apresenta
uma série de onze aulas, na qual se estabelecem relações entre o futebol e aspectos
matemáticos. Os estudantes são estimulados a fazer operações matemáticas mediante a
vivência do futebol. As aulas podem ser acessadas em http://portaldoprofessor.mec.gov.
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br/fichaTecnicaAula.html?aula=50346
A Língua Inglesa e o Esporte – Nesta aula proposta por Cristiane Tabach de Oliveira
Duarte, professora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(RJ), os estudantes são estimulados a perceberem e analisarem os termos da Língua
Inglesa presentes na linguagem de diferentes manifestações esportivas. Disponível em:
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23569.
A Física e a Ginástica – Apresentamos como sugestões duas séries de três aulas
elaboradas por Cátia Pereira Duarte, professora do Colégio João XXIII, Universidade
Federal de Juiz de Fora. Na primeira série de aulas, os estudantes serão estimulados
a compreender leis da física e sua influência na realização das diferentes formas de
movimentos na ginástica geral. Na segunda série de aulas, a professora trata dos princípios
físicos envolvidos na manipulação de materiais alternativos para uso na ginástica geral. As
aulas podem ser acessadas através dos endereços eletrônicos: http://portaldoprofessor.
mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40778

e

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/

fichaTecnicaAula.html?aula=40779.
A História e o Futebol – Um exemplo interessante de tratar o futebol e sua dimensão
histórica está nas duas sequências de aulas elaboradas pelo professor Tiago Soares Alves, de
Uberlândia (MG). Ele trabalha com uma visita virtual ao Museu do Futebol (SP) e desenvolve
o conceito e os sentidos dos museus, a noção de patrimônio e de cultura, as relações sociais
no futebol e outros temas. As aulas podem ser acessadas em: http://portaldoprofessor.
mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49024

e

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/

fichaTecnicaAula.html?aula=49717.
A Biologia e o Atletismo – A professora Eliete do Carmo Garcia Verbena e Faria, do Colégio
João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG, apresenta uma sequência de três
aulas sobre os efeitos fisiológicos no organismo durante as corridas. Acesso em: http://
portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41379.
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7. INCLUSÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
Os Parâmetros da Educação Física possuem referências teóricas e metodológicas, que
também incluem estudantes com necessidades educacionais especiais (ENEEs). Para tanto, o
currículo e a prática pedagógica nas escolas requerem uma educação livre de preconceitos,
reconhecendo e valorizando as diferenças e a singularidade dos seres humanos. As ações
pedagógicas necessitam do desenvolvimento do espírito de solidariedade, cooperação e
coletividade, as quais se contrapõem a uma força homogeneizadora própria dos ambientes
escolares criados para poucos. Neste rumo, o caminho não consiste em conceber o
estudante em razão da sua deficiência18, mas, sim, procurar instrumentalizá-lo para que
possa desenvolver-se na medida de suas capacidades cognoscitivas.
Em seus estudos, Lorenzini et al. (2013) preconizam que o professor não necessita conhecer
todos os tipos de deficiência, mas compreender as dificuldades e as possibilidades dos
estudantes em suas aulas, como um espaço e tempo em que todos participam das atividades,
desenvolvendo um trabalho pedagógico direcionado para atender a todos sem distinção,
garantindo igualdade de condições. Isso requer um planejamento pedagógico em prol da
criação de situações problematizadoras e de experimentação, na busca da participação
(prática, escrita e/ou pela verbalização) dos estudantes em aula.
Estabelecendo nexos e relações com a Escola, Lorenzini et al. (2013) destacam pontos que
se referem aos aspectos didático-metodológicos, socializado a seguir:
a) Visando à inclusão dos ENEEs, faz-se necessário repensar a Escola e reconhecêla como espaço e tempo para os diferentes, investindo nas potencialidades, pois,
segundo os estudos de Vygotsky, um fator importante para o desenvolvimento da
aprendizagem não é aquilo que o estudante já sabe fazer e sim aquilo que ele poderá
vir a fazer, tendo auxílio de um adulto ou estudante mais experiente.
b) É fundamental lidar melhor com uma das características da reflexão pedagógica
– a diagnose que possibilita tanto ao professor do ensino regular, como do ensino
especial identificar sua turma, diante das características individuais dos estudantes e

18 Sobre as deficiências, consultar a Cartilha do Censo 2010  Pessoas com Deficiência / Luiza Maria Borges Oliveira / Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) / Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (SNPD) / Coordenação-Geral do Sistema de Informações sobre a Pessoa com Deficiência; Brasília : SDH-PR/SNPD,
2012, 32 p.
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de ensino-aprendizagem (aspectos sócio-políticos, organizacionais, normativos ou
estruturais). A diagnose possibilita o conhecimento da diferença nas particularidades
tais como:
• deficiência auditiva – requer que professores saibam comunicar-se com os ENEEs,
sabendo que o mundo para eles é predominantemente visual. A partir desse
pressuposto, surgem diferentes métodos e vertentes, por exemplo: a linguagem
baseada nos sinais, como é o caso do alfabeto digital; ou ainda o oralismo
multisensorial, que reconhece que a voz pode ser captada por seus diversos
componentes (frequência, vibração, intensidade e duração), procurando resgatar
o resíduo da audição do indivíduo e utilizando as habilidades perceptomotoras
(expressão facial, gestual e labial); ou ainda o método verbotonal que se baseia
na transmissão do som através da via óssea ou corporal – as impressões sonoras
podem chegar ao cérebro por outras vias diferentes da audição (ARZOLLA, 1995);
• deficiência visual – requer que o professor ao ensinar reconheça que é necessário
compreender que a fragilidade é de ordem visual e que o estudante possui outras
fontes de relacionar-se com o mundo, reconhecendo nos mesmos, as competências
de percepção com relação ao som, à textura e à forma dos objetos. Inclusive os que
não possuem perda total da visão, mas possuem uma visão subnormal (dificuldade
de distinguir cores, de adaptar-se à luz ou ao escuro, ou ainda, ter o campo visual
diminuído). Assim um dos elementos importantes na escolarização do deficiente
visual é o alfabeto Braile, especificamente no que diz respeito à linguagem escrita.
O princípio deste alfabeto é a percepção tátil, ou seja, o contato corporal, concreto,
real, ampliando o contato com a informação, através da visão ou abstração de outro.
E o que se pode evidenciar é que o ensino na escola regular está, cada vez mais,
considerando esse contato real, concreto e corporal com as informações, com o
conhecimento, enfim com os fenômenos;
• deficiência física – o professor deve ter consciência de que os limites dos estudantes
são físico-motores, portanto, muitas vezes, precisando de utilizarem um apoio. Não
um apoio para fazer as coisas por eles, mas para as movimentações, principalmente
locomoção com a cadeira de rodas, a muleta, a bengala e outros aparelhos. Sendo
assim, o ambiente arquitetônico deve ser pensado para não se caracterizarem como
barreiras intransponíveis;
• deficiência intelectual/cognitiva – o professor precisa ter cuidado para não
menosprezar as capacidades dos referidos estudantes, devendo estimulá-los,
procurando atuar com as possibilidades que elas apresentam, e não deixar que
algumas classificações rotulem suas potencialidades.

Poderíamos aqui listar

diversas deficiências que solicitam/exigem um ensino especial, inclusive algumas
que não são tratadas com pré-conceitos discriminatórios/destrutivos. É o caso
dos superdotados ou até outros problemas de aprendizagem, que trazem consigo

parâmetros na sala de aula de EDUCAÇÃO FÍSICA

68

os estudantes, por vezes muito mais difíceis de lidar, por estarem camuflados
ou não serem considerados necessidades específicas. Como exemplo, temos a
hiperatividade, problemas de sociabilidade, complexos/traumas diversos (timidez,
inferioridade etc), dispersão e ainda problemas didático-metodológicos como
professores mal educados, agressores, inibidores, desmotivantes ou conteúdos
insignificantes para a vida dos estudantes ou metodologias inadequadas etc.
Prosseguimos destacando os aspectos didático-metodológicos:
c) Envolver todos que interferem no cotidiano da prática pedagógica da Escola, inclusive
na sala de aula, além dos professores e estudantes: pais, dirigentes e funcionários de
serviços gerais. Seja no ensino especial e até no ensino regular, aspecto presente na
atual discussão e elaboração do PPP, contidas em estudos de vários especialistas da
área da Educação como: Miguel Arroyo, Ilma Passos, Luis Carlos de Freitas, Dermeval
Saviani, que inclusive fazem parte das políticas públicas de educação de diversos
estados e municípios brasileiros (São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco).
• Reconhecer que não existe o método correto, e sim um método adequado para
determinada situação educacional do processo de ensino e aprendizagem. Quanto
à didática para incluir os ENEEs nas práticas corporais considera-se necessário:
• não mais utilizar métodos de ensino tradicionais nos quais o profissional é o
sujeito que comanda e o aluno é o objeto a ser dirigido por um comando, por
uma disciplina imposta;
• trabalhar com uma metodologia de ensino crítica, na qual o profissional e
os estudantes aprendem juntos, num processo participativo com troca de
conhecimentos;
• favorecer a inclusão de todos na sistematização dos conteúdos da Educação
Física escolar, construindo, coletivamente, em aula, possibilidades de práticas de
dança, jogo, luta, ginástica e esporte de forma participativa, negociada, dialogada;
• realizar, sempre que necessárias, adaptações no espaço físico, nas regras/normas
da atividade, nos materiais didáticos, na forma de comunicação com os estudantes;
• tratar a inclusão como um solo fértil para críticas, questionamentos, reflexões,
levando a Escola a abrir suas portas para todos.
d) Lidar, no processo de ensino-aprendizagem com o erro, transformando o
insucesso do estudante em possibilidades de aprendizagens, assim como alterar os
encaminhamentos metodológicos que vêm se caracterizando pouco produtivos.
e) Estabelecer uma relação clara entre estudantes e professor, tomando os devidos
cuidados para que, diante do envolvimento emocional, não se assumam papéis
que não são da competência docente. No ensino regular, isso se exemplifica com
situações em que a professora assume uma posição de quase mãe e, no ensino
especial, a função de médico, enfermeiro, assistente social. Independente do tipo de
ensino, essas posturas são inadequadas, pois levam ao comprometimento da função
específica da Escola.
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tanto no que se refere à estrutura arquitetônica quanto às possibilidades didáticometodológicas. A definição por uma escola especial se justifica diante de ENEEs,
que revelem deficiências severas e complexas, mas nunca pensando em isolamento
institucional.
Em síntese, a Educação Física Escolar necessita atender a todos os discentes, adequando
processos para possibilitar a inclusão de estudantes com necessidades educacionais
especiais considerando que:
• a deficiência sensorial causa alterações nos órgãos dos sentidos – visão e audição;
• a deficiência física causa alterações no sistema locomotor;
• a deficiência intelectual causa alterações da inteligência e no relacionamento social.
A Educação Física inclusiva pode contribuir com uma cultura de trabalho colaborativo, que
precisa ser construída na Escola, em prol da melhoria da qualidade do processo de ensino e
aprendizagem nas escolas inclusivas.
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8. Sobre a avaliação na Educação Física
A avaliação no processo das aprendizagens apresenta um caráter de acompanhamento
num julgamento conjunto de professores e estudantes. Dessa forma, não devem existir
preocupações com a verificação da quantidade de conteúdos apreendidos, mas tão somente
com a qualidade da reelaboração e produção de conhecimentos empreendidos por cada
estudante, no decorrer das aulas ministradas. Esse processo de avaliação é necessário para
a descoberta de novos conhecimentos inerentes à vida dos estudantes, pois apresenta
caminhos para a melhoria da qualidade das aprendizagens.
Assim sendo, a avaliação não deve ser vista como um fim em si mesmo, mas como um meio
de diagnosticar o quanto o aluno se aproximou ou se distanciou dos objetivos traçados, para
que o professor possa tomar as decisões e reorganizar o ensino, a fim de levar os estudantes
a uma aprendizagem significativa (Luckesi, 1999). Nesse sentido, a função da avaliação não
é detectar déficits, mas, sobretudo, analisar, interpretar e tomar decisões, para orientar a
melhoria do processo de ensino e aprendizagem.
Nessa perspectiva, a avaliação deve estar envolvida com aspectos de conhecimentos,
habilidades e atitudes, levando em conta as condutas sociais na perspectiva de buscar
constantemente a identificação de conflitos, superando-os através do esforço crítico,
criativo e coletivo dos estudantes.
Nesse cenário, a avaliação está comprometida com o contínuo aprimoramento dos sujeitos
e do processo ensino-aprendizagem. O conhecimento sobre os limites/dificuldades e as
potencialidades dos estudantes e professores permite tomar decisões que, efetivamente,
possam promover o aperfeiçoamento pessoal e coletivo. Nessa lógica de avaliação, as
dificuldades passam a ser ponto de partida para a superação e a melhoria do desempenho.
Assim, avalia-se para diagnosticar níveis de aprendizagem, bem como interesses,
preferências, opiniões e sugestões que possam contribuir para a melhoria do processo
ensino-aprendizagem.
Atualmente, a LDB 9.394/96 aponta que a avaliação deve ser contínua, cumulativa e que os
aspectos qualitativos devem prevalecer sobre os quantitativos. Portanto, a ênfase deve ser
dada não ao ensinar e sim ao aprender. Nesse sentido, a avaliação deve estar relacionada
com os objetivos do plano escolar, com a sociedade na qual estamos inseridos e a que
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em um modelo pedagógico voltado para a inclusão e para a transformação da sociedade.
Assim, a avaliação precisa agir sob a ótica do fazer coletivo, analisando sempre os critérios
de seleção, organização, transmissão e avaliação de conteúdos e de metodologias. Seus
instrumentos devem ser bem elaborados como estímulo e desafio ao interesse dos alunos,
onde se usem fichários cumulativos, que divulguem os resultados sistematicamente.
Deve-se abandonar a ideia de que a avaliação se reduz a partes, início, meio e fim de um
planejamento em períodos predeterminados e em análise de condutas esportivas etc.
É importante promover a busca de uma variedade de eventos avaliativos, que tem uma
finalidade, um sentido, um conteúdo e uma forma.
Tradicionalmente, os métodos de avaliação na Educação Física têm seguido um caminho
quantitativo: medir (peso e altura, índice de massa corpórea, velocidade, agilidade),
comparar, classificar. No entanto, nas últimas três décadas, tem-se estudado que a avaliação
deve estar relacionada ao conhecimento. Tendo em vista que a Educação Física é um
componente curricular com um corpo de conhecimento próprio, não cabe mais avaliar
apenas por participação, frequência e rendimento físico/técnico. Precisamos sim avaliar de
acordo com os objetivos e critérios propostos, para que a apropriação do conhecimento
seja oportunizada de maneira significativa.
Como os demais componentes curriculares do Estado de Pernambuco, a Educação Física
deve organizar seus instrumentos de avaliação, de acordo com os critérios avaliativos
da Instrução Normativa Nº 04/2008, a partir dos conteúdos definidos pela Secretaria de
Educação do Estado e realizar os registros nos Diários de Classe, como previsto na Instrução
Normativa nº 04 /2013 – D.O./PE de 19/07/13.
A avaliação na Educação Física precisa oportunizar aos estudantes e professores uma
referência do processo e produto da aprendizagem. É comum termos nas práticas corporais
os objetos de avaliação, chegando a verificar o rendimento físico. Entretanto pensamos que
essas são o meio para as aprendizagens e, portanto, também, para a avaliação. Nesse caso,
não interessa avaliar o estudante como forte, veloz, coordenado, habilidoso e sim como
esse estudante expressa seu conhecimento acerca da cultura corporal por via das próprias
práticas corporais. Assim avaliar não é só o momento final da aula e tão pouco a aplicação
de provas.
A avaliação é uma síntese do que professores e alunos produziram em torno do conhecimento
estabelecido para as aulas. O meio mais comum de avaliação na realidade educacional é
a observação. Sendo assim, é necessário transformar o olhar detido e sistemático em um
procedimento pedagógico, juntamente com os debates e discussões (ou rodas avaliativas),
quando compatíveis às idades dos alunos, bastante usados no decorrer ou ao término da
aula. O propósito de ambos é captar como o conteúdo foi apropriado e produzido pelos
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alunos e, nesse caso, é muito importante ter clareza de qual a intencionalidade da(s) aula(s),
fazer um registro do que foi observado individual ou coletivamente e do que foi debatido/
discutido na roda para que não se perca na memória.
Outra forma mais evidente são os testes e provas escritas. Ainda que na Educação Física
esse procedimento seja incomum e carregado de resquícios de nossa história educacional,
podemos utilizá-lo sem maiores problemas, contanto que estejamos atentos ao
momento, periodicidade, conteúdo e forma de aplicação. Uma prova pode ser referência
da aprendizagem, mas não pode ser aplicada como único instrumento, não precisa
necessariamente ser fechada, individual e composta por inúmeras questões que exigem
apenas a memorização de fatos, por vezes secundários nas aprendizagens e tampouco
servir de instrumento de poder e coerção do professor. Uma prova pode ser aplicada
coletivamente, conter perguntas abertas que mobilizem reflexões sobre os conteúdos
e estratégias das aulas, que solicitem posicionamentos críticos, podem ser feitas com
consultas, podem ser aplicadas e depois corrigidas pelos próprios alunos, trocando seus
instrumentos avaliativos. Os trabalhos individuais e coletivos também são outra maneira de
avaliar em Educação Física. No entanto, não podem se ater a encaminhamentos imprecisos,
genéricos e tarefeiros; um trabalho dessa ordem pode ser encaminhado como uma pesquisa
escolar de consulta a fontes e produção de sínteses, diante de um roteiro e critérios claros,
pode solicitar um estudo bibliográfico ou mesmo um estudo dirigido em campo. É de
suma importância que as orientações sejam dadas com antecedência e que o produto seja
coerente com os conteúdos e estratégias de aula e com a capacidade produtiva dos alunos.
Muito evidentes e possíveis de serem utilizadas, também, são as experimentações corporais,
seja durante a realização da aula, sendo acompanhadas pela observação do professor e
debatidas/discutidas nas rodas de avaliação, seja como expressão de uma produção coletiva
ou individual a serem apresentadas posteriormente. Encaminhar solicitações aos alunos para
produção de demonstrações corporais, coreografias, séries de exercícios e vivências é uma
estratégia avaliativa interessante, contanto que o objeto do fazer corporal e as exigências
técnicas gestuais não sejam o elemento central. O corpo deve expressar, em sua ação, o
conhecimento, o domínio do conteúdo tratado nas aulas, inclusive podendo estabelecer
critérios que explicitem seus limites e dificuldades. Enfim, avaliar em Educação Física é
tão simples e tão complexo quanto nas demais disciplinas. Deve caracterizar-se como
ferramenta pedagógica que favoreça a aquisição e a produção do conhecimento e ofereça
aos sujeitos e instituição escolares, objetivamente, dados para compreender o processo e o
produto da educação, permitindo reorientar as aprendizagens e os ensinos.
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