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RESUMO
O presente trabalho busca conhecer e explorar o contexto histórico da Educação
Física escolar ao longo dos anos, abordando os principais conceitos e práticas, além
das concepções pedagógicas que influenciaram e nortearam a prática dos
profissionais da área, e também identificar o papel da Educação Física no contexto
educacional, evidenciando sua importância e valorizando seu papel dentro do
currículo escolar. Foram pesquisados documentos de referência que abordam as
questões legais sobre a prática Educação Física no âmbito escolar Outra temática
abordada é a interdisciplinaridade, buscando conhecer seus conceitos teóricos, com
o objetivo de promover o diálogo da Educação Física com as demais disciplinas,
visando integrá-las e consequentemente permitir aos alunos compreender um
determinado conhecimento sob diferentes perspectivas, em um processo de ensinoaprendizagem mais completo e dinâmico, de acordo com a realidade atual,
buscando trazer uma nova abordagem para o currículo escolar. Busca-se também
verificar o conhecimento dos professores de Educação Física da rede municipal de
ensino de Santos sobre a temática. Para tanto, a pesquisa foi baseada em autores
como Bracht, Darido, Japiassu, Alves, Fazenda, entre outros; além de publicações e
documentos oficiais com normas e orientações para a educação. Ao final dessa
pesquisa, será apresentada uma proposta de intervenção sugerindo uma nova
formatação para o plano de curso da rede municipal de ensino de Santos com
norteado pela Banse Nacional Comum Curricular (BNCC), específico para a
disciplina Educação Física.
Palavras-chave: Educação Física. Currículo. Ensino-aprendizagem.

ABSTRACT
The present work seeks approach and explore the historical context of Physical
School Education over the years, addressing the main concepts and practices,
besides the pedagogical conceptions that influenced and guided the practice of the
professionals of the area, and also identify the role of Physical Education in the
educational context, highlighting its importance and valuing its role within the school
curriculum. It was researched reference documents that address the legal issues
about the Physical Education practice in the school context. Another topic is the
interdisciplinarity, seeking to know its theoretical concepts, with the objective of
promoting the dialogue of Physical Education with the other disciplines, aiming to
integrate them and consequently allow students to understand a certain knowledge
from different perspectives, in a more complete and dynamic teaching-learning
process, according to the current reality, seeking to bring a new approach to the
school curriculum. It is also sought to verify the knowledge of Physical Education
teachers of the municipal education system of Santos on the subject. To do so, the
research was based on authors such as Bracht, Darido, Japiassu, Alves, Fazenda,
among others; as well as publications and official documents with standards and
guidelines for education. At the end of this research, a proposal for intervention will
be presented suggesting a new format for the course plan of the municipal education
system of Santos, guided by the National Curricular Banse (BNCC), specific to the
discipline Physical Education.
Key words: Physical Education. Curriculum. Teaching-learning.
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1 INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, a Educação Física passou por diversas transformações,
resultados de influências políticas e culturais, não havendo consenso a respeito de
seus objetivos, principalmente no que se refere ao seu objeto de ensino (BETTI,
1991).
A Educação Física pode contribuir significativamente para o desenvolvimento
integral do aluno, oferecendo conteúdos contextualizados e significativos.
Dentre as principais concepções que influenciaram as transformações no
papel social da Educação Física, estão a higienista e a militarista, que consideram a
disciplina como uma atividade essencialmente prática, que não necessita de
fundamentação teórica para lhe dar suporte.
A partir de 1937, a disciplina foi incluída no currículo escolar como prática
educativa obrigatória e apresentava como principal objetivo o adestramento físico,
uma maneira de preparar a juventude para a defesa da nação e para o trabalho
(BRASIL, 1998).
Após o término da Segunda Guerra Mundial, período marcado por
significativas mudanças na sociedade brasileira, surgiram novas tendências para o
desenvolvimento educacional, incluindo-se a Educação Física neste contexto
(CASTELLANI, 1988).
Algumas décadas depois, a partir do golpe de 64, o foco da Educação Física
Escolar passou a ser a iniciação esportiva, abolindo-se totalmente o lúdico das aulas
em favor das tarefas esportivas mecânicas (BRACHT, 1989).
Com o fim do governo militar no Brasil, na década de 80, iniciou-se um novo
período de transformação, pautado por críticas e mudanças no modelo de Educação
Física escolar, buscando ter como referencial o esporte-educação, que tinha como
objetivo vivenciar o esporte a favor do bem estar do aluno, sem preocupações com o
rendimento.
A partir dos questionamentos sobre a hegemonia do esporte como conteúdo
da Educação Física Escolar, a disciplina sofreu novas transformações, e surgiram
novas abordagens como a crítico-superadora, crítico-emancipatória, psicomotora,
entre outras.
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Diante das diferentes abordagens pedagógicas aqui citadas, acredito que a
interdisciplinaridade surge como opção para dar um novo significado para a
Educação Física e também para o currículo escolar.
As práticas pedagógicas, em geral, seguem uma organização tradicional do
saber, dividida por disciplinas, que na grande maioria das vezes não interagem ou
conversam entre si. Nos discursos sobre a interdisciplinaridade, pode ser observada
a pouca clareza deste conceito (SANTOMÉ, 1998). Pombo, Guimarães e Levy
(1993), afirmam que a interdisciplinaridade não surge na escola como uma proposta
pedagógica apresentada, e sim como uma aspiração emergente dos próprios
professores.
A partir de uma proposta interdisciplinar, é possível estabelecer objetivos
comuns para as disciplinas, promovendo aproximação, diálogo, integração e
também ações cooperativas entre as áreas do conhecimento. Busca-se com a
interdisciplinaridade, uma nova abordagem, diminuindo o distanciamento imposto
pela divisão do currículo escolar em disciplinas.
A presente pesquisa pretende identificar se interdisciplinaridade está presente
na prática dos professores de Educação Física, buscando evidenciar a importância
da disciplina no currículo escolar e, também, promover a interdisciplinaridade como
uma ferramenta de transformação para as práticas pedagógicas, abordando seus
princípios e conceitos. A partir do embasamento teórico, visa-se promover a
integração da Educação Física com as demais áreas do conhecimento, rompendo
as barreiras historicamente constituídas pela disciplinarização dos conteúdos.
A interdisciplinaridade apresenta-se hoje como uma oposição sistemática a
tradicional organização do saber (JAPIASSU, 1976).
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2 TRAJETÓRIA PROFISSIONAL

Aos 22 anos, iniciei meu exercício profissional como professor na área de
Educação Física, em fevereiro de 2005. Tudo era novo, o ambiente escolar pela
ótica de um então professor, o contato com os colegas de profissão, alguns com
anos de experiência, e eu, recém-formado, sentindo uma grande ansiedade e
bastante insegurança, ao iniciar minha caminhada com a árdua e nobre
responsabilidade de contribuir para a formação de jovens cidadãos.
No primeiro dia de aula, entrei na escola da rede pública municipal de Praia
Grande, com meu encaminhamento nas mãos e cheio de expectativas para o novo
desafio que estava prestes a enfrentar. Ao ser encaminhado pela diretora, recebi as
boas-vindas e fui apresentado aos colegas professores, que também foram bastante
receptivos. Em seguida, recebi a relação das turmas para as quais daria aulas e,
para minha surpresa, a estreia seria com uma turma da Educação Infantil, com
crianças de apenas 4 anos. Ao assimilar essa informação, comecei a me perguntar
que tipo de atividades crianças tão pequenas poderiam desenvolver durante as
aulas? A partir desse dia, entendi na prática o que ao longo dos quatro anos de
faculdade eu escutava dos professores: que a Educação Física não é simplesmente
brincar por brincar, ou jogar por jogar, sempre existe um objetivo a ser alcançado.
Após o primeiro dia de desafios e novidades, apresentei-me em uma segunda
unidade escolar, onde também iria exercer minhas funções de professor. Cumpri o
mesmo protocolo, me apresentei na secretaria e fui levado até a diretora, que estava
em sua sala. Ela, ao me ver, disse que ali não era permitida a permanência de
“alunos”, até que a funcionária me apresentou e esclareceu que eu seria o novo
professor de Educação Física. A diretora então colocou as mãos na cabeça e disse
que eu seria professor das sétimas e oitavas séries. A partir daí percebi que a função
de ensinar envolve inúmeros desafios, inclusive a desconfiança e incerteza
quanto a sua capacidade, principalmente no início de carreira.
A partir desse primeiro contato nas escolas, tomei como desafio a elaboração
de atividades que envolvessem os alunos de maneira prazerosa, e que também
desenvolvessem os conteúdos previstos nas diretrizes curriculares, procurando
sempre envolver o maior número possível de alunos.
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Desde o início, sempre trabalhei com as mais variadas faixas etárias, desde a
educação infantil, até a educação de jovens e adultos, sempre buscando
desenvolver

atividades

que

despertassem

o

interesse

dos

alunos,

independentemente da idade.
Ao longo de minhas leituras, na busca por novas propostas para as aulas,
deparei-me com algumas diferenças entre o que aprendi na faculdade, os
referenciais teóricos, e a realidade que eu estava vivenciando desde então.
A prática da Educação Física na escola ao longo dos tempos teve diferentes
objetivos e, ainda hoje, esses objetivos apresentam constantes mudanças, em
virtude do processo de transformação que ocorre no mundo atual.
A partir dessa constatação, procurei me aprofundar nas diretrizes curriculares
da Educação Física, e observei que boa parte de seus conteúdos era voltada para o
desenvolvimento físico e motor dos alunos, além de abordar brevemente temas
como saúde e estética.
Segundo Ferreira (2006), as habilidades motoras não são o objetivo terminal
da Educação Física, pois seus conteúdos podem e devem ser ampliados e melhor
explorados, tornando a aprendizagem mais significativa.
Na busca por atividades mais significativas para os alunos, comecei a agregar
conteúdos de outras disciplinas, de maneira informal, nas aulas de Educação Física
e, para minha surpresa, em várias atividades houve boa aceitação por parte dos
alunos. Foi então que comecei a me interessar pela interdisciplinaridade,
acreditando que ao estabelecer o diálogo entre as disciplinas, seria possível oferecer
atividades mais atrativas e relevantes para os alunos.
Em um primeiro momento, as atividades interdisciplinares que desenvolvi
foram elaboradas apenas por mim, sem contar com a colaboração de outros
professores; fato que me obrigou a pesquisar também sobre os conteúdos das
disciplinas que seriam agregados às atividades das aulas de Educação Física.
A experiência trouxe resultados satisfatórios, mas era possível melhorar ainda
mais as propostas para as aulas. Para isso, era necessária a participação dos
professores das outras disciplinas integrantes do currículo escolar.
Disposto a enriquecer ainda mais as atividades, comecei a buscar referências
sobre interdisciplinaridade. Percebi que promover o diálogo entre as disciplinas é
fundamental para uma aprendizagem mais significativa, já que segundo Fazenda
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(2013), o currículo organizado por disciplinas conduz o aluno apenas a um acúmulo
de informações que nem sempre terão relevância em suas práticas diárias.
Consciente de que o diálogo entre as disciplinas apresenta-se como fator
determinante para uma proposta de trabalho mais significativa, tentei envolver
alguns colegas e a equipe gestora das escolas em que atuava, incentivando o
desenvolvimento de propostas de trabalho integradas, que permitisse o trabalho de
forma conjunta das nossas disciplinas. No entanto, não obtive muito sucesso nas
primeiras tentativas. Diante do pouco interesse por parte dos colegas, constatei que
o tema interdisciplinaridade, era discutido, mas a grande maioria não sabia bem
como desenvolvê-lo. Os poucos professores que se propuseram a desenvolver
propostas não sabiam bem como executá-las.
Com o diagnóstico dessa realidade, venho buscando, ao longo dos anos,
dentro da minha prática, sempre desenvolver atividades interdisciplinares, por meio
da contextualização dos conteúdos desenvolvidos, com a finalidade de agregar o
maior número de alunos e professores, e proporcionar sempre uma aprendizagem
mais significativa.
O esforço rendeu frutos, pois no ano de 2014 fui convidado a apresentar uma
das minhas experiências com a interdisciplinaridade, na Semana da Educação,
evento promovido para os educadores da rede municipal de ensino de Santos.
Pude, então, compartilhar uma atividade que desenvolvi com alunos do 5º ano do
Ensino Fundamental.
A oportunidade de compartilhar minha proposta de ensino estimulou-me ainda
mais e, no ano de 2014, tive a chance de atuar como coordenador de núcleo do
Programa Segundo Tempo, promovido pelo governo federal, e que tem como uma
de suas diretrizes o desenvolvimento do esporte educacional, contexto favorável
para a elaboração de atividades inovadoras. Este programa apresentava diretrizes
um pouco mais flexíveis do que as da educação básica convencional, fato que me
permitiu elaborar e desenvolver atividades que contemplassem as práticas
interdisciplinares. Acredito que ao final do trabalho, obtive um resultado bastante
satisfatório, já que pude observar um avanço significativo na participação dos alunos
nas atividades, além de visível melhora do comportamento social dos alunos,
englobando também o aspecto físico e motor.
Após essas experiências, passei a considerar a interdisciplinaridade parte
integrante e permanente dos meus planejamentos. A partir de propostas de trabalho
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que integrem as disciplinas de maneira contextualizada, acredito ser possível
oferecer aos alunos uma aprendizagem efetivamente significativa.
A partir do segundo semestre do curso de Mestrado Profissional em Práticas
Docentes, pude ampliar minha visão sobre a Educação Física e sua função
pedagógica dentro da escola. Com o amparo legal estabelecido pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, em seu artigo 26, mais
especificamente no inciso 3º que aponta a Educação Física como “componente
curricular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental”, a disciplina
consolidou-se como parte integrante do processo educacional.
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3 INTERDISCIPLINARIDADE: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS

Questões relativas à interdisciplinaridade mostram-se cada vez mais
presentes nos debates dentro da educação, pois proporcionam a integração de
aprendizagens e conhecimentos, influenciando diretamente na prática social
cotidiana dos alunos. O diálogo entre as disciplinas promove a interação entre
professores, alunos e conhecimento, construindo o saber como uma ação mútua.
A interdisciplinaridade revela-se um movimento cada vez mais frequente na
prática pedagógica e nas discussões na área da educação, pois busca proporcionar
a integração de aprendizagens e conhecimentos, influenciando diretamente na
prática social cotidiana dos alunos.
Gadotti afirma que:
A interdisciplinaridade, como questão gnosiológica, surgiu no final do
século passado, pela necessidade de dar uma resposta à
fragmentação causada por uma epistemologia de cunho positivista.
As ciências haviam-se dividido em muitos ramos e a
interdisciplinaridade restabelecia, pelo menos, um diálogo entre elas,
embora não resgatasse ainda a unidade e a totalidade (GADOTTI,
2004, p. 1).

No campo da educação, o movimento interdisciplinar surgiu na Europa, com
mais força na França e na Itália, na década de 1960, época em que os movimentos
estudantis reivindicavam um novo estatuto para as universidades e escolas
(FAZENDA, 1994, p.18).
O conceito de interdisciplinaridade vem sendo discutido fortemente no âmbito
da educação, porém não existe ainda um significado preciso aceito por professores
e pesquisadores.
“[...] o significado da palavra interdisciplinaridade é objeto de
significativas flutuações: da simples cooperação de disciplinas ao seu
intercâmbio mútuo e integração recíproca ou, ainda a uma integração
capaz de romper a estrutura de cada disciplina e alcançar uma
axiomática comum” (POMBO, GUIMARÃES E LEVY, 1994 p.10).

Japiassu (1976, p.74) afirma que “a interdisciplinaridade se caracteriza pela
intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das
disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa”.
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A interdisciplinaridade pode ser compreendida como sendo a troca, a
reciprocidade entre as disciplinas, ou ciências, ou melhor, áreas do conhecimento.
(FERREIRA, apud FAZENDA, 1993, p. 21-22).
Segundo Pombo, Guimarães e Levy (1994):
Por interdisciplinaridade, deverá então entender-se qualquer forma
de combinação entre duas ou mais disciplinas com vista à
compreensão de um objeto a partir da confluência de pontos de vista
diferentes e tendo como objetivo final a elaboração de uma síntese
relativa ao objeto comum (POMBO, GUIMARÃES e LEVY, 1994, p.
13).

A ideia de integração torna a proposta de trabalho pedagógico mais rico e
relevante e, segundo Japiassu (1976), pode incentivar os docentes a reorientar seus
estudos e práticas, ocasionando um aumento do interesse e da curiosidade por
parte de alunos e também dos professores, ao vincular uma ou mais disciplinas
durante as práticas pedagógicas, contribuindo com o processo de construção do
conhecimento.
Para Thiesen (2008), apud Alves (2010):
A interdisciplinaridade é um movimento importante de articulação
entre o ensinar e o aprender, compreendida como formulação teórica
e assumida como atitude. Tem a potencialidade de auxiliar os
educadores e as escolas na ressignificação do trabalho pedagógico,
em termos de currículo de métodos, de conteúdos, de avaliação e
nas formas de organização dos ambientes para a aprendizagem
(THIESEN 2008 apud ALVES 2010, p. 36).

Segundo Rojas (1998), a interdisciplinaridade:
Não propõe a eliminação da disciplinaridade, mas a questiona e a
relê em um contexto mais amplo. Desvela que o conhecimento não
resulta de um simples contemplar, nem apenas de um refletir; mas de
um agir, de um analisar o que é criado... De uma atitude..(ROJAS,
1998, p.29).

A interdisciplinaridade não almeja apenas a integração de conteúdos, mas
sim promover a construção de um conhecimento global, eliminando as barreiras
entre as disciplinas. Sua característica articuladora busca romper com modelos
tradicionais, traduzindo na prática um trabalho colaborativo, coletivo e solidário.
De acordo com Morin (2000), as disciplinas como estão estruturadas só
servirão para isolar os objetos do seu meio e isolar partes de um todo. A educação
deve romper com essas fragmentações para mostrar as correlações entre os
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saberes, a complexidade da vida e dos problemas que hoje existem. Caso contrário,
será sempre ineficiente e insuficiente para os cidadãos do futuro.
Ainda que o termo interdisciplinaridade não tenha um sentido único, é
possível afirmar que existe uma compreensão comum entre os teóricos, estudiosos
do tema, sobre a necessidade de relacionar sentidos e significados na construção de
conhecimentos, buscando um saber mais completo e integrado.
Portanto, em uma primeira aproximação, a interdisciplinaridade se define e se
elabora por uma crítica das fronteiras das disciplinas, de sua compartimentação,
proporcionando uma grande esperança de renovação e mudança (JAPIASSU, 1976,
p.54).

3.1 O Sentido da Interdisciplinaridade

O mundo globalizado atual coloca-nos frente a diversos desafios e, no campo
da educação, essa realidade não é diferente, fato que obriga os educadores a
buscar novas estratégias para proporcionar aos alunos um aprendizado que seja
efetivamente significativo.
A educação escolar, caracterizada pela disciplinarização dos conteúdos,
dificulta a articulação dos conhecimentos das diferentes áreas do conhecimento.
Nesse sentido, “[...] a interdisciplinaridade representa a possibilidade de promover a
superação da dissociação das experiências escolares entre si, como também delas
com a realidade social” (LUCK, 2013, p.43). Essa afirmação reforça a importância de
oferecer aos alunos práticas e vivências que sejam significativas para o seu contexto
social.
Ferreira (2006) aponta que:
A tendência fragmentadora e desarticulada do processo de
construção do conhecimento, que colabora com a divisão do
pensamento e do conhecimento, coloca a pesquisa e o ensino como
processo reprodutor de um saber parcelado que, consequentemente,
muito tem refletido na profissionalização, nas relações interpessoais,
no fortalecimento da predominância reprodutivista e na
desvinculação do conhecimento global da sociedade (FERREIRA,
2006 p.31).
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Japiassu (1976, p. 54) afirma que “independentemente das motivações
daqueles que defendem a interdisciplinaridade, o fato é que esta se apresenta, hoje,
como uma oposição sistemática a um tipo tradicional de organização do saber [...]”.
Para Ferreira (2006, p.32):
O pensar e o agir interdisciplinar se apoiam no princípio de que
nenhuma fonte de conhecimento é em si mesma completa e que,
pelo diálogo com outras formas de conhecimento, de maneira a se
interpenetrarem, surgem novos desdobramentos na compreensão da
realidade de sua representação (FERREIRA, 2006 p.32).

Santomé (1998) apud Alves (2010) trata a interdisciplinaridade como fruto das
necessidades do século XX, momento em que, reféns da globalização, as indústrias
necessitadas de pessoas com capacitação diversificada, lançaram críticas ao
sistema educacional, especialmente à formação profissional especializada.
Nesse contexto, é possível constatar que o diálogo é o fio condutor da prática
escolar, criando assim uma abordagem pedagógica interdisciplinar. Busca-se, a
partir do diálogo, despertar em professores e alunos um interesse em aplicar os
conhecimentos de sua disciplina a uma outra.
Na visão de Santomé (1998):
O mundo atual precisa de pessoas com uma formação cada vez
mais polivalente para enfrentar uma sociedade na qual a palavra
mudança é um dos vocábulos mais frequentes e onde o futuro tem
um grau de imprevisibilidade como nunca em outra época da história
da humanidade (SANTOMÈ, 1998, p.45).

É importante ressaltar que a interdisciplinaridade não pretende desvalorizar
as disciplinas e nem o conhecimento por elas produzido. A intenção é possibilitar o
desenvolvimento dos saberes disciplinares de forma que possam se articular e
consequentemente oferecer um

conhecimento mais completo

e

dinâmico,

acompanhando o processo de globalização presente na sociedade.

3.2 A Interdisciplinaridade nos PCNs

A interdisciplinaridade é uma temática frequente nos discursos da educação
contemporânea, mas apesar dessa realidade, sua compreensão apresenta um
desafio aos educadores. O termo é polissêmico e vem sendo discutido mais
amplamente pelos pesquisadores.
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Nos textos dos PCNs para o ensino fundamental I (1ª a 4ª série), a
interdisciplinaridade aparece com diferentes significados e muitas vezes não
aprofundam teoricamente o tema, obrigando os professores a iniciar uma busca pelo
entendimento sobre a temática e também por possibilidades de exercê-la.
Falando especificamente dos PCNs do ensino Fundamental para a área de
Educação Física, após uma breve varredura digital no arquivo, constata-se que o
termo interdisciplinaridade não é citado em nenhum momento.
No documento das ciências naturais, a interdisciplinaridade é tratada de
maneira mais clara e objetiva, possibilitando ao professor um melhor entendimento
sobre seu papel e sua aplicação.

A produção de programas pela justaposição de conteúdos de
Biologia, Física, Química e Geociências começou a dar lugar a um
ensino que integrasse os diferentes conteúdos, buscando-se um
caráter interdisciplinar, o que tem representado importante desafio
para a didática da área (BRASIL, 1997c, p.20).

Em outro momento, o referido documento cita a questão da organização do
currículo da disciplina por blocos de conteúdos, o que facilita a articulação dos
conteúdos de maneira interdisciplinar.
Brasil (1997c) pontua que:
A opção por organizar o currículo segundo temas facilita o tratamento
interdisciplinar das Ciências Naturais. É também mais flexível para se
adequar ao interesse e às características do aluno, pois é menos
rigorosa que a estrutura das disciplinas. Os temas podem ser
escolhidos considerando-se a realidade da comunidade escolar, ou
seja, do contexto social e da vivência cultural de alunos e
professores (BRASIL, 1997c, p.34).

Nos PCNs de Arte, a questão da interdisciplinaridade também é abordada,
sugerindo que o professor promova ações interdisciplinares dentro da própria
disciplina, trabalhando projetos, conforme propõe a redação do texto:
Por exemplo, se Artes Visuais e Teatro forem eleitos respectivamente
na primeira e segunda séries, as demais formas de arte poderão ser
abordadas em alguns projetos interdisciplinares, em visitas a
espetáculos, apresentações ou apreciação de reproduções em
vídeos, pôsteres, etc. A mesma escola trabalhará com Dança e
Música nas terceira e quarta séries, invertendo a opção pelos
projetos interdisciplinares (BRASIL, 1997d p.71).
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Nos textos que tratam dos Temas Transversais, a interdisciplinaridade
também está presente, mais especificamente nos temas Ética e Pluralidade Cultural.
No

documento

que

apresenta

o

tema

transversal

Ética,

o

termo

interdisciplinaridade é abordado fazendo menção à relação entre diferentes campos
do conhecimento.
A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes
campos de conhecimento, produzida por uma abordagem que não
leva em conta a inter-relação e a influência entre eles — questiona a
visão compartimentada (disciplinar) da realidade sobre a qual a
escola, tal como é conhecida, historicamente se constituiu. Referese, portanto, a uma relação entre disciplinas (BRASIL, 1997e, p.31).

Já no tema Pluralidade Cultural, a redação do texto afirma que seu campo de
estudos tem caráter interdisciplinar.
Para informar adequadamente a perspectiva de ensino e
aprendizagem é importante esclarecer o caráter interdisciplinar que
constitui o campo de estudos teóricos da Pluralidade Cultural. A
fundamentação ética, o entendimento de preceitos jurídicos,
incluindo o campo internacional, conhecimentos acumulados no
campo da História e da Geografia, noções e conceitos originários da
Antropologia, da Linguística, da Sociologia, da Psicologia, aspectos
referentes a Estudos Populacionais, constituem uma base sobre a
qual se opera tal reflexão que, ao voltar-se para a atuação na escola,
deve ter cunho eminentemente pedagógico (BRASIL, 1997f, p.29).

Nos PCNs do ensino fundamental II (5ª a 8ª série), a interdisciplinaridade
também está presente em diferentes documentos, conforme veremos a seguir.
No campo das ciências naturais, os PCNs colocam a interdisciplinaridade
como alternativa para superar a abordagem fragmentada existente na área, como
observamos neste trecho:
Buscando superar a abordagem fragmentada das Ciências Naturais,
diferentes propostas têm sugerido o trabalho com temas que dão
contexto aos conteúdos e permitem uma abordagem das disciplinas
científicas
de
modo
interrelacionado,
buscando-se
a
interdisciplinaridade possível dentro da área de Ciências Naturais
(BRASIL, 1998c, p.27).

Em relação ao trabalho por eixos temáticos sugerido pelos PCNs, as Ciências
Naturais orientam que o trabalho do professor pode promover a interdisciplinaridade
quando:
A opção do professor em organizar os seus planos de ensino
segundo temas de trabalho e problemas para investigação facilita o
tratamento interdisciplinar das Ciências Naturais. É uma prática que,
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nesta área, já vem se tornando frequente e é recomendável, pois
permite a organização de conteúdos de modo flexível e compatível
com os seus critérios de seleção (BRASIL, 1998c, p.36).

No documento referente à área de Matemática, a interdisciplinaridade
aparece num primeiro momento quando o texto relaciona a disciplina com o tema
transversal Meio Ambiente, e posteriormente no bloco de conteúdo denominado
tratamento da informação, sugerindo a relação de área como História e Geografia e
os temas transversais Saúde e Meio Ambiente e Trabalho e Consumo. Levando-se
em conta a relevância da disciplina para o currículo escolar, a questão da
interdisciplinaridade poderia ser melhor explorada e aprofundada.
Em relação ao tema transversal Meio Ambiente, o texto aponta que:
A compreensão das questões ambientais pode ser favorecida pela
organização de um trabalho interdisciplinar em que a Matemática
esteja inserida. A quantificação de aspectos envolvidos em
problemas ambientais favorece uma visão mais clara deles,
possibilitando tomar decisões e fazer intervenções necessárias
(reciclagem e reaproveitamento de materiais, por exemplo) (BRASIL,
1998b, p.31).

Ainda na área da Matemática, os conteúdos do bloco Tratamento da
Informação, a redação do texto sugere que o professor relacione outras áreas do
conhecimento e temas transversais aos conteúdos da Matemática, conforme segue:
Os conteúdos do bloco Tratamento da Informação podem ser
explorados em projetos mais amplos, de natureza interdisciplinar,
que integrem conteúdos de outras áreas do currículo, como a
História e a Geografia, além da Matemática e os temas como Saúde
e Meio Ambiente. O tema Trabalho e Consumo, por exemplo, é um
bom eixo para articular um desses projetos, uma vez que esse
assunto é de grande interesse dos alunos, principalmente os de
quarto ciclo, que começam a tomar algumas decisões em relação ao
seu encaminhamento profissional (BRASIL, 1998d, p.138).

Nos PCNs de História, o professor também é orientado a trabalhar por eixos
temáticos, dando um tratamento interdisciplinar aos conteúdos da disciplina.
A partir de problemáticas amplas optou-se por organizar os
conteúdos em eixos temáticos e desdobrá-los em subtemas,
orientando estudos interdisciplinares e a construção de relações
entre acontecimentos e contextos históricos no tempo. (BRASIL,
1998d, p.46).
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Em relação à didática a ser adotada pelo professor, o documento afirma que
as responsabilidades sociais e educacionais não devem ser transferidas em sua
totalidade para o material didático.
O docente precisa ter claro que cabe a ele desenvolver o esforço de
saber os rumos do trabalho pedagógico, considerando que cada
grupo de aluno é único e especial; ele mesmo está em processo de
formação permanente, na medida em que incorpora novos saberes e
experiência à sua prática; a educação está em contínua
transformação e construção; existem problemáticas novas e antigas
na realidade escolar que precisam ser encaradas e avaliadas; a
escola é um espaço de formação geral e interdisciplinar; o saber
histórico escolar requer diálogos com o conhecimento histórico
científico, com educadores, com a realidade social etc. (BRASIL,
1998d, p.81).

Observa-se que a interdisciplinaridade é uma temática presente nos textos
dos PCNs, tanto no ensino fundamental I quanto no ensino fundamental II e também
nos Temas Transversais; porém, nem sempre de maneira clara e objetiva.
Nos documentos referentes à área da Educação Física, a interdisciplinaridade
não aparece explicitamente, mas pode-se observar que a divisão de conteúdos por
blocos, por exemplo, permite ao professor articular os conhecimentos de diferentes
conjuntos, trabalhando de maneira interdisciplinar dentro da própria área.
Entende-se que nos textos dos PCNs de algumas áreas do conhecimento, a
questão da interdisciplinaridade é tratada de maneira mais objetiva, enquanto que
em outras como a Educação Física, a temática fica muito implícita. Diante dessa
observação, torna-se pertinente questionar se a interdisciplinaridade sugerida pelos
PCNs é direcionada a todas as disciplinas do currículo escolar.

3.3 O Currículo Escolar e a Interdisciplinaridade
Para se discutir a educação, inevitavelmente deve-se abordar a questão do
currículo que, de acordo com Paro (2011), tem permanecido com a mesma
configuração há muitas décadas, mantendo sua forma verbalista e restringindo seu
conteúdo às disciplinas tradicionais, adstritas a conhecimentos e informações.
Ainda segundo Paro (2011):
A sociedade mudou, novos direitos políticos, civis e sociais foram
alcançados ou entraram na pauta de reivindicações, mas a
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concepção de currículo e daquilo que é necessário para a formação
humano-histórica dos cidadãos continua a mesma (PARO, 2011,
p.487).

O currículo escolar é estruturado como um conjunto de disciplinas que tem
seus saberes conduzidos por profissionais (especialistas) habilitados e certificados
para

transmitir determinados conhecimentos,

consolidando o

processo

de

escolarização.
Os currículos escolares estão formados por uma soma de disciplinas
selecionadas sobre relativos critérios de importância e organizados
sob parâmetros estritamente disciplinares. Seleção que na maioria
dos planos oficiais de estudo do mundo concretiza-se em um
conjunto de disciplinas isoladas em que se dá uma maior ênfase a
umas sobre as outras, nas quais a estrutura interna de cada uma
delas segue a lógica disciplinar (ZABALA, 2002, p.18).

Paro (2011) afirma que:
[...] pouca atenção à importância do currículo para a efetiva
qualidade tanto as políticas públicas quanto boa parte da academia
parecem dar do ensino, preferindo pautar suas iniciativas e análises
quase exclusivamente nos resultados das avaliações em massa, que
privilegiam a aferição de conhecimentos “adquiridos”, sem grande
atenção para a cultura em seu sentido pleno (PARO, 2011, p. 487).

Segundo Arroyo (2000):
As escolas continuam muito isoladas e seus mestres também
Isolados atrás de grades curriculares. Os professores conhecem a
realidade que cerca a escola, vão às ruas, mas quando voltam à
escola “voltam às grades curriculares, ao isolamento das aldeias de
suas áreas e disciplinas (ARROYO, 2000, p. 191).

Diante desse contexto, é possível observar que a formatação atual do
currículo escolar não parece ser a ideal para que os estudantes possam se
desenvolver integralmente. Corroborando com essa opinião, Paro (2011) afirma que:
[...] o currículo é um dos aspectos que mostram mais enfaticamente
como a escola tradicional tem privilegiado uma dimensão
“conteudista” do ensino, que enxerga a instituição escolar como mera
transmissora de conhecimentos e informações (PARO, 2011, p.487).

O autor defende a relevância de se pensar na reformulação do currículo
escolar sob uma perspectiva mais ampla que contemple a formação integral dos
educandos, observando a importância dos conteúdos das disciplinas tradicionais
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que são importantes para a formação dos indivíduos e não podem e, nem devem de
maneira alguma, ser minimizados.
A partir de um olhar crítico em relação a esse contexto, alguns autores
propõem a interdisciplinaridade como alternativa que leva a um novo entendimento
sobre a construção do currículo e da maneira como são conduzidas as relações
sociais dentro no âmbito escolar.
Para Pereira (2014):
Caso se concorde que existe um a priori emocional que estabelece
condições para possibilitar o conhecimento humano, o tratamento
fragmentado, linear e mecânico dado aos conhecimentos, na forma
disciplinar, no currículo, não parece favorecer essa condição. Dentro
de propostas educacionais, algumas lançam um olhar diferenciado
sobre a educação, proporcionando um caminho diferente daquele
construído pelo olhar disciplinar. A interdisciplinaridade vem constituir
este caminho. Entendo a interdisciplinaridade como uma ação
conjunta entre os professores e suas disciplinas, visando a
compreensão do todo que constitui o conhecimento. As partes são
ressignificadas quando trabalhadas na perspectiva de integrar o todo,
abandonando a visão de um conhecimento que tem o fim em si
mesmo. Porém, a interdisciplinaridade é mais do que isto, é lançar
uma visão diferenciada sobre o próprio mundo e entender que ele só
pode ser compreendido em sua totalidade e complexidade. É
perceber que os problemas do mundo perpassam questões simples,
possuindo múltiplas influências, e, desta forma, também requerem
soluções que percebam a sua complexidade. É superar a
consciência ingênua, adotando uma consciência crítica, que
demanda não apenas o conhecimento da realidade, mas a sua
análise e as razões de ser dos problemas para poder se constituir em
ações transformadoras da realidade (PEREIRA, 2014, p.36).

Acredita-se que a interdisciplinaridade é uma possibilidade de intervenção no
currículo escolar. A partir da aproximação e do diálogo entre as áreas do
conhecimento é possível ressignificar os conteúdos já estudados e, com base
nessas experiências, tornar o aprendizado mais rico e complexo, estabelecendo
uma nova relação entre alunos, professores e o mundo.
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4 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E SEU CONTEXTO HISTÓRICO NO BRASIL

De acordo com Ramos (1982), a Educação Física no âmbito escolar tornouse obrigatória a partir da Reforma Couto Ferraz em 1851, fato que gerou bastante
contrariedade por parte dos pais que não aceitavam a ideia de ver seus filhos
desenvolvendo atividades sem caráter intelectual. Em relação aos meninos, a
tolerância era um pouco maior; já em relação às meninas, alguns pais chegaram a
proibir a participação de suas filhas nas aulas (BRASIL, 1997).
Em 1882, Rui Barbosa lançou seu parecer sobre a Reforma Leôncio de
Carvalho, no qual defendia a inclusão da ginástica nas escolas e a equiparação dos
professores de ginástica aos das outras disciplinas (BRASIL, 1997).
Segundo Darido (2003), neste primeiro momento, a ginástica era o conteúdo
dominante no primário, e a dança no secundário, e os principais métodos ginásticos
eram o Sueco, o Francês e o Alemão.
A partir de 1900, o sistema educacional sofreu grande influência dos métodos
ginásticos e da instituição militar. Esse influxo tornou-se perceptível já que as
atividades eram totalmente práticas, bastante semelhantes às da instituição física
militar, sendo que a formação de professores, na época, era realizada na escola de
educação física do exército (COLETIVO DE AUTORES, 2009).
Outra perspectiva presente era a higienista que atribuía à Educação Física a
função de formar corpos saudáveis, fortes, sendo o exercício físico utilizado para a
manutenção da higiene física e moral (DARIDO e RANGEL, 2005). Já a concepção
militarista utilizava as atividades físicas de maneira sistematizada e a educação do
corpo servia à promoção de saúde, ao desenvolvimento da força, além de ser
baseada no patriotismo, com a redefinição de padrões, fundamentando-se na
conduta física, moral e intelectual (CASTELLANI, 1988).
No cenário do pós-guerra, o esporte dá um salto quantitativo, e passa a ser
um dos principais, senão o principal componente da Educação Física Escolar. O
método da Educação Física Desportiva Generalizada, teve como maior incentivador
o francês Auguste Listello (COLETIVO DE AUTORES, 2009).
Entre o final da Segunda Guerra Mundial e o início da década de 60, houve
um grande debate sobre o sistema educacional brasileiro, e a Educação Física teve,
entre outras atribuições, a função de fortalecer o trabalhador, melhorando sua
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capacidade produtiva, contribuindo com o processo de industrialização e
urbanização (BRASIL, 1997).
Após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1961, que
determinava a obrigatoriedade da Educação Física para o ensino primário e médio,
o esporte passou a ocupar cada vez mais espaço nas aulas de Educação Física
(BRASIL, 1997).
O governo investia muito no esporte, buscando fazer da Educação Física um
sustentáculo ideológico, visando ao sucesso em competições esportivas de alto
nível e, consequentemente, à promoção de um clima de prosperidade e
desenvolvimento (DARIDO e RANGEL, 2005).
Nessa fase. aboliu-se totalmente o lúdico das aulas em favor das tarefas
esportivas mecânicas (BRACHT, 1989). Foi durante esse momento, por influência do
tecnicismo na educação, que o esporte de rendimento marcou presença na história
da Educação Física Escolar, com a aplicação de métodos extremamente diretivos,
baseados na repetição mecânica dos movimentos esportivos (DARIDO, 2003).
A partir da década de 1980, o modelo esportivista proposto pelo governo não
se consolidou, sendo bastante questionado e criticado (DARIDO e RANGEL, 2005).
Iniciou-se, então, uma profunda crise de identidade nos pressupostos e no próprio
papel da Educação Física, originando uma mudança significativa nas políticas
educacionais: a Educação Física escolar passou a priorizar o segmento dos anos
iniciais do ensino fundamental e também a educação infantil, o que alterou o
enfoque para o desenvolvimento psicomotor do aluno, confiscando da escola a
função de promover os esportes de alto rendimento (BRASIL, 1997).
Surgem, a partir de 1990, algumas metodologias de ensino que almejam
promover a socialização do conhecimento construído pelo homem, a respeito do
esporte e dos demais temas da cultura corporal, de forma contextualizada e crítica,
utilizando-se da ludicidade e se distanciando do conceito de rendimento presente no
esporte competitivo (COLETIVO DE AUTORES, 2009).
A abordagem crítico-superadora é uma das metodologias de destaque e
preconiza que o esporte deve ser visto como fenômeno social que precisa ter suas
regras e valores questionados, não restringindo seu ensino a gestos técnicos
(COLETIVO DE AUTORES, 2009).
Outra concepção que também ganhou visibilidade foi a crítico emancipatória,
a qual segundo Kunz (1994) busca alcançar por meio do movimento humano o
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desenvolvimento de algumas competências como autonomia, competência objetiva
e social, apresentando ao aluno o conhecimento cultural e historicamente
acumulado para ser estudado com criticidade.
A perspectiva pedagógica saúde renovada, busca evidenciar aspectos
conceituais relacionados à aquisição de uma vida saudável (DARIDO e RANGEL,
2005).
As abordagens citadas e diversas outras, embora possuam enfoques
científicos diferenciados entre si, têm em comum a busca de uma Educação Física
que articule as múltiplas dimensões do ser humano (BRASIL, 1997).

4.1 Concepções e Abordagens Pedagógicas da Educação Física Escolar

Ao longo do tempo, a Educação Física passou por inúmeras mudanças, por
conta de influências políticas e culturais, fato que contribuiu diretamente para a não
existência de um consenso sobre o seu real objetivo dentro do âmbito escolar.
Atualmente, coexistem na área da Educação Física diversas concepções que,
em determinados momentos históricos, influenciaram a prática dos profissionais da
área. Não existe concordância quanto a uma concepção “ideal” para ensinar
Educação Física.
Busco aqui apresentar as abordagens pedagógicas que, a meu ver,
influenciaram mais sensivelmente o campo da Educação Física, abordando suas
principais características.

Quadro 1 – Principais Características das Concepções/Abordagens
Pedagógicas na Educação Física Escolar.
Concepção/ Abordagem

Finalidade

Conteúdos

Higienista

Melhoria das condições
de saúde

Ginástica
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Militarista

Esportivista

Desenvolvimento físico,
psíquico, social e moral

Ginástica
Jogo esportivo

Rendimento

Esporte

Iniciação esportiva
Performance

Psicomotora

Educação Psicomotora

Lateralidade
Consciência corporal
Coordenação Motora

Desenvolvimentista

Desenvolvimento motor

Habilidades
locomotoras,
manipulativas e de
estabilidade

Construtivista

Construção do
conhecimento

Brincadeiras e jogos
populares

Resgate da cultura
popular
Crítico-superadora

Transformação social

Conhecimentos
sobre jogo, esporte,
dança e
ginástica

Crítico-emancipatória

Transformação social

Conhecimentos
sobre jogo, esporte,
dança e
ginástica

Saúde renovada

Melhorar a saúde

Conhecimento e
exercícios físicos
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PCN

Introduzir o aluno na
Esportes, jogos,
esfera da cultura corporal
lutas, ginástica,
do movimento
atividades rítmicas e
expressivas e
conhecimentos
sobre o corpo

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Darido e Rangel (2005, p.73).

4.1.1 Concepção higienista

De acordo com Darido (2003), a perspectiva higienista passou a ser a
concepção dominante na Educação Física em meados da década de 30 e tinha
como preocupação principal estimular bons hábitos de higiene e saúde, buscando o
desenvolvimento do físico e da moral a partir dos exercícios físicos.
Kravchychyn et al. (2011, p.108) afirma que “a Educação Física higienista
pretendia mostrar a necessidade e a possibilidade de resolver o problema da saúde
pública por meio da educação”.
Segundo Ghiraldelli Junior (2003), a Educação Física higienista exercia:
[...] um papel fundamental na formação de homens e mulheres
sadios, fortes, dispostos à ação. Mais do que isso, a Educação Física
não se responsabiliza somente pela saúde individual das pessoas.
Em verdade, ela age como protagonista num projeto de "assepsia
social". Desta forma, para tal concepção a ginástica, o desporto, os
jogos recreativos etc. devem, antes de qualquer coisa, disciplinar os
hábitos das pessoas no sentido de levá-las a se afastarem de
práticas capazes de provocar a deterioração da saúde e da moral, o
que "comprometeria a vida coletiva" (GHIRALDELLI JUNIOR, 2003,
p.17).

Os ambientes escolares eram divididos em masculinos e femininos, e a
concepção higienista objetivava o preparo dos meninos para a produção industrial e
as meninas tinham sua formação voltada para as tarefas do lar (KRAVCHYCHYN,
2011).
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4.1.2 Concepção militarista

Kravchychyn (2011), afirma que as primeiras escolas para formação de
instrutores de Educação Física foram militares, e que esses passaram a
desempenhar a função de professores ou instrutores de ginástica, dando
continuidade ao princípio higienista.
Ghiraldelli Junior (2003) esclarece que:
Não se deve confundir a Educação Física Militarista com a Educação
Física Militar. Apesar de, no caso concreto, ambas estabelecerem
ligações, a Educação Física Militarista não se resume numa prática
militar e de preparo físico. É, acima disso, uma concepção que visa
impor a toda a sociedade padrões de comportamento estereotipados,
frutos da conduta disciplinar própria ao regime de caserna
(GHIRALDELLI JUNIOR, 2003 p.18).

Dentro da concepção militarista, os objetivos da Educação Física escolar
buscavam a formação de uma geração forte e sadia, capaz de resistir a longas
jornadas de trabalho e também preparar os alunos para a defesa do país, como
ressalta Beltrami apud Kravchychyn (2011):
[...] a prática de exercícios físicos era atividade obrigatória para a
formação de milícias e os objetivos daquelas visavam à preparação
do “agon”. Por falta até mesmo de formação adequada, muitos
professores, chamados no passado de “instrutores”, aplicavam para
crianças na escola, exercícios passados nos quartéis (BELTRAMI,
2001 apud KRAVCHYCHYN, 2011, p. 110).

As concepções higienista e militarista consideravam a Educação Física uma
disciplina essencialmente prática, não necessitando de uma fundamentação teórica
que proporcionasse suporte a suas práticas. Por isso não existia distinção evidente
entre a Educação Física e a instrução militar. Para ensinar Educação Física bastava
ter sido um praticante (DARIDO e RANGEL, 2005).
O principal conteúdo da Educação Física na época era a ginástica, que
passou a ser sistematizada a partir dos chamados métodos ginásticos, que tinham:
[...] como autores mais conhecidos o sueco P. H. Ling. o francês
Amoros e o alemão A. Spiess, com contribuições advindas também
de fisiologistas como G. Demeny, E. Marey, médicos como P. Tissié e
ainda professores de música como J. Dalcroze (COLETIVO DE
AUTORES, 1992, p. 52).
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Após as grandes guerras, o modelo americano denominado Escola Nova,
concepção proposta pelo norte-americano John Dewey, passou a influenciar o
discurso da educação e especificamente da Educação Física.
Para Libâneo (2014), o movimento da Nova Escola buscava:
[...] ajustar a educação ao modelo de desenvolvimento urbanoindustrial que se implantava no país. Denunciava a velha estrutura
educacional, conservadora e elitista, propondo uma escola que
viesse contribuir para a preparação dos alunos à realidade social em
mudança, de fato, a consolidação da economia capitalista (LIBÂNEO,
2014, p.62)

Segundo Darido (2003), no campo da Educação Física, a Escola Nova
influenciou seu discurso, que passou da valorização do aspecto biológico para o
sociocultural, porém sua prática permanecia inalterada.
Contudo, a proposta escola-novista explicita formas de pensamento
que, aos poucos, alteram a prática da Educação Física e a postura
do professor. Esse movimento conhece o auge no início da década
de 60, e passa a ser reprimido a partir da instalação da ditadura
militar no nosso país (DARIDO e RANGEL, 2005, p.3).

As mudanças foram acontecendo lentamente, mas fica claro que o modelo
higienista não acabou com a chegada da concepção militarista, que perdurou por
várias décadas influenciando outras tendências educacionais.

4.1.3 Concepção esportivista

As abordagens até aqui descritas seguiram influenciando a prática da
Educação Física na escola, reforçadas pela propaganda internacional da Segunda
Guerra Mundial, até a década de 60, quando os militares assumiram o poder do país
em 1964 (DARIDO e RANGEL, 2005).
Surgem então novas tendências na disputa do protagonismo dentro das
instituições escolares, entre elas o Método da Educação Física Generalizada, onde
predominava:
[...] a influência do esporte que, no período do pós-guerra, apresenta
um grande desenvolvimento, afirmando-se paulatinamente em todos
os países sob a influência da cultura europeia como elemento
predominante da cultura corporal. (COLETIVO DE AUTORES, 2009).
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De acordo com Darido e Rangel (2005), as atividades esportivas passaram
então a compor o currículo da Educação Física escolar no país. O sucesso da
Seleção Brasileira de Futebol, campeã das copas de 1958 e 1962, reforçou ainda
mais a associação da Educação Física escolar com o esporte, em especial o futebol.
O terceiro título, na copa de 1970, contribuiu ainda mais para manter o predomínio
do esporte como conteúdo das aulas de Educação Física.
Na visão de Darido (2003), o governo militar buscava através do esporte:
[...] fazer da Educação Física um sustentáculo ideológico, na medida
em que ela participaria na promoção do país através do êxito em
competições de alto nível. Foi neste período que a ideia central
girava em torno do Brasil-Potência, no qual era fundamental eliminar
as críticas internas e deixar transparecer um clima de prosperidade e
desenvolvimento (DARIDO, 2003, p.2).

Conforme descrito por Kravchychyn (2011), a partir de então, a Educação
Física deveria ser massificada, para que consequentemente surgissem campeões
olímpicos. A Educação Física torna-se, efetivamente sinônimo de esporte,
caracterizado pelo rendimento atlético. Os meios de comunicação passam a dar
mais espaço e transmitir eventos esportivos ao vivo, tornando o lema “Esporte é
saúde” imperativo.
Com o passar do tempo, fica visível o fracasso do modelo olímpico, pois o
Brasil não se tornou uma potência esportiva e as competições esportivas da elite
não aumentaram o número de praticantes.
De acordo com Brasil (1997):
Iniciou-se então uma profunda crise de identidade nos pressupostos
e no próprio discurso da Educação Física, que originou uma
mudança significativa nas políticas educacionais: a Educação Física
escolar, que estava voltada principalmente para a escolaridade de
quinta a oitava séries do primeiro grau, passou a priorizar o
segmento de primeira a quarta e também a pré-escola. O enfoque
passou a ser o desenvolvimento psicomotor do aluno, tirando da
escola a função de promover os esportes de alto rendimento
(BRASIL, 1997, p.23).

O modelo esportivista passou a ser bastante criticado pelos meios
acadêmicos, com a valorização dos conhecimentos produzidos pela ciência.
Surgem os movimentos renovadores na Educação Física, tendo suas
relações discutidas sob a influência das teorias críticas da educação, com o
questionamento de seu papel e de sua dimensão política.
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4.1.4 Concepção psicomotora

A psicomotricidade é o primeiro movimento mais articulado que surge ao final
da década de 1970, em oposição ao modelo esportivista. A educação psicomotora
ou psicomotricidade foi divulgada inicialmente em programas de escolas que
atendiam alunos portadores de deficiência física e mental.
Darido e Rangel (2005) afirmam que nessa abordagem:
[...] o envolvimento da Educação Física é com o desenvolvimento da
criança, com o ato de aprender, com os processos cognitivos,
afetivos e psicomotores, buscando garantir a formação integral do
aluno. (DARIDO e RANGEL, 2005, p.7)

De acordo com Kravchychyn (2001), a área afetiva, a cognitiva e a
psicomotora não tinham linhas divisórias, sendo seus limites apenas imaginários,
existindo apenas para fins didáticos, para facilitar os estudos e a prática do
professor. O aluno era visto como “um só”, havendo o encadeamento simultâneo do
processo de pensamento, afeto e movimentos.
Darido e Rangel (2005) apontam como autor que mais influenciou o
movimento da psicomotricidade no nosso país o francês Jean Le Bouch. O autor
inspirou-se em autores que já exerciam certa influência na Educação Física ou em
outros campos de estudos.
A psicomotricidade oferece uma formação de base indispensável a toda
criança, tenha ela alguma deficiência física ou mental, ou não e responde a uma
dupla finalidade: assegurar o desenvolvimento funcional, tendo em conta
possibilidades da criança ajudar sua afetividade a desenvolver-se e equilibrar-se,
através do intercâmbio com o ambiente humano (LE BOUCH, 1986 apud DARIDO e
RANGEL, 2005).Darido e Rangel (2005) concluem que:
O discurso e a prática da Educação Física sob essa influência da
psicomotricidade conduz à necessidade do professor se sentir com
responsabilidades escolares e pedagógicas. Busca desatrelar sua
atuação na escola dos pressupostos da instituição esportiva,
valorizando o processo de aprendizagem, e não mais a execução de
um gesto técnico isolado (DARIDO e RANGEL, 2005, p.8).

Basicamente, a proposta da abordagem psicomotora é fundamentada no
desenvolvimento conjunto dos aspectos cognitivo, motor e afetivo dos indivíduos,

36

além da tentativa de justificá-la como um componente curricular imprescindível para
as tarefas educacionais da escola.

4.1.5 Concepção desenvolvimentista

A abordagem desenvolvimentista tem no movimento o principal meio e fim da
Educação Física, apresentando-se como uma tentativa de caracterizar a progressão
normal do crescimento físico, do desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e
afetivo-social na aprendizagem motora, sugerindo aspectos relevantes para a
seleção de atividades para as aulas (DARIDO e RANGEL, 2005, p.9).
Dentro dessa abordagem, a Educação Física deve oferecer condições para
que o aluno desenvolva seu comportamento motor oferecendo experiências motoras
adequada às faixas etárias, através da interação entre o aumento da diversificação e
a complexidade dos movimentos (DARIDO, 2003, p.5).
Sobre a sequência dos conteúdos, Darido (2003) afirma que:
Os conteúdos devem obedecer a uma sequência fundamentada no
modelo de taxionomia do desenvolvimento motor, proposta por
Gallahue (1982) e ampliada por Manoel (1994), na seguinte ordem:
fase dos movimentos fetais, fase dos movimentos espontâneos e
reflexos, fase de movimentos rudimentares, fase dos movimentos
fundamentais, fase de combinação de movimentos fundamentais e
movimentos culturalmente determinados. Tais conteúdos devem ser
desenvolvidos segundo uma ordem de habilidades, do mais simples
que são as habilidades básicas para as mais complexas, as
habilidades específicas (DARIDO, 2003, p.5).

Outra característica importante desta proposta é a de que o erro deve ser
entendido como um processo fundamental para a aquisição das habilidades
motoras. Para identificar o erro por parte do aluno é imprescindível que o professor
conheça as etapas da aquisição das habilidades motoras básicas. A observação
sistemática das fases de aquisição de cada uma das habilidades motoras deve ser
realizada para que se reconheça os erros, de acordo com a faia etária (DARIDO,
2003).
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4.1.6 Concepção construtivista

A concepção construtivista é apresentada como oposição às abordagens
anteriores da Educação Física, principalmente à proposta mecanicista do
desempenho máximo.
Segundo Darido e Rangel (2005):
Para compreender essa abordagem, é necessário compreender
aspectos do trabalho de Vygotsky e de Jean Piaget. A proposta
sociocultural de Vygotsky refere-se ao conceito de zona de
desenvolvimento proximal. Essa zona é definida como a distância
entre o nível de desenvolvimento real, que se determina através da
solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento
potencial, determinado através da solução de problemas que
ocorrem sob a orientação de um adulto ou outro companheiro capaz
(DARIDO e RANGEL, 2005, p.11).

Sobre a teoria de Piaget, Darido (2003) apud Darido e Rangel (2005):
Conforme Piaget, a intenção no construtivismo é a construção do
conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo, numa
relação que extrapola o simples exercício de ensinar e aprender.
Desse modo, conhecer se torna sempre uma ação que implica
esquemas de assimilação e acomodação, num processo de
constante reorganização (DARIDO, 2003 apud DARIDO e RANGEL,
2005, p.11).

A preocupação com a aprendizagem de conhecimentos acaba colocando a
Educação Física como um meio para atingir o desenvolvimento cognitivo. A partir
dessa visão, o movimento seria um instrumento facilitador da aprendizagem dos
conteúdos diretamente ligados ao aspecto cognitivo (DARIDO, 2003).
Por meio da observação da prática da Educação Física na Escola,
Albuquerque, Darido e Guglielmo (1994) verificaram que a concepção de Educação
Física como meio para um outro fim é demasiadamente aceita e até estimulada
pelos diferentes segmentos que compõem o contexto escolar, como diretores,
coordenadores, professores da própria área e de outras áreas do conhecimento
(ALBUQUERQUE, DARIDO e GUGLIELMO, 1994, apud DARIDO, 2003, p.7).
Darido e Rangel (2005) consideram que:
O construtivismo na área de Educação Física tem o mérito de
considerar o conhecimento que o aluno previamente já possui,
resgatando sua cultura de jogos e brincadeiras. A abordagem busca
envolver essa cultura no processo de ensino e aprendizagem,
aproveitando as brincadeiras de rua, os jogos com regras, as rodas
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cantadas e outras atividades que compõem o universo cultural dos
lunos. Ela representa uma alternativa aos métodos diretivos de
ensino, pois o aluno constrói o seu conhecimento a partir da
interação com o meio, resolvendo problemas (DARIDO e RANGEL,
2005, p.11).

O jogo tem papel importante nessa proposta, sendo considerado seu principal
conteúdo, já que quando joga ou brinca, a criança aprende de forma lúdica e
prazerosa. A avaliação é focada no processo de autoavaliação.

4.1.7 Abordagem crítico-superadora
A abordagem crítico-superadora entende a Educação Física como uma
disciplina que trata de um tipo de conhecimento chamado de Cultura Corporal, que
tem como temas os jogos, os esportes, a ginástica, as lutas, as danças, entre outros.
Acredita-se que sua prática deve ser baseada não só em como ensinar, mas versar
também sobre como elaboramos os conhecimentos, valorizando a contextualização
e o resgate histórico (DARIDO e RANGEL, 2005).
O objetivo da abordagem crítico-superadora na Educação Física escolar é
permitir que os alunos assimilem de forma crítica sua cultura corporal, a partir de um
resgate do histórico do tema, contextualizando e contestando sua realidade,
relacionando-o com temas atuais, contestando também o senso comum, com o
objetivo final de superar uma realidade que é desfavorável para determinada classe
social.
Entende essa proposta que o objeto da área de conhecimento EF é a
cultura corporal que se concretiza nos seus diferentes temas, quais
sejam, o esporte, a ginástica, o jogo, as lutas, a dança e a mímica.
Sistematizando o conhecimento da EF em ciclos (1º - da organização
da identidade dos dados da realidade; 2º - da iniciação à
sistematização do conhecimento; 3º - da ampliação da
sistematização do conhecimento; 4º - do aprofundamento da
sistematização do conhecimento), propõe que este seja tratado de
forma historicizada, de maneira a ser apreendido em seus
movimentos contraditórios (BRACHT, 1999, p.79-80).

Segundo Darido e Rangel (2005), os adeptos da abordagem propõem que em
relação à seleção dos conteúdos e organização do currículo:
[...] que se considere a relevância social dos conteúdos, sua
contemporaneidade e sua adequação às características sociais e
cognitivas dos alunos. Para organização do currículo, ressaltam que
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é preciso fazer com que o aluno confronte os conhecimentos do
senso comum com o conhecimento científico, para ampliar o seu
acervo de conhecimento. Deve, também, evitar o ensino por etapas,
e adotar simultaneidade na elaboração dos conteúdos, ou seja, os
mesmos conteúdos devem ser trabalhados de maneira mais
aprofundada e ao longo das séries, sem a visão de pré-requisitos.
(DARIDO e RANGEL, 2005, p.13).

A abordagem crítico-superadora evidencia a importância da Educação Física
ao contribuir para que ocorram mudanças, diminuindo as injustiças e desigualdades
sociais. Apesar de suas ideias serem muito conceituais, o professor deve buscar
subsídios para desenvolver esta abordagem na prática concreta.
Acredito que essa abordagem proporciona a oportunidade de professores e
alunos refletirem criticamente sobre a prática, oferecendo a possibilidade de
alcançar um saber mais complexo aos alunos, favorecendo o desenvolvimento de
atividades interdisciplinares, integrando conhecimentos de diferentes áreas e
disciplinas do currículo escolar, contribuindo com a construção do conhecimento.

4.1.8 Abordagem crítico-emancipatória

A abordagem crítico-emancipatória na Educação Física escolar é uma
proposta didático-pedagógica que tem um olhar crítico ao questionar o caráter
alienante existente nas aulas de Educação Física baseadas na padronização das
práticas esportivas. A abordagem propõe a libertação do aluno de uma visão
unicamente

individualista,

competitiva

e

autoritária

do

esporte

e

dos

jogos, transformando essa em uma perspectiva pautada em valores e normas que
assegurem a todos o direito a participação.
Para Kunz (1994) apud Darido (2003), o ensino de acordo com a concepção
crítico-emancipatória deve ser um aprendizado de libertação de falsas ilusões, de
falsos interesses e desejos, criados e construídos nos alunos pela visão de mundo
que apresentam a partir do conhecimento.
Kunz (1994) ratifica sua visão ao afirmar que:
Embora se possa dizer que o jovem de hoje é mais livre e
independente, isso só se verifica no plano físico, ou seja, na
dependência física da família, mas no plano intelectual sofrem
constantes influências externas para qualquer tipo de decisão ou
renúncia que precisam tomar (KUNZ, 1994, p.33).

40

Darido (2003) afirma que:
A linguagem tem papel importante no agir comunicativo e funciona
como uma forma de expressão de entendimentos do mundo social,
para que todos possam participar em todas as instâncias de decisão,
na formulação de interesses e preferências e agir de acordo com as
situações e condições do grupo em que está inserido e do trabalho
no esforço de conhecer, desenvolver e apropriar-se da cultura
(DARIDO, 2003, p. 16).

A partir de um ensino crítico, os alunos passam a entender a estrutura
autoritária dos processos institucionalizados da sociedade, os mesmos que formam
falsas convicções, interesses e desejos. Dessa forma, a educação crítica assume
um papel de oposição a esses processos, encaminhando o ensino para uma
emancipação, promovida pelo uso da linguagem, que tem papel central no agir
comunicativo (DARIDO, 2005).

4.1.9 Abordagem saúde renovada

O conteúdo principal dessa abordagem é a aptidão física, ligada à promoção
da saúde, ou à indicação para um estilo de vida mais ativo.
Zancha et al (2013) pontua que:
A abordagem pedagógica Saúde Renovada, cujos principais
representantes são Markus V. Nahas e Dartagnam P. Guedes, tem
por objetivo introduzir a saúde como eixo norteador nas aulas de
Educação Física, procurando atender a todos os alunos, inclusive os
que mais necessitam, como os sedentários, os de baixa aptidão
física, os obesos e as pessoas deficientes, confirmando assim a sua
utilidade nas aulas (ZANCHA et al, 2013, p.205).

Os autores, baseados em diferentes trabalhos americanos, entendem que as
práticas de atividades físicas vivenciadas na infância e na adolescência
caracterizam-se como importantes atributos de desenvolvimento de atitudes,
habilidades e hábitos que podem auxiliar na adoção de um estilo de vida ativa
fisicamente na idade adulta. (GUDES e GUEDES 1996, apud DARIDO 2003, p.18)
Brasil (1999) apud Darido e Rangel, traz outro aspecto sobre essa
abordagem, afirmando que:
[...] algumas competências são sugeridas, direcionadas a alunos
adolescentes, como a temática da cultura corporal, além da aptidão
física: refletir sobre informações específicas da cultura corporal,
discernindo e reinterpretando-as em bases científicas, assumindo
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uma postura autônoma para a otimização da saúde; compreender as
diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo e
valorizando as diferenças de desempenho, linguagem e expressão;
demonstrar autonomia da elaboração de atividades corporais, assim
como capacidade para discutir e modificar regras, reunindo
elementos de várias manifestações de movimento e estabelecendo
uma melhor utilização dos conhecimentos elaborados sobre a cultura
corporal, notadamente com uma preocupação acerca da manutenção
e da promoção da saúde (BRASIL, 1999 apud DARIDO e RANGEL,
2005 p. 16).

Esta abordagem busca apresentar conceitos básicos da relação entre
atividade física, aptidão física e saúde, e busca atender a todos os alunos,
principalmente os que mais necessitam, ou seja, os sedentários, os de baixa aptidão
física, os obesos e os portadores de deficiência (NAHAS, 1997 apud DARIDO,
2003).

4.1.10 Abordagem dos parâmetros curriculares nacionais

O documento referente a essa abordagem foi elaborado de maneira
segmentada, sendo dividido por ciclos, apresentando uma publicação para as séries
iniciais do ensino fundamental (1ª a 4ª séries), publicado em 1997. Em 1998, foram
lançados os documentos relativos aos anos finais do ensino fundamental (5ª a 8ª
séries) e, em 1999, foram publicados os parâmetros referentes ao ensino médio.
Cada ciclo/nível de ensino apresenta documentos divididos por áreas do
conhecimento.
Os parâmetros curriculares nacionais (PCNs) compõem um referencial teórico
que busca a reflexão e a orientação dos professores em relação à elaboração
curricular de escolas federais, estaduais e municipais, incentivando a discussão
pedagógica dentro das escolas e a elaboração de projetos educativos, assim como
servir de material de reflexão para a prática dos professores (DARIDO, 2003).
Além dos documentos já citados, compõem os PCNs os temas transversais,
compostos pelos seguintes documentos: saúde, meio ambiente, ética, pluralidade
cultural, orientação sexual e trabalho e consumo.
Dentro dos PCNs, os conteúdos são divididos em blocos, sendo a disciplina
de Educação Física dividida nos seguintes blocos: conhecimentos sobre o corpo,
esportes, jogos e lutas e atividades rítmicas e expressivas.
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Ao observar os objetivos definidos para a Educação Física, é possível
perceber a diversidade de abordagens presentes, que incluem a dimensão crítica,
por exemplo, ao mesmo tempo, que referenciam a compreensão dos benefícios da
atividade física para a saúde (DARIDO, 2003).
Sobre a concepção e importância social da Educação Física dentro dos
PCNs, Brasil (1997) afirma que:
O trabalho na área de Educação Física tem seus fundamentos nas
concepções de corpo e movimento. Ou, dito de outro modo a
natureza do trabalho desenvolvido nessa área tem íntima relação
com a compreensão que se tem desses dois conceitos (BRASIL,
1997, p. 25).

Darido (2003) destaca que:
Três aspectos da proposta dos PCNs – área Educação Física –
representam aspectos relevantes a serem buscados dentro de um
projeto de melhoria da qualidade das aulas, quais sejam: princípio da
inclusão, as dimensões dos conteúdos (atitudinais, conceituais e
procedimentais) e os temas transversais (DARIDO, 2003, p.20).

A preocupação com o pleno exercício da cidadania, constante nos PCNs, leva
a considerá-los uma abordagem ao cidadão para a Educação Física (DARIDO e
RANGEL, 2005).
As autoras reiteram que:
A abordagem cidadã propõe-se à construção crítica da cidadania,
elaborando questões sociais urgentes nos temas transversais [...].
Assim a Educação Física na escola deve promover o princípio da
inclusão, com a inserção e integração dos alunos à cultura corporal
do movimento, por meio de vivências que problematizem os
conteúdos: jogos, esportes, danças, ginásticas, lutas e conhecimento
sobre o corpo (DARIDO e RANGEL, 2005, p.18).

4.2 A Educação Física Frente à Lei de Diretrizes e Bases – LDB

Dentro da legislação brasileira em vigor, a LDB é a que mais diretamente trata
a Educação Física Escolar, em seus artigos 26 e 27. O artigo 26, em seu parágrafo
3º, apresenta a seguinte redação:
Art. 26 – [...] § 3o – A educação física, integrada à proposta
pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da
educação infantil e do ensino fundamental, sendo sua prática
facultativa ao aluno:
I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas;
II – maior de trinta anos de idade;
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III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação
similar, estiver obrigado à prática da educação física;
IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969;
V – (VETADO)
VI – que tenha prole.

Em relação aos conteúdos curriculares da educação básica, o artigo 27
menciona as seguintes diretrizes:
Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão,
ainda, as seguintes diretrizes:
I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos
e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem
democrática;
II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada
estabelecimento;
III - orientação para o trabalho;
IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas
desportivas não-formais.

.
De acordo com o inciso IV, os conteúdos da educação básica, mais
especificamente da Educação Física, deverão promover o esporte educacional e as
práticas esportivas não-formais.
Desde sua criação, a LDB sofreu alterações em vários de seus capítulos,
inclusive no que se refere à educação básica, mais especificamente no artigo que
trata da Educação Física escolar. Inicialmente, a lei indicava que a disciplina deveria
ser integrada à proposta pedagógica da escola como componente curricular da
educação básica.
Em 2001, a Lei 10.328, alterou o parágrafo 3º do artigo 26 da LDB, incluindo o
termo “obrigatório” no texto original de 1996, afastando assim qualquer possibilidade
de exclusão da Educação Física do currículo da educação básica.
No ano de 2003, o 3º parágrafo do artigo 26, sofreu nova alteração, tornando
a disciplina obrigatória também nos cursos noturnos.

4.3 O Papel da Educação Física no Currículo Escolar

Para Sacristán e Gómez (2008), a escolaridade é um percurso para os alunos
e o currículo é seu recheio, conteúdo e o guia. Além de expressar os conteúdos do
ensino, estabelece a ordem de sua distribuição. Tem, portanto, certa capacidade
reguladora da prática.

44

Ao que tudo indica, não existe uma definição de currículo que seja
universalmente aceita; por essa razão utilizarei as contribuições de Sácristan e
Gómez (2008) que citam outros autores para tentar definir ou, ao menos, delimitar o
conceito de currículo.
Para Johnson (1981) apud Sacristán e Gómez (2008):
Currículo é uma série estruturada de objetivos pretendidos de
aprendizagem. O currículo é o que prescreve de forma antecipada os
resultados da instrução. Não trata de prescrever os meios, isto é, as
atividades, os materiais ou inclusive o conteúdo que se deve lecionar
para obtê-los. Ao tratar dos resultados a serem alcançados, refere-se
aos fins, mas em termos de produtos de aprendizagem, e não em um
nível mais geral e amplo. Em suma, o currículo indica o que é que se
deve aprender, e não o porque deve ser aprendido (JOHNSON,1981
apud SACRISTÁN e GÓMEZ, 2008, p.147).

Já na definição de Stenhouse (1984) apud Sacristán e Gómez (2008):
O currículo é uma tentativa para comunica os princípios e traços
essenciais de um propósito educativo, de tal forma que permaneça
aberto à discussão crítica e possa ser transferido efetivamente para a
prática (STENHOUSE, 1984 apud SACRISTÁN e GÓMEZ, 2008,
p.147).

Kemmis (1988) apud Sacristán e Gómez (2008), contribui definindo que:
O currículo é um conceito que se refere a uma realidade que
expressa, por um lado, o problema das relações entre a teoria e a
prática, e por outro, o das relações entre a educação e a sociedade
(KEMMIS, 1988 apud SACRISTÁN e GÓMEZ, 2008, p.148).

Sobre a organização do currículo escolar, Brasil (1997b) afirma que:
Essa LDB reforça a necessidade de se propiciar a todos a formação
básica comum, o que pressupõe a formulação de um conjunto de
diretrizes capaz de nortear os currículos e seus conteúdos mínimos,
incumbência que, nos termos do art. 9º, inciso IV, é remetida para a
União. Para dar conta desse amplo objetivo, a LDB consolida a
organização curricular de modo a conferir uma maior flexibilidade no
trato dos componentes curriculares, reafirmando desse modo o
princípio da base nacional comum (Parâmetros Curriculares
Nacionais), a ser complementada por uma parte diversificada em
cada sistema de ensino e escola na prática, repetindo o art. 210 da
Constituição Federal (BRASIL, 1997b, p.14)

O Conselho Nacional de Educação (CNE), em seu parecer 04/98, considera
que:
Embora os Parâmetros Curriculares propostos e encaminhados às
escolas pelo MEC sejam Nacionais, não têm, no entanto, caráter
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obrigatório, respeitando o princípio federativo de colaboração
nacional (BRASIL, 1998b, p.7).

Apesar de não ter o caráter de obrigatoriedade, é possível observar que a
União sugere que os PCNs sejam adotados como documento norteador da
organização curricular em âmbito nacional. Por essa razão, abordarei o currículo da
Educação Física baseado no referido documento.
Conforme observado anteriormente, a partir da Lei de Diretrizes e Bases, a
Educação Física passa a ser disciplina obrigatória do currículo escolar, não sendo
mais considerada apenas uma atividade, mas começa a ser mais enfatizada como
uma área do conhecimento, consequentemente apresentando conteúdos a serem
desenvolvidos no contexto escolar.
Alves (2011) pondera que:
A Educação Física é uma disciplina educacional que trabalha além
do físico, o intelecto e as relações socais e não deve somente
restringir-se aos conteúdos ligados à esportivização (iniciação e
treinamento esportivo). Seus conteúdos devem atender às
necessidades da formação integral do cidadão e não mais trabalhar
de forma isolada, em que seu fim é sua simples prática, mas sim
integrada a proposta de formação (ALVES, 2011, p.21).

De forma geral, os PCN’s – Educação Física, norteiam o trabalho dos
professores de maneira ampla, contemplando os aspectos afetivo, social, físico e
cognitivo; proporcionando um conhecimento abrangente por parte do professor em
relação aos seus alunos (BRASIL, 1997).
Os conteúdos da Educação Física são abordados dentro dos PCN’s como
expressão de produções culturais, como conhecimentos historicamente acumulados
e socialmente transmitidos (BRASIL, 1997). Portanto, o objeto de estudo dos PCN’s
é a cultura corporal, que tem por base partir da realidade vivida do aluno para que
ocorra o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem (ORVATH, E.F; MATA, V. A.,
2007).
Dentre as produções da cultura corporal, algumas foram incorporadas pela
Educação Física em seus conteúdos: o jogo, o esporte, a dança, a ginástica e a luta
(BRASIL, 1997).
Para que os objetivos dos PCN’s sejam atingidos, foram definidos os
seguintes critérios para a seleção de conteúdos (PCN’s 3° e 4° ciclos, 1998a):


Relevância Social

46



Características dos alunos



Especificidades do conhecimento da área

Dentro dos PCN’s, os conteúdos são divididos e organizados da seguinte
maneira (PCN 3° e 4° ciclos, 1998a):
1. Esportes, jogos, lutas e ginásticas
2. Atividades rítmicas e expressivas
3. Conhecimentos sobre o corpo

Basicamente, os conteúdos da Educação Física devem ser direcionados para
a realidade dos alunos, atendendo suas demandas sociais além de oferecer
significado sociocultural. Outro ponto importante é adequar as propostas de
intervenção

às

possibilidades

de

aprendizagem

dos

alunos,

levando

em

consideração os níveis de crescimento e desenvolvimento, além das diferenças
entre regiões e cidades brasileiras. Busca-se também, utilizar as práticas da cultura
corporal para contemplar os conhecimentos específicos da Educação Física.
Alves (2011) reforça que:
As atividades intelectuais não devem ser separadas das físicas,
assim como as afetivas deverão completar-se com as atividades
sociais e estes dois grupos devem ser explorados conjuntamente no
processo de ensino-aprendizagem como instrumentos facilitadores
da construção do conhecimento, vislumbrando a Educação Física
que trata o aluno integralmente e não de maneira fragmentada, o que
contribui diretamente para o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo
e social (ALVES, 2011, p.22).

Segundo Darido et al (2001), outro ponto que indica avanços na proposta dos
PCN’s refere-se às dimensões do conteúdo. A autora afirma que o papel da
Educação Física ultrapassa a questão de apenas o ensinar os fundamentos e
técnicas dos conteúdos (dimensão procedimental), contemplando também o
comportamento e os valores apresentado pelos alunos (dimensão atitudinal). Por
fim, garante ao aluno uma reflexão crítica sobre as práticas que realiza, buscando
entender quais conceitos estão ligados àqueles procedimentos (dimensão
conceitual).
Outra temática bastante relevante abordada é a questão da inclusão, que nos
PCN’s encontra como princípio básico a necessidade das aulas serem dirigidas a
todos os alunos. Segundo os PCN’s (BRASIL, 1998a):
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A sistematização de objetivos, conteúdos, processos de ensino e
aprendizagem e avaliação tem como meta a inclusão do aluno na
cultura corporal de movimento, por meio da participação e reflexão
concretas e efetivas. Busca-se reverter o quadro histórico da área de
seleção entre indivíduos aptos e inaptos para as práticas corporais,
resultante da valorização exacerbada do desempenho e da eficiência
(BRASIL, 1998a, p.19).

Diferente das abordagens utilizadas ao longo da história, os PCN’s visam
valorizar todos os alunos, independentemente de etnia, sexo, condição física, classe
social, religião ou qualquer outra característica, baseando o processo de ensinoaprendizagem na compreensão e respeito às diferenças.
Uma proposta pedagógica que busque práticas voltadas para a formação do
cidadão, precisa ter um olhar direcionado para a inclusão, preparando os alunos
para a vida adulta entendendo que as pessoas, as famílias e os espaços sociais não
são homogêneos e que as diferenças são enriquecedoras para o ser humano
(Darido et.al, 2001).
Alves (2011) coloca que:
A Educação Física, engajada à função de intervir socialmente,
desenvolve seus conteúdos, instrumentando e capacitando os alunos
para interagirem, desenvolverem e transformarem a sociedade,
lançando mão de seu principal objeto de trabalho - o movimento que não se limita simplesmente a sua execução ou sua repetição
(ALVES, 2011, p.21).

Segundo Costa (1999), os temas transversais surgem como uma novidade
didática, que, sem inserir novas disciplinas no currículo, propõe a integração das
diferentes áreas, proporcionando o aprender da realidade com a discussão de temas
do cotidiano, dando uma dimensão social à educação.
De acordo com Darido (2012), os temas transversais contemplam os
problemas da sociedade brasileira, buscando em sua abordagem encontrar soluções
e conscientizar os sujeitos acerca dessa necessidade.
São

caracterizados

por

um

conjunto

de

temas

que

aparecem

transversalizados nas áreas definidas, permeando a concepção, os objetivos e
orientações didáticas de cada área (BRASIL, 1998a).
Os temas transversais são compostos por: Ética; Meio Ambiente; Trabalho e
Consumo; Orientação sexual; Pluralidade Cultural e Saúde (BRASIL, 1998a).
Dentro da Educação Física, os temas transversais devem enfatizar mais o
aspecto social do que o individual em suas abordagens (DARIDO, 2001).
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A contribuição dos temas transversais é de grande importância, pois permite a
interação com a Educação Física no processo de aprendizagem.
O tema Ética está presente no cotidiano das pessoas, mais especificamente
nas relações humanas, e conforme afirma Costa (1999), é um também um tema
intensamente explorado pelo pensamento filosófico. Essa temática pode ser
amplamente explorada nas aulas de Educação Física, que tem nos seus blocos de
conteúdos, a possibilidade de proporcionar aos alunos a reflexão de como agir
perante seus pares, buscando promover atitudes de respeito, solidariedade,
cooperação, justiça, diálogo, dando uma dimensão bastante superior à simples
prática de fundamentos, regras e técnicas esportivas.
O Meio Ambiente, muitas vezes, pode ser superficialmente relacionado
apenas à natureza, e dentro do ambiente escolar pode ir muito além de questões
relativas à ecologia, ciências naturais ou biologia, devendo abordar também a
dimensão do “ambiente social”. Segundo Costa (1999), a consciência sobre a
conservação do ambiente escolar, buscando mantê-lo limpo e organizado, é uma
forma de abordar a temática dentro das aulas de Educação Física.
Ainda na temática Meio Ambiente, Darido (2001) afirma que a identificação
das características do espaço físico em que os alunos estão inseridos, seguida da
busca de melhores condições, são fatores que podem trazer uma reflexão sobre a
temática aqui abordada.
O tema Saúde, no contexto histórico, esteve diretamente associado às
práticas

da

Educação

Física,

produto

de

um

higienismo

ingênuo

que,

equivocadamente, trata este assunto como uma relação simplista de causa e efeito
(COSTA, 1999).
Darido (2001) afirma que quando se fala em saúde, não podemos deixar de
considerar seus fatores de influência e determinação: o meio ambiente, os aspectos
biológicos, socioeconômicos, culturais, afetivos e psicológicos.
De maneira geral, é possível abordar essa temática de maneira ampla,
articulando conhecimentos que tratem de questões como atitudes, higiene corporal,
alimentação,

benefícios

e

riscos

das

atividades

físicas,

indicações

e

contraindicações da prática de esportes, levando os envolvidos a uma análise crítica
sobre o tema, que consequentemente levaria a um autocuidado.
A Pluralidade Cultural vem de encontro à proposta central dos PCN’s –
Educação Física, que tem como eixo norteador a cultura corporal.
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Darido (2001) afirma que:
O tema transversal “Pluralidade Cultural” tem como objetivo o
desenvolvimento do respeito e da valorização das diversas culturas
existentes no Brasil, contribuindo para uma convivência mais
harmoniosa em sociedade, com repúdio a todas as formas de
discriminação (DARIDO et. al., 2001. (p.17).

Dentro da Educação Física, é possível trabalhar o tema em questão a partir
de práticas e vivências da cultura popular, utilizando para isso os esportes, danças,
e lutas como forma de conhecê-las e valorizá-las. As práticas dentro dessa temática
podem também explorar questões como etnias, raças, religiões, questões de
gênero, buscando sempre repudiar qualquer tipo de atitude de discriminação ou
desigualdade.
A questão da sexualidade é tratada dentro do tema Orientação Sexual e
contempla os múltiplos aspectos do nosso corpo (biológico, afetivo e social).
Darido (2001) entende que a Educação Física aproxima-se desse tema, a
partir do momento em que privilegia o uso do corpo ou a construção de uma “cultura
corporal”. A autora pondera ainda que valores como beleza, estética corporal e
gestual aparecem frequentemente durante as aulas da disciplina, assim como
questões de gênero e da coeducação.
As relações de gênero, já citadas anteriormente, também se mostram
presentes dentro da temática aqui abordada, ou seja, a construção social e cultural
do masculino e do feminino (DARIDO 2001).
A partir dessa realidade, é importante que o professor esteja atento e estimule
a reflexão sobre as diferenças entre meninos e meninas, buscando proporcionar as
mesmas práticas para ambos os gêneros, discutindo e promovendo uma reflexão
acerca das diferenças e, consequentemente, buscando as melhores soluções.
Por fim, o tema Trabalho e Consumo busca discutir a influência da mídia no
consumo e de que forma o cotidiano dos alunos é influenciado por essa realidade.
Dentro das aulas de Educação Física, é possível trabalhar a temática a partir
de discussões sobre o cotidiano da sociedade, ao analisar as mudanças observadas
em relação, por exemplo, às vestimentas utilizadas para a prática de esportes e
atividades físicas.
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Outra questão relevante é a influência da mídia no esporte, nas práticas
corporais e na vida das pessoas, possibilitando o conhecimento dos mecanismos
que convergem ao trabalho.
Busca-se incutir nos alunos, valores que permitam refletir e questionar de que
maneira a relação entre trabalho e consumo se apresenta no cotidiano de cada um,
analisando a influência que essa relação tem na vida das pessoas, buscando
posicionar-se de forma crítica no que se refere ao anseio de consumo e à
necessidade de adquirir produtos e serviços.

4.4 A Educação Física e sua Relação com a Interdisciplinaridade

Atualmente, é possível observar o crescente desinteresse dos alunos
pela escola, que cada vez se mostra mais distante da realidade atual, do mundo
globalizado e dinâmico, no qual crianças e jovens estão constantemente se
atualizando, diferente do contexto que vivenciamos dentro das escolas.
Essa questão também é observada nas aulas de Educação Física, pois
os alunos cada vez mais demonstram desinteresse pelas atividades da
disciplina.
Ao longo dos anos, a prática da Educação Física teve diferentes objetivos,
sendo sempre relacionada às práticas esportivas. A disciplina deve contemplar em
sua prática além do físico, o intelecto e as relações sociais, não ficando restrita
apenas aos conteúdos ligados à esportivização.
Seus conteúdos devem atender as necessidades da formação integral do
cidadão e não mais trabalhar de forma isolada em que seu fim é sua simples prática,
mas sim integrada à proposta de formação, podendo se utilizar do conteúdo
esportes, assim como de tantos outros.
A compartimentalização do currículo escolar oferece um saber fracionado aos
alunos, situação que dificulta a articulação entre as áreas do conhecimento.
Ferreira (2016) ressalta que a relação entre a Educação Física e as demais
disciplinas:
[...] em todos os ciclos da aprendizagem, existem pontos de
interseção entre a Educação Física e as demais disciplinas, que
podem ser explorados incansavelmente. Compete aos professores
identificar estes pontos, adaptá-los ao nível do conteúdo e
dificuldade, mediá-los e utilizá-los como reforço da aprendizagem,
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apresentando a aplicabilidade, na prática, dos conteúdos estudados
em sala de aula (FERREIRA, 2016, p.41).

A divisão de conhecimentos também é percebida em diversos momentos no
campo da Educação Física. Durante muito tempo, a prática da Educação Física foi
voltada para as atividades físicas e esportivas, oferecendo muitas vezes uma
“prática pela prática”.
Alves (2010) aponta que:
A Educação Física, engajada à função de intervir socialmente,
desenvolve seus conteúdos, instrumentando e capacitando os alunos
para interagirem, desenvolverem e transformarem a sociedade,
lançando mão de seu principal objeto de trabalho – o movimento –,
que não se limita simplesmente a sua execução ou sua repetição.
Nesse contexto, o movimento, deve ser compreendido e explorado
em sua complexidade, com toda a carga de significação, de sentido e
de intenção que lhe são inerentes, além de esquadrinhá-lo em sua
potencialidade de totalização do aluno, alcançando-o cognitiva,
afetiva, social e, evidentemente motoramente (MATTOS, NEIRA,
2005, apud ALVES, 2010, p.23).

Para que ocorra uma mudança em relação à visão que se tem sobre o papel
da Educação Física na escola, a questão do movimento precisa ser compreendida e
trabalhada de maneira complexa, enfatizando que este não é limitado apenas a sua
execução ou sua repetição.
Segundo Freire (1998) apud Alves (2011):
Para que este processo seja construído, a relação do processo de
ensino-aprendizagem deve tratar o aluno de maneira integral, ou
seja, direcionando suas atividades para os aspectos intelectuais e
físicos que propiciem a interação social e as variáveis afetivas que
esta gera, construindo o conhecimento de maneira prazerosa e
dando oportunidade do aluno ser, relacionar-se, pensar, sentir e
realizar (FREIRE, 1998 apud, ALVES, 2011, p. 21-22.).

Na busca da integralidade do aluno, a Educação Física deve agir como
componente educador, “a educação do corpo” e “a educação pelo do corpo”,
oferecendo a oportunidade da reflexão por meio do movimento, da percepção
corporal e das relações criadas pelo corpo com o ambiente e não da reprodução e
mecanização de movimentos.
Diante da realidade atual, a prática interdisciplinar apresenta-se como opção
às práticas pedagógicas tradicionais, dando um novo sentido às práticas
pedagógicas, buscando a integração dos conhecimentos e sua contextualização na
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realidade daqueles que os adquirem, utilizando-se da mente e do corpo nesta
construção.
A interdisciplinaridade busca um conhecimento mais complexo, onde a
integração das disciplinas e a ligação entre elas e a realidade do aluno tornem o
conhecimento real e atrativo.
Nessa perspectiva, Ferreira (2006) aponta que:
[…] os profissionais da área de Educação Física estão voltando a se
aproximar das outras disciplinas curriculares, buscando subsídios
teóricos que forneçam suporte para instituir uma nova forma de
trabalho que venha contribuir, não só para formação corporal pura e
simplesmente, mas para uma formação psicofísica-social do
educando […] (FERREIRA, 2016, p.36).

Os conteúdos disciplinares das escolas municipais de Santos têm como
referência o Plano de Curso, instrumento norteador do currículo, que representa a
concepção teórica adotada pelas Políticas Públicas de Educação da rede municipal
de ensino. O referido documento, busca proporcionar uma educação acessível,
análoga para toda a rede e com a qualidade necessária para formar cidadãos para
um mundo em constante mudança (SANTOS, 2016, p.5.)
De acordo com Santos (2016):
O Plano de Curso é um documento que pretende subsidiar o
professor no planejamento das situações didático-pedagógicas que
irão compor o dia a dia da sala de aula. Esse importante instrumento
norteador apresenta as expectativas de aprendizagem para os nove
anos do Ensino Fundamental, bem como, para os ciclos I e II da
Educação de Jovens e Adultos - EJA. Para tanto, é fundamental que
entendamos como está organizado a fim de garantir sua melhor
utilização (SANTOS, 2016, p.9).

Tendo como documento norteador o Plano de Curso, os professores da rede
municipal desenvolvem sua prática pedagógica baseando-se na referida publicação,
que foi desenvolvida com base em publicações oficiais tanto do governo federal
quanto do governo estadual.
Para o Ensino Fundamental e EJA, encontraremos três Áreas de
Conhecimento que abrangem todo o saber humano, historicamente
acumulado e sistematizado pela escola. Cada uma delas é dotada de
diferentes Componentes Curriculares que, por sua vez, descrevem
os Blocos de Conteúdo a serem trabalhados com os alunos
trimestralmente, conforme sinalizado ao longo do Plano de Curso
(SANTOS, 2016, p.9).
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As áreas do conhecimento são divididas de acordo com os Parâmetros
Curriculares Nacionais e compreendem Linguagens, Ciências Humanas; Ciências e
Tecnologia. Em Linguagens, encontramos como Componentes Curriculares: LÍNGUA
PORTUGUESA, INGLÊS, ARTE E EDUCAÇÃO FÍSICA. Nas Ciências Naturais,
temos: HISTÓRIA, GEOGRAFIA E ENSINO RELIGIOSO. Em Ciências e Tecnologia,
abarcamos: MATEMÁTICA, CIÊNCIAS E INFORMÁTICA EDUCATIVA (SANTOS,
2016, p.9).
Cada Componente Curricular está organizado por Blocos de Conteúdo que
perpassam todos os ciclos de aprendizagem, do 1º ao 9º ano, inclusive na EJA. No
caso específico da Educação Física, os blocos de conteúdos da disciplina seguem a
mesma divisão dos Parâmetros Curriculares Nacionais: Conhecimento sobre o
Corpo, Esportes, Jogos, Lutas e Ginásticas; e Atividades Rítmicas e Expressivas.
É possível observar que o Plano de Curso, em nenhum momento, cita a
questão da interdisciplinaridade como instrumento integrador do currículo escolar.
Busco, a partir dessa pesquisa, apresentar uma alternativa para o atual Plano de
Curso da disciplina Educação Física, propondo atividades interdisciplinares a partir
dos conteúdos definidos no referido documento.
Observada essa “carência”, busquei entender o olhar do professor em relação
à interdisciplinaridade, bem como a sua presença na prática pedagógica desses
profissionais.
Outra questão que deve ser observada é a aprovação da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), ocorrida no final de 2017, e que passou a ser o
documento de referência para a elaboração do currículo escolar. O plano de curso
da rede municipal de ensino de Santos ainda usa como referência os PCNs.
A BNCC deve ser utilizada sim como documento de referência para a
elaboração dos currículos, porém, sem interferir na autonomia dos sistemas/redes
de ensino, conforme tratado no próprio documento, quando se refere à abordagem
de temas contemporâneos que afetam a vida local e global.
Dentre as ações sugeridas no documento para integrar a BNCC aos
currículos, destaca-se:
Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos
componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das
equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas
e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem
(BRASIL, 2017, p.16).
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A partir desse referencial, é possível se pensar em um currículo que
realmente promova a interdisciplinaridade e, consequentemente, proporcione uma
aprendizagem integral, permitindo aos alunos sua participação de maneira
autônoma, crítica e consciente na sociedade.
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5 A EDUCAÇÃO FÍSICA NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC)

No final do ano de 2017, foi homologada a Base Nacional Comum Curricular –
BNCC, documento de referência para a elaboração dos currículos das escolas
brasileiras. Ele garante os conhecimentos essenciais que os estudantes de todo o
país deverão aprender na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de
caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver
ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a
que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e
desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano
Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2017, p.7)

A BNCC é focada no desenvolvimento de competências, que de acordo com
Brasil (2017):
[...] é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais),
atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho
(BRASIL, 2017, p.8)

O Ensino Fundamental dentro da BNCC está organizado nas seguintes áreas
do conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências
Humanas e Ensino Religioso. Essa divisão, de acordo com Brasil (2010), favorece a
comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes
curriculares.
Cada área do conhecimento possui texto de apresentação, abordando seu
papel na formação dos alunos, considerando tanto as características dos alunos
quanto as demandas pedagógicas de cada fase de escolarização.
A Educação Física está inserida na área de Linguagens, juntamente com
Língua Portuguesa, Arte e, nos anos finais do Ensino Fundamental, Língua Inglesa.
Para Brasil (2017), a área de Linguagens tem a finalidade de:
[...] possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem
diversificadas, que lhes permitam ampliar suas capacidades
expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas,
como também seus conhecimentos sobre essas linguagens, em
continuidade às experiências vividas na Educação Infantil. (BRASIL,
2017, p. 61).

56

A Educação Física é o componente curricular que engloba as práticas
corporais

em

suas diversas

formas,

oferecendo

várias

possibilidades

de

enriquecimento das experiências dos alunos, permitindo acesso a um amplo
universo cultural.
A Educação Física no ensino fundamental é dividida em quatro ciclos de
escolaridade dentro da BNCC: dois ciclos nos anos iniciais do Ensino Fundamental
(1º, 2º e 3º anos; 4º e 5º anos) e dois ciclos nos anos finais do Ensino Fundamental
(6º e 7º anos e 8º e 9º anos).
Essa divisão dá ao componente curricular uma certa flexibilidade, permitindo
ao professor escolher o melhor momento (respeitando cada um dos ciclos) para
desenvolver determinada temática no momento que achar mais adequado.
A escolha pela organização em ciclos se sustenta na compreensão
de que este documento, no caso específico da Educação Física,
deve propor objetivos de aprendizagem para a Educação Básica,
mas sem determinar um mesmo programa de ensino para todas as
escolas brasileiras. Nesse sentido, os objetivos apontados como
base curricular indicam que o/a estudante tem direito a aprender
determinados conhecimentos em cada etapa. Isso não impede que
os projetos escolares do componente antecipem, ou aprofundem,
posteriormente, as aprendizagens previstas para determinada fase.
Apenas está sendo sinalizada a necessidade de que esses
conhecimentos sejam efetivamente trabalhados até o final do ciclo
indicado (BRASIL, 2017, p.107).

As práticas corporais dentro da BNCC são divididas em seis unidades
temáticas que devem ser desenvolvidas ao longo do Ensino Fundamental. São elas:
Brincadeiras e Jogos, Esportes, Ginásticas, Danças, Lutas e Práticas Corporais de
Aventura.
A unidade temática Esportes é subdividida em sete categorias, de acordo com
o sistema de classificação utilizado por Gonzalez (2004), que as classifica em:
Marca, Precisão, Técnico combinatório, Rede/quadra dividida ou parede de rebote,
Campo e taco, Invasão ou territorial e Combate.
Brasil (2017) descreve cada um dos esportes da seguinte maneira:
• Marca: conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar
os resultados registrados em segundos, metros ou quilos (patinação
de velocidade, todas as provas do atletismo, remo, ciclismo,
levantamento de peso etc.).
• Precisão: conjunto de modalidades que se caracterizam por
arremessar/lançar um objeto, procurando acertar um alvo específico,
estático ou em movimento, comparando-se o número de tentativas
empreendidas, a pontuação estabelecida em cada tentativa (maior
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ou menor do que a do adversário) ou a proximidade do objeto
arremessado ao alvo (mais perto ou mais longe do que o adversário
conseguiu deixar), como nos seguintes casos: bocha, curling, golfe,
tiro com arco, tiro esportivo etc.
• Técnico-combinatório: reúne modalidades nas quais o resultado da
ação motora comparado é a qualidade do movimento segundo
padrões técnico-combinatórios (ginástica artística, ginástica rítmica,
nado sincronizado, patinação artística, saltos ornamentais etc.).
• Rede/quadra dividida ou parede de rebote: reúne modalidades que
se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola em direção
a setores da quadra adversária nos quais o rival seja incapaz de
devolvê-la da mesma forma ou que leve o adversário a cometer um
erro dentro do período de tempo em que o objeto do jogo está em
movimento. Alguns exemplos de esportes de rede são voleibol, vôlei
de praia, tênis de campo, tênis de mesa, badminton e peteca. Já os
esportes de parede incluem pelota basca, raquetebol, squash etc.
• Campo e taco: categoria que reúne as modalidades que se
caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe
possível, para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou
a maior distância possível entre as bases, enquanto os defensores
não recuperam o controle da bola, e, assim, somar pontos (beisebol,
críquete, softbol etc.).
• Invasão ou territorial: conjunto de modalidades que se caracterizam
por comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma
bola (ou outro objeto) a uma meta ou setor da quadra/ campo
defendida pelos adversários (gol, cesta, touchdown etc.), protegendo,
simultaneamente, o próprio alvo, meta ou setor do campo
(basquetebol, frisbee, futebol, futsal, futebol americano, handebol,
hóquei sobre grama, polo aquático, rúgbi etc.).
• Combate: reúne modalidades caracterizadas como disputas nas
quais o oponente deve ser subjugado, com técnicas, táticas e
estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de
um determinado espaço, por meio de combinações de ações de
ataque e defesa (judô, boxe, esgrima, taekwondo etc.) (BRASIL,
2017, p.214-215).

A unidade temática Ginásticas possui três classificações: ginástica geral;
ginásticas e condicionamento físico; e ginástica de conscientização corporal.
A ginástica

geral

caracteriza-se

pela

exploração

das

possibilidades

acrobáticas e expressivas do corpo, a interação social, o compartilhamento do
aprendizado e a não competitividade. As ginásticas de condicionamento físico se
caracterizam pela exercitação corporal orientada à melhoria do rendimento, à
aquisição e à manutenção da condição física individual ou à modificação da
composição corporal. As ginásticas de conscientização corporal reúnem práticas que
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empregam movimentos suaves e lentos, tal como a recorrência a posturas ou à
conscientização de exercícios respiratórios, voltados para a obtenção de uma
melhor percepção sobre o próprio corpo (BRASIL, 2017, p. 215-216).
Na unidade temática Danças, são desenvolvidos movimentos rítmicos e
expressivos organizados em coreografias.
As danças podem ser realizadas de forma individual, em duplas ou em
grupos, sendo essas duas últimas as formas mais comuns. Diferentes de outras
práticas corporais rítmico-expressivas, elas se desenvolvem em codificações
particulares, historicamente constituídas, que permitem identificar movimentos e
ritmos musicais peculiares associados a cada uma delas (BRASIL, 2017, p.216).
A unidade temática Lutas engloba as disputas corporais, combinando ações
de ataque e de defesa dirigidas ao corpo do adversário. Esta unidade temática,
muitas vezes, é vista na escola como sinônimo de violência, fato que acaba
contribuindo para o não desenvolvimento da temática durante as aulas de Educação
Física.
Lançanova (2007) considera que:
As lutas, como um ramo da educação física escolar, reúne um
conjunto de conhecimentos e oportunidades que contribuem para o
desenvolvimento integral do educando. Se considerado o seu
potencial pedagógico, é um instrumento de enorme valor, nas mãos
do educador, por sua ação corporal exclusiva, sua natureza histórica,
e o rico acervo cultural que traz dos seus povos de origem
(LANÇANOVA, 2007, p. 4).

Com a devida contextualização da temática e a apresentação das lutas como
patrimônio cultural, é possível obter um olhar diferenciado e uma maior valorização
dos conteúdos desenvolvidos.
As práticas corporais de aventura são a “novidade” entre as unidades
temáticas da Educação Física, já que não se encontravam contempladas dentro dos
PCNs.
De acordo com Brasil (2017) dentro desta unidade temática devem ser
exploradas:
[...] expressões e formas de experimentação corporal centradas nas
perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade
que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente
desafiador. Algumas dessas práticas costumam receber outras
denominações, como esportes de risco, esportes alternativos e
esportes extremos” (BRASIL, 2017, p.216).
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A organização dos conteúdos da Educação Física baseia-se no princípio de
que a ludicidade está presente em todas as atividades; porém, não se deve
esquecer a necessidade de estabelecer critérios de progressão do conhecimento.
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6 OBJETIVO GERAL
Conhecer a prática pedagógica dos professores de Educação Física do 1º ao
5º ano da rede municipal de ensino de Santos – SP, observando se a
interdisciplinaridade se encontra presente no ambiente escolar e, especificamente,
nas aulas de Educação Física.

6.1 Objetivos Específicos


Constatar se os professores de Educação Física conhecem o conceito de
interdisciplinaridade.



Verificar se os professores de Educação Física trabalham em conjunto com as
professoras de sala.



Observar se as aulas de Educação Física, em algum momento, contemplam a
interdisciplinaridade.



Analisar o Plano de Curso da disciplina Educação Física e verificar sua
relação com a interdisciplinaridade.
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7 METODOLOGIA

A metodologia de pesquisa utilizada no presente estudo é a descritiva, tipo
“survey”, que se destina a estudar o status de um fenômeno (THOMAS, NELSON e
SILVERMAN, 2012).
Segundo Gil (1999), as pesquisas descritivas têm como finalidade principal a
descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem
ser classificados sob este título e uma de suas características mais significativas
revela-se na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados.
Esse tipo de pesquisa, de acordo com Selltiz et al.(1965), tem como objetivo
descrever um fenômeno ou situação em detalhe, especialmente o que está
ocorrendo, permitindo abranger, com exatidão, as características de um indivíduo,
de uma situação ou de um grupo, bem como desvendar a relação entre os eventos.
Diferentemente dos autores anteriormente citados, Castro (1976) considera
que a pesquisa descritiva apenas captura e mostra o cenário de uma situação,
expressa em números e que a natureza da relação entre variáveis é feita na
pesquisa explicativa.
Quando se diz que uma pesquisa é descritiva, se está querendo
dizer que se limita a uma descrição pura e simples de cada uma das
variáveis, isoladamente, sem que sua associação ou interação com
as demais sejam examinadas (CASTRO, 1976, p. 66).

Para Triviños (1987, p. 110), “o estudo descritivo pretende descrever ‘com
exatidão’ os fatos e fenômenos de determinada realidade”, de modo que o estudo
descritivo é utilizado quando a intenção do pesquisador é conhecer determinada
comunidade, suas características, valores e problemas relacionados à cultura.

7.1 Sujeitos/Participantes

Participaram da presente pesquisa 19 professores de Educação Física da
rede municipal de ensino da cidade de Santos, sendo 53% do sexo masculino e 47%
do sexo masculino.
Em relação a formação docente, a grande maioria dos professores apresenta
formação em nível de especialização (84%), fato que demonstra a continuidade dos
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estudos por parte dos docentes após a graduação, contribuindo para uma prática
pedagógica de melhor qualidade.
Em relação à experiência dos professores dentro da Educação Física Escolar,
mais de dois terços dos pesquisados têm experiência superior a 10 anos, sendo em
maior número aqueles que atuam de 11 a 15 anos (47%) na Educação Física dentro
do segmento educacional.
No âmbito da Prefeitura de Santos, os professores de Educação Física,
participantes da pesquisa, atuam também em maior número de 6 a 15 anos, tendo a
maioria desses profissionais (48%) de 6 a 10 anos de trabalho.
Observa-se que a maioria dos professores que participaram da pesquisa é de
professores adjuntos, fator que dificulta a continuidade do trabalho em uma mesma
unidade escolar.

7.2 Instrumento

O instrumento utilizado para coleta de dados foi um questionário do tipo
“survey”, composto de questões abertas e fechadas.
Thomas, Nelson e Silverman (2012) afirmam que:
Os pesquisadores utilizam o questionário para obter informações
mediante a solicitação de que os participantes respondam às
questões, em vez de observarem seu comportamento. A limitação
óbvia do questionário é que os resultados consistem apenas no que
as pessoas dizem que fazem ou no que dizem acreditar ou gostar ou
não gostar. No entanto, algumas informações podem ser obtidas
apenas dessa maneira [...] (THOMAS, NELSON E SILVERMAN,
2012, p.293.)

7.3 Procedimento

Após o envio e o aceite pelo Comitê de Ética da Universidade, o pesquisador
foi

à

Secretaria

de

Educação

e

explicou

os

objetivos

deste

estudo, solicitando ao departamento pedagógico autorização para a realização da
investigação junto aos docentes (Anexo X).
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Os questionários foram enviados aos professores participantes por meio
digital (Google drive).

7.4 Resultados e Discussão
Os questionários foram analisados com base na análise de conteúdo, que tem
como ponto inicial, a mensagem escrita ou verbal, que segundo Franco (2005, p.13)
“[...] tem a capacidade de transferir todo o contexto de sua produção na busca de
uma concepção crítica e dinâmica da linguagem”.
Bardin (2007) define a análise de conteúdos como:
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando,
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo
das mensagens [...] A intenção da análise de conteúdos é a
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou,
eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a
indicadores (quantitativos ou não) (BARDIN, 2007, p.40)

Ainda de acordo com Bardin (2007), esta técnica é dividida em três fases:
Pré-análise; Exploração do material; Tratamento dos resultados obtidos e
interpretação.
Os resultados referentes à descrição dos professores serão apreciados nas
figuras 1 até 5.
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Figura 1 - Dado de gênero dos entrevistados.

Gráfico de gênero

Fem 47%
Masc 53%

Masc

Fem

Figura 2 - Percentual de respostas dos professores para a pergunta "Qual a sua
formação docente?"

Formação Docente
Mestre
Doutor
Outros 0%

16%

84%
Graduação

Especialização

Mestre

Doutor

Outros
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Figura 3 - Tempo de atuação na Educação Física Escolar.

Tempo de atuação na Educação Física Escolar
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Figura 4 - Tempo de atuação na Prefeitura de Santos.

Tempo de atuação na Prefeitura de Santos
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21%
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Figura 5 - Situação Funcional

Situação Funcional
Efetivo
28%

Adjunto
72%

Efetivo

Adjunto

Observa-se que a maioria dos professores que participaram da pesquisa é de
professores adjuntos, fator que dificulta a continuidade do trabalho em uma mesma
unidade escolar.
Os resultados referentes à interdisciplinaridade serão apresentados nas
figuras 6 até 13.
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Figura 6 - Grau de interdisciplinaridade presente na prática dos professores.

Grau de interdisplinaridade presente em sua
prática
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37%
42%

21%
Muito

Mediano

Pouco

Nada

Apesar de a maior parte dos professores afirmar desenvolver práticas
interdisciplinares, é possível observar que quase metade dos participantes aponta
que a temática é pouco presente em sua prática pedagógica.

Figura 7- Percentual de respostas sobre a dificuldade em trabalhar
interdisciplinarmente.

Sente dificuldade em trabalhar
interdisciplinarmente
21%

21%

58%
Muita

Pouca

Nada
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Em relação ao trabalho interdisciplinar, a maioria dos professores afirma que
tem pouca ou nenhuma dificuldade em trabalhar de maneira interdisciplinar.

Figura 8 - Percepção do tema interdisciplinaridade no plano de curso da Prefeitura
Municipal de Santos.

O Plano de Ensino/Plano de Curso da Educação
Física contempla o tema interdisciplinaridade?

Sim 31%

Parcialmente 53%

Não 16%

Sim

Não

Parcialmente

Em relação ao plano de curso, aproximadamente um terço dos professores
afirma que o documento aborda a temática
Os resultados referentes às questões abertas sobre interdisciplinaridade
serão apresentados nos quadros de 1 a 3 e nas figuras de 10 a 12.
Questão 8 – “Na sua opinião, o que é interdisciplinaridade?”

Quadro 2 - "Na sua opinião, o que é interdisciplinaridade?"
Identificação

Discursos

Categorização

Professor 1

É o intercâmbio entre duas ou A - Trabalho conjunto
mais disciplinas que ajuda a entre duas ou mais
ampliar experiências inovadoras disciplinas
no aprendizado.

Professor 2

O que é em comum a mais de F – Criar relação entre as
uma matéria.
disciplinas
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Professor 3

É a cooperação, interligação das B- Interação/cooperação
disciplinas, proporcionando co- entre disciplinas
nhecimentos maiores aos alunos.

Professor 4

A
interdisciplinaridade
é
a
interação de disciplinas, que
favorece o processo de ensino
aprendizagem favorecendo a
construção de um saber crítico
que possibilita o envolvimento
dos
alunos
estimulando
e
despertando a aquisição de
novos conhecimentos.

A - Trabalho conjunto
entre duas ou mais
disciplinas
B - Integração/cooperação entre disciplinas

Professor 5

Possibilidade de compartilhar F – Compartilhar temas
temas
pertinentes
da
sua pertinentes da minha
disciplina com outras, tornando disciplina com outras
mais significativo para o aluno os
temas trabalhados

Professor 6

É trabalhar com outras disciplinas A - Trabalho conjunto
de forma CONJUNTA
entre duas ou mais
disciplinas

Professor 7

Acredito que seja o trabalho em A - Trabalho conjunto
conjunto entre áreas diversas da entre duas ou mais
educação, para juntos, cada um disciplinas
dentro da sua área, se utilizando
das ferramentas apropriadas possam alcançar um objetivo em
comum

Professor 8

É o trabalho conjunto de um A - Trabalho conjunto
conteúdo
por
disciplinas entre duas ou mais
diferentes com objetivo de disciplinas
aprofundar mais o tema definido.

Professor 9

É um trabalho em conjunto dos A - Trabalho conjunto
professores de todas as áreas de entre duas ou mais
ensino, visando à construção do disciplinas
conhecimento do aluno através
de diferentes meios, por exemplo,
aprender multiplicação em um
jogo dado durante a aula de
educação física ou aprender um
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pouco mais sobre um país na
aula de geografia que está sendo
representado
pela sala
no
campeonato
interclasse
de
futebol da escola.
Professor 10

É o desenvolvimento de um A - Trabalho conjunto
trabalho abordado por diversas entre duas ou mais
disciplinas para o entendimento disciplinas
global do assunto.

Professor 11

O devido (tema/pergunta) por já C- Diálogo entre áreas
ser um tema acadêmico nos do conhecimento
reporta às diversas formas de
como
é
encarada
a
interdisciplinaridade. Porém, para
mim,
saindo
dos
diversos
conceitos encontrados e indo
direto na minha prática que é o
que importa e já respondendo a
pergunta abaixo:
É a capacidade de dialogar com
as diversas ciências mostrando
ao aluno que o saber é um todo,
exemplo - coloco em “meu”
conteúdo
aquilo
que
acho
necessário para que o aluno
entenda
o
conteúdo
pré
estabelecido pela rede, Anatomia
- mostrando como acontece o
Movimento.

Professor 12

Interdisciplinaridade
é
a C- Diálogo entre áreas
contribuição de diversos olhares do conhecimento
para a mesma situação, é saber
que a visão do outro é importante
e necessária para o processo, e
que o diálogo será sempre o
mediador, para o processo de
ensino-aprendizagem.

Professor 13

Penso eu que seria as disciplinas
conversarem entre si.

Professor 14

É trabalhar um objetivo comum A - Trabalho conjunto
entre as disciplinas curriculares.
entre duas ou mais
disciplinas

C- Diálogo entre áreas
do conhecimento
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Professor 15

Organização entre componentes B - Integração/coopecurriculares em prol de um ração entre disciplinas
objetivo específico ou coletivo.

Professor 16

É trabalhar utilizando proprieda- D – Trazer conhecides de outras disciplinas em suas mentos de outras
aulas.
disciplinas para a prática
pedagógica

Professor 17

Trabalhar todas as disciplinas E – Criar relação entre as
juntas. Criar relação entre elas.
disciplinas

Professor 18

É a linha tênue em que duas ou
mais disciplinas se encontram.

Professor 19

Relacionar duas ou mais disci- E – Criar relação entre as
plinas para o aprofundamento e o disciplinas
conhecimento dos conteúdos.

Figura 9 - Percentual de respostas para a pergunta "Na sua opinião, o que é
interdisciplinaridade?"

Na sua opinião, o que é interdisciplinaridade
45,00%

42,11%

A - Trabalho conjunto entre duas
ou mais disciplinas

40,00%
35,00%

B - Interação/cooperação entre
disciplinas

30,00%
25,00%
20,00%

C - Diálogo entre áreas do
conhecimento

15,79% 15,79%

15,00%

10,53% 10,53%

10,00%

D - Trazer conhecimentos de outras
disciplinas para a prática
pedagógica

5,26%

5,00%

0,00%

A presente questão busca identificar o nível conhecimento por parte do
professor sobre o tema, já que o mesmo não possui uma definição única e estável.
Apesar

de

não

existir

um

significado

único

e

preciso

para

o

termo

interdisciplinaridade, para Japiassu (1976, p.74) “a interdisciplinaridade se
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caracteriza pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de
integração real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa”.
Grande

parte

dos

professores

que

responderam

essa

questão,

aproximadamente 42%, definiu interdisciplinaridade como um trabalho em conjunto
entre duas ou mais disciplinas.
Para o Professor 10, interdisciplinaridade “é o desenvolvimento de um
trabalho abordado por diversas disciplinas para o entendimento global do assunto.”
Já o Professor 14 afirma que interdisciplinaridade “é trabalhar um objetivo
comum entre as disciplinas curriculares.”
Essas afirmações vão de encontro com a visão de Pombo, Guimarães e Levy
(1994) que apontam:
Por interdisciplinaridade, deverá então entender-se qualquer forma
de combinação entre duas ou mais disciplinas com vista à
compreensão de um objeto a partir da confluência de pontos de vista
diferentes e tendo como objetivo final a elaboração de uma síntese
relativa ao objeto comum (POMBO, GUIMARÃES e LEVY, 1994, p.
13)

Já para aproximadamente 16% dos professores, o tema interdisciplinaridade
pode ser definido como o diálogo entre as áreas do conhecimento.
A maioria dos autores citados nessa pesquisa coloca o diálogo entre as áreas
do conhecimento como fio condutor da prática interdisciplinar, porém, este é apenas
o ponto de partida para despertar em alunos e professores o interesse em
agregarem os conhecimentos de diferentes disciplinas, sendo necessário além do
diálogo, um trabalho conjunto em prol de um objetivo comum.
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Questão 9 – Você trabalha interdisciplinaridade nas suas aulas?
Os professores, em sua maioria, afirmam que desenvolvem atividades
interdisciplinares em suas aulas. Esse dado aponta que, em teoria, a maioria dos
profissionais conhece e promove a interdisciplinaridade em sua prática pedagógica.
Porém, um terço dos professores afirma não desenvolver atividades relacionadas à
interdisciplinaridade.
Aos professores que afirmam desenvolver a interdisciplinaridade em suas
aulas, foi perguntado de que maneira isso ocorre e, aos professores que afirmam
não desenvolver a temática foi pedido que explicassem a razão pela qual não o
fazem.
Respostas dos professores que afirmaram trabalhar a interdisciplinaridade em
suas aulas.

Quadro 3 - Respostas dos professores que afirmam trabalhar a
interdisciplinaridade em suas aulas.
Identificação

Professor 1

Professor 3

Discursos

Categorização

Sim. Associando várias disciplinas
nas aulas práticas de Educação
Física. Também trocando experiências
vividas
em
aulas
com
professores de sala.

B - Associando
disciplinas

Sim. Às vezes trabalho através de
jogos e estafetas, aulas historiadas
através de circuitos, envolvendo
algumas
disciplinas,
reforçando
algumas necessidades que os
alunos apresentam em sala de aula.

D – Desenvolvendo
jogos e atividades
que envolvam
conteúdos de outras
disciplinas.

C - Dialogando com
os professores

E- Trabalhando as
dificuldades dos
alunos em sala.

Professor 5

Sim. Trabalho mas de forma muito B - Associando
pontual. Compartilho principalmente disciplinas
com Ciências alguns conteúdos e .
assim acontece.

Professor 6

Sim. Dando atividades onde os F – Explicando o
alunos tenham consciência do porquê dos
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conteúdo trabalhado.

conteúdos
trabalhados.

Professor 8

Sim. Através de alguns projetos da A – Desenvolvendo
escola que geralmente englobam projetos promovidos
duas ou mais disciplinas.
pela escola

Professor 9

Sim. Utilizando os jogos para auxiliar D – Desenvolvendo
noções de números e contas jogos e atividades
(matemática),
corpo
humano que envolvam
(ciências).
conteúdos de outras
disciplinas.

Professor 10

Sim. Procuro estabelecer conversas
com os professores sobre os
conteúdos desenvolvidos com os
alunos e planejar atividades que
envolvem esses temas em minhas
aulas.

C - Dialogando com
os professores

Professor 11

Sim.

H – Não descreve
como

Professor 12

Sim. Sempre que consigo, desde
assuntos recorrentes na escola
como: valores, respeito, até projetos
que valorizem as tradições e
heranças
africanas,
atividades
rítmicas
que
envolvam
o
conhecimento
das
danças
e
costumes das nossas regiões,
gincanas do conhecimento e outros.

D – Desenvolvendo
jogos e atividades
que envolvam
conteúdos de outras
disciplinas.

Professor 16

Sim. Trabalho com Educação Infantil
e utilizo em minhas aulas contagem
(matemática), letras (alfabetização),
figuras geométricas (matemática).

D – Desenvolvendo
jogos e atividades
que envolvam
conteúdos de outras
disciplinas.

Professor 17

Sim. Nas minhas aulas de Educação
Física, costumo colocar contas
(matemática)
nas
brincadeiras.
Trabalho respeito, higiene pessoal,
corpo humano. Tento fazer um pouco

D – Desenvolvendo
jogos e atividades
que envolvam
conteúdos de outras

D – Desenvolvendo
jogos e atividades
que envolvam
conteúdos de outras
disciplinas.

G – Abordando
Temas Transversais
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de tudo.
Professor 19

Sim. Dificuldade em trabalhar com
outros professores.

disciplinas
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Figura 10 - Maneira como os professores trabalham a interdisciplinaridade nas
aulas.

Maneira como os professores trabalham a
interdisciplinaridade nas aulas
45,00%

40,00%
40,00%

A - Desenvolvendo
projetos promovidos pela
escola
B - Associando disciplinas

35,00%

C - Dialogando com os
professores

30,00%

D - Desenvolvendo jogos e
atividades que envolvam
conteúdos de outras
disciplinas
E - Trabalhando as
dificuldades dos alunos
em sala

25,00%

20,00%

F - Explicando o porquê
dos conteúdos
trabalhados
G - Abordando Temas
Transversais

15,00%
13,33%13,33%

H - Não descreve como
10,00%

6,67%
5,00%

0,00%

6,67% 6,67% 6,67% 6,67%
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A maior parte dos professores afirma que trabalha a interdisciplinaridade com
atividades que envolvam conteúdos de outras disciplinas do currículo escolar. Essa
iniciativa por si só não caracteriza uma prática interdisciplinar, já que considera
apenas o olhar do professor de Educação Física no momento de planejar as aulas
que serão ministradas aos alunos.
Outra resposta bastante presente foi a dos professores que associam as
disciplinas em sua prática pedagógica. A resposta que mais se aproxima, ou até
mesmo de fato contempla a interdisciplinaridade de maneira mais adequada, é a do
grupo de professores que indicaram que discutir com os demais colegas para definir
quais conteúdos podem ser trabalhados nas suas aulas, atendendo assim uma
característica que é o fio condutor da interdisciplinaridade: o diálogo.

Respostas dos professores que afirmaram não trabalhar a interdisciplinaridade em
suas aulas.
Quadro 4 - Respostas dos professores que afirmaram não trabalhar a
interdisciplinaridade em suas aulas.
Identificação

Discursos

Professor 2

Não. Pois sou professor adjunto, não
participo das reuniões, dificilmente
consigo prever em que sala e a que
momento lecionarei. Outrossim, o
corpo docente não parece estar muito
apto a tal empreendimento.

Categorização
A – Não participa
das reuniões
pedagógicas da
unidade escolar.
B - Não tem salas
definidas para
ministrar aulas.
C – Despreparo do
corpo docente /
Formação

Professor 4

Não.

E – Não fala o
motivo.

Professor 7

Não. Não consigo trabalhar, pois na
rotina do dia a dia falta tempo para
nos reunirmos e montarmos juntos um
trabalho interdisciplinar.

D – Falta tempo
para reunião com os
professores /
Ausência de
projetos sobre a
temática
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Professor 13 Não. Essa é uma das falhas da C – Despreparo do
formação docente. Embora minha corpo docente /
formação tenha sido esportivista, não Formação
houve
nenhuma
formação
ou
informação a respeito do que seria
interdisciplinaridade.
Professor 14 Não. Porque para trabalhar com
outros professores o mesmo objetivo
e
conteúdo,
requer
projetos
específicos e tempo de pesquisa em
conjunto.

D – Falta tempo
para reunião com os
professores /
Ausência de
projetos sobre a
temática

Professor 15 Não.

E – Não fala o
motivo.

Professor 18 Não.

E – Não fala o
motivo.
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Figura 11 - Razões pelas quais os professores não desenvolvem a
interdisciplinaridade nas suas aulas.

Razões pelas quais os professores não desenvolvem a
interdisciplinaridade nas suas aulas
35,00%

33,33%

A - Não participa das
reuniões pedagógicas da
unidade escolar

30,00%

25,00%
22,22% 22,22%

B - Não tem salas
definidas para ministrar
aulas

20,00%

C - Despreparo do corpo
docente / Formação

15,00%
11,11% 11,11%

D - Falta tempo para
reunião com os
professores / Ausência de
projetos sobre a temática

10,00%

5,00%

E - Não fala o motivo
0,00%

Questão 13 – De que maneira você acredita que a Secretaria de Educação pode
incentivar as práticas interdisciplinares nas escolas?

Quadro 5 - De que maneira você acredita que a Secretaria de Educação
pode incentivas as práticas interdisciplinares nas escolas?
Identificação

Discursos

Categorização

Professor 1

Com
formações
e
encontros A – Oferecendo
envolvendo vários profissionais de formação aos
disciplinas distintas.
professores das
diversas disciplinas

Professor 2

A atual forma como o docente atua, B- Efetivando mais
dificulta um pouco a consolidação da professores
prática interdisciplinar. Grande parte C- Mais tempo para
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Professor 3

dos professores atuando nas escolas
são adjuntos, e por isso, muitas
vezes assumem turmas no decorrer
do ano letivo ou até mesmo no seu
final,
não
participando
do
planejamento inicial, e dificultando o
estreitamento de laços entre os
colegas de trabalho. Outro ponto que
pode-se elencar, é a heterogenia das
classes, e do conteúdo que é
ensinado a elas, demandando ações
específicas
para
cada
grupo,
fazendo-se necessário mais tempo
para planejamento, pesquisa e
efetivação
da
proposta
interdisciplinar.

planejamento das
ações / Promovendo
encontros entre
professores

Através de projetos nas escolas,
promovendo capacitações, melhorando a interação de professores e
especialistas, priorizando o desenvolvimento desses tipos de práticas
nas escolas.

A – Oferecendo
formação aos
professores das
diversas disciplinas
D- Promoção de
projetos por parte das
escolas

Professor 4

Por meio de projetos que envolvam D- Promoção de
várias disciplinas em ações que projetos por parte das
busquem
a
totalidade
dos escolas
conhecimentos,
incentivando
e
despertando nos educadores novas
parcerias e práticas, com o intuito de
ampliar novas estratégias educativas, contribuindo para fomentar no
aluno o desejo de participação e a
aquisição de novos conhecimentos.

Professor 5

Oportunizando e incentivando o
encontro dos professores para que
uns vejam o que os outros irão
trabalhar e em qual momento do
ano, assim torna-se viável pensar
em algo que contemple as
disciplinas e conteúdos.

Professor 6

Criando procedimentos e conteúdos C- Mais tempo para
coletivos e cursos sobre interdis- planejamento das
ciplinaridade
ações / Promovendo
encontros entre

C- Mais tempo para
planejamento das
ações / Promovendo
encontros entre
professores.
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professores
F – Oferecendo
material pedagógico
sobre o tema
Professor 7

Fazendo com que as escolas E – Desenvolvimento
tenham a obrigação de que dentro da temática dentro do
do PPP seja destinada uma PPP
porcentagem para que as atividades
aconteçam de maneira interdisciplinar, e destinem períodos de
horários das reuniões para se
discutir o assunto

Professor 8

Através de Projetos institucionais e
avaliação dos projetos realizados

E – Desenvolvimento
da temática dentro do
PPP

Professor 9

Atualmente o tempo é escasso para
planejamento entre os professores
de tarefas interdisciplinares, como
trabalhar assim se não temos tempo
de saber o que os colegas estão
trabalhando na sala de aula?

C- Mais tempo para
planejamento das
ações / Promovendo
encontros entre
professores.

Professor 10

Promovendo encontros, reuniões,
palestras e/ou formações que
permeiam esse tema para que as
escolas possam se organizar e
planejar suas ações nesse sentido.

A – Oferecendo
formação aos
professores das
diversas disciplinas

Professor 11

Dando capacitação para tal.

A – Oferecendo
formação aos
professores das
diversas disciplinas

Professor 12

Valorizando projetos e incentivando E – Desenvolvimento
a comunidade para participar do da temática dentro do
processo educativo.
PPP

Professor 13

Oferecendo formação continuada e E – Desenvolvimento
material pedagógico específico da da temática dentro do
nossa área.
PPP
F – Oferecendo
material pedagógico
sobre o tema

Professor 14

Incentivar com reuniões pedagógicas C- Mais tempo para
para complementar uma visão planejamento das
interdisciplinar
com
trabalhos ações / Promovendo
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unificados para um mesmo objetivo. encontros entre
Mais
comunicação
entre
os professores
problemas
da
escola
e
os
professores.
Professor 15

Projetos
de
parcerias
entre D- Promoção de
componentes
curriculares.
Ex: projetos por parte das
Português, Educação Física e escolas
Matemática; Ciências, Educação
Física e Matemática.

Professor 16

Disponibilizando formações para os A – Oferecendo
professores, cursos teóricos e formação aos
práticos
professores das
diversas disciplinas

Professor 17

Acho que passeios, gincanas e G – Passeios e
atividades mais lúdicas.
gincanas

Professor 18

Primeiramente com cursos e palestras sobre o assunto, depois com
projetos e formações até que se
torne senso comum.

A – Oferecendo
formação aos
professores das
diversas disciplinas
D- Promoção de
projetos por parte das
escolas

Professor 19

Cursos onde tenham como base o
trabalho em conjunto das disciplinas
e inserção da interdisciplinaridade
nas escolas

A – Oferecendo
formação aos
professores das
diversas disciplinas
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Figura 12 - De que maneira você acredita que a Secretaria
de Educação pode incentivar as práticas interdisciplinares
nas escolas?
35,00%
A - Oferecendo formação aos
professores das diversas disciplinas

30,43%
30,00%

B - Efetivando mas professores
25,00%
21,74%

C - Mais tempo para planejamento
das ações / Promovendo encontros
entre professores

20,00%
17,39%
15,00%

D - Promoção de projetos por parte
das escolas

13,04%
E - Desenvolvimento da temática
dentro do PPP

8,70%

10,00%
4,35%

5,00%

4,35%

F - Oferecendo material
pedagógico sobre o tema
G - Passeios e gincanas

0,00%

Em relação à opinião dos professores sobre o papel da Secretaria Municipal
de Educação de Santos no incentivo das práticas interdisciplinares, a maioria dos
entrevistados, aproximadamente 31%, afirmam que a oferta de formação dos
professores das diferentes áreas do conhecimento seria a melhor forma de
incentivar o desenvolvimento da interdisciplinaridade.
Para o Professor 18, o incentivo deve ocorrer “primeiramente com cursos e
palestras sobre o assunto, depois com projetos e formações até que se torne senso
comum”. Essa afirmação mostra que o professor acredita que, com o devido
incentivo, as práticas interdisciplinares podem se tornar uma prática cotidiana dos
educadores.
Já para aproximadamente 22% dos professores, a disponibilização de mais
tempo para planejamento e a promoção de encontros entre os professores para
alinhamento de ações seriam maneiras de incentivar as práticas interdisciplinares
nas escolas.
Na rede municipal de ensino de Santos, os professores se reúnem duas
vezes por semana. Para o professor 14, essas reuniões podem ser utilizadas para
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“complementar uma visão interdisciplinar com trabalhos unificados para um mesmo
objetivo”.

A

definição

de

objetivos

comuns

é

um

dos

princípios

da

interdisciplinaridade, conforme citado por alguns autores consultados nesta
pesquisa.
Outro indicativo importante foi a resposta de aproximadamente 17% dos
professores que sugerem a inclusão das práticas interdisciplinares no Projeto
Político Pedagógico (PPP) das unidades escolares, tornando assim a temática uma
proposta educacional de cada escola.
A maioria das respostas observadas nessa questão vai de encontro ao
referencial teórico utilizado na pesquisa, indicando que em geral os professores não
têm clareza sobre a temática, sendo necessária a criação de iniciativas e
documentos que referenciem a interdisciplinaridade para que esta possa ser
desenvolvida.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação Física como disciplina escolar teve diferentes papéis, ao longo
dos anos, sempre influenciada principalmente por momentos políticos e culturais;
sendo essa uma das razões pela qual nunca se obteve uma definição do seu real
papel dentro do currículo escolar. Após a realização de um levantamento
bibliográfico sobre a área, foi possível compreender os diferentes momentos da
Educação Física escolar e analisar suas principais características.
A pesquisa abordou também os documentos e publicações institucionais
sobre a educação como um todo e que, consequentemente, abordam a Educação
Física enquanto componente curricular. O caráter obrigatório da disciplina concorre
para sua consolidação como disciplina que contribui para o desenvolvimento e
formação integral dos alunos, englobando os aspectos cognitivo, afetivo, social e
motor.
Por acreditar que a interdisciplinaridade pode ser uma temática que valoriza a
prática pedagógica dos professores e favorece a valorização das disciplinas
curriculares, decidi agregar esta temática à área da Educação Física, buscando
conhecer melhor seus conceitos e características.
A partir da pesquisa realizada com os professores de Educação Física da
rede municipal de ensino de Santos, foi possível identificar o conhecimento por parte
desses profissionais em relação à interdisciplinaridade. Outra questão abordada foi o
Plano de Curso disponibilizado aos professores como documento norteador para
sua prática pedagógica abordar ou não a temática da interdisciplinaridade.
Os conceitos da interdisciplinaridade ainda não são muito familiares para os
professores participantes da pesquisa. Apesar de grande parte desses profissionais
afirmarem trabalhar de maneira interdisciplinar, ficou evidente nos questionários que
isso ocorre de maneira instintiva ou mesmo se resume a apenas relacionar ou
abordar temáticas de outras áreas do conhecimento às aulas de Educação Física.
Em relação ao plano de curso, que é o documento norteador para o
planejamento das atividades dos professores da rede municipal de ensino, a grande
maioria dos professores afirma que a temática interdisciplinaridade é contemplada,
ou parcialmente contemplada, no referido documento. Tal resultado causou-me certa
inquietação já que, como professor da rede pública municipal de Santos, conheço o
referido plano de curso e, após aprofundamento bibliográfico sobre o tema, não
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acredito que a interdisciplinaridade esteja contemplada de maneira clara e objetiva e
nem de maneira subjetiva, ficando sua prática a critério de cada professor e/ou do
projeto político pedagógico de cada unidade escolar.
A indicação dos professores que participaram da pesquisa é a de que sejam
realizadas formações que abordem os conceitos da interdisciplinaridade, o encontro
entre professores para que discutam a temática e a inclusão da temática no projeto
político pedagógico das unidades municipais de educação.
Promover iniciativas que aproximem os professores das práticas interdisciplinares contribui para um melhor entendimento sobre o tema, tornando-o mais
popular entre os educadores e, consequentemente, mais presente na prática
pedagógica desses profissionais. Para que a interdisciplinaridade esteja presente na
prática diária dos professores, é importante que os documentos norteadores da
educação abordem a temática e direcionem as suas possibilidades de aplicação.
Observando o contexto histórico da Educação Física e os diferentes objetivos
da área ao longo dos anos, acredito que o desenvolvimento dos conteúdos próprios
da área, se discutidos com os professores de outras áreas e contextualizados aos
alunos de acordo com suas realidades, podem tornar a disciplina ainda mais
importante e relevante para o desenvolvimento integral dos alunos.
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ANEXOS
ANEXO A – QUESTIONÁRIO

QUESTIONÁRIO
Caro professor,

Este questionário é parte fundamental na pesquisa que estou realizando para a composição da minha
dissertação do Curso de Mestrado Profissional em Práticas Docentes no Ensino Fundamental pela
Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES. Peço sua colaboração nas respostas a estas
questões, contando com sua maior sinceridade. Lembrando que, para dar mais liberdade as suas
respostas, seu nome será omitido nesta pesquisa. Caso queira registrar alguma observação sobre
alguma questão, favor utilizar o verso das folhas.

Pesquisador:
Rafael Feijó Torres

1 – Identificação:

Sexo: Fem ( ) Masc ( )

2 – Qual a sua idade?

Idade: _____Anos

3- Qual a sua formação docente?

( ) Graduação
( ) Espeialização
( ) Mestrado
( ) Doutorado
( ) Outros:_______________________
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4- Há quanto tempo você atua na Educação Física escolar?

( ) Menos de 1 ano
( ) De 1 a 5 anos
( ) De 6 a 10 anos
( ) De 11 a 15 anos
( ) Mais de 15 anos

5- Há quantos anos trabalha como professor de Educação Física na Prefeitura de Santos?

( ) Menos de 1 ano
( ) De 1 a 5 anos
( ) De 6 a 10 anos
( ) De 11 a 15 anos
( ) Mais de 15 anos

6- Qual é a sua situação funcional atualmente?

( ) Professor Efetivo
( ) Professor Adjunto
( ) Outros:_____________

7- Leciona em mais de uma escola da Prefeitura de Santos com aulas regulares de Educação Física?

( ) Não
( ) Sim. Quantas?_____

8 – Na sua opinião, o que é interdisciplinaridade?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ _______
________________________________________________________________________________
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9- Você trabalha interdisciplinaridade nas suas aulas?

( ) SIM

( ) NÃO

Caso trabalhe, como? Caso não trabalhe, por quê?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

10- Qual o grau de interdicisplinaridade que sua prática docente comporta:

( )Nenhum
( )Pouco
( )Mediano
( )Muito

11- Você sente dificuldade em trabalhar de maneira interdisciplinar?

( ) MUITO

( ) POUCO

( ) NADA

12 – O Plano de Ensino/Plano de Curso da Educação Física contempla o tema interdisciplinaridade?

( ) SIM

( ) PARCIALMENTE

( ) NÃO CONTEMPLA

13- De que maneira você acredita que a Secretaria de Educação pode incentivar as práticas
interdisciplinares nas escolas?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS – UNIMES
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1 INTRODUÇÃO

A interdisciplinaridade tem como fio condutor o diálogo, promovendo a
integração de aprendizagens e conhecimentos, contribuindo para uma aproximação
entre as disciplinas curriculares, oferecendo aos professores a possibilidade de
trabalhar de maneira conjunta e integrada.
Essa integração é necessária, já que a formatação do currículo atual privilegia
uma educação “conteudista”, diferente da realidade que se apresenta muito
dinâmica, com mudanças e transformações acontecendo a todo momento.
Sobre o currículo escolar, Paro (2011) aponta que:
[...] o currículo é um dos aspectos que mostram mais enfaticamente
como a escola tradicional tem privilegiado uma dimensão
“conteudista” do ensino, que enxerga a instituição escolar como mera
transmissora de conhecimentos e informações (PARO, 2011, p.487).

O autor defende a relevância de se pensar na reformulação do currículo
escolar sob uma perspectiva mais ampla que contemple a formação integral dos
educandos, observando a importância dos conteúdos das disciplinas tradicionais
que são essenciais para a formação dos indivíduos e não podem e, nem devem de
maneira alguma, ser minimizados.
A divisão de conhecimentos também é percebida em diversos momentos no
campo da Educação Física. Durante muito tempo a prática da Educação Física
voltou-se para as atividades físicas e esportivas, oferecendo muitas vezes uma
“prática pela prática”.
A reformulação do currículo escolar não se apresenta como uma tarefa
simples, sendo assim a maneira mais efetiva de se conseguir mudanças no
processo de ensino-aprendizagem é a partir das intervenções por parte dos
professores.
A partir de um plano de curso que ofereça alguma flexibilidade aos
professores e permita o trabalho conjunto para o desenvolvimento das diferentes
disciplinas do currículo escolar, é possível incentivar as práticas interdisciplinares
Acredita-se que a interdisciplinaridade é uma possibilidade de intervenção no
currículo escolar. Por meio da aproximação e do diálogo entre as áreas do
conhecimento, é possível ressignificar os conteúdos já estudados e, a partir dessas
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experiências, tornar o aprendizado mais rico e complexo, estabelecendo uma nova
relação entre alunos, professores e o mundo.
Alguns autores propõem a interdisciplinaridade como alternativa que leva a
um novo entendimento sobre a construção do currículo e da maneira como são
conduzidas as relações sociais dentro no âmbito escolar.
Concordando com essa visão, Pereira (2014) afirma que:
Caso se concorde que existe um a priori emocional que estabelece
condições para possibilitar o conhecimento humano, o tratamento
fragmentado, linear e mecânico dado aos conhecimentos, na forma
disciplinar, no currículo, não parece favorecer essa condição. Dentro
de propostas educacionais, algumas lançam um olhar diferenciado
sobre a educação, proporcionando um caminho diferente daquele
construído pelo olhar disciplinar. A interdisciplinaridade vem constituir
este caminho. Entendo a interdisciplinaridade como uma ação
conjunta entre os professores e suas disciplinas, visando a
compreensão do todo que constitui o conhecimento. As partes são
ressignificadas quando trabalhadas na perspectiva de integrar o todo,
abandonando a visão de um conhecimento que tem o fim em si
mesmo. Porém, a interdisciplinaridade é mais do que isto, é lançar
uma visão diferenciada sobre o próprio mundo e entender que ele só
pode ser compreendido em sua totalidade e complexidade. É
perceber que os problemas do mundo perpassam questões simples,
possuindo múltiplas influências, e, desta forma, também requerem
soluções que percebam a sua complexidade. É superar a
consciência ingênua, adotando uma consciência crítica, que
demanda não apenas o conhecimento da realidade, mas a sua
análise e as razões de ser dos problemas para poder se constituir em
ações transformadoras da realidade (PEREIRA, 2014, p.36).

Buscando contribuir para que essa mudança ocorra, pretende-se com base
nesse produto, oferecer ao professor de Educação Física um documento norteador
para as suas práticas pedagógicas diárias, possibilitando a aproximação entre a
Educação Física e as demais disciplinas curriculares e, consequentemente, a
integração entre elas, promovendo uma formação integral ao aluno.

2 OBJETIVOS
Objetivo Geral
Oferecer ao professor de Educação Física um Plano de Curso à luz da BNCC,
documento nacional de referência para a formulação dos currículos dos sistemas e
das redes escolares, contemplando a interdisciplinaridade.
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Objetivos Específicos
•

Promover a integração entre a Educação Física e as demais disciplinas do
currículo escolar;

•

Possibilitar ao professor de Educação Física a elaboração de atividades
interdisciplinares;

•

Elencar conteúdos para as unidades temáticas do primeiro e segundo ciclos
do Ensino Fundamental do componente curricular Educação Física.

3 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
O Plano de curso é o instrumento norteador do currículo, apresentando como
objetivo constituir o principal recurso para auxiliar os professores na construção do
processo de aprendizagem.
Para Santos (2016), o Plano de curso:
[...] é um documento que pretende subsidiar o professor no
planejamento das situações didático-pedagógicas que irão compor o
dia a dia da sala de aula. Esse importante instrumento norteador
apresenta as expectativas de aprendizagem para os nove anos do
Ensino Fundamental, bem como, para os ciclos I e II da Educação de
Jovens e Adultos - EJA. Para tanto, é fundamental que entendamos
como está organizado a fim de garantir sua melhor utilização
(SANTOS, 2016, p.9).

A organização do atual Plano de Curso da rede municipal de ensino de
Santos ainda não está alinhada à BNCC e, nesse sentido, o presente produto surge
como sugestão para a elaboração do próximo Plano de Curso do município.

3.1 Educação Física na BNCC
Para que seja possível elaborar um plano de curso que atenda o que
preconiza a BNCC, precisamos entender como esta é estruturada na etapa do
Ensino Fundamental.
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Na BNCC o Ensino Fundamental está dividido em cinco áreas do
conhecimento, sendo elas: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências
Humanas e Ensino Religioso, conforme exposto no quadro abaixo.

A Educação Física está inserida dentro da área de Linguagens que, de
acordo com Brasil (2018), tem a finalidade de:
[...] possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem
diversificadas, que lhes permitam ampliar suas capacidades
expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas,
como também seus conhecimentos sobre essas linguagens, em
continuidade às experiências vividas na Educação Infantil (BRASIL,
2018, p.63).
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As habilidades da disciplina são divididas em ciclos, conforme segue:

De acordo com Brasil (2018), essa divisão ocorre para aumentar a
flexibilidade na delimitação dos currículos e propostas curriculares, proporcionando
adequação às realidades locais. Ainda de acordo com o documento, essa
classificação se dá porque não há nenhuma hierarquia entre as dimensões de
conhecimento

da

disciplina,

tampouco

uma

ordem

necessária

para

o

desenvolvimento do trabalho no âmbito didático, sendo que cada uma das
dimensões exige diferentes abordagens e graus de complexidade conforme o ciclo.
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3.2 Proposta de Plano de Curso – Educação Física – Anos Iniciais
EDUCAÇÃO FÍSICA 1º e 2º ANOS
BRINCADEIRAS E JOGOS
OBJETO DO CONHECIMENTO - Brincadeiras
e jogos da cultura popular presentes no
contexto comunitário e regional
HABILIDADES
 Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da
cultura popular presentes no contexto comunitário e regional,
reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de
desempenho dos colegas.
 Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e
escrita), as brincadeiras e os jogos populares do contexto
comunitário e regional, reconhecendo e valorizando a importância
desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem.
 Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de
brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário e
regional, com base no reconhecimento das características dessas
práticas.
 Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a
prática, em outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos
e demais práticas corporais tematizadas na escola, produzindo
textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-las na escola e
na comunidade.

CONTEÚDOS
Brincadeiras cantadas.

Jogos sensoriais, motores e simbólicos.

Jogos recreativos e cooperativos

Jogos e brincadeiras tradicionais.

TRIMESTRES
1º
2º
3º
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EDUCAÇÃO FÍSICA 1º e 2º ANOS
ESPORTES
OBJETO DO CONHECIMENTO –
Esportes de Marca, esportes de precisão
HABILIDADES

CONTEÚDOS

 Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, a
prática de esportes de marca e de precisão, identificando os elementos Fundamentos básicos dos esportes de marca
individuais
comuns a esses esportes.
Fundamentos básicos dos esportes de marca
 Discutir a importância da observação das normas e das regras dos esportes
coletivos
de marca e de precisão para assegurar a integridade própria e as dos
Atividades com saltos e corridas
demais participantes.
Estafetas
Fundamentos básicos dos esportes de
precisão
Regras dos esportes de marca e precisão

TRIMESTRES
1º
2º
3º
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EDUCAÇÃO FÍSICA 1º e 2º ANOS
GINÁSTICAS
OBJETO DO CONHECIMENTO –
Ginástica Geral
HABILIDADES

CONTEÚDOS

 Experimentar, fruir e identificar diferentes elementos básicos da ginástica
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais) e da
ginástica geral, de forma individual e em pequenos grupos, adotando
procedimentos de segurança.

Apresentação da Ginástica, suas
características e modalidades

 Planejar e utilizar estratégias para a execução de diferentes elementos
básicos da ginástica e da ginástica geral.
 Participar da ginástica geral, identificando as potencialidades e os limites do
corpo, e respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal.

Capacidades físico-motoras e diferenças
individuais
Alongamento e flexibilidade
Circuito de habilidades motoras
Elementos básicos da Ginástica (equilíbrio,
saltos e giros)

 Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e
Elementos básicos da Ginástica (rotações e
audiovisual), as características dos elementos básicos da ginástica e da
acrobacias)
ginástica geral, identificando a presença desses elementos em distintas
práticas corporais.

TRIMESTRES
1º
2º
3º
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EDUCAÇÃO FÍSICA 1º e 2º ANOS
DANÇAS
OBJETO DO CONHECIMENTO –
Danças do contexto comunitário e regional
HABILIDADES

CONTEÚDOS

 Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e regional
(rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), e recriá-las,
respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal.

Elementos da Dança – Ritmos e Gestos

 Identificar os elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças do
contexto comunitário e regional, valorizando e respeitando as manifestações
de diferentes culturas.

RodasCantadas
Brincadeiras rítmicas e expressivas

Elementos da Dança - Espaço

Danças circulares

EDUCAÇÃO FÍSICA 3º ao 5º ANO
BRINCADEIRAS E JOGOS
OBJETO DO CONHECIMENTO
Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo. Brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana

TRIMESTRES
1º
2º
3º
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HABILIDADES

CONTEÚDOS

 Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo,
incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando a
importância desse patrimônio histórico cultural.

Brincadeiras e jogos de matriz indígena

 Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de todos
os alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e
africana.
 Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita,
audiovisual), as brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz
indígena e africana, explicando suas características e a importância desse
patrimônio histórico cultural na preservação das diferentes culturas.

TRIMESTRES
1º
2º
3º

Brincadeiras e jogos de matriz africana
Brincadeiras e jogos da região Norte
Brincadeiras e jogos da região Sudeste
Brincadeiras e jogos da região Centro-Oeste
Brincadeiras e jogos da região Sul

 Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela,
brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de
matriz indígena e africana, e demais práticas corporais tematizadas na
escola, adequando-as aos espaços públicos disponíveis.
Brincadeiras e jogos da região Nordeste

EDUCAÇÃO FÍSICA 3º AO 5º ANO
ESPORTES
OBJETO DO CONHECIMENTO –
Esportes de campo e taco. Esportes de rede/parede. Esportes de invasão
HABILIDADES

CONTEÚDOS

TRIMESTRES
1º
2º
3º
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 Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e taco,
rede/parede e invasão, identificando seus elementos comuns e criando
estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando pelo
trabalho coletivo e pelo protagonismo.

Conceitos de jogo e esporte

 Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características
que os constituem na contemporaneidade e suas manifestações
(profissional e comunitária/lazer).

Esportes de campo e taco
Esportes de rede/parede
Esportes de invasão

EDUCAÇÃO FÍSICA 3º AO 5º ANO
GINÁSTICAS
OBJETO DO CONHECIMENTO –
Ginástica Geral
HABILIDADES

CONTEÚDOS

TRIMESTRES
1º
2º
3º
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 Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes
elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias,
com e sem materiais), propondo coreografias com diferentes temas do
cotidiano.
 Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de
elementos básicos de apresentações coletivas de ginástica geral,
reconhecendo as potencialidades e os limites do corpo e adotando
procedimentos de segurança.

Aprofundamento dos conceitos da ginástica
geral
Ginástica geral e potencialidades do corpo
Ginástica geral e ambiente sociocultural
Circuitos de habilidades físico-motoras

EDUCAÇÃO FÍSICA 3º AO 5º ANO
DANÇAS
OBJETO DO CONHECIMENTO –
Danças do Brasil e do mundo. Danças de matriz indígena e africana
HABILIDADES
 Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e

CONTEÚDOS
Danças da região Norte do Brasil

TRIMESTRES
1º
2º
3º
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danças de matriz indígena e africana, valorizando e respeitando os
diferentes sentidos e significados dessas danças em suas culturas de
origem.
 Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes
(ritmo, espaço, gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças
de matriz indígena e africana.

Danças da região Sul do Brasil
Danças da região Nordeste do Brasil

Danças da região Centro-Oeste do Brasil

 Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos constitutivos
das danças populares do Brasil e do mundo, e das danças de matriz
indígena e africana.
 Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no
contexto das danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para
superá-las.
Danças da região Sudeste do Brasil
Danças de matriz africana
Danças de matriz indígena

EDUCAÇÃO FÍSICA 3º AO 5º ANO
LUTAS
OBJETO DO CONHECIMENTO –
Lutas do contexto comunitário e regional, Lutas de matriz indígena e africana
HABILIDADES

CONTEÚDOS

TRIMESTRES
1º
2º
3º
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 Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto
comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana.
 Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do contexto comunitário e
regional e lutas de matriz indígena e africana experimentadas, respeitando o
colega como oponente e as normas de segurança.

Fundamentos das diferentes lutas
Lutas de domínio e de percussão
Lutas de distância
Lutas de matriz africana

 Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional e
lutas de matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e
brigas e entre lutas e as demais práticas corporais.
Lutas de matriz indígena
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4 MODELOS DE PLANOS DE AULA

4.1 Reizinho Mandou
Unidade Temática: Brincadeiras e Jogos
Objeto do conhecimento: Brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no
contexto comunitário e regional
Ano/série: 1º e 2º anos
Material necessário:
Habilidades trabalhadas interdisciplinarmente:
Educação Física - Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da
cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e
respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas.
Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos
populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das
características dessas práticas.
Língua Portuguesa - Expressar-se, em situações de intercâmbio oral, com
autoconfiança (sem medo de falar em público), para explorar e apresentar
informações, esclarecer dúvidas, trocar ideias, propor, criar ou se engajar em jogo
ou brincadeira. Regras de convivência em sala de aula
Escutar, com atenção e compreensão, instruções orais, acordos e combinados que
organizam a convivência em sala de aula. Funcionamento do discurso oral
Características da conversação espontânea
Ano/série: 1º e 2º anos
Material necessário:
Desenvolvimento: A brincadeira inicia-se com os alunos dispostos em roda
juntamente com o professor, que deverá explicar a atividade, apresentando aos
alunos as perguntas que serão feitas e as resposta esperadas.
Professor – Reizinho mandou!
Alunos – Fazer o quê?
O professor deve sugerir tarefas que promovam a exploração do ambiente com
movimentos de locomoção, estabilização e manipulação.
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Após explicar a dinâmica da atividade, o professor pode indicar alunos para
exercerem a função de “reizinho”, buscando ressaltar e valorizar condutas positivas
por parte dos alunos. É possível incluir variações como determinar tarefas em duplas
ou grupos, busca por objetos, etc.
Progressão entre anos: A progressão para o segundo ano pode ser feita ao
oportunizar aos alunos experiências sobre a necessidade de transformar os espaços
do ambiente escolar com interação social, através de jogos e brincadeiras nas aulas
e fora delas.

113

4.2 Amarelinha
Unidade Temática: Brincadeiras e Jogos
Objeto do conhecimento: Brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no
contexto comunitário e regional
Ano/série: 1º e 2º anos
Material necessário: Giz e pedra pequena
Habilidades trabalhadas interdisciplinarmente:
Educação Física
(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura
popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando
as diferenças individuais de desempenho dos colegas.
(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e
escrita), as brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional,
reconhecendo e valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas
culturas de origem.
(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e
jogos populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento
das características dessas práticas
(EF12EF04) Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática,
em outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais
tematizadas na escola, produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgálas na escola e na comunidade.
Língua Portuguesa
(EF01LP01) Expressar-se, em situações de intercâmbio oral, com autoconfiança
(sem medo de falar em público), para explorar e apresentar informações, esclarecer
dúvidas, trocar ideias, propor, criar ou se engajar em jogo ou brincadeira. Regras de
convivência em sala de aula
(EF01LP02) Escutar, com atenção e compreensão, instruções orais, acordos e
combinados que organizam a convivência em sala de aula. Funcionamento do
discurso oral. Características da conversação espontânea.

História
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(EF01HI04) Identificar as diferenças entre os variados ambientes em que vive
(doméstico, escolar e da comunidade), reconhecendo as especificidades dos hábitos
e das regras que os regem.
Geografia
(EF01GE02) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras de
diferentes épocas e lugares.
Desenvolvimento: Este é um jogo tradicional, e conhecido nas diferentes regiões
do país por diferentes nomes como Estrela, Cancão, Caracol, Macaca e Sapata.
Recomenda-se ao professor que convide alguns alunos para participar da
preparação do espaço a partir da construção do percurso que será utilizado no jogo.
O aluno deverá jogar a pedra dentro da sequência e se locomover apoiando um pé
onde houver um retângulo e dois pés onde houver dois retângulos, lembrando-os de
que a casinha onde a pedra cair não pode servir de apoio, precisa ser pulada.
Variações: Pode-se utilizar um diagrama em formato de rocambole ou caracol
aumentando o número de casas (para alunos do 1º ano de 10 a 15).
É importante estimular os alunos a criar sequências com diferentes formas
geométricas que conhecem. Pesquisar jogos característicos do lugar onde os alunos
vivem, para que valorizem sua própria cultura e assim explorem diferentes tipos de
habilidades motoras.
Progressão entre anos: A progressão para o segundo ano pode ser realizada a
partir de pesquisas dos próprios alunos com seus familiares sobre outras possíveis
variações para as atividades propostas. Em roda de conversa é possível abordar as
diferenças e semelhanças entre jogos de épocas e lugares diferentes.

115

4.3 Estafeta
Unidade Temática: Esportes
Objeto do conhecimento: Esportes de Marca, Esportes de Precisão
Ano/série: 1º e 2º anos
Material necessário: Cones, cabo de vassoura, bolas e cronômetro
Habilidades trabalhadas interdisciplinarmente:
Educação Física
(EF12EF05) Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo
protagonismo, a prática de esportes de marca e de precisão, identificando os
elementos comuns a esses esportes.
(EF12EF06) Discutir a importância da observação das normas e das regras dos
esportes de marca e de precisão para assegurar a integridade própria e as dos
demais participantes.
Língua Portuguesa
(EF01LP01) Expressar-se, em situações de intercâmbio oral, com autoconfiança
(sem medo de falar em público), para explorar e apresentar informações, esclarecer
dúvidas, trocar ideias, propor, criar ou se engajar em jogo ou brincadeira. Regras de
convivência em sala de aula.
Matemática
(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação
à sua própria posição, utilizando termos como: à direita, à esquerda, em frente,
atrás.
(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo
um dado ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que
se referem à posição como direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário
explicitar-se o referencial.
(EF02MA19) Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio digital e
registrar o horário do início e do fim do intervalo.
Desenvolvimento: Apresentar aos alunos os conceitos básicos do atletismo.
Apresentar a atividade de corrida e suas variações.
1- Deslocar-se de um ponto ao outro e pedir a outro aluno que marque o tempo
de duração;
2- Deslocar-se em diferentes direções de acordo com o comando do professor;
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3- Deslocar-se saltando obstáculos feitos com cabos de vassoura;
Saltar, a partir de um ponto determinado pelo professor, a maior distância que
conseguir;
4- Em duplas, lançar uma bola pesada (medicine Ball, se possível) para o colega
e vice-versa;
5- Alunos posicionados distantes de uma linha estipulada pelo professor devem
arremessar a bola o mais perto possível da linha, sem ultrapassá-la.
Progressão entre anos: No 2º ano, é possível aprofundar o tema, relacionando
as capacidades físicas e habilidades motoras com outros esportes de marca.
Pode-se pedir que os alunos realizem novamente as atividades de corrida, por
exemplo, pedindo que registrem os tempos e as distâncias de cada um,
organizando os dados em uma tabela posteriormente.
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4.4 Boliche
Unidade Temática: Esportes
Objeto do conhecimento:Esportes de Marca, Esportes de Precisão
Ano/série: 1º e 2º anos
Material necessário: Pinos de plástico ou garrafas PET, bolas de qualquer tipo
Habilidades trabalhadas interdisciplinarmente:
Educação Física
(EF12EF05) Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo
protagonismo, a prática de esportes de marca e de precisão, identificando os
elementos comuns a esses esportes.
(EF12EF06) Discutir a importância da observação das normas e das regras dos
esportes de marca e de precisão para assegurar a integridade própria e as dos
demais participantes.
Língua Portuguesa
(EF01LP01) Expressar-se, em situações de intercâmbio oral, com autoconfiança
(sem medo de falar em público), para explorar e apresentar informações, esclarecer
dúvidas, trocar ideias, propor, criar ou se engajar em jogo ou brincadeira. Regras de
convivência em sala de aula.
Matemática
(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de
cálculo para resolver problemas.
(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo
mental ou escrito. Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da
subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar)
(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo
números de até três ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar,
retirar, utilizando estratégias pessoais.
Desenvolvimento:
Alinhar os pinos/garrafas a uma distância adequada, orientando os alunos a
lançarem a bola para tentar derrubá-los. A distância e a posição dos pinos bem
como as formas de lançamento podem ser variadas ao longo da atividade. É
importante estimular os alunos a recriarem formas de praticar a atividade.
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Variações: Os pinos podem ter valores diferentes, sendo pedido ao aluno que
lançou a bola para que faça operações como adição ou subtração de acordo com o
valor contido no cone/pino por ele derrubado.
Progressão entre anos: Para o 2º ano, os alunos podem confeccionar os pinos em
cores diferentes, atribuindo níveis de dificuldade para cada cor. Mudar o local da
prática da atividade também passa a ser uma variante interessante, questionar o
aluno se o tipo de piso onde é praticada a atividade influi no resultado. Solicitar aos
alunos que pesquisem outras modalidades de esportes de precisão.

119

4.5 Avião, Ponte e Pirâmide
Unidade Temática: Ginásticas
Objeto do conhecimento: Ginástica Geral
Ano/série: 1º e 2º anos
Material necessário: Não requer uso de materiais
Habilidades trabalhadas interdisciplinarmente:
Educação Física
(EF12EF07) Experimentar, fruir e identificar diferentes elementos básicos da
ginástica (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais) e da
ginástica geral, de forma individual e em pequenos grupos, adotando procedimentos
de segurança.
(EF12EF08) Planejar e utilizar estratégias para a execução de diferentes elementos
básicos da ginástica e da ginástica geral.
(EF12EF09) Participar da ginástica geral, identificando as potencialidades e os
limites do corpo, e respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal.
(EF12EF10) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e
audiovisual), as características dos elementos básicos da ginástica e da ginástica
geral, identificando a presença desses elementos em distintas práticas corporais.
Ciências
(EF01CI02) Localizar, nomear e representar graficamente (por meio de desenhos)
partes do corpo humano e explicar suas funções.
(EF01CI04) Comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo a
diversidade e a importância da valorização, do acolhimento e do respeito às
diferenças.
Arte
(EF15AR12) Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e
coletivas em dança vivenciadas na escola, como fonte para a construção de
vocabulários e repertórios próprios.
Desenvolvimento: Avião – O aluno em pé com os braços abertos, deve dar um
passo à frente e elevar a perna de trás, flexionando o corpo à frente.
Na ponte, os alunos iniciam deitados com as costas no chão, pernas flexionadas e
mãos apoiadas no chão, próximas da cabeça. Os alunos deverão fazer uma
extensão dos braços e pernas, elevando o quadril.
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Nas pirâmides, os alunos trabalham em trios. Dois ficam em pé, um de frente para o
outro, pernas afastadas e semiflexionadas. O terceiro sobe apoiando seus pés nos
joelhos dos colegas. É importante que todos os alunos passem por todas as
posições. Durante a atividade, deve-se questionar os alunos sobre qual movimento
estão achando mais fáceis, quais os mais difíceis, associando as regiões do corpo
aos movimentos. Abordar e problematizar questões de gênero e corpo.
Progressão entre anos: Para o 2º, pode-se propor atividades e circuitos com maior
grau de dificuldade, questionando os alunos sobre quais movimentos tinham
dificuldade em realizar no 1º ano e que, agora no 2º, já conseguem desenvolver.
Permitir que os alunos conheçam seus limites, sugerindo que eles aumentem o grau
de dificuldade das atividades, sempre respeitando as individualidades e a segurança
de todos.
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4.6 Estátua
Unidade Temática: Danças
Objeto do conhecimento: Danças do contexto comunitário e regional
Ano/série: 1º e 2º anos
Material necessário: Pandeiro ou aparelho de som
Habilidades trabalhadas interdisciplinarmente:
Educação Física
(EF12EF11) Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e
regional (rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), e recriá-las,
respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal.
(EF12EF12) Identificar os elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das
danças do contexto comunitário e regional, valorizando e respeitando as
manifestações de diferentes culturas.
Arte
(EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo
corporal na construção do movimento dançado.
(EF15AR10)

Experimentar

diferentes

formas

de

orientação

no

espaço

(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento,
moderado e rápido) na construção do movimento dançado.
Desenvolvimento: Os alunos deslocam-se livremente pelo espaço ao ritmo de um
pandeiro ou de uma música escolhida pelo professor. Ao interromper o som, os
alunos devem ficar imóveis. O professor pode determinar temas para as estátuas
como modalidades esportivas, animais, objetos e assim por diante.
Durante a atividade é interessante variar os ritmos e as formas de se locomover.
Pode-se propor também que os alunos expressem sentimentos por meio dos
movimentos, como: dor, alegria, tristeza, etc.

122

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A BNCC é o documento de referência nacional para a formulação dos
currículos dos sistemas e das redes escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares. Por se tratar de
um documento “novo”, as redes de ensino precisam de algum tempo para se
adaptarem às novas diretrizes.
O produto aqui apresentado surge como sugestão para uma nova
organização da Educação Física no currículo escolar, adequado ao que preconiza a
BNCC e organizado em uma sequência didática que visa facilitar a composição dos
conteúdos para o professor.
Os conteúdos e as habilidades são divididos por unidades temáticas, ficando
a critério do professor a organização da sequência que utilizará ao longo do ano
letivo.
Os planos de aula sugeridos apenas indicam algumas atividades que podem
ser desenvolvidas pelos professores e, também, apontam sua relação com outras
áreas do conhecimento. Tanto a abordagem como a atividade em si podem ser
escolhidas pelo professor e devem ser discutidas com o(s) professor(es) das outras
disciplinas.
Acredito que a partir da organização proposta pelo plano de curso aqui
sugerido, além da prática diária do professor, é possível mudar a forma de planejar e
realizar a prática pedagógica, transformando a interdisciplinaridade em uma temática
constante no cotidiano desses profissionais.
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