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RESUMO 

 

No cotidiano escolar, comumente utilizado em vários componentes curriculares, o 
livro didático aparece como um dos materiais possíveis para auxiliar os professores 
e professoras na prática pedagógica. Tal recurso, utilizado tanto para o docente 
quanto para o estudante, permite um encadeamento do que deve ser pauta nas 
relações educativas, através de propostas de atividades e textos que norteiam 
discussões, vivências e pesquisas.  Como o interesse dessa pesquisa se situa na 
educação pública, buscamos fazer um recorte das publicações nesse âmbito 
educacional. Foi no Estado do Paraná o pioneirismo na produção do livro didático 
público para o referido componente, destinado tanto ao uso do professor quanto do 
aluno, encontra-se em sua 2ª edição, em circulação desde 2006. Uma iniciativa 
similar encontrada em outra região do país, no nordeste, é a publicação do Livro 
Público do Município de João Pessoa, capital da Paraíba, disponibilizada desde o 
ano de 2012. Apesar de ser um tipo de publicação recente, pouco difundida e ainda 
polêmica para a área, faz-se necessário investigar o que está em circulação. A 
seleção destas também foi respaldada pela sua disponibilidade online, além de 
serem frutos da construção coletiva entre docentes dos respectivos sistemas de 
ensino - a partir de formações continuadas - e contribuição de professores que 
atuam no Ensino Superior. A pesquisa materializa o objetivo principal de analisar 
livros didáticos para o ensino da Educação Física escolar de dois sistemas públicos 
de ensino, que contemplam níveis de ensino diferentes e representativos para a 
área de atuação profissional, considerando as configurações das obras, seus 
conteúdos, objetivos, metodologia, e métodos de avaliação. Para aprofundar o 
campo de investigação, têm-se as seguintes questões de estudo: A) Como se 
configuram os livros didáticos de Educação Física escolar nos sistemas públicos de 
ensino? B) Como se estruturam em relação aos conteúdos da Educação Física 
escolar? C) Quais as fragilidades e avanços das obras? Esta pesquisa caracteriza-
se com o caráter qualitativo, e se encaminha para as discussões a partir da análise 
de conteúdo proposta por Bardin. Para o debate das obras foram definidas 
categorias de análises, a saber: Matriz teórica, Objetivo da Educação Física na 
escola, Conteúdos, Metodologia, e Avaliação. Com especificidades, as categorias 
foram discutidas para cada livro. Conclui-se que a importância das obras para os 
docentes que trabalham no chão da escola é significativa, na perspectiva de 
referência para pensar os conteúdos a serem discutidos e vivenciados nas aulas de 
Educação Física de forma real e possível. Por terem a característica da 
disponibilidade online podem servir de material de apoio para outros professores de 
outros sistemas de ensino, não exclusivamente para aquele espaço geográfico que 
foi primeiramente pensado e escrito. Além disso, as referidas obras podem ser um 
referencial para que outros sistemas públicos de ensino construam seus próprios 
livros didáticos estabelecendo relações entre as agências formadoras e os docentes 
que vivem a realidade da escola. 
 
Palavras-chave: Educação Física Escolar; Livro Didático; Sistemas Públicos de 

Ensino.



ABSTRACT 

 

During school life the textbook, which is commonly used in various curriculum 
components, appears as one of the possible materials to help teachers in 
pedagogical practice. Such tool, used by teachers and students, allows a connection 
of what should be the agenda in the educational relations, by proposing activities and 
texts that guide discussions, experiences and research. As the focus of this research 
lies in public education, we seek to make a study of the publications in the area of 
education. The state of Paraná was the pioneer in the production of a public 
textbook, aimed to be used by both teachers and students, which is in its 2nd edition 
and being issued since 2006. A similar initiative can be found in the northeast region 
of the country, where the publication of the Public Book of the city of João Pessoa, 
capital of Paraíba, is available since 2012. Despite being a new kind of publication, 
little known and still controversial to the area, it is necessary to investigate what is 
being issued in the market. The selection of these publications were also supported 
by their online availability, and are the result of collective construction between 
teachers of different levels of the educational system - from elementary school to 
higher education. The work has the main objective of analyzing textbooks for the 
teaching of physical education in two public school systems, which include different 
and representative levels of education for the professional area, considering the 
settings of books, their contents, objectives, methodology, and evaluation methods. 
To deepen the field of research, it was regarded the following questions in the study: 
A) How do we configure the textbooks of Physical Education in public education 
systems? B) How are they structured when we consider the contents of school 
physical education? C) What are the weaknesses and the progress of the textbooks? 
This research is characterized by the study of qualitative aspects, and yields the 
discussions from the content analysis proposed by Bardin. For the discussion of the 
work analysis, it was defined categories, namely: Theoretical Matrix, Purpose of 
Physical Education at School, Contents, Methodology and Evaluation. With specifics, 
the categories were discussed for each book. In conclusion, the importance of work 
for teachers who work in the school ground is significant, in reference perspective to 
think about the contents to be discussed and experienced in physical education 
classes of real and possible. By having the feature of available online can serve as 
material for other teachers of other education systems, not limited to one 
geographical area that was first thought and writing. In addition , these works may be 
a reference to other public systems of education to build their own textbooks 
establishing relationships between training agencies and teachers who live the reality 
of the school. 

 

 

 

Keywords: Physical Education. Textbook. Public school systems. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Educação Física como parte integrante do currículo escolar apresentou 

diferentes enfoques durante sua trajetória histórica dentro do ambiente educativo 

formal, permitindo diferentes abordagens para a sua presença, desenvolvimento e 

reconhecimento. 

O contexto histórico, político e cultural, a formação acadêmica e profissional, 

o entendimento de corpo e movimento, o currículo, objetivos e propostas 

educacionais foram e são aspectos relevantes para que diversos olhares fossem 

possíveis para o mesmo componente curricular. A presença dos alunos assim como 

suas formas de movimentar-se foram gerando reflexões, intervenções e diferentes 

proposições para a Educação Física no chão da escola. 

Como componente curricular da Educação Básica, a Educação Física tem 

sua presença na escola assegurada por lei – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9394/96 -, entretanto algumas fragilidades e lacunas permeiam o seu fazer 

pedagógico. A necessidade de sistematizar e organizar seus conteúdos específicos, 

por exemplo, - discutir e vivenciar o esporte, o jogo, a ginástica, a luta e as 

atividades rítmicas e expressivas e o conhecimento do corpo, em suas inúmeras 

possibilidades de movimento – para subsidiar o seu fazer pedagógico ainda é 

latente, assim como os caminhos metodológicos e possibilidades de avaliação do 

processo ainda são muito questionados por muitas vezes, serem inexistentes ou 

frágeis.   

A Educação Física é pensada a partir de diversos documentos oficiais que 

norteiam as orientações de currículo, de objetivos de ensino, de educação. Entre as 

publicações oficiais que balizam a Educação Física na escola apresentam-se os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que se constituem como um dos 

documentos fundamentais para a área – mesmo com as diversas e pertinentes 

críticas ao seu texto –, apontando a especificidade do componente curricular, os 

conteúdos que lhe são próprios, assim como a contribuição pleiteada para a 

educação do país. Numa escala de menor espectro, tendo em vista as dimensões 

continentais do nosso país, é possível constatar o esforço de alguns sistemas 

públicos de ensino – municipais e estaduais em elaborar as suas próprias diretrizes 

curriculares, liberdade de organização prevista em lei, numa formatação relacionada 
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à organização dos conteúdos ao decorrer dos níveis de ensino para os diversos 

componentes curriculares, inclusive a Educação Física, pensada a partir de uma 

perspectiva local ou estadual que orienta o que deve ser discutido e vivenciado para 

cada série ou ciclos de ensino.  

Para além das diretrizes de ensino, o livro didático aparece como um dos 

materiais possíveis para auxiliar os professores e professoras na prática 

pedagógica. Tal recurso, utilizado tanto para o docente quanto para o estudante, 

presente tanto nas escolas públicas quanto particulares, permite um encadeamento 

do que deve ser pauta nas relações educativas, através de propostas de atividades 

e textos para nortear as discussões e vivências.  

Ao se discutir o livro didático na educação pública brasileira, se faz 

necessário contextualizar o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que está 

relacionado diretamente à compra e distribuição desse material para a Educação 

Básica, com exceção da Educação Infantil.  

Abrangendo diversos componentes curriculares, o livro didático para a 

Educação Física escolar não é parte integrante desse programa1. Essa ausência nos 

faz refletir sobre diversos aspectos que estão vinculados a este tipo de material, 

dentre eles: o mercado editorial, a tradição procedimental da área, a fragilidade na 

organização e sistematização dos conteúdos, a resistência docente para com o 

material, dentre outros aspectos. 

Apesar de não haver obras contempladas no PNLD, é possível encontrar 

livros didáticos para a Educação Física escolar em alguns sistemas privados e 

públicos de ensino. Como o interesse dessa pesquisa se situa na educação pública, 

buscamos fazer um recorte das publicações nesse âmbito educacional.  

Foi no Estado do Paraná o pioneirismo na produção do livro didático público 

para o referido componente, destinado tanto ao uso do professor quanto do aluno, 

encontra-se em sua 2ª edição, em circulação desde 2006. Uma iniciativa similar 

encontrada em outra região do país, no nordeste, é a publicação do Livro Público do 

Município de João Pessoa, capital da Paraíba, disponibilizada desde o ano de 2012. 

Apesar de ser um tipo de publicação recente, pouco difundida e ainda polêmica para 

                                                             
1
 Os editais do PNLD estão disponíveis no site http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico e não 

há indicativos da participação da Educação Física no pleito das obras. 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico
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a área, faz-se necessário investigar o que está em circulação. É a partir dessas 

iniciativas, de livros didáticos públicos, que análises e reflexões devem ser tecidas, 

para compreender como se configura a Educação Física a partir do que é veiculado 

por estas obras, e perceber também, como é possível utilizar esse material no 

cotidiano escolar.  

A seleção destas também foi respaldada pela sua disponibilidade online, 

facilitando o acesso para a pesquisa e manuseio, além de terem uma característica 

importante e comum, serem frutos da construção coletiva entre professores e 

professoras dos respectivos sistemas de ensino – livros pensados a partir de 

formações continuadas - e contribuição de docentes que atuam no Ensino Superior. 

A incipiência das experiências com livros didáticos para a Educação Física 

escolar aponta para a tradicional falta de tradição na sistematização dos conteúdos 

da área. Nesse sentido, aponta-se para o problema da pesquisa: Qual a implicação 

do livro didático para a Educação Física na rede pública de ensino? 

A partir desse contexto, o presente trabalho materializa-se com o objetivo 

principal de analisar livros didáticos para o ensino da Educação Física escolar de 

dois sistemas públicos de ensino, que contemplam níveis de ensino diferentes e 

representativos para a área de atuação profissional, considerando as configurações 

das obras, seus conteúdos, objetivos, metodologia, e métodos de avaliação. Para 

aprofundar o campo de investigação, têm-se as seguintes questões de estudo: A) 

Como se configuram os livros didáticos de Educação Física escolar dos sistemas 

públicos de ensino do Paraná e da cidade de João Pessoa? B) Como se estruturam 

os livros em relação aos conteúdos da Educação Física escolar? C) Quais as 

fragilidades e avanços das duas obras em relação a Educação Física como 

componente curricular da Educação Básica? 

A escolha do tema tem relevância pessoal no tocante à atividade 

profissional. Como professora de Educação Física escolar, procurei parâmetros para 

organização e sistematização das minhas aulas, mas nunca havia trabalhado, nem 

sequer conhecia livros didáticos para a Educação Física. Antes mesmo de falar do 

referido material, pensar a Educação Física nos sistemas públicos municipais que 

trabalhei me fez refletir sobre as orientações – quando existiam - para se discutir e 

vivenciar determinadas práticas corporais na escola, assim como as perspectivas 

didáticas para pensar o exercício docente.  
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Hoje na condição de professora do Curso de Licenciatura em Educação 

Física da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e tutora do curso de 

Educação Física a distância da Universidade Federal deste mesmo estado, me 

deparo com diversos relatos de alunos e alunas, em sua formação inicial, no que 

tange a angústia de pensar o ponto de partida para a organização curricular da 

Educação Física. 

Nas escolas do sistema municipal de ensino de Natal/RN circularam os 

Referenciais Curriculares para a Educação Física – Ensino Fundamental (Anos 

Inicias e Anos Finais) que pensam o componente curricular a partir da cultura de 

movimento. O texto apresenta o caminho que levou a sua construção, faz um breve 

histórico da Educação Física, aponta o corpo e o movimento como aspectos 

essenciais para o componente curricular, e situa os objetivos, os conteúdos, temas e 

atividades – que não se destinam a nenhuma série ou ciclo específico –, assim 

como os princípios orientadores para trabalhar a Educação Física na escola, a 

saber: experienciação, contextualização, contemplação e autonomia, e 

possibilidades de avalição (NATAL, 2008).  

Apesar de vislumbrar elementos importantes para a Educação Física na 

rede pública da capital potiguar, os Referenciais Curriculares deixaram muitas 

lacunas, entre elas, a sistematização do conhecimento. Com o perfil de documento 

norteador, os Referenciais não tinham essa missão de proposição. 

Para além dessa referência e outras tantas, alguns materiais como os 

Cadernos Didáticos produzidos pelo PAIDEIA2, adquiridos e discutidos na minha 

especialização em Ensino da Educação Física escolar, como também o livro “Para 

Ensinar Educação Física: possibilidades de intervenção na escola” de Suraya 

Cristina Darido e Osmar Moreira de Souza Júnior, da Papirus Editora apresentado 

pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) e conhecido por mim na sala 

de leitura de uma das escolas públicas em que trabalhei, entraram na lista de 

recursos didáticos que me auxiliaram no meu cotidiano. 

Outros materiais, como livros técnicos, vídeos e ferramentas online também 

foram importantes no meu exercício educativo. Em sessões de planejamento, ou de 

                                                             
2
 Núcleo de formação continuada para professores de Artes e Educação Física da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 
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formação continuada na escola sempre observava a relação de professores de 

outros componentes curriculares com seus respectivos livros didáticos, utilizando-os 

com afinco, parcialmente ou desprezando-os, questionando sua qualidade, formato 

e organização. 

Mesmo com diferentes olhares para o mesmo material, achava a relação 

com livro didático instigante, pois acreditava que utilizar um material que também é 

disponibilizado ao aluno, poderia facilitar a compreensão das outras dimensões dos 

conteúdos, para além da esfera procedimental, assim como a adequação da 

linguagem para determinado nível de ensino – talvez um mecanismo facilitador na 

discussão de alguns conteúdos teóricos comumente divulgados em linguagem 

acadêmica –, e principalmente a facilidade para com a organização didática, 

característica tão flexível na Educação Física. Para, além disso, um recurso possível 

para a sistematização do conhecimento para profissionais que geralmente tem uma 

grande carga de trabalho e precisam de parâmetros possíveis para o 

desenvolvimento de sua atividade profissional. 

No âmbito mais amplo, no contexto da educação, a discussão acerca do 

livro didático para a Educação Física é bastante pertinente, pois alarga as 

possibilidades deste componente curricular também buscar seu aporte para as 

discussões em sala de aula, ter recursos facilitadores no processo de ensino e 

aprendizagem, visando consolidar as suas especificidades.  

O livro didático não busca resolver todas as lacunas da Educação Física na 

escola, não tem a audácia de ser a panaceia deste componente curricular, seria 

ingenuidade pensar assim, mas o referido material deve contribuir efetivamente para 

a busca da intencionalidade pedagógica da Educação Física na escola.  

Muitas críticas são tecidas aos livros didáticos, principalmente relacionados 

ao seu caráter ideológico, aos estereótipos de sociedade, ao mercado editorial – 

afinal ele também é um produto – e também à acomodação de professores e 

professoras que utilizam esse recurso quase exclusivamente como única fonte de 

discussão, entre muitos outros apontamentos, mas é um material que está na escola 

e que vem sendo discutido e pleiteado para a Educação Física.  

O formato do texto, as imagens, o encadeamento de ideias, a linguagem 

utilizada, as propostas de vivências, a intencionalidade do que está posto - e o que 
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também não está –, a proposição de outras fontes de informação e/ou 

conhecimento, são elementos que estão presentes nos livros didáticos e afetam 

direta ou indiretamente aqueles que o utilizam. 

A partir desse contexto, esta pesquisa caracteriza-se com o caráter 

qualitativo, e se encaminha para as discussões a partir da análise de conteúdo. Para 

tal, os documentos a serem analisados nessa dissertação são constituídos pelos 

livros didáticos públicos dos sistemas públicos do Paraná e do Município de João 

Pessoa.  

O trato metodológico para esse tipo de material é fundamentada na análise 

de conteúdos proposta por Bardin (2011), a qual se caracteriza por ser: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permita a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 
(BARDIN, 2011, p. 48) 

 As diferentes fases da análise de conteúdo organizam-se em torno de três 

pólos cronológicos: a) a pré-análise, que geralmente possui três missões: escolha 

dos documentos a serem submetidos à análise, formulação de hipóteses e dos 

objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final; b) a 

exploração do material, que consiste a fase de aplicação sistemática das decisões 

tomadas; c) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, em que os 

resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos e válidos (BARDIN, 

2011). 

O corpus de análise, ou amostra da pesquisa, será composto pelos livros 

didáticos do estado do e do município de João Pessoa3. Essa escolha se dá pela 

disponibilidade das referidas obras serem acessadas online e pelos níveis de ensino 

serem distintos e representativos, sendo o livro didático do estado do Paraná 

                                                             
3 As obras citadas ao longo do nosso texto têm sua produção a partir de textos de vários autores. 

Porém, utilizaremos na citação, "Paraná" e "João Pessoa" como uma adequação nossa, para que se 

torne mais didático a correlação e o diálogo entre os dois materiais em pauta (livros didáticos) e que a 

leitura tenha mais fluidez. 
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destinado ao Ensino Médio e o da cidade de João Pessoa às turmas do Ensino 

Fundamental. Faz-se necessário esclarecer que o propósito deste trabalho não é 

comparar as referidas obras, mas contemplar a utilização desse recurso em dois 

grandes níveis de ensino em que há uma maciça atuação do professor de Educação 

Física.  

Para tal, foi eleito um conjunto de seções frente à diversidade de elementos 

encontrados na estrutura dos livros, partindo de elementos didáticos que guiaram a 

leitura flutuante, foram identificados tópicos referentes à Matriz teórica, Função da 

Educação Física na escola (Objetivos da Educação Física na escola), Seriação, 

Blocos de Conteúdos/ Eixos temáticos, Sistematização dos conteúdos, Dimensões 

do conteúdo, Metodologia e Avaliação. Esses elementos foram importantes para a 

construção das categorias de análises, a saber: Matriz teórica, Objetivo da 

Educação Física na escola, Conteúdos, Metodologia, e Avaliação. Dentre as 

categorias de análise de conteúdo propostas por Bardin (2011), a análise categorial 

aproxima-se melhor da proposta da pesquisa. 

Após elencar as categorias de análise, foi necessária a elaboração de 

Fichas de Identificação4, para abrangência de cada livro, destacando extratos 

situados nos textos, identificando as páginas em que estão localizados, 

correspondentes a essas categorias. Ao término do preenchimento dessas Fichas 

de Identificação há o destaque do que foi mais pertinente, em cada livro, e a 

discussão com autoridades para o tema. 

A dissertação será apresentada por capítulos, cada um deles com enfoque 

em elementos pertinentes para pensar a relação entre o livro didático e a Educação 

Física escolar.  

O capítulo I – O currículo escolar e a Educação Física - aborda elementos 

sobre o currículo, os diferentes componentes curriculares que se encontram na 

escola, em especial, a Educação Física - apontando suas especificidades e 

legitimações. 

O capítulo II – Livro didático em discussão - tem em seu corpo o estado da 

arte sobre as publicações que permeiam o tema do livro didático de Educação 

                                                             
4  As Fichas de Identificação produzidas na pesquisa encontram-se nos apêndices. 
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Física. Apresenta artigos, dissertações e teses relevantes que estão em circulação.  

Traz, ainda, a discussão das políticas públicas que englobam o livro didático, em 

especial o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) - suas principais 

características, abrangência, organização, e a ausência de obras para a Educação 

Física, assim como o Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) e o perfil das 

obras selecionadas para compor esse espaço na escola, mostrando o impacto 

desses programas para com a educação pública brasileira. Neste capítulo, há 

também a intenção de caracterizar o que é o livro didático, o que faz determinada 

obra ter ou não esse delineamento, bem como expor as muitas reflexões 

encontradas na literatura sobre o tema em aspectos gerais e de forma específica - 

livros didáticos para a Educação Física - e a representatividade desse material em 

sala de aula. 

O capítulo III – O livro didático de Educação Física – a discussão orbita em 

torno dos livros didáticos públicos de dois sistemas de ensino, o do estado do 

Paraná e o da cidade de João Pessoa, delineando as referidas obras em tom de 

análise e discussão sobre como a proposição da Educação Física está posta no 

corpo dos textos. Esse exercício vai fazer relação com o seu processo de 

construção e publicação, relacionando ainda com os encaminhamentos encontrados 

nos documentos que organizam a educação brasileira. Além disso, o capítulo 

propõe-se a explorar as categorias temáticas construídas para a análise, discutindo 

a matriz curricular, os objetivos da Educação Física na escola, os conteúdos 

abordados nas obras, as metodologias elencadas e as propostas de avaliação 

percebidas nos textos dos livros. 

A última etapa da escrita, o capítulo IV – Considerações finais e 

recomendações - vai retomar os achados encontrados a partir do que foi definido 

como objetivo da pesquisa e norteado pelas questões de estudo, pensando a 

relação entre livros didáticos públicos e a Educação Física na escola, concluindo a 

proposição dessa pesquisa e emitindo apontamentos e proposições sobre a 

temática.  
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A escola, local institucionalizado de saberes e práticas docentes é espaço 

em que alunos e alunas, sejam crianças, adolescentes, jovens e adultos expressam 

seus modos de ser e estar, compartilhando sensações, sentimentos, experiências e 

trocas. Coadunamos com Vago (2012), em que os tempos e espaços da escola são 

destinados para o exercício da cultura, na dinâmica de interação entre si, o 

aprender, o outro e o patrimônio que a todos pertence, sendo possível problematizar 

e usufruir de diversos saberes nesse espaço.   

Para além da exigência da vida em sociedade, a prática educativa é o 

processo de provimento de conhecimentos e experiências culturais que qualificam 

as pessoas para atuar e transformar as relações sociais, a partir das necessidades 

econômicas e políticas (LIBÂNEO, 2013). 

Espaço fértil de relações de ensino e aprendizado, a escola se guia por um 

fio condutor. Toda prática pedagógica gravita em torno do currículo, e este deve 

garantir uma formação básica comum para todos os estudantes, implicando numa 

condição de igualdade no processo formativo (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 

2012). 

É nesse espaço educativo formal em que docentes e discentes convivem e 

se relacionam, como nos aponta Libâneo (2013, p. 87): “O professor planeja, dirige e 

controla o processo de ensino, tendo em vista estimular e suscitar a atividade 

própria dos alunos para a aprendizagem”.  

Mesmo com essa condução do processo educativo há relação entre 

docente/discente emana outras possibilidades, há uma via de mão dupla na 

aprendizagem. Nesse intuito, trazemos o pensamento de Freire (1996): 

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, 
apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição 
de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem 
aprende ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a 
alguém (FREIRE, 1996, p. 12). 

Entre os elementos que fazem a escola, encontra-se o currículo. Este está 

intimamente relacionado à caminhada, o percurso que a instituição deseja 

proporcionar ao corpo discente, ou seja, seu processo de escolarização. Nesse 



22 
 

sentido, trazemos Sacristàn (2000, p. 17): “Os currículos são a expressão do 

equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado 

momento, enquanto que através deles se realizam os fins da educação”. 

De acordo com Sacristàn (2000), as finalidades atribuídas direta ou 

indiretamente à escola, seja de socialização, formação, segregação ou de 

integração sociais acabam refletindo nos objetivos que orientam todo o currículo. 

Nesse interim, infere-se que é por meio do currículo que se realizam as funções da 

instituição escolar. 

O currículo na escola é organizado para fins de ensino e aprendizagem e 

reflete várias imagens: currículo oficial ou explícito, o currículo real ou manifesto e o 

currículo oculto. O oficial é aquele que deve ser, ou seja, é aquele elaborado e 

apresentado em forma de documento ou outra forma impressa; o oculto está 

relacionado ao que não se vê, ao que não se diz, mas se percebe nas ações dos 

professores; e o real é o currículo em ação na sala de aula (PALMA; OLIVEIRA; 

PALMA, 2010). 

A responsabilidade social concernente à escola e aos professores é vasta e 

interfere na escolha referente à concepção de vida e sociedade apresentada aos 

alunos externada na organização e exposição dos conteúdos, bem como nos 

métodos que oportunizam o domínio dos conhecimentos e a compreensão da 

realidade social (LIBÂNEO, 2013).  

Partindo da premissa que a escola se apropria do conhecimento científico, 

esta deve dar um tratamento metodológico de modo a facilitar à compreensão dos 

alunos, a capacidade intelectual destes e sua reflexão sobre esse conhecimento. A 

amplitude e a qualidade dessa reflexão são determinadas pela natureza do 

conhecimento selecionado e apresentado na escola. O eixo curricular, ou seja, o 

princípio norteador do currículo vai definir o perfil daquela instituição de ensino, a 

partir dele se configura o quadro curricular (COLETIVO DE AUTORES, 1992). 

O currículo não se restringe a listar conteúdos, mas requer 

comprometimento profissional que implica técnica, política e ética. A dimensão 

técnica como habilidade para meio/técnicas/instrumentos e procedimentos para a 

sua construção e desenvolvimento; a dimensão política vincula-se a condição do 

sujeito ativo do processo histórico da sociedade que se integra; e a dimensão ética 
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que está relacionada a atitude crítica, ratificando o direito e o bem comum (PALMA; 

OLIVEIRA; PALMA, 2010). 

Sobre a importância do ensino curricular e a responsabilidade sobre o saber 

transmitido, Palma, Oliveira e Palma (2010, p. 29) apontam: “O currículo não pode 

ser mais analisado fora de sua estrutura social histórica e humana, pois está 

imbricado com as relações de poder, da escola e da sociedade”. 

Sob a perspectiva do Coletivo de Autores (1992), para dar oportunidade às 

camadas populares, o eixo curricular deve se ancorar na constatação, interpretação, 

compreensão e a explicação da sociedade complexa e contraditória, a partir de uma 

lógica dialética, e: 

Nesta outra forma de organização curricular se questiona o objeto de 
cada disciplina ou matéria curricular e coloca-se em destaque a 
função social de cada uma delas no currículo. Busca situar a sua 
contribuição particular para explicação da realidade social e natural 
no nível do pensamento/reflexão do aluno. Isso porque o 
conhecimento matemático, geográfico, artístico, histórico, linguístico, 
biológico, ou corporal expressa particularmente uma determinada 
dimensão da “realidade” e não a sua totalidade (COLETIVO DE 
AUTORES, 1992, p.28). 

Relacionado o uso do livro didático, objeto de estudo dessa pesquisa, e sua 

relação com o currículo, Bittencourt (2004) discorre: 

A complexidade da natureza desse produto cultural explica com 
maior precisão o predomínio que exerce como material didático no 
processo de ensino e na aprendizagem da disciplina, qualquer que 
seja ela. O livro didático tem sido, desde o século XIX, o principal 
instrumento de trabalho de professores e alunos, sendo utilizado nas 
mais variadas salas de aula e condições pedagógicas, servindo 
como mediador entre a proposta oficial do poder expressa nos 
programas curriculares e o conhecimento escolar ensinado pelo 
professor (BITTENCOURT, 2004, p. 73). 

Certificando essa relação, Zabala (1998) afirma que os livros didáticos são 

veiculadores de mensagens, atuando como transmissores de determinadas visões 
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da sociedade, história e da cultura. Em consonância com os objetivos do currículo, o 

livro didático podem potencializar essas perspectivas. 

As finalidades da educação escolar, bem como da organização curricular e 

pedagógica, devem ser objeto permanente de reflexão das escolas e dos 

professores, e não somente dos órgãos do sistema de ensino como o MEC, as 

Secretarias de Educação, o Conselho Nacional e os Conselhos Estaduais e 

Municipais de Educação. O currículo oficial ou escrito materializa-se por meio da 

prática dos professores; por essa razão eles devem estar envolvidos 

permanentemente em sua formulação e em suas estratégias de execução, em 

benefício do conjunto dos alunos, sobretudo dos que mais necessitam da escola 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB - apontou 

princípios e objetivos curriculares gerais para o Ensino Fundamental e Médio do 

país, apontando a duração: anos, dias letivos e carga horária mínimos, uma base 

nacional comum e uma base nacional diversificada (BRASIL, 2013).  

Em relação às responsabilidades da organização da Educação Nacional, a 

LDB destina o seu título IV para expor as competências específicas de cada sistema 

de ensino e aponta: 

Art. 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de 
ensino. § 1º. Caberá à União a coordenação da política nacional de 
educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo 
função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais 
instâncias educacionais. § 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade 
de organização nos termos desta Lei (BRASIL, 1996, p.1). 

Com a divulgação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica (DCNs), em 2013, motivada principalmente pela ampliação do Ensino 

Fundamental de nove anos e a obrigatoriedade do ensino gratuito dos 4 (quatro) aos 

17 (dezessete) anos de idade há uma outra perspectiva para pensar a educação no 

país. 
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Para além das Diretrizes Gerais, o referido documento também contempla a 

Educação no Campo, a Educação Indígena, a Quilombola, a Educação Especial 

para Jovens e Adultos em Situação de Privação de Liberdade e para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, bem como as diretrizes para a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), a Educação Ambiental, Direitos Humanos, Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Outra 

perspectiva prevista pelo documento é a organização dos componentes curriculares 

em forma de áreas do conhecimento (BRASIL, 2013). 

Para discutir a atual presença da Educação Física na escola é necessário 

vislumbrar a organização curricular da educação brasileira e os documentos que lhe 

competem em âmbito nacional. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº9394/1996 

norteia elementos importantes dos sistemas de ensino. Em seu artigo 26 § 3o temos 

a clareza da condição de componente curricular obrigatório destinado à Educação 

Física: 

A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 
componente curricular obrigatório da educação básica, 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;  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; (Incluído pela 
Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) e VI – que tenha prole (BRASIL,1996, 
p. 1).   

É importante ressaltar que a promulgação da nova LDB 9394/96, a 

divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, publicado em 1997 para os 

primeiro e segundo ciclos do Ensino Fundamental, e do novo contexto político e 

educacional influenciaram grandemente a Educação Física e as suas competências 

no espaço escolar. Com um perfil de atividade curricular e realizada em período 

inverso ao corrente de aulas, como já foi caracterizada outrora, e tendo seus 

objetivos pedagógicos distantes das demais áreas, passou, gradativamente, a uma 

nova condição: componente curricular obrigatório cujos objetivos, conteúdos e 

avaliação passaram a fazer parte do debate educacional mais amplo, ou seja, novas 
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preocupações em relação à ação educativa da Educação Física surgiram (NEIRA, 

2007). 

A Educação Física, a partir dos PCN – terceiro e quartos ciclos do Ensino 

Fundamental – é balizada na perspectiva de três aspectos fundamentais, sendo 

eles: O princípio da inclusão, o princípio da diversidade e as categorias de 

conteúdos. 

O princípio da inclusão versa sobre a inserção do aluno na cultura corporal 

de movimento, por meio da participação e reflexão concretas e efetivas, 

oportunizando as práticas corporais a todos, e não apenas aos sujeitos aptos e 

hábeis, costume tradicional da área. O princípio da diversidade está imbricado com 

as diversas possibilidades de aprendizagem, na perspectiva entre os conhecimentos 

e os sujeitos da aprendizagem considerando as dimensões afetivas, cognitivas, 

motoras e socioculturais destes. No tocante às categorias de conteúdo, o documento 

propõe as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. Estas primeiras que 

se aproximam do objeto central da cultura corporal de movimento, estão 

relacionadas ao fazer, ao compreender e sentir o corpo, e a última no que compete à 

construção de valores e atitudes (BRASIL, 1998).  

No que diz respeito à Educação Física para o referido nível de ensino, o 

documento aponta o quê, para quem e como ensinar e aprender a cultura corporal 

de movimento na escola. No que tange aos aspectos procedimentais há a intenção 

de superar o universo das habilidades motoras e dos fundamentos dos esportes, 

incluindo a organização, sistematização e aperfeiçoamento de informações. A que 

compete à esfera conceitual amplia-se a perspectiva das regras, táticas e alguns 

dados históricos factuais e integram-se conceitos que versam sobre ética, estética, 

desempenho, satisfação, eficiência e outros. Ao que é de natureza atitudinal tem-se 

a intenção de construção de uma postura de responsabilidade perante si e o outro 

(BRASIL, 1998). 

A Educação Física, prevista nas novas DCN, é integrante da área das 

linguagens, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, juntamente com 

a Língua Portuguesa, Língua materna, para populações indígenas, Língua 

estrangeira Moderna e Arte – em suas diferentes linguagens.  
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Para os anos iniciais do Ensino Fundamental, o referido documento prevê a 

não obrigatoriedade do professor especialista para o ensino da Educação Física e 

Arte, em seu Art. 31: 

Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os componentes 
curriculares Educação Física e Arte poderão estar a cargo do 
professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos 
permanecem a maior parte do período escolar, ou de professores 
licenciados nos respectivos componentes [...]  § 2º Nos casos em 
que esses componentes curriculares sejam desenvolvidos por 
professores com licenciatura específica (conforme Parecer CNE/CEB 
nº 2/2008), deve ser assegurada a integração com os demais 
componentes trabalhados pelo professor de referência da turma 
(ibidem, p. 137). 

No contexto do Ensino Médio, há um destaque para pensar as dimensões 

físico-corpóreas, para além da responsabilidade da Educação Física pensar o corpo 

dos estudantes: 

Do mesmo modo, assim como a dimensão emocional-afetiva foi, 
historicamente, tratada de modo periférico, a dimensão físico-
corpórea também não tem merecido a atenção necessária. Aceita, 
geralmente, como atributo de um terreno específico – o da Educação 
Física Escolar – raramente se têm disseminadas compreensões mais 
abrangentes que nos permitam entender que o crescimento 
intelectual e afetivo não se realizam sem um corpo, e que, enquanto 
uma das dimensões do humano, tem sua concepção demarcada 
histórico-culturalmente. Desse modo, ao educador é imprescindível 
tomar o educando nas suas múltiplas dimensões – intelectual, social, 
física e emocional – e situá-las no âmbito do contexto sócio-cultural 
em que educador e educando estão inseridos. Tomar o educando em 
suas múltiplas dimensões tem como finalidade realizar uma 
educação que o conduza à autonomia, intelectual e moral (Ibidem, p. 

169). 

Perspectivando a educação para todos, em todas as etapas e modalidades 

da Educação Básica, as Diretrizes Curriculares Nacionais apontam as possibilidades 

da escola como unidade que tem autonomia na sua própria organização para o 

alcance desse norte educativo, e aponta:  
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[...] a instituição escolar, hoje, dispõe de instrumentos legais e 
normativos que lhe permitam exercitar sua autonomia, instituindo as 
suas próprias regras para mudar, reinventar, no seu projeto político-
pedagógico e no seu regimento, o currículo, a avaliação da 
aprendizagem, seus procedimentos, para que o grande objetivo seja 
alcançado: educação para todos em todas as etapas e modalidades 
da Educação Básica, com qualidade social (Idem, 2013, p. 47). 

A escola tem a função de socializar o conhecimento acumulado na história e 

difundir para as gerações futuras, oportunizando o acesso ao patrimônio produzido 

pela humanidade. É espaço de circulação, acesso e mediação dos conhecimentos, 

advindos das mais variadas ciências, das linguagens artísticas, assim como o 

conhecimento produzido pelos humanos nas experiências corporais (VAGO, 2012). 

Uma crítica recorrente à escola é uniformização do ensino, a um modelo 

único de pensamento. Palma, Oliveira e Palma (2010) discorre: 

O que geralmente se tem ensinado na escola é marchar com passos 
firmes para uma única resposta, falando sobre conhecimentos desde 
que estejam fundamentados. Talvez o que falte a escola seja dançar 
com as ideias aprendidas para construir seu próprio saber [...]. Os 
conhecimentos estabelecidos não são apenas conhecimentos 
intelectuais e culturais, mas repercutem na sensibilidade, 
imaginação, moral e sobre todo o contexto de vida do indivíduo 
(PALMA; OLIVEIRA; PALMA, 2010, p. 30). 

Considerando a Educação Física como componente curricular da escola, 

esta deve estar em consonância com as tarefas dos demais componentes do 

contexto, embora apresente particularidades inerentes à sua área. Nessa linha de 

pensamento Palma, Oliveira e Palma (2010, p. 49), afirma que a Educação Física 

escolar: “deve ser considerada como matéria escolar que objetiva o ensino de 

conhecimentos, sendo o movimento, culturalmente construído, seu referencial 

primário”, ou seja, deve ter uma organização didática clara e intencional. Nesse 

sentido, trazemos Libâneo (2013) e a discussão de aprendizagem organizada:  

[...] é aquela que tem por finalidade específica aprender 
determinados conhecimentos, habilidades, normas de convivência 
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social. Embora isso possa ocorrer em vários lugares, é na escola que 
são organizadas as condições específicas para a transmissão e 
assimilação de conhecimentos e habilidades. Esta organização 
intencional, planejada e sistemática das finalidades e condições de 
aprendizagem escolar é tarefa específica do ensino (LIBÂNEO, 2013, 
p. 87).  

Esse é um dos desafios da Educação Física no âmbito escolar, o de superar 

a aprendizagem casual e refletir sua organização a partir de uma aprendizagem 

intencional, clara e possível.  

Discutir esse componente curricular é, primeiramente, suscitar a presença 

corporal dos alunos e alunas, assim como suas formas e hábitos de movimentar-se. 

Concordamos com Melo (2008, p. 56), ao situar o corpo e o movimento: “falamos de 

um corpo uno que se desenvolve em movimento e não inerte”, e assim pensar as 

relações educativas. Nesse caminho, Nóbrega (2005, p. 610) aponta: “Não se trata 

de incluir o corpo na educação. O corpo já está incluído na educação. Pensar o lugar 

do corpo na educação significa evidenciar o desafio de nos percebermos como 

seres corporais”. 

Conforme vivenciamos nosso corpo, temos possibilidades de conhecê-lo. 

Sofrimentos, prazeres, podem ser revelados e às vezes escondidos. Desafios, 

permissões ou restrições vão sendo impostos ao corpo em movimento. Saltar, 

gingar, ficar de cabeça para baixo, mergulhar na água do mar, ser massageado, 

jogar bola, são vivências corporais, numa infinidade de outras possibilidades, que 

despertam sentidos diferentes em casa um, de acordo com experiências anteriores 

(MENDES, 2005).  

Conhecer o próprio corpo também requer o conhecimento do corpo do outro. 

Perceber as semelhanças e diferenças entre seres humanos, assim como entre o 

humano e outros seres vivos, pode contribuir para que os alunos e alunas percebam 

que são parte da natureza.  A semelhança e diferença entre corpos pode, ainda, 

colaborar para que os estudantes reflitam sobre a sociedade em que estão 

inseridos, sobre suas singularidades, comunicação, o que faz as diversas práticas 

corporais atravessarem fronteiras e serem ressignificadas pela comunidade que os 

incorpora. Discutir o corpo a partir da veiculação da mídia, praticamente um objeto 

de venda, modismos que ditam regras a serem alcançadas por todas as pessoas, 
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proliferando a indústria da boa forma, refletir as possibilidades de aceitação ou 

recusa desse ditame (idem). 

De acordo com Mendes (2013, p.17), “a cultura de movimento refere-se às 

relações existentes entre os movimentos e a compreensão de corpo de uma 

determinada sociedade, comunidade, de uma cultura”. A Educação Física escolar 

tem uma estreita aproximação com a cultura de movimento, diferindo dos outros 

componentes curriculares, discute e vivencia o esporte, o jogo, a ginástica, a luta e a 

dança, apresentando uma ampla abrangência de conteúdos, ou seja, essas e muitas 

outras possibilidades do corpo em movimento. Mendes (2013) afirma a importância 

sobre refletir essas possibilidades, e aponta:  

Corpo que salta, que dança, que joga, que corre, que ginga, caminha 
ou que nada. Que pisca e se estica, que rola e se enrosca, que vibra 
e sacode. Que foge. Corpo que ri, que chora, que grita, que sofre e 
goza. Corpos que se expressam fazendo aflorar as diversidades de 
sentidos criadas a partir do movimento (MENDES, 2013, p. 36). 

Pensar a cultura de movimento na escola requer um olhar cuidadoso para as 

particularidades do contexto, um olhar que seja capaz de enxergar as várias 

nuances dos usos do corpo, das expressões de movimento. Os esportes, as lutas, 

as ginásticas e outras manifestações do patrimônio cultural da humanidade, apesar 

de terem sido criadas e vivenciadas em contextos específicos, podem ser 

reconhecidas, experenciadas e ressignificadas em diferentes espaços sociais, 

inclusive na escola. 

Considerar os vários contextos, espaços físicos, particularidades dos níveis 

de ensino e objetivos a serem abordados nas aulas de Educação Física a partir das 

diferentes práticas corporais é tarefa imprescindível para que os estudantes ampliem 

seus conhecimentos sobre estas, para além das informações advindas das diversas 

fontes midiáticas e referência de outros espaços em que essas manifestações 

acontecem. Longe de priorizar estereótipos de corpos e performances, a escola 

deve ser um espaço de discussão, reflexão, problematização, apreciação e vivência 

criativa e significativa das referidas manifestações da cultura de movimento 

(PORPINO, 2005). 
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A partir da multiplicidade das práticas corporais, de uma maneira geral, 

existe uma grande dificuldade em sistematizar os conteúdos específicos. Quando 

ensinar, o que ensinar e para que ensinar em cada uma das séries. As demais 

matérias possuem conteúdos sistematizados que indicam claramente o que ensinar 

ao longo dos anos escolares, mas a Educação Física ainda não alcançou tal feito, e 

por isso acaba por gerar dúvidas e procedimentos de ensino desarticulados e sem 

sequência lógica (PALMA; OLIVEIRA; PALMA, 2010). 

Algumas polêmicas se instauram para a Educação Física escolar, formas de 

abordar/tratar os conteúdos de ensino na prática pedagógica, que permitem 

interpretá-la como um componente curricular sem exigências e necessidades de 

oferecer o exercício da sistematização e da compreensão do conhecimento, muitas 

vezes responsabilizando-se pelo “mero” fazer, executar, agir, praticar, como se 

essas ações fossem destituídas do saber, do conhecer, do refletir, elementos que 

permitem identificar a Educação Física como um “não-componente” curricular no 

sentido de matéria de ensino (SOUZA JÚNIOR, 2006). 

Em outras hipóteses, a Educação Física é um “curinga curricular”, pois suas 

aulas são tomadas/negligenciadas em função de outras atividades curriculares, 

como por exemplo, ensaios para festividades comemorativas. Há ainda outras 

hipóteses, as quais levam à Educação Física uma caracterização de “interferência 

curricular”, por encaixar as aulas dessa disciplina em horário regular de aulas, de 

maneira que atrapalhe o mínimo possível os componentes curriculares que exigem 

“concentração intelectual” (idem). 

Na perspectiva defendida por Melo (2008), para a Educação Física dar conta 

de ascender a outro status entre os saberes escolares, sair da margem do processo 

educacional, deve apresentar uma organização didática diferente, as aulas devem 

superar as questões técnicas, muito caracterizada na relação estreita com o saber 

fazer, mas fomentar nos alunos e alunas uma compreensão crítica desse 

conhecimento, desde sua contextualização histórica à sua prática propriamente dita, 

numa perspectiva de aprendizagem significativa. 

Advogar a cultura de movimento como critério organizador da Educação 

Física escolar perpassa numa concepção ampliada do corpo, que produz, transmite 

e transforma cultura, um corpo bio-cultural. Nesse sentido, concordamos com o 

entendimento de Melo (2006): 
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[...] a Cultura de Movimento como critério organizador do 
conhecimento a ser tematizado pela Educação Física, pautada num 
contexto bio-cultural no qual o ser humano produz, transmite e 
transforma tal cultura, gerando um novo olhar para as práticas 
pedagógicas na Educação Física, as quais terão como função 
acessar os alunos a essa cultura e instrumentalizá-los para vivenciar 
o jogo, a dança, o esporte, as lutas, entre outras manifestações quer 
seja no ensino formal, não-formal e no tempo livre (MELO, 2006, p. 
113). 

Ainda em discussão, há a construção de um novo referencial para a 

educação brasileira, a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) em conformidade 

com as DCN, bem como ao Plano Nacional de Educação (PNE), que visa sinalizar 

percursos de aprendizagem e desenvolvimento ao longo da Educação Básica 

(BRASIL, 2015). 

No que compete aos objetivos gerais da área das linguagens a BNCC 

aponta: interagir com as práticas de linguagem; reconhecer as condições de 

produção das práticas de linguagem; refletir sobre os usos da linguagem e os efeitos 

de sentidos; compreender a diversidade das manifestações linguísticas, artísticas e 

de práticas corporais como construções sociais e culturais; interagir com o outro; e 

reconhecer a dimensão poética e estética. E desdobra objetivos específicos para o 

Ensino Fundamental e Médio (BRASIL, 2015). 

A Educação Física, a partir dessa discussão, toma como elemento de 

pertinência as práticas corporais – a partir da perspectiva cultural dinâmica, 

diversificada, pluridimensional, singular e contraditória - focando a cultura corporal 

de movimento para pensar a sua presença na escola. Devendo problematizar, 

desnaturalizar e evidenciar a multiplicidade de sentidos/significados que os grupos 

sociais conferem às inúmeras manifestações, superando a sua reprodução.  Nesse 

sentindo, o texto aponta as práticas corporais como forma de relação entre sujeito e 

mundo, bem como entre sujeitos, tendo uma importância no cotidiano, na história 

social, constituindo subjetividades e identidades, seja no lazer ou na saúde (idem). 

O texto em construção deixa clara a importância da Educação Física escolar 

e a necessidade de respeitar as suas especificidades:                         



33 
 

Cada manifestação da cultura corporal de movimento propicia ao 
sujeito o acesso a uma dimensão de conhecimento e de experiências 
à qual ele não teria de outro modo. A vivência dessas práticas 
corporais não é um meio para se aprender outros conteúdos, mas, 
sim, uma forma de gerar um tipo de conhecimento muito particular, 
insubstituível. Caso não seja oferecida ao/à estudante a possibilidade 
de experimentar e de interpretar as múltiplas formas de expressão da 
linguagem corporal, ele/ela estará perdendo a oportunidade de 
perceber o mundo e a si próprio de modo singular (BRASIL, 2015, p. 
95-96). 

Ao apontar os temas ou conteúdos, há as seguintes manifestações da 

cultura corporal – não mais cultura corporal de movimento como na parte que 

antecede a esta no texto –, a saber: brincadeiras e jogos; esportes; exercícios 

físicos; ginásticas; lutas; práticas corporais alternativas; práticas corporais de 

aventura; práticas corporais rítmicas. 

O documento em discussão avança em alguns elementos didáticos para a 

área da Educação Física, em contrapartida, retoma alguns embates epistemológicos 

para a área. É importante destacar que o documento ainda não foi publicado em sua 

versão final e que há muito que se discutir a partir dessa nova proposta. Vislumbrar 

conteúdos específicos para ciclos de ensino é um caminho possível para se pensar 

a sistematização do conhecimento, pois facilita a organização curricular dos 

docentes, tradição pouco vivenciada até então. 
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Perspectivando ampliar a pesquisa e situá-la com base no que está em 

circulação, buscou-se nas teses e dissertações publicadas, assim como nos 

periódicos da área da Educação Física, que estão relacionados à área pedagógica, 

artigos sobre livro didático. 

As produções de teses e dissertações produzidas na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN) nos programas de pós-graduação em Educação e 

Educação Física não apontaram discussões acerca do tema de investigação aqui 

proposto. A busca foi realizada através do site do Repositório Institucional da UFRN, 

em que o termo de busca utilizado para o filtro assunto foi “livro didático Educação 

Física”. 

Ao pesquisar no banco de teses da Capes, na caixa de busca simples, foi 

solicitado a busca do termo “livro didático educação física”. O filtro gerou três 

achados, sendo duas dissertações e uma tese, sendo estes: “Relações raciais no 

livro didático público do Paraná” (PACÍFICO, 2011) pela UFPR; “Campos de luta: o 

processo de construção coletiva de um livro didático na Educação Física no Ensino 

Médio” (RUFINO, 2012), pela UNESP; e a tese de Impolcetto (2012), intitulada “O 

livro didático como tecnologia educacional: uma proposta de construção coletiva 

para a organização curricular do conteúdo voleibol”, também pela UNESP. 

A primeira dissertação utilizou-se do conceito de ideologia e da metodologia 

da Hermenêutica de profundidade (HP) desenvolvida por Thompson (1995). Os 

focos de análise foram: a) Em que medida o Livro Didático Público Folhas contempla 

as definições legais do artigo 26-A da LDB (modificado pela Lei 10.639/03), o 

Parecer 03/2004 e Resolução 01/2004 do CNE; b) que estratégias ideológicas de 

hierarquização entre brancos (as) e negros (as) foram captadas nas políticas 

públicas e nos livros. 

A segunda dissertação objetivou por meio de uma pesquisa-ação, avaliar o 

processo de construção coletiva de um livro didático com professores de escolas 

públicas estaduais de uma cidade de médio porte do interior do estado de São Paulo 

para o ensino do conteúdo das lutas nas aulas de Educação Física no Ensino Médio, 

considerando também as sugestões de cinco especialistas em luta no Ensino 

Superior, bem como a literatura acadêmica da área. Além disso, procurou avaliar a 

implantação de partes do material junto a dois professores participantes de seu 

processo de elaboração. 
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A tese teve como objetivo elaborar e analisar o processo de construção 

coletiva de um livro didático de voleibol, apresentando uma proposta de organização 

curricular desse conteúdo do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, a partir do 

conhecimento dos professores e da produção acadêmica da área da Educação 

Física. Buscou-se ainda implantar e avaliar os usos do material do 6º ano na prática 

pedagógica de uma das professoras participantes da pesquisa. Foi utilizada como 

metodologia a pesquisa de natureza qualitativa, com referencial teórico na pesquisa-

ação, enfoque metodológico que permitiu a realização de encontros com seis 

professores de Educação Física que atuam em escolas e outras áreas com o ensino 

do voleibol. 

Além da pesquisa no banco de tese da Capes, uma busca foi feita na 

biblioteca digital de teses e dissertações (BDTD) da Universidade Federal do 

Paraná. Utilizando o termo de busca “livro didático Educação Física”, encontraram-

se dois trabalhos que não haviam aparecido na busca no banco de tese da Capes, 

sendo uma dissertação e uma tese. 

A dissertação intitulada “O Livro Didático Público de Educação Física para o 

Ensino Médio do Estado do Paraná: uma proposta marxista?” (COSTA, 2014) em 

que objetivou compreender as relações do conteúdo desenvolvido no LDP-EF com o 

referencial marxista, considerando a categoria trabalho didático como eixo norteador 

para as reflexões sobre o conteúdo desenvolvido e sua fundamentação no 

referencial marxiano. 

A tese encontrada na busca foi a de Marangon (2009): “Mobilização para o 

saber, discurso pedagógico e construção de identidades: uma análise do livro 

didático público de educação física do estado do Paraná”. O referido estudo 

objetivou compreender o funcionamento das lógicas intrínsecas aos processos de 

mobilização para o saber da Educação Física, enfocando a constituição das 

identidades pedagógicas monológicas e/ou dialógicas, como resultado do sentido 

que se dá à mobilização para a realização das atividades pedagógicas. 

Neste interim foram encontrados três dissertações e duas teses que 

discutiram o livro didático para Educação Física a partir de diferentes focos de 

pesquisa. 
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No âmbito da seleção dos artigos foi realizada em periódicos nacionais que 

publicassem sobre a Educação Física escolar. Para tal, foram analisadas: a Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte (RCBE), a Revista Motriz – Revista de Educação 

Física da UNESP, a Revista Pensar a Prática – Revista de Educação Física da UFG, 

a Revista Movimento – Escola de Educação Física da UFRGS e a Motrivivência – 

Revista de Educação Física, Esporte e Lazer da UFSC. Após a busca minuciosa, 

foram encontrados 5 (cinco) artigos que abordam a temática selecionada. O acesso 

aos periódicos ocorreu via Internet, tendo em vista que as publicações dos últimos 

dez anos estão disponíveis online e de fácil acesso. A seleção dos artigos foi 

realizada a partir da leitura dos títulos e resumos e seguiu o critério de ter o livro 

didático como tema pesquisado. 

O quadro a seguir demonstra o quantitativo de artigos relacionados ao livro 

didático no âmbito da Educação Física, encontrados em cada periódico no intervalo 

de tempo pesquisado: 

Quadro 1 – Artigos publicados com a temática livro didático para Educação Física 
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1
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0
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TOTAL 

MOTRIZ - - - - - - 2 1 1 - - 4 

RBCE - - - - - - - - - - - 0 

PENSAR A 

PRÁTICA 

- - - - - - - - - - - 0 

MOVIMENTO - - - - - - - - - - 1 1 

MOTRIVIVÊNCIA - - - - - - - - - - - 0 

 5 

Fonte: Pesquisa bibliográfica, 2016. 

Na revista Motriz houve a maior incidência de artigos, onde encontramos, 

em ordem cronológica: “Livro didático na Educação Física escolar: considerações 

iniciais” (DARIDO et al, 2010); “Pedagogia do Esporte: livro didático aplicado aos 

Jogos Esportivos Coletivos” (GALLATI; PAES; DARIDO, 2010); “O livro didático na 

Educação Física escolar: a visão de professores” (RODRIGUES; DARIDO, 2011); e 
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“Livro Didático: uma ferramenta possível de trabalho com a dança na Educação 

Física na escola” (DINIZ; DARIDO, 2012). 

O primeiro artigo teve como objetivo traçar as principais críticas tecidas aos 

livros didáticos e refletir sobre as possibilidades da produção desses materiais para 

a disciplina; O segundo artigo discutiu as possibilidades pedagógicas do livro 

didático (LD) como recurso nas aulas de Educação Física, tendo por conteúdo o 

esporte e, em específico, os jogos esportivos coletivos (JECs). O estudo sugere a 

proposição de um livro didático em educação física na temática dos JECs, 

considerando dois referenciais: um técnico-tático e outro socioeducativo. 

O terceiro artigo, voltado para o olhar docente foi avaliar a aplicabilidade de 

um livro didático da modalidade basquetebol, construído especificamente para o 

estudo, junto a cinco professores de Educação Física. A metodologia utilizada foi de 

natureza qualitativa, tendo a entrevista semiestruturada como instrumento de coleta 

de dados. Os resultados apontaram que os professores estabeleceram uma relação 

crítica frente ao livro didático de basquetebol e indicaram vantagens e desvantagens 

de sua utilização no contexto escolar. O quarto artigo propõe algumas reflexões 

sobre como o livro didático se articula com a Educação Física, apontando algumas 

discussões sobre o processo de elaboração de um material de dança na perspectiva 

da Pluralidade Cultural voltado para o professor e para o aluno. 

Na revista Movimento houve um artigo intitulado: “Análisis de libros de texto 

em Brasil y em Espanã: uma introducción al tema en al área de Educación Física” 

(BOTELHO; NEIRA, 2014), disponibilizado em espanhol. O objetivo do trabalho foi 

revisar os trabalhos que tinha os livros texto em Educação Física em sua análise. Os 

17 trabalhos recuperados, entre 2000 e 2012, revelaram que as imagens dos livros 

prevalecem estereótipos, com mulheres com corpos magros e homens musculosos. 

A partir do que foi encontrado nas teses e dissertações, assim como nos 

artigos, percebeu-se que o enfoque deste trabalho é original e, a perspectiva de 

discussão para o uso do livro didático em Educação Física na escola é recente, 

pertinente e pode ocupar vários enfoques de discussão educativa e acadêmica. 

O livro didático, muito comum em outras componentes curriculares, aparece 

como um dos materiais possíveis para auxiliar os professores na prática pedagógica, 

subsidiando alguns referenciais para a prática educativa, o que seria possível 
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também na realidade da Educação Física escolar. No entanto, é preciso caracterizar 

o material, ancorado em Britto (2002) temos: 

Livro didático poderia ser, em princípio, todo livro que se organize em 
função do processo pedagógico, de modo a apresentar um conteúdo 
relativo a uma área de conhecimento escolar. Entretanto, o modelo 
atual de livro didático nos obriga a fazer uma interpretação mais 
restrita deste tipo de livro, diferenciando-o de outras produções 
pedagógicas, inclusive as que supõem seu uso no espaço da aula: é 
considerado livro didático apenas aquele que apresenta conteúdo 
referencial transmissível e mensurável, de maneira progressiva, 
organizada em unidades de trabalho regulares relativamente 
uniformes e que incluem exposição de matéria, atividades de 
exploração e exercícios. Normalmente, um livro didático traz uma 
versão do professor em que se encontram, no mínimo, as respostas 
dos exercícios e em alguns casos explicitações sobre o modelo 
teórico e orientações metodológicas (BRITTO, 2002, p.166). 

Esse tipo de material, tão comum no cotidiano escolar, está incluindo nas 

políticas públicas do governo federal, nesse sentido, é necessário mencionar o 

representativo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)5. O Programa tem por 

objetivo prover as escolas públicas de ensino fundamental e médio com livros 

didáticos e acervos de obras literárias, obras complementares e dicionários.  

O PNLD é executado em ciclos trienais alternados. Assim, a cada ano o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) adquire e distribui livros 

para todos os alunos de determinada etapa de ensino e repõe e complementa os 

livros reutilizáveis para outras etapas. 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) foi criado em 

novembro de 1968 e está vinculado ao Ministério da Educação (MEC). A finalidade 

da autarquia é captar recursos financeiros para projetos educacionais e de 

assistência ao estudante. A maior parte dos recursos do FNDE provém do salário-

educação, com o qual todas as empresas estão sujeitas a contribuir (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 391). 

                                                             
5
 As informações referentes ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) encontram-se no site do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), disponível em: 

(<http://www.fnde.gov.br>). 
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O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é o mais antigo dos 

programas voltados à distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede pública 

de ensino brasileira e iniciou-se, com outra denominação, em 1929. Ao longo desses 

80 anos, o programa foi aperfeiçoado e teve diferentes nomes e formas de 

execução. Atualmente, o PNLD é voltado à educação básica brasileira, tendo como 

única exceção os estudantes da educação infantil. 

Atualmente, um edital especifica todos os critérios para inscrição das obras. 

Os títulos inscritos pelas editoras são avaliados pelo Ministério da Educação (MEC), 

que elabora o Guia do Livro Didático, composto das resenhas de cada obra 

aprovada, que é disponibilizado às escolas participantes pelo FNDE. Cada escola 

escolhe democraticamente – com a participação efetiva dos professores -, dentre os 

livros constantes no referido Guia, aqueles que deseja utilizar, levando em 

consideração seu projeto pedagógico. 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) compra e distribui obras 

didáticas aos alunos do ensino fundamental e médio, na modalidade regular ou 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) seguindo as etapas específicas: Adesão; 

Editais; Inscrições das Editoras; Triagem/Avaliação; Guia do livro; Escolha; Pedido; 

Aquisição; Produção; Análise de qualidade física; Distribuição e; Recebimento. A 

adesão é referente à sinalização formal das escolas federais e os sistemas de 

ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal em participar dos programas de 

material didático. 

Os editais, disponibilizados no diário oficial da união – torna pública a 

oportunidade das editoras em concorrer com suas obras à venda dos seus 

materiais, é especificado o prazo e o regulamento neste documento. A fase seguinte 

é realizada na forma de triagem pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado 

de São Paulo (IPT). Os livros que adequam ao perfil especificado no edital são 

selecionados e encaminhados à Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), 

responsável pela avaliação pedagógica e construção do guia de livros didáticos. 

O guia de livros didáticos, composto das resenhas de cada obra aprovada, 

que é disponibilizado às escolas participantes do censo escolar, de forma impressa 

e acessível no site do FNDE. A formalização da escolha é feita via internet, no site 

do FNDE, a partir desse momento há a negociação entre o governo federal e as 

editoras. 
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Concluída a negociação, o FNDE firma o contrato e informa as quantidades 

de livros a serem produzidos e as localidades de entrega para as editoras. O IPT 

acompanha também o processo de produção, sendo responsável pela coleta de 

amostras e pela análise das características físicas dos livros, de acordo com 

especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), normas ISO e 

manuais de procedimentos de ensaio pré-elaborados.  

A distribuição dos livros é feita por meio de um contrato entre o FNDE e a 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), que leva os livros diretamente 

da editora para as escolas. Essa etapa do PNLD conta com o acompanhamento de 

técnicos do FNDE e das secretarias estaduais de educação. 

A legislação que dá suporte ao programa é o Decreto 7084/2010, dispondo 

sobre os programas de material didático e dá outras providências. Este texto legal é 

conhecido como Lei do Programa Biblioteca na Escola e Lei do Programa Livro 

Didático, situando em seu Capítulo II, os objetivos e características do PNLD, e na 

sua Sessão II os procedimentos que fazem parte do programa. Entre vários 

elementos importantes no texto, destacamos a avalição pedagógica dos livros, 

apontada no Art. 19: 

A avaliação pedagógica dos livros didáticos no âmbito do PNLD será 
realizada com base em critérios comuns e critérios específicos para 
os diversos componentes curriculares, considerando-se, 
necessariamente, sem prejuízo de outros: I - o respeito à legislação, 
às diretrizes e normas gerais da educação; II - a observância de 
princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao convívio 
social republicano; III - a coerência e adequação da abordagem 
teórico-metodológica; IV - a correção e atualização de conceitos, 
informações e procedimentos; V - a adequação e a pertinência das 
orientações prestadas ao professor; e VI - a adequação da estrutura 
editorial e do projeto gráfico (BRASIL, 2010, p.1). 

As discussões em torno do livro ainda estão vinculadas à sua importância 

econômica para um vasto setor ligado à produção de livros e também ao papel do 

Estado como agente de controle e como consumidor dessa produção. No caso 

brasileiro, os investimentos realizados pelas políticas públicas nos últimos anos 

transformaram o PNLD no maior programa de livro didático do mundo 

(BITTENCOURT, 2004). 
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Apontando deficiências e limitações, Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2003) revelam que pesquisas realizadas sobre livros didáticos culminaram com a 

avaliação, a partir de 1994, dos livros didáticos distribuídos no ensino público pelo 

PNLD: “Os resultados dessa avaliação têm sido periodicamente publicados em 

Guias do Livro Didático, disponíveis em documentos impressos do MEC e 

eletrônicos” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2003, p. 37). 

Foram checadas as chamadas públicas dos anos 2006 e 2007; 2008; 2010; 

2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 e 2017 disponibilizadas no site do FNDE, a fim 

de investigar a presença de livros destinados à Educação Física. 

O edital PNLD/2006 tinha o perfil de avaliação e seleção de dicionários 

brasileiros de língua portuguesa. O edital PNLD/2007 foi destinado aos alunos de 1ª 

a 4ª série do ensino fundamental contemplou os seguintes componentes 

curriculares: Língua Portuguesa, inclusive Alfabetização, Matemática, Geografia, 

História e Ciências. 

O edital PNLD/2008 atendia as demandas dos anos finais do ensino 

fundamental. Abrangendo coleções didáticas das áreas de Língua Portuguesa, 

Matemática, Geografia, História e Ciências. Neste mesmo ano foi publicado o 

PNLA/2008 destinado para a alfabetização de jovens e adultos, em que as obras 

didáticas devirão contemplar em um único volume as áreas de conhecimento língua 

portuguesa e matemática. 

O edital PNLD/2010 foi destinado aos anos iniciais do ensino fundamental, 

selecionando livros didáticos de Alfabetização e de Matemática para o 1º e 2º anos, 

livros didáticos dos 2º, 3º, 4º e 5º anos (História, Ciências, Geografia) e os dos 3º, 4º 

e 5º (Língua Portuguesa e Matemática) e ainda, livros regionais de História e 

Geografia em volumes independentes. No mesmo ano foi publicado o edital voltado 

para obras pedagógicas complementares aos livros didáticos e adequadas a alunos 

dos anos iniciais do ensino fundamental – 1º e 2º anos (doravante designadas como 

obras complementares), cujos conteúdos contemplem as diferentes áreas do 

conhecimento: Ciências da Natureza e Matemática, Ciências Humanas e 

Linguagens e Códigos.  

O edital PNLD/2011 foi atribuído às coleções didáticas para os componentes 

curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, 
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Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol) destinadas aos alunos do 6º ao 9º 

ano do ensino fundamental. No mesmo ano foi publicado o PNLD EJA/2011 

destinadas às turmas de alfabetização do Programa Brasil Alfabetizado – PBA e aos 

alunos do ensino fundamental na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

contemplando os componentes curriculares de Letramento e Alfabetização 

Linguística e Alfabetização Matemática; Língua Portuguesa; Matemática; História; 

Geografia; Artes; Ciências. 

O edital PNLD/2012 foi direcionado para as obras didáticas dos 

componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, 

Física, Química, Biologia, Sociologia, Filosofia, Língua Estrangeira Moderna (Inglês 

e Espanhol) destinadas aos alunos do ensino médio. Ainda no ano de 2012 foi 

publicado o edital de dicionários brasileiros de Língua Portuguesa.  

O edital PNLD Campo/2013 foi designado a alunos matriculados em escolas 

do campo das redes públicas de ensino abrangendo os componentes curriculares de 

Alfabetização Matemática, Letramento e Alfabetização, Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História e Geografia, integrados em coleções multisseriadas 

ou seriadas. 

O edital PNLD/2014 destinou-se às coleções didáticas para os componentes 

curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia e 

Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol) destinadas aos alunos do 6º ao 9º 

ano do ensino fundamental; Houve também o PNLD Alfabetização na idade certa, 

com obras de literatura destinadas aos alunos de 1º, 2º e 3º anos do ensino 

fundamental das escolas públicas, no âmbito do PNLD Alfabetização na Idade Certa 

2014; Ainda no referido ano o PNDL EJA/2014 contemplando os componentes 

curriculares de  Letramento e Alfabetização Linguística e Alfabetização Matemática; 

Língua Portuguesa; Matemática; História; Geografia; Artes; Ciências para as turmas 

do ensino fundamental e Língua Portuguesa, M atem ática, História, Geografia, 

Biologia, Filosofia, Sociologia, Química, Física, Arte e Língua Estrangeira Moderna 

(Inglês e Espanhol) para o ensino médio. 

O edital PNLD/2015 é vinculado às obras didáticas para os componentes 

curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Física, Química, 

Biologia, Língua Estrangeira Moderna Inglês, Língua Estrangeira Moderna Espanhol, 

Sociologia, Filosofia e Arte. 
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O edital PNLD/2016 é designado às obras dos componentes curriculares de 

Letramento e Alfabetização, Alfabetização Matemática, Língua Portuguesa, 

Matemática, História, Geografia, Ciências e Arte destinadas aos alunos e 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública. Edital PNDL 

Campo/2016 contempla livros didáticos consumíveis abrangendo os componentes 

curriculares de Letramento e Alfabetização, Alfabetização Matemática, Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, integrados em coleções 

multisseriadas ou seriadas, destinados a alunos matriculados em escolas do campo 

da rede pública de ensino. 

O edital PNLD/2017 está atrelado às obras didáticas para as áreas 

Linguagens (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol) e 

Arte), Ciências da Natureza, Matemática e Ciências Humanas (História, Geografia), 

destinadas aos professores e estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. 

A Educação Física juntamente com Língua Portuguesa, Língua materna, 

para populações indígenas, Língua Estrangeira moderna e Arte compõem o 

currículo da base nacional comum do Ensino Fundamental e Médio, na área de 

conhecimento das linguagens (BRASIL, 2013). Os demais componentes curriculares 

da área foram contemplados nos últimos editais do PNLD, entretanto, percebeu-se a 

ausência da Educação Física no pleito das obras para os diferentes níveis e 

modalidades de ensino.  

Apesar de não ser o foco dessa pesquisa, é necessário apontar o Programa 

Nacional Biblioteca na Escola (PNBE)6 que abrange o PNBE do Professor, PNBE 

Periódicos e PNBE Temático, acervos compostos por obras de literatura, de 

referência, de pesquisa e de outros materiais relativos ao currículo nas áreas de 

conhecimento da educação básica, com vistas  à democratização do acesso às 

fontes de informação,  ao fomento à leitura e à formação de alunos e professores 

leitores e ao apoio à atualização e ao desenvolvimento profissional do professor. 

Nesse programa destinado encontramos a inclusão da Educação Física. 

                                                             
6
 As informações referentes ao Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) encontram-se no site 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), disponível em: 

(<http://www.fnde.gov.br>). 
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Todas as escolas públicas cadastradas no censo escolar, realizado 

anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), são atendidas pelo programa sem necessidade de adesão. 

O objetivo do PNBE é distribuir obras de literatura e de referência 

(enciclopédias e dicionários) às escolas de educação básica da rede pública. Visa 

democratizar o acesso às fontes de informação e fomentar a leitura e a formação de 

alunos e professores leitores, apoiando o exercício da reflexão, da criatividade e da 

crítica.  

Criado em 1997, esse programa vem-se modificando e adequando-se à 

realidade e às necessidades das escolas. Embora seja administrado pelo FNDE, 

tem recursos advindos do Orçamento Geral da União. O acervo inclui obras de 

literatura, de pesquisa e de referência e outros materiais relativos ao currículo nas 

áreas de conhecimento da educação básica (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, 

p. 396). 

O PNBE do Professor tem por objetivo adquirir obras de referência para 

ajudar os professores da educação básica regular e da educação de jovens e 

adultos na preparação dos planos de ensino e na aplicação de atividades em sala de 

aula com os alunos e alunas. 

A primeira edição do PNBE do Professor ocorreu em 2010, na edição de 

2013 houve uma ampliação do programa e obras voltadas para a educação infantil 

foram incluídas. Deste modo, o PNBE do Professor passou a ter acervo em seis 

categorias: educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental regular, anos 

finais do ensino fundamental regular, ensino médio regular, ensino fundamental da 

educação de jovens e adultos e ensino médio da educação de jovens e adultos. 

Em 2010, o acervo referente às obras relacionadas à Educação Física foi 

composto por dez livros, em 2013, o acervo referente à Educação Física foi 

composto por sete livros, além de dois livros com temas afins, comuns a Educação 

Física e Pedagogia. 

O PNBE ajuda a disponibilizar aos docentes obras que tematizam a 

Educação Física na escola. Entretanto, a distância entre os programas PNBE e 

PNLD abre uma série de questionamentos e reflexões sobre a produção e difusão 

dos livros didáticos de Educação Física escolar na rede pública de ensino.   
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Alguns aspectos estão imbricados no contexto do livro didático de Educação 

Física, nesse sentido, Darido (2011) aponta algumas características da área, em que 

os conteúdos procedimentais, associados ao “saber fazer” dificultaram a 

estruturação desse tipo de material, assim como a aceitação docente e até mesmo 

do mercado editorial. 

Corroborando com esse pensamento, o estudo publicado na revista 

Movimento, intitulado Educação física e livro didático: entre o hiato e o despertar, 

fruto de pesquisa bibliográfica, realizada na literatura específica do campo da 

Educação Física buscou investigar quais os fatores que contribuíram para a 

constituição do hiato entre Educação Física e os livros didáticos e as elaborações 

realizadas recentemente neste campo sobre o tema.  

Na busca em periódicos Webqualis na área de avaliação Educação Física 

com critério específicos, dos trinta e quatro periódicos investigados, apenas quatro 

apresentaram alguma publicação sobre o tema.  Um dos argumentos encontrados 

para a relação tímida entre a Educação Física e o livro didático é apontada pela 

trajetória histórica deste componente curricular na escola, que por muitas décadas 

foi materializada como uma atividade pautada no “fazer por fazer”, no “saber fazer”.  

Em contrapartida, o artigo constatou indícios para aproximação entre a 

Educação Física e os livros didáticos, constatando um aumento, mesmo que 

pequeno, das produções (livros didáticos de Educação Física e estudos sobre o livro 

didático na Educação Física) a partir da publicação do primeiro livro didático público 

no Brasil, no estado do Paraná em 2006.  

O estudo aponta ainda livros didáticos públicos existentes em outros 

sistemas de ensino – Estado de São Paulo (2008), Rio Grande do Sul (RS) – ensino 

fundamental e médio; (2012) Prefeitura de João Pessoa – ensino fundamental.  

(SOUZA JÚNIOR et al, 2015).  

Portanto, como indicam Darido et al (2010), a falta de produção desse tipo 

de material específico na área não impede que os professores utilizem os livros 

disponíveis como material didático, ou seja, “criticar ou deixar de produzi-lo não 

implica necessariamente que o professor organizará seu próprio material de acordo 

com suas necessidades e de maneira autônoma” (DARIDO, 2010, p. 452). 
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A respeito dos próprios professores serem responsáveis pela elaboração do 

material didático que utilizam, Zabala (1998) indica que essa não deve ser tarefa 

prioritária dos docentes, pois a tarefa de ensinar envolve uma quantidade enorme de 

variáveis, desse modo, não seria razoável pensar que é possível criar 

constantemente materiais originais e adequados para cada unidade didática. 

Observa-se que as discussões sobre o livro didático, principalmente sua 

forma de elaboração, envolvem muitas polêmicas e questionamentos que suscitam a 

sua pertinência no contexto educativo. Alguns estudiosos apontam lacunas, 

fragilidades e elementos tendenciosos que constituem tal material. 

Ao refletir sobre tal aspecto, Zabala (1998) afirma que a complexidade da 

tarefa educativa nos exige, enquanto docentes, dispor de instrumentos e recursos 

que favoreçam a tarefa de ensinar. Coadunando com esse pensamento, Darido et al 

(2010) aponta que os livros didáticos ou materiais curriculares são instrumentos que 

proporcionam critérios e referências para se tomar decisões, tanto na intervenção 

direta do processo de ensino-aprendizagem quando no planejamento e avaliação.  

Apesar de amplamente utilizado no cotidiano de outros componentes 

curriculares, o livro didático é um objeto cultural contraditório, como nos afirma 

Bittencourt (2004), que gera intensas polêmicas e críticas de muitos setores, mas 

tem sido sempre considerado como um instrumento fundamental no processo de 

escolarização. Nesse sentido a autora aponta: 

O interesse que o livro didático tem despertado e as celeumas que 
provoca em encontros e debates demonstra que ele é um objeto de 
“múltiplas facetas” e possui uma natureza complexa 
(BITTENCOURT, 2004, p. 71). 

Destaca-se ainda que os livros escolares assumem, conjuntamente ou não, 

múltiplas funções (referencial; instrumental; ideológica e cultural; e documental), que 

podem variar consideravelmente segundo o ambiente sociocultural, a época, as 

disciplinas, os níveis de ensino, os métodos e as formas de utilização (CHOPPIN, 

2004).  
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O citado autor associa a função referencial como suporte privilegiado dos 

conteúdos educativos, o depósito de conhecimentos que um grupo social almeja 

transmitir às futuras gerações; a função instrumental está vinculada a prática de 

métodos de aprendizagem (exercícios, atividades) que favorecem as competências 

e apropriação de habilidades, etc.; a função ideológica e cultural que tende a 

aculturar, ou em determinados contextos chega a doutrinar as jovens gerações, de 

forma explícita ou de maneira dissimulada; e a função documental, característica 

mais recente e não universal, sem que sua leitura seja dirigida, pode oferecer ao 

aluno um conjunto de documentos, textuais ou icônicos podendo desenvolver o 

espírito crítico do aluno. 

O livro didático assume ou pode assumir funções diferentes, dependendo 

das condições, do lugar e do momento em que é produzido e utilizado nas diferentes 

situações escolares. Por ser um objeto de “múltiplas facetas”, o livro didático é 

pesquisado enquanto produto cultural; como mercadoria ligada ao mundo editorial e 

dentro da lógica de mercado capitalista; como suporte de conhecimentos e de 

métodos de ensino das diversas disciplinas e matérias escolares; e, ainda, como 

veículo de valores, ideológicos ou culturais (BITTENCOURT, 2004). 

Algumas críticas são comuns aos livros e materiais didáticos, é importante 

situar historicamente esse discurso. Não é à toa que Bonazi e Eco (1980) se 

debruçaram em textos de manuais italianos e alertaram para os perigos do 

ilusionismo didático e culminaram numa obra intitulada “Mentiras que parecem 

verdades”. Expondo trechos de textos e agrupando sobre temas recorrentes – 

pobres, trabalho, povos, família, religião, dinheiro, entre outros, os autores alertam 

sobre o perfil que muitos livros didáticos assumem, reproduzindo um único modelo 

conservador, que mantém o mesmo discurso, circulando sempre os eternos mitos. 

Outra obra que discute o livro didático nessa perspectiva é “As mais belas 

mentiras”, de Deiró (2005). A autora aponta a defasagem entre o imaginário 

(descrito pelos textos) e o real (vivido pelas crianças) e ainda faz uma crítica copiosa 

afirmando que as mensagens ideológicas veiculadas pelos livros didáticos não 

correspondem às necessidades e aos interesses da classe trabalhadora. 

Nesse sentido, Zabala (1998) alerta-nos para o fato da maior parte dos livros 

tratarem os conteúdos de modo unidirecional e por causa de sua estrutura não 

oferecer ideias diferentes em relação à linha de pensamento estabelecida. Transmitir 
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um saber baseado em estereótipos culturais, reproduzir valores, ideias e 

preconceitos de determinadas correntes ideológicas e culturais, além de fomentar 

uma atitude passiva e não respeitar a forma nem o ritmo de aprendizagem dos 

alunos e alunas. 

Em relação à formação crítica e uniformização do ensino, Darido (2011, p. 

19) aponta: “alguns livros não favorecem a comparação entre a realidade e o ensino 

escolar e impedem o desenvolvimento de propostas mais próximas do contexto e 

das experiências dos alunos”. 

Corroborando com essa perspectiva, Libâneo (2013) também faz 

apontamentos sobre os cuidados que o docente deve ter ao adotar o livro didático: 

Os livros didáticos se prestam a sistematizar e difundir 
conhecimentos, mas servem, também, para encobrir ou escamotear 
aspectos da realidade, conforme modelos de descrição e explicação 
da realidade consoantes com os interesses econômicos e sociais 
dominantes da sociedade. Se o professor for um bom observador, se 
for capaz de desconfiar das aparências para ver os fatos, os 
acontecimentos, as informações sob vários ângulos, verificará que 
muitos dos conteúdos de um livro didático não conferem com a 
realidade, com a vida real, a sua e a dos alunos (LIBÂNEO, 2013, p. 
155). 

A revista Nova Escola, apesar de não ter o perfil acadêmico, traz muitas 

reflexões aos docentes que se encontram no chão da escola, incitando discussões, 

compartilhando experiências exitosas e sugerindo proposições possíveis de serem 

vivenciadas nesse âmbito educativo. Na sua edição de maio de 2015 estampa em 

sua capa, o seguinte tema: “LIVRO DIDÁTICO – Qual o peso na sua aula? 

Respostas para usá-lo com equilíbrio”.  

No corpo da revista, a matéria, que ocupa oito páginas, traz relatos de três 

professoras da Educação Básica, e alguns posicionamentos de professores 

universitários e especialistas em educação. A revista faz menção aos extremos que 

permeiam a temática e se posiciona a respeito:  

O debate sobre a apropriação das coleções didáticas aponta, assim, 
não apenas para a função do livro, mas também para a atuação 
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docente. É o professor – intelectual que reflete e produz 
conhecimento sobre sua prática – quem decide (ou deveria decidir) o 
peso do recurso (NOVA ESCOLA, 2015, p.16). 

Em relação aos depoimentos das professoras, sobre os diferentes enfoques 

ao material, destaca: 

EM VEZ DE UM SÓ LIVRO, VÁRIOS - Na minha aula, o livro didático 
aparece só de vez em quando. Planjo o ano letivo com outros 
professores de Ciências levando em conta os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN), as matrizes de avaliações externas e 
obras de especialistas na área. As propostas incluem experimentos, 
vídeos, leituras de revistas científicas e outras atividades, muitas 
delas retiradas de obras que recebemos para avaliação na época do 
PNLD. Os alunos estudam com o livro que escolhemos, mas têm 
acesso aos outros nos momentos de pesquisa autônomos ou quando 
querem revisar algum tópico [...] – MAÍRA BATISTONI E SILVA, 
professora de Ciências e Biologia nos ensinos Fundamental e Médio 
da Escola de Aplicação da USP (NOVA ESCOLA, 2015, p. 17).  

 

EXPERIÊNCIA GERA INDEPENDÊNCIA – Quando comecei a 
lecionar, há 27 anos, era muito mais apegada ao livro didático.   
Porque ele me dava segurança, eu praticamente seguia a sequência 
sugerida. Com a experiência, comecei a observar quais conteúdos 
podiam ser suprimidos e quais podiam ser explicados de maneira 
diferente. Hoje, primeiro defino o que quero ensinar, com base nas 
diretrizes curriculares do município e na sequência que julgo fazer 
mais sentido para os alunos. Pesquiso materiais e referências em 
diversos lugares para montar minhas aulas. Só então vejo como o 
livro didático se encaixa na proposta [...] – Vanda Cristina Girardi, 
professora de Geografia na EMEB Adelaide Starke, em Blumenau 
(NOVA ESCOLA, 2015, p. 18). 

 

HÁ RISCO DE SEGUIR À RISCA – Sou professora polivalente da 
rede municipal e de uma escola particular em Salvador. Minha 
relação varia muito nesses dois ambientes – e também de acordo 
com a disciplina. Na escola pública, sigo os livros do PNLD e, em 
Matemática e Língua Portuguesa, os materiais do Instituto  Alfa e 
Beto (IAB). Eles fazem parte do sistema de ensino e vêm junto com 
instruções detalhadas sobre o que tratar em cada aula. Muitos 
colegas reclamam que o sistema de ensino tira a nossa autonomia. 
De fato, os formadores do IAB acompanham o nosso planejamento e 
nos instruem sobre como usar o material. Mas na sala, junto com as 
crianças, sou em quem decide o que utilizar. Na rede privada, é 
diferente. Escolho os livros junto com a coordenação pedagógica e 
com meus colegas. A base para a seleção é a nossa matriz 
curricular. Analisamos quais vão nos ajudar a tratar os tópicos, de 
modo que possamos pensar em atividades que envolvam o suporte 
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escrito: entrevistas, vídeos, seminários, etc. [...] – Lorena Coutinho, 
professora do Ensino Fundamental 1 na EM Ivone Vieira Lima e no 
Colégio Marista Patamares, em Salvador (NOVA ESCOLA, 2015, p. 
19). 

As falas das professoras trazidas na reportagem nos remetem a umas das 

proposições que Paulo Freire, encontrada na obra Pedagogia da Autonomia (1996), 

sobre o exercício da docência: a pesquisa. É no exercício da pesquisa que o livro 

didático não se torna “muleta” docente em sala de aula, ou seja, ao buscar outras 

fontes de pesquisa, o livro didático não se torna o único recurso para balizar a 

prática educativa, e sim uma das possibilidades. Nesse sentindo, concordamos: 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-
fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino 
continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 
indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso 
para conhecer e o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade (FREIRE, 1996, p. 12). 

A reportagem também deu voz aos especialistas acadêmicos: 

 

O bom livro didático, usado bem pelo professor, é um recurso valioso 
para ajudar os alunos a avançar em seus conhecimentos – Ana Sueli 
Pinho, docente da Universidade Católica de Salvador (NOVA 
ESCOLA, 2015, p. 18). 

 

Recomendo jamais ter o livro didático como único recurso. É 
importante que o material contemple uma diversidade de fontes de 
informação – Líliam Rosa Prado, especialista da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) (NOVA ESCOLA, 2015, p. 20).  

 

A revista finaliza a matéria trazendo “7 respostas sobre o livro”, que remete 

as dúvidas mais recorrentes dos professores. Compilando o desfecho sobre a 

temática, a revista sugere que para a escolha do livro didático o critério deve ser o 



52 
 

encaixe no projeto político-pedagógico e currículo da instituição, aponta a 

importância do manual do professor no sentido de trazer as bases teóricas e 

concepções de ensino que inspiram a obra, difere livro didático e apostila, afirma 

que o livro didático serve de apoio, mas não deve ser o alicerce do planejamento 

anual, assim como afirma não ser necessário fazer todas as atividades propostas. 

Afirma ainda que a coordenação pedagógica deve estar presente ajudando na 

escolha do referido material, e, por fim, ratifica a importância de adaptar o recurso à 

realidade dos alunos. 

Aproximando o livro didático e os discursos docentes, trazemos o 

posicionamento de Bittencourt (2004): 

Existem professores que abominam os livros escolares, culpando-os 
pelo estado precário da educação escolar. Outros docentes calam-se 
ou se posicionam de forma positiva pelo auxílio que o os livros 
prestam ao seu dia-a-dia complicado. O livro didático, no entanto, 
continua a ser material didático referencial para professores, pais e 
alunos que, apesar do preço, consideram-no referencial básico para 
estudo; e em todo o início do ano letivo as editoras continuam 
colocando no mercado uma infinidade de obras, diferenciadas em 
tamanho e qualidade (BITTENCOURT, 2004, p. 71). 

A referida matéria traz elementos para pensar o livro didático, apesar de 

amplamente criticado na esfera acadêmica, é um material que está na escola. 

Refletir sobre o que está sendo veiculado é necessário e muito pertinente ao 

docente. Acreditamos que há espaço para os livros didáticos, bem escritos, 

estruturados e engajados com a intencionalidade educativa que a Educação Física 

precisa. Há de se ter acesso a esse tipo de material, mas não de forma exclusiva, é 

necessário – mesmo com a presença desse tipo de material - procurar outras fontes 

para o cotidiano pedagógico, atitude de pesquisa docente essencial para 

complementar as discussões e vivências.  

Sobre o uso deste material, Britto (2002) afirma que “estudantes que tenham 

à disposição o mesmo livro didático terão experiências escolares completamente 

distintas” (BRITTO, 2002, p. 169). Essa reflexão aponta que a dimensão educativa é 

muito maior e envolve outras variáveis importantes que vão além do uso deste 
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material específico. Outra autora que se posiciona sobre os usos que professores e 

alunos fazem desse tipo de material é Bittencourt (2004), em que afirma: 

As práticas de leitura do livro não são idênticas e não obedecem 
necessariamente às regras impostas por autores e editores ou por 
instituições governamentais. Assim, mesmo considerando que o livro 
escolar se caracteriza pelo texto impositivo e diretivo acompanhado 
de exercícios prescritivos, existem e existiram formas diversas de 
uso nas quais a atuação do professor é fundamental 
(BITTENCOURT, 2004, p. 73 -74). 

Os usos do livro didático são apenas um dos fatores que afetam o processo 

de ensino-aprendizagem. Há outras tantas outras interferências, mas uma lógica de 

pensamento é certa, cada um tem sua forma de aprender, como nos indica Zabala 

(1998, p. 34): “A aprendizagens são o resultado de processos que sempre são 

singulares e pessoais”.  

Enquanto componente curricular que se apropria das práticas corporais e as 

tematiza, bem como as oportuniza na escola, a Educação Física precisa garantir a 

vivência e a contextualização das possibilidades de expressão e comunicação do 

corpo e do movimento, como exercício da nossa condição humana (MELO, 2008). 

Pensar um livro didático para a Educação Física escolar é refletir sobre o 

corpo, a intencionalidade de movimento, a diversidade das práticas corporais, a 

organização dos seus conteúdos, as múltiplas estratégias de ensino, temas 

discussões, vivências e instrumentos e momentos de avaliação.  

Considerar um livro é pensar a educação, é meditar sobre a formação que 

desejamos para nossos alunos e alunas, é externar como pensamos a organização 

deste componente curricular. Nesse sentido trazemos a reflexão de Nóbrega (2008): 

Que educação seria essa? Uma educação sensível? Uma educação 
estética? Uma educação como aprendizagem da cultura? Uma 
educação para a liberdade ou para a emancipação, para a 
transgressão, para a resistência? Todas essas e talvez outras que 
possamos inventar ou que já foram inventadas alhures. Essas 
expressões, algumas delas recorrentes em importantes teorias 
educacionais, apresentam uma compreensão do corpo, sendo mais 
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ou menos explícita em algumas escolas de pensamento que em 
outras (NÓBREGA, 2008, p. 401). 

Tais questionamentos implicam sobre o que é veiculado pelo livro didático, 

como pensar a Educação Física a partir desse recurso. Apesar da reduzida 

quantidade de publicações para o referido componente curricular, assim como as 

especificidades dos sistemas públicos de ensino, faz-se necessário analisar e 

discutir o que está publicado, para delinear o perfil das obras e discutir como a 

Educação Física é percebida através deste material. 

Apesar da configuração atual sobre o tema, já houve uma iniciativa nesse 

sentido. Darido et al (2010) e Rodrigues e Darido (2011) apontam uma publicação, 

de autoria do professor Hudson Ventura Teixeira, intitulado Trabalho dirigido de 

Educação Física (TDEF) que foi utilizado como livro didático para a área. O livro era 

destinado para os alunos e alunas, mas foi utilizado como apoio para professores na 

sua prática pedagógica. 

Imagem 1 – Trabalho Dirigido de Educação Física (TDEF) 

 

Fonte: Teixeira, 1983 

Publicado em 1976 pela editora Saraiva, o TDEF foi pensado para 

estudantes do 1º grau, nomenclatura correspondente ao atual Ensino Fundamental. 



55 
 

Em seu segundo volume – ampliado em relação à primeira edição -, foi organizado 

em cinco unidades e dois capítulos complementares logo ao final destas, totalizando 

um livro com 240 páginas. 

O TDEF foi organizado a partir de quatro unidades, com subtópicos 

temáticos, e elementos da Ginástica ao término destes, a saber: Unidade 1 – 

Introdução à Educação Física: 1. A Educação Física; 2. A ginástica; 3. Os jogos; 4. 

Os desportos; Unidade 2 – Atletismo: 1. O atletismo; 2. A corrida; 3. O salto; 4. O 

arremesso; * Ginástica Olímpica – Ginástica de solo; Unidade 3 – Handebol: 1. 

Técnicas de handebol; 2. Táticas do handebol; 3. As penalidades do handebol; * 

Ginástica Olímpica – Saltos sobre o plinto longitudinal; Unidade 4 – Basquetebol: 1. 

Técnicas do basquetebol; 2. Táticas do basquetebol; 3. As penalidades do 

basquetebol; * Ginástica Olímpica – Barra fixa e trave de equilíbrio; Unidade 5 – 

Voleibol: 1. Técnicas do voleibol; 2. Táticas do voleibol; 3. As penalidades do 

voleibol. Para além das unidades supracitadas, o livro ainda contém dois textos 

extras, caracterizados e intitulados como Capítulos complementares, que 

tematizavam os seguintes aspectos: 1. O futebol; 2. A Educação Física e a mulher.  

No corpo do livro há várias imagens ilustrativas. Sobre as perspectivas 

metodológicas, há diversas estratégias, desde questões objetivas, a atividades do 

tipo “descubra as palavras”, teste de condição física, leituras complementares, 

atividades de classificação, pesquisa, atividade de assinalar afirmativas como 

verdadeiras ou falsas, preenchimento de lacunas, assim como desenho de 

representação tática e justificativa da distribuição dos jogadores para os textos 

referentes ao Handebol, Voleibol e Basquetebol, ou seja, aos esportes coletivos.  

No que tange à avaliação, o TDEF apresenta ao término das Unidades 

referentes ao Atletismo, Handebol, Voleibol e Basquetebol o “Avaliando a 

temporada”. Essa atividade induz o aluno e a aluna a refletir sobre os conteúdos 

ministrados, entretanto, não tem caráter de obrigatoriedade, há sempre a expressão 

“Faça isso apenas se tiver vontade” na construção textual da avaliação. 

Entre as várias ilustrações do TDEF, a tirinha que aparece no início do livro 

remete à finalidade que a Educação Física é pensada para a obra: melhorar o 

desempenho nas atividades físicas e aprender as técnicas específicas das quatro 

modalidades esportivas supracitadas, visando o rendimento. Além disso, faz menção 

ao futebol e ginástica feminina moderna. 
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Imagem 2 – Tirinha em Trabalho Dirigido de Educação Física (TDEF) 

 

Fonte: Teixeira, 1983 

Alguns trechos do capítulo introdutório trazem a perspectiva da Educação 

Física daquele livro: 

A Educação Física ensina como educar os movimentos. E isto você 
consegue, entendendo e praticando as diversas atividades que 
fazem parte da Educação Física (TEIXEIRA, 1983, p. 8). 

 

Chamamos de condição física ao funcionamento do coração, 
pulmões e músculos para que o corpo realize movimentos. [...] 
Andando, trabalhando, falando, alimentando-se, ou seja, realizando 
atividades físicas normais, desenvolvemos uma condição física 
normal. [...] Quanto mais movimentos nós realizamos, mais os 
músculos necessitam de energia. O coração e os pulmões passam a 
trabalhar melhor para enviar-lhes alimentos e oxigênio. Por isso, a 
prática constante de exercícios beneficia os órgãos e os músculos ao 
mesmo tempo, pois o coração e os pulmões passam a trabalhar com 
mais eficiência e os músculos vão se tornando mais fortes, 
resistentes, flexíveis e velozes. Com isso, adquire-se uma condição 
física superior. [...] Para conseguir esses benefícios, você deve 

praticar os exercícios da Educação Física com regularidade, em 
sequência e quantidades adequadas, através da ginástica, jogos e 
desportos. Pela importância que possuem, você vai estudar cada 
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uma dessas atividades da Educação Física nos capítulos seguintes 
(Ibidem, p. 13). 

Fazendo uma contextualização histórica do TDEF, percebemos a grande 

influência do esporte no sistema escolar, essa tendência pedagógica foi amplamente 

divulgada no Brasil por Auguste Listello, através do Método da Educação Física 

Desportiva Generalizada balizada pelos princípios da racionalidade, eficiência e 

produtividade. Nesse sentindo, o esporte torna-se o conteúdo das aulas de 

Educação Física dando similitude às condições de professor e treinador, pois o fazer 

profissional é balizado pelo desempenho na atividade esportiva (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992). Nesse contexto, tem-se: 

Essa influência do esporte no sistema escolar é de tal magnitude que 
temos, não o esporte da escola mas sim o esporte na escola. Isso 
indica a subordinação da educação física aos códigos/sentidos da 
instituição esportiva, caracterizando-se o esporte na escola como um 
prolongamento da instituição esportiva: esporte olímpico, sistema 
desportivo nacional, e internacional (COLETIVO DE AUTORES, 
1992, p. 54).  

Por possuírem pressupostos de mesma intencionalidade, a identidade 

esportivista da Educação Física escolar, na busca pela eficiência e eficácia é 

fortalecida pela pedagogia tecnicista (Idem). Nas ilustrações, ou mesmo nas 

atividades do TDEF fica clara essa perspectiva, pois há “movimentos corretos” a 

serem aprendidos. 

A orientação do referido livro nos faz pensar sobre o entendimento docente 

acerca da Educação Física na escola, o que implica diretamente na organização 

didática imbricada no fazer pedagógico. Nesse sentido, Vago (2012, p. 67) 

corrobora: “A maneira como um professor de Educação Física compreende o corpo 

humano (o seu e de seus estudantes) diz muito de sua prática pedagógica. É que há 

impacto direto em seu modo de orientar e organizar o ensino que oferece aos seus 

estudantes”. 

Da publicação do TDEF até os dias atuais, muito foi discutido no campo da 

Educação Física escolar, apesar do forte enfoque esportivista do livro de Hugo 
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Teixeira, percebemos algumas mudanças e estagnações, para tal, é necessário 

pontuar historicamente o componente curricular.  

Com especificidades que os aproximam, o próximo capítulo vai dar destaque 

às publicações dos livros didáticos públicos do Estado do Paraná e do município de 

João Pessoa, a partir das suas configurações, bem como das categorias temáticas 

elencadas para a discussão dos mesmos. 
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Como opção de discussão, apresentamos o livro didático público do estado 

Paraná, destinado para o Ensino Médio, por ter sido a primeira iniciativa pública 

veiculada desta natureza, e o livro didático público do município de João Pessoa, 

destinado para o Ensino Fundamental, pela proximidade geográfica, assim como a 

disponibilidade online e pela particularidade da construção das obras – parceria 

entre os professores e professoras dos respectivos sistemas públicos de ensino e 

docentes universitários. 

Atualmente, o livro didático público do Paraná está em sua segunda edição e 

teve a contribuição de 12 autores para sua escrita: Claudia Sueli Litz Fugikawa, 

Cristiane Pereira Brito, Fabiano Antonio dos Santos, Felipe Sobczynski Gonçalves, 

Gilson José Caetano, Mauro José Guasti, Neusa Maria Domingues, Rita de Cássia 

Wielewski, Sergio Rodrigues da Silva, Rodrigo Tramutolo Navarro, Mario Cerdeira 

Fidalgo e Cíntia Müller Angulski, está direcionado às turmas do Ensino Médio, 

contendo 248 páginas. 

Imagem 3 – Livro didático público de Educação Física – Secretaria de estado da 

Educação do Paraná 

 
Fonte: Paraná, 2006. 



61 
 

De acordo com Souza Júnior et al (2015), o livro didático público do Paraná 

é responsável por gerar um aumento, mesmo que tímido, das produções de livros 

didáticos para a Educação Física, assim como estudos sobre o tema, a partir de sua 

primeira publicação. Essa demanda desperta a necessidade de se pensar 

criticamente sobre tal recurso na Educação Física escolar. Nesse sentido, há um 

apontamento no texto de apresentação do livro didático sobre esse ineditismo: 

[...] por representar um momento histórico para a disciplina, pois, 
pela primeira vez, um livro didático subsidia a prática docente, 
trazendo reflexões sobre diversos assuntos que constituem o corpo 
teórico-prático dessa área de conhecimento (PARANÁ, 2006, p. 10). 

O livro didático público do Paraná é apontado por Rodrigues e Darido (2011) 

com um perfil diferenciado dos demais livros didáticos publicados em território 

nacional, pois teve como meta ser constituído pela produção de professores da rede 

estadual e com distribuição gratuita. 

O Ensino Médio é um nível de ensino destinado para adolescentes em idade 

de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e se constitui em responsável pela 

terminalidade do processo formativo do estudante da Educação Básica. Elementos 

como o trabalho, ciência, tecnologia e cultura devem nortear o seu direcionamento 

na escola, como nos aponta as Diretrizes Curriculares Nacionais: 

Na perspectiva de reduzir a distância entre as atividades escolares e 
as práticas sociais, o Ensino Médio deve ter uma base unitária sobre 
a qual podem se assentar possibilidades diversas: no trabalho, como 
preparação geral ou, facultativamente, para profissões técnicas; na 
ciência e na tecnologia, como iniciação científica e tecnológica; nas 
artes e na cultura, como ampliação da formação cultural. Assim, o 
currículo do Ensino Médio deve organizar-se de modo a assegurar a 
integração entre os seus sujeitos, o trabalho, a ciência, a tecnologia e 
a cultura, tendo o trabalho como princípio educativo, 
processualmente conduzido desde a Educação Infantil (BRASIL, 
2013, p. 40). 

O livro didático, destinado à derradeira etapa da Educação Básica, é um 

produto do Projeto Folhas. Em 2004, junto com o processo inicial da elaboração das 
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Diretrizes Curriculares da rede, teve o início o Programa de Formação Continuada 

para professores que assim se intitulava Projeto Folhas. Os autores teriam 

autonomia para definir o recorte específico do conteúdo que desejaria desenvolver 

um Folhas, desde que esse recorte tivesse como referência os Diretrizes 

Curriculares Estaduais e seus conteúdos estruturantes. Tendo um Folhas produzido, 

o envio para a publicação ocorria no site da SEED/PR chamado Dia a Dia da 

Educação e dependia da avaliação do conteúdo em três momentos: I. Validação na 

escola – 3 professores da mesma escola do autor e mesma habilitação; II. Validação 

no NRE – Comissão de avaliação – formada por coordenador mais professor e; III 

Validação da SEED/PR (COSTA, 2014). 

Foi determinado que cada livro seria composto por um mínimo de 12 Folhas 

para ser publicado. O processo de produção envolveu além dos autores, técnicos 

administrativos e foram contratados professores universitários para atuarem como 

consultores dentro do processo para uma espécie de orientação durante a 

construção da escrita. Foi viabilizado o afastamento desses profissionais de sala de 

aula durante seis meses para que eles pudessem se dedicar somente ao projeto 

(idem). 

A obra apresenta uma carta do secretário, uma menção aos estudantes, e 

sumário que contém a apresentação e os cinco conteúdos estruturantes, 

respectivamente: Esporte, Jogos, Ginástica, Lutas e Dança.  

Nas páginas iniciais, em especial na Carta do Secretário, Mauricio Requião 

de Mello e Silva era o responsável na época, há uma breve contextualização da 

coleção Folhas, em que aponta a necessidade de atender a carência histórica de 

material didático para o Ensino Médio e valorização da prática pedagógica – de 

forma inédita – para a construção de um livro público de qualidade.  

Além disso, há uma reflexão acerca da natureza do material, que não 

precisa ser mercadoria - uma crítica às grandes editoras intituladas como um 

mercado concentrado e elitista. Há ainda a menção aos professores e estudantes do 

estado do Paraná, no sentindo de apontar possíveis usos do material: consultas, 

reflexões e formação contínua, assim como a apropriação, transformação e 

multiplicação das leituras deste. 
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Para os estudantes, há um texto específico que afirma que o referido 

material fará parte da trajetória do destacado nível de ensino, assim como será um 

recurso importante para a formação. Destaca-se a importância da valoração dos 

livros, em especial, esse livro didático que se propõe ensinar e aprender, mas que 

não tem função exclusiva nesse processo. Apresenta-se o livro didático com textos 

que consideram o conhecimento científico, filosófico e artístico, assim como o 

recorte histórico para a contextualização, aproximando com a realidade discente. 

Fica claro que a obra não pretende esgotar os conteúdos, e visa o 

questionar para aprender. No que tange aos diálogos entre as disciplinas há um 

exercício de aproximação, ainda em construção, de saberes específicos e outros 

que perpassam por todas, mesmo que seja com outras perspectivas. Evocam-se as 

proposições de debate e pesquisa no decorrer dos textos, no intuito de construção 

de conhecimento. Ainda há menção do formato em que o livro didático foi pensado e 

construído, assim como o convite para a importância da qualidade da formação dos 

estudantes da rede, no trabalho coletivo entre o estudante, os colegas de sala, e 

professores e professoras. 

No texto de sua apresentação específica – para a Educação Física, após o 

início comum a todos os componentes curriculares e o sumário, há indícios para os 

desafios do livro didático para o componente curricular específico, em que é possível 

identificar a matriz teórica que deu suporte a construção do livro, assim como a 

projeção dos conteúdos estruturantes, pensados a partir dos currículos escolares da 

Educação Física, assim como o conceito de homem, e os desafios específicos na 

utilização desse material didático: 

O Livro Didático Público de Educação Física confere um grande 
desafio, a saber: construir possibilidades diversas de análise e (re) 
criação das práticas corporais, por meio as variadas manifestações 
da Cultura Corporal, aprofundando a reflexão crítica dos alunos 
acerca dos conhecimentos próprios desta disciplina escolar 
(PARANÁ, 2006, p. 11). 

Cada conteúdo estruturante tem uma introdução, que se utiliza de imagem 

sobre o tema, e apresenta um panorama geral sobre o que será discutido nos 

Folhas que constituem aquele grupo. Logo em seguida há os Folhas, com seus 
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textos específicos, referenciados e ilustrados, bem como com a identificação dos 

autores e autoras responsáveis e suas respectivas vinculações institucionais. Há 

diversos subtópicos sobre os temas abordados e sempre há três eixos de 

organização para cada Folhas: Debate, Pesquisa e Atividade.  

Ao final de cada texto encontram-se as referências bibliográficas, os 

documentos consultados online e um espaço destinado para anotações7.  

O outro livro didático público que é de interesse dessa pesquisa, é o da 

cidade de João Pessoa. Este que é uma construção coletiva, fruto dos cursos de 

formação continuada oferecida aos professores da rede municipal de ensino, sob a 

coordenação de professores vinculados ao Laboratório de Estudos e Pesquisas em 

Educação Física, Esporte e Lazer da Paraíba (LEPELPB), da Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB) e de outras instituições de ensino superior. O livro didático 

apresenta 95 páginas e é destinado aos alunos e alunas do 5º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental. 

Imagem 4 – Livro didático público de Educação Física – Prefeitura Municipal de 

João Pessoa 

 

Fonte: João Pessoa, 2012. 

                                                             
7
 Entre os Folhas do mesmo conteúdo estruturante há sempre uma parte da imagem de Pieter 

Bruegel, Jogos Infantis, ocupando uma lauda na íntegra, delimitando os espaços específicos. 
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O Ensino Fundamental tem a duração de 9 (nove) anos, e apresenta duas 

fases específicas chamadas de anos iniciais e anos finais. A primeira etapa tem a 

maior duração, 5 (cinco) anos e destina-se aos estudantes de 6 (seis) a 10 (dez) 

anos de idade. A etapa seguinte compreende 4 (anos) e contemplas alunos e alunas 

de 11 (onze) aos 14 (quatorze) anos de idade. Nessa etapa da Educação Básica é 

tarefa da escola criar situações que provoquem necessidade e desejo de pesquisar, 

além de possibilitar conquistas de aprendizagem de forma individual e coletiva, 

fazendo o diálogo entre os contextos particular, local em aproximações com o geral 

e transnacional (BRASIL, 2013). 

O livro didático público, destinado ao último ano das séries iniciais e todas as 

séries finais do Ensino Fundamental, apresenta um prefácio, a apresentação, e 

sumário que contém os quatro capítulos a serem discutidos: Capítulo 1 – O jogo e 

seus signos sociais; Capítulo 2 - Esporte: A prosa e a poesia no futebol; Capítulo 3 – 

Uma viagem pelo mundo chamado Dança; e Capítulo 4 – A prática corporal da 

Ginástica Escolar. Em cada capítulo há textos referenciados e ilustrados, além de 

tópicos, como: Pesquisa; Atividade; Leitura e Discussão; Complemento; e 

Curiosidades. 

O prefácio escrito por Celi Nelza Zulke Taffarel (Professora Dra. Titular 

Pesquisadora do CNPq 1D  - GRUPO LEPEL/FACED/UFBA) e Claudio Lira Santos 

Júnior (Professor Dr. Adjunto FACED/UFRBA – Departamento III Coordenação 

Grupo LEPEL/FACED/UFBA) apontam elementos importantes abordados pelo livro 

didático, a saber: Ser fruto dos cursos de formação continuada em exercício, nos 

anos em 2008, 2009 e 2010 em parceria com o LEPELPB/UFPB e outras 

instituições de ensino superior – já dito anteriormente, de forma coletiva e assumida 

publicamente; A organização do trabalho pedagógico na escola, em que a Educação 

Física é considerada componente curricular, com conteúdos bem definidos, 

apontando a matriz teórica que dá sustentação a obra – a cultura corporal como 

objeto de estudo, assim como afirma que cada Caderno Didático (aqui entendido 

como cada conteúdo específico) a proposição de como tratar o conhecimento 

historicamente acumulado, a partir dos seus sentidos e significados, e não uma 

“receita de bolo” para as aulas de Educação Física;  Conteúdo específico com seus 

métodos , a partir das dimensões históricas, pedagógicas e técnicas que visa 

compreender, explicar, intervir e construir o campo da cultura corporal. Outro ponto 
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de destaque apontado pelos professores convidados é a sistematização rigorosa de 

objetivos-avaliação, conteúdos-método, tempos e espaços, aprendizagens e 

relações fundamentais (JOÃO PESSOA, 2012). 

Ainda no contexto do prefácio, há uma menção honrosa aos professores da 

Rede Municipal de João Pessoa, apesar das péssimas condições objetivas de 

trabalho, salários aviltados, dentre outras dificuldades enfrentadas na profissão, a 

partir da perspectiva capitalista, para outro patamar qualitativo na prática pedagógica 

nas escolas (idem). 

Em seu texto de apresentação, Jorge Fernando Hermida (LEPELPB/UFPB) 

aponta o pioneirismo e representatividade do Estado do Paraná ao construir um livro 

didático público para a Educação Física considerando os professores e professoras 

que atuam nas escolas e como essa configuração influenciou a construção do livro 

didático da cidade de João Pessoa: 

Foi no Estado do Paraná (PR), onde se concretizou pela primeira vez 
uma ação educacional desta natureza. Os professores da rede se 
organizaram para estudar e produzir seu livro didático. A iniciativa, 
concretizada pelo Estado, envolveu no processo de elaboração todos 
os professores da área. Essa experiência educacional foi analisada 
pelos professores formadores e serviu de modelo a ser seguido, pois, 
na opinião dos professores formadores, não temos como planejar e 
executar uma proposta pedagógica municipal sem levar em 
consideração os interesses e saberes dos sujeitos históricos 
envolvidos no ato de educar, ou seja, os próprios professores de 
Educação Física da rede municipal de ensino (Ibidem, p. VI). 

A apresentação do livro, provavelmente destinada aos docentes, ainda 

aborda as categorias centrais para o ensino, pensadas para a obra, que são a práxis 

educacional, a interdisciplinaridade e a cultura corporal. Situa ainda a Educação 

Física na perspectiva histórica, dando visibilidade as diversas propostas 

pedagógicas surgidas a partir da década de 1980, destacando a abordagem 

desenvolvimentista (Go Tani), Educação de Corpo Inteiro (João Batista Freire), 

Crítica e Superadora (Coletivo de Autores) e a proposta Crítico-Emancipatória 

(Elenor Kunz) discutidas na formação continuada de 2008. 
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O texto dá sequência apontando as experiências formativas dos docentes da 

rede municipal de ensino, assim como algumas citações de autores da área da 

Educação e Educação Física – não há espaço para as referências dos textos que 

foram citados nessa etapa do livro, o que fragiliza o texto -, e situa a importância da 

construção do livro para que o saber da Educação Física possa ser assimilado pelos 

filhos da classe trabalhadora, além da recuperação da qualidade de ensino do 

referido componente curricular (ibidem). 

Para além da parceria entre docentes da rede e universitários, a construção 

do livro procurou considerar algumas características da sociedade paraibana, em 

seus aspectos políticos, econômicos, culturais e sociais8. 

A presença dos livros didáticos públicos do Paraná e de João Pessoa, com 

seu caráter público, disponibilidade online e de construção coletiva, foram suscitadas 

e contextualizadas, mas ainda precisam ser analisados com mais acuidade para 

delinear como está configurada Educação Física escolar em seus textos. 

 

Elementos didáticos 

 

A partir da metodologia escolhida para a discussão das obras, tem-se a pré-

análise como a primeira etapa da leitura das obras. Esse processo foi guiado pelos 

elementos da organização didática – uma das proposições inerente ao livro didático 

–, como demonstra o quadro abaixo: 

Quadro 2 – Quadro de aspectos didáticos 

 Aspectos  João Pessoa (5º ao 9º ano) Paraná (Ensino Médio) 

Matriz Teórica  Cultura Corporal – Teoria 
pedagógica histórico-crítica e 
metodologia de ensino crítico-

superadora 
“Por que cultura corporal como 
objeto? Por que o que entra na 
escola como componente 
curricular é a produção social da 
humanidade acumulado 

Cultura Corporal 
“As discussões e 
práticas fundamentadas 
na Cultura Corporal 
possibilitam a 
problematização de 
questões importante 
para o desenvolvimento 
crítico do aluno e a 

                                                             
8
 Na capa, introdução, bem como em cada capítulo e, às vezes nas referências bibliográficas, 

encontramos ilustrações assinadas por Vant (2010). 



68 
 

historicamente nas relações de 
produção da vida. Portanto, a 
Educação Física trata na escola 
do que a humanidade acumulou 
nas suas relações de produção 
e reprodução da vida que lhe 
dão sentido e significado 
histórico” (p.II, prefácio).  

desnaturalização de 
alguns conceitos como, 
por exemplo, o de que a 
competitividade 
individualista, dos 
tempos atuais é inata ao 
ser humano. O ser 
humano é entendido, 
aqui, como social, 
histórico, inacabado e, 
portanto, em constante 
transformação. Essa 
compreensão exige que 
da Educação Física 
uma abordagem teórica 
que contextualize as 
práticas corporais, 
relacionando-se aos 
interesses políticos, 
econômicos, sociais e 
culturais que as 
constituíram” (p.11, 
apresentação). 

Função da 
Educação Física na 
escola (Objetivos 
da Educação Física 
na escola) 

 “Ampliar nossos conhecimentos, 
nos instrumentalizar, analisar, 
sintetizar e criar elementos 
novos da cultura corporal” (p.II, 
prefácio) 

“Construir possibilidades 
diversas de análise e 
(re)criação das práticas 
corporais, por meio das 
variadas manifestações 
da Cultura Corporal, 
aprofundando a reflexão 
crítica dos alunos 
acerca dos 
conhecimentos próprios 
desta disciplina escolar” 
(p.11, apresentação). 

Seriação  - 
Livro destinado ao Ensino 

Fundamental (5º ao 9º ano). 

- 
Livro destinado ao 

Ensino Médio 
(1ª à 3ª série) 

Conteúdos   Jogos, Esporte, Dança e 
Ginástica 

Esporte, Jogos, 
Ginástica, Lutas e 

Dança 

Blocos de 
Conteúdos/ Eixos 
temáticos 

 Jogos – Jogar e/ou brincar: 
Vamos entender; Os jogos 
eletrônicos e os jogos 
populares; Jogos Cooperativos: 
uma possibilidade para todos. 

 
Esporte – A prosa e a poesia 
no futebol 
; Futebol sem impedimento (o 
futebol; futebol feminino; o 
futebol feminino na Paraíba; E o 
futebol paraibano?). 
 
Dança – Origem de tudo e 
estilos de dança; Danças 
populares: Compreendendo 
nossas raízes; O Balé; Dança 
Moderna; Dança 

Esporte – O futebol 
para além das quatro 
linhas; A relação entre a 
televisão e o voleibol no 
estabelecimento de 
regras; Eu faço esporte 
ou sou usado pelo 
esporte?  
 Jogos – Competir ou 
cooperar: eis a questão; 
O jogo é jogado e a 
cidadania é negada. 
 
Ginástica – O circo 
como componente da 
ginástica; Ginástica: um 
modelo antigo com 
roupagem nova? Ou 
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Contemporânea; Dança de Rua/ 
Danças Urbanas; Quem pode 
dançar? Meninos ou meninas: 
Questões de Gênero; Funções 
da Dança; Dança da moda: 
Moda da dança. 
 
Ginástica – Um pouco da 
história da ginástica; As escolas 
de ginástica: Saúde, disciplina e 
civismo; A chegada da ginástica 
no Brasil. 

 

uma nova maneira de 
aprisionar corpos? ; 
Saúde é o que 
interessa? O resto não 
tem pressa! ; Os 
segredos do corpo. 
 
Lutas – Capoeira: jogo, 
luta ou dança? ; Judô: a 
prática do caminho 
suave. 
 
Dança – Quem dança 
seus males; Influência 
da Mídia sobre o Corpo 
do Adolescente; Hip 
Hop – movimento de 
resistência ou 
consumo? 

Sistematização dos 
conteúdos 

 Organização em capítulos (4) Organização a partir 
dos conteúdos 

estruturantes (5); 
Folhas independentes 

 Conceitual Sim Sim 

Dimensões do 
conteúdo 

Atitudinal Sim Sim 

 Procedimental Sim Sim 

Metodologia  Proposta de atividade, 
sugestão de debate, pesquisa, 
leitura e discussão, seminário 

e apreciação de filme. 

Debate, pesquisa, 
atividade e apreciação 

de filme. 

Avaliação  Sim Sim 

Fonte: Pesquisa documental, 2016. 

A matriz teórica, ou o fio condutor da contrução do livro, é comum às duas 

obras. A cultura corporal embasa a fundamentação destas, uma escolha entre 

muitas abordagens pedagógicas que fundamenta o ensino da Educação Física na 

escola. A maior representação dessa concepção aparece no livro Metodologia do 

Ensino de Educação Física, publicado pela primeria vez em 1992 e construído por 

um coletivo de autores, sendo estes: Carmen Lúcia Soares, Celi Nelza Zülke 

Taffarel, Elizabeth Varjal, Lino Castellani Filho, Micheli Ortega Escobar e Valter 

Bracht. 

No decorrer do texto, apontamos alguns documentos de concepções de 

pensamento que podem nortear a Educação Física escolar, foram elas: cultura de 

corporal, cultura de movimento e cultura de movimento. Concordamos com Melo 

(2006) quando discute que os termos não são sinônimos, apesar de partirem de um 
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núcleo comum que é a cultura. Essas especificidades são oriundas desde a 

concepção teórica fundante até as metodologias pensadas para o desenvolvimento 

do componente curricular9. 

Dentre essas concepções, o livro Metodologia do Ensino da Educação Física 

aponta que deve-se tratar o conhecimento da Educação Física, a cultura corporal – 

que ancora a expressão corporal como liguagem social e historicamente construída 

–, abordando os temas a partir do contexto real da escola, da cidade e da região 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992). 

Considerando as condições reais do exercício profissional e objetivando 

auxiliar os docentes juntos ao conhecimentos da Educação Física enquanto área de 

estudo e campo de trabalho, o livro - Metodologia do Ensino de Educação Física  - 

em seu capítulo de introdução, aponta a sua intencionalidade, que vai além de um 

receituário de atividades: fornecer elementos teóricos para a assimilação consciente 

do conhecimento, auxiliando a autonomia do pensamento docente. E afirma: 

A apropriação ativa e consciente do conhecimento é uma das formas 
da emancipação humana. Por isso mesmo, o domínio do 
conhecimento permite ao professor tomar consciência de que não é 
um livro o ajudará a enfretar os problemas da sua sala de aula, mas 
sua própria reelaboração dos conhecimentos e de suas experiências 
cotidianas (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 18). 

A função da Educação Física na escola, ou os objetivos da Educação Física 

na escola também está relacionado à matriz curricular, entretanto expreme de forma 

específica como se configura essa presença. Além da legitimação legal do 

componente curricular, há de se pensar o porquê desta ocupar espaço e tempo nos 

currículos escolares. Sendo a matriz comum aos dois sistemas públicos de ensino, 

os objetivos propostos acabam se aproximando. Criar, instrumentalizar, recriar 

(ressignificar), refletir criticamente e analisar as manifestações/elementos da cultura 

corporal permeiam o discurso das duas obras. Tais elementos serão discutidos 

posteriormente. 

                                                             
9
 Para maiores esclarecimentos ler: MELO, José Pereira. Educação Física e critério de organização 

do conhecimento. In: Epistemologia, saberes e práticas da educação física. NÓBREGA. 

Terezinha Petrucia (org.). João Pessoa: Editora Universitária, UFPB, 2006. 
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Em relação à seriação, ou seja, a organização do conhecimento em séries, 

não há indícios desse tipo de organização nas obras analisadas. O livro público de 

João Pessoa destina-se às turmas de 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e em seu 

texto não aponta elementos para determinada série específica. A mesma 

organização é observada no livro público do Paraná, diferindo o público a qual é 

destinada a obra – turmas do Ensino Médio (1ª à 3ª séries).   

Quando o olhar foi focado à identificação dos conteúdos, há uma incidência 

comum nas obras: Jogos, Esporte, Ginástica e Dança . Entretanto, só é dado luz ao  

conteúdo Lutas no material paranaense. A partir da pedagogia crítica superadora, a 

seleção e organização de conteúdos exige coerência com o objetivo de promover a 

leitura da realidade.  

Os conteúdos, que na obra em questão significa conhecimento,  está 

relacionado ao desenvolvimento das atividades corporais e à explicitação das suas 

significações objetivas, em que são suscetíveis de ser sistematizados em nível 

escolar. Nesse interim, aponta: 

São eles, numa ordem arbitrária: Jogo; Esporte; Capoeira; Ginástica 
e Dança. Cada um deles deve ser estudado profundamente pelo (s) 
professor (es), desde a sua origem histórica ao seu valor educativo 
para os proprósitos e fins do currículo. Dizer ordem arbitrária significa 
que não há uma ordem rígida para organizar o programa, colocando 
primeiro o jogo, segundo a data etc. O professor pode dar a ordem 
necessária aos interesses da turma ou também tratar deles 
simultaneamente (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 64). 

Em relação ao bloco de conteúdos/eixos temáticos temos o 

desmembramento, ou seja, o que de pertinente foi elencado para cada conteúdo 

escolhido e sua organização. Nesse tópico percebeu-se quais as práticas corporais 

foram elencadas e tematizadas em cada livro. 

Para além da distribuição em blocos/eixos temáticos, os conteúdos podem 

ser desenvolvidos a partir de diferentes dimensões, a pré-análise buscou apenas 

apontar a presença destas. Nesse sentido, foram identificados, nas duas obras 

analisadas, as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais dos conteúdos, 

que segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Física estão 
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relacionados respectivamente aos fatos, conceitos e princípios, ligados ao fazer, e 

normas, valores e atitudes (BRASIL, 1998). O documento alerta sobre essas 

dimensões do conteúdo: 

Essas categorias são utilizadas para melhor clareza das diferentes 
dimensões que interferem nas aprendizagens, permitindo uma 
análise global para a diferenciação da abordagem metodológica. 
Nesse sentido, deve-se considerar que essas categorias de conteúdo 
(conceitual, procedimental, atitudinal) sempre estão associadas, 
mesmo que tratadas de maneira específica (BRASIL, 1998, p. 73). 

De acordo com Zabala (1998) a discriminação tipológica – conceitual, 

procedimental e atitudinal – nos permitem conhecer aquilo que se trabalha ou que se 

pretende trabalhar. É conveniente alertar o risco de segmentar o conteúdo. Essa 

compartimentalização é uma construção intelectual que ajuda a compreender o 

pensamento e o comportamento das pessoas que sempre se dá de maneira 

conjunta. 

No campo da metodologia foi possível identificar diferentes formas de 

trabalhar os conteúdos elencados. Atividade (práticas corporais, perguntas 

relacionadas ao texto, entrevista, organização de eventos), debate, júri simulado, 

atividade de pesquisa, seminário, apreciação de imagens e vídeos. 

A avaliação, elemento didático que está diretamente relacionado aos 

objetivos de ensino, é percebida em vários momentos dos dois textos, superando os 

fins classificatórios e seletivos, entretanto, uma discussão mais aprofundada só é 

possível fazendo um extrato daquela proposição de forma contextualizada. 

A partir da pré-análise que foi guiada pelos elementos do Quadro 2 , por 

representatividade, chegou-se às categorias temáticas: Matriz teórica; Objetivos da 

Educação Física na escola; Conteúdos; Metodologia; e Avaliação. 

A categoria Matriz teórica tem a intenção discutir as ideias que 

fundamentaram a construção do livro didático, seu aporte teórico, que no caso, 

coincide nos dois livros.   
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A categoria Objetivos da Educação Física na escola remete qual o 

entendimento das obras no que se referente às atribuições que competem a 

Educação Física no âmbito escolar. 

A categoria Conteúdos aponta os conteúdos específicos da Educação Física 

escolar que são contemplados nos textos dos referidos livros, seus critérios de 

escolha, suas implicações para o sistema de ensino e realidade em que o livro está 

inserido, assim como a organização didática desses conteúdos e suas respectivas 

dimensões. Para essa categoria, trazemos o ponto de partida da discussão, com a 

perspectiva de Libâneo (2013): 

A escolha dos conteúdos de ensino, parte, pois, deste princípio 
básico: os conhecimentos e modos de ação surgem da prática social 
e histórica dos homens e vão sendo sistematizados e transformados 
em objetos de conhecimento; assimilados e reelaborados, são 
instrumentos de ação para atuação na prática social e histórica. 
Revela-se, assim, o estreito vínculo entre o sujeito do conhecimento 
(o aluno) e a sua prática social de vida (ou seja, as condições sociais 
da vida e de trabalho, o cotidiano, as práticas culturais, a linguagem 
etc.) (LIBÂNEO, 2013, p. 143). 

Essa intencionalidade de escolha há ser coerente e clara. Para a realidade 

específica de Educação Física, Darido e Rangel (2008), apontam que no modelo em 

que os alunos são quem decidem o que vão fazer na aula, escolhendo a modalidade 

que querem praticar, a função do professor fica restrita a entregar a bola e marcar o 

tempo do jogo, ou seja, praticamente não existe nenhuma intervenção pedagógica. 

Relacionado à seleção de conteúdos, o Coletivo de Autores (1992), aponta 

alguns princípios importantes: a relevância social do conteúdo - compreender o 

sentido e o significado do mesmo para a reflexão pedagógica escolar, deve estar 

vinculado à explicação da realidade social concreta e compreensão dos 

determinantes sócio históricos, dando ênfase a condição da classe social do aluno -, 

a contemporaneidade do conteúdo - seleção do conhecimento mais moderno, dos 

avanços da ciência e da técnica, nos âmbitos nacionais e internacionais -, a 

adequação às possibilidades sócio-cognoscitivas do aluno - adequar o conteúdo à 

capacidade cognitiva e à prática social do aluno, ao seu próprio conhecimento e às 

suas possibilidades enquanto sujeito histórico –, a simultaneidade dos conteúdos - 
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apresentação simultânea dos conteúdos, confrontando o etapismo, tão presente na 

organização curricular conservadora –, a espiralidade da incorporação das 

referências do pensamento – compreender as diferentes formas de organizar as 

referências do pensamento sobre o conhecimento e ampliá-las -, e a provisoriedade 

do conhecimento – a explicação científica dos dados da realidade pode ser 

superada e surjam outras possibilidades de explicação. E apontam: “Não basta que 

os conteúdos sejam apenas ensinados, ainda que bem ensinados é preciso que se 

liguem de forma indissociável a sua significação humana e social” (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992, p. 30). 

A categoria Metodologia será discutida a partir das possibilidades 

encontradas nas obras de trabalhar os conteúdos selecionados, dando visibilidade 

aos enfoques teórico-práticos em que os temas são abordados, a linguagem 

utilizada, diversidade como discutir determinados assuntos e apelo crítico, ou seja, é 

o momento de refletir sobre o “como” fazer.  

De acordo com o Coletivo de Autores (1992), o método deve apontar o 

incremento da atividade criadora e de um sistema de relações sociais entre os 

homens, promovendo uma concepção científica de mundo, possibilitando e dando 

suporte para conhecer a natureza e a sociedade. Para tal: 

A metodologia na perspectiva crítico-superadora defendida neste 
livro implica um processo que acentue, na dinâmica da sala de aula, 
a intenção prática do aluno para aprender a realidade. Por isso, 
entendemos a aula como um espaço intencionalmente organizado 
para possibilitar a direção da apreensão, pelo aluno, do 
conhecimento específico da Educação Física e dos diversos 
aspectos das suas práticas na realidade social (COLETIVO DE 
AUTORES, 1992, p. 87). 

A categoria Avaliação tem como eixo de discussão as perspectivas de 

avaliação encontradas nos corpos dos textos. Esse elemento didático, às vezes 

confuso na Educação Física escolar, vai ser refletido a partir da superação das 

práticas mecânico-burocráticas, ou até mesmo punitivas. 

A perspectiva crítico-superadora da avaliação, portanto, “deve servir para 

indicar o grau de aproximação ou afastamento do eixo curricular fundamental, 
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norteador do projeto pedagógico que se materializa nas aprendizagens dos alunos” 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 113). 

Nas páginas seguintes, abordaremos as categorias temáticas analisando-as 

de forma mais detalhada, a partir da discussão de cada livro didático de forma 

separada. 

 

O LIVRO DIDÁTICO DO PARANÁ EM ANÁLISE 

 

No que compete à matriz teórica, primeira categoria temática elencada, que 

alicerça o material paranaense, temos a perspectiva de superação da perspectiva 

tecnicista, que historicamente caracterizou a Educação Física na escola, muito 

arraigada na execução de exercícios físicos sem a contextualização devida, bem 

como a ausência da reflexão sobre o fazer corporal. 

O livro didático ainda advoga a desnaturalização das práticas corporais, 

apontando a importância da constituição histórica da materialidade corporal. E 

aponta: 

A Cultura Corporal, como fundamento para o estudo e o ensino da 
Educação Física, possibilita a análise crítica das mais diversas 
práticas corporais, não restringindo o conhecimento da disciplina 
somente aos aspectos técnicos e táticos dos Conteúdos 
Estruturantes (PARANÁ, 2006, p. 11).  

A Educação Física na escola pode apresentar diversas perspectivas no 

âmbito escolar, o ponto de partida da Cultura Corporal, matriz teórica escolhida para 

a construção do livro, vislumbra ampliar a perspectiva dos conteúdos considerando 

seus aspectos técnicos, táticos, históricos, sociais, políticos e culturais, ampliando a 

compreensão das diversas práticas corporais a partir de uma perspectiva mais 

crítica dessas manifestações.  

Para que essas dimensões educativas sejam alcançadas, o livro apresenta 

objetivos próprios que se estendem para pensar o componente curricular: 
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Construir possibilidades diversas de análise e (re) criação das 
práticas corporais, por meio das variadas manifestações da Cultura 
Corporal, aprofundando a reflexão crítica dos alunos acerca dos 
conhecimentos próprios desta disciplina escolar (PARANÁ, 2006, 
p.11). 

Para o livro do estado do Paraná, a organização dos conteúdos não segue 

por capítulos, mas pela junção de Folhas que contemplam o mesmo conteúdo 

estruturante. Nessa perspectiva, os Folhas são textos que abordam um conteúdo 

estruturante de forma específica e apresenta discussões, imagens e elementos 

metodológicos específicos. Os diferentes Folhas do mesmo conteúdo estruturante 

foram escritos por diversos autores, o que amplia a concepção daquela temática. 

Eles se encontram enumerados no sumário, agrupados por afinidade.  A 

organização do livro encontra-se assim: Conteúdo estruturante: Esporte; Conteúdo 

estruturante: Jogos; Conteúdo estruturante: Ginástica; Conteúdo estruturante: Lutas; 

e Conteúdo estruturante: Dança.  

Imagem 5 – Imagem utilizada no texto de Introdução ao conteúdo Esporte 

 

Fonte: Paraná, 2006, p. 12. 
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O material paranaense dedica três Folhas para o conteúdo estruturante 

Esporte. No seu texto introdutório já aponta a abordagem referente a essa 

manifestação da Cultura Corporal, desde sua origem até a atualidade, espaço de 

possíveis reflexões, desembocando em recriações do conceito esporte por 

intermédio de uma intervenção consciente. Situa o desenvolvimento da sociedade 

capitalista e a divisão do trabalho - a separação entre a elite e os trabalhadores, bem 

como as formas de viver em ambas as classes dentre os costumes e hábitos, situa o 

esporte nessas duas perspectivas. 

Dá visibilidade a padronização das práticas esportivas e a rigidez no 

estabelecimento de regras, assim como a utilização do esporte como estratégia 

educativa no ocultamento das lutas sociais. Além disso, dar a pensar sobre como o 

esporte é abordado na escola, geralmente atrelada ao modelo de esporte de alto 

rendimento10 e deixa o convite para repensar as práticas corporais esportivas: 

É com esse objetivo que convidamos a mergulhar no mundo 
esportivo, jogando, tanto na teoria como na prática, o esporte da 
escola, aquele realizado por você, para as suas necessidades, para 
que você se divirta juntamente com sua turma, recriando outras 
formas de praticar e discutir o esporte, sem a estereotipação de 
movimentos, tampouco ideologias tidas como verdadeiras (PARANÁ, 
2006, p. 15). 

 Essa anunciação do conteúdo esporte coaduna com a perspectiva de esporte 

educacional discutida por Tubino (2006, p.24):  

 

 

O esporte-educação não deve ser compreendido como uma 
extensão do esporte de desempenho para a escola. Ao contrário, 

                                                             
10 O esporte é um fenômeno que pode ser discutido a partir das suas abrangências. Nesse sentido, 

Tubino (2006) traz as dimensões sociais do esporte: o esporte-educação - tem um caráter formativo, 

e pode ser dividida em esporte educacional (conteúdo socioeducativo) e esporte escolar (princípios 

do desenvolvimento esportivo e do espírito esportivo). O esporte-lazer ou esporte-participação - não 

tem compromisso com regras institucionais ou de qualquer tipo e tem na participação o seu sentido 

maior -; e o esporte de desempenho ou esporte de rendimento - é disputado obedecendo rigidamente 

as regras e os códigos existentes, específicos de cada modalidade esportiva. É considerado um tipo 

de esporte institucionalizado, do qual fazem parte federações internacionais e nacionais que 

organizam as competições no mundo todo. 
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esta manifestação deve ser mais um processo educativo na 
formação dos jovens, uma preparação para o exercício da cidadania. 
 

 

Entretanto há uma grande influência do esporte de performance na 

perspectiva do esporte na escola, como podemos perceber: 

 

Se pensarmos a tematização do esporte na EF escolar, por exemplo, 
a visão unitária advém do esporte profissional, que logra status 
máximo no cenário das práticas corporais contemporâneas. A 
influência esportiva de alta performance é tamanha que na EF que 
existem determinações institucionais e legais que possibilitam os 
acontecimentos de jogos escolares em uma moldura semelhante aos 
Jogos Olímpicos. Tal modelo inclui premiações, recordes, formação 
de equipes com os melhores da escola e a hierarquização das 
competições [...] (OLIVEIRA, 2010, p.92). 

 

Nesse sentido, há a real necessidade de pensar o esporte da escola, e não o 

esporte na escola. O esporte no contexto escolar não pode reproduzir de maneira 

irrefletida o que acontece no esporte de alto nível, tendo em vista a distância entre 

os objetivos pensados para as duas instâncias. Transformá-lo didaticamente e torna-

lo significativo, aglutinador e possível para todos é tarefa da escola, em especial da 

Educação Física. 

O Folhas “1 – O futebol para além das quatro linhas”, começa a discutir o 

tema numa perspectiva de descortinamento da prática, a partir da importância que o 

futebol tem para o país e instiga o leitor para vê-lo além das quatro linhas do jogo. O 

convite para “espiar atrás da cortina” segue apontando algumas pistas, iniciando 

pelas sensações provocadas ao assistir o jogo, assim como o destaque de 

importantes jogadores, como Pelé, Garrincha, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, que 

ascenderam socialmente através do futebol, sua representatividade nesse esporte e 

a conquista de fãs e admiradores.  

Na perspectiva de discutir o esporte espetáculo, o texto segue fazendo a 

analogia do futebol ao ópio, numa perspectiva de ideologia das massas e inicia a 

temática já explicando a analogia: 
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[...] Ópio é um analgésico muito potente, e faz nosso cérebro 
funcionar mais devagar. Disto é possível supor o porquê da 
expressão que relaciona o futebol a uma espécie de contaminação 
da consciência crítica do ser humano (PARANÁ, 2007, p. 19). 

Na continuidade do texto são abordados ainda elementos que interferem na 

consciência e é destacado o lugar da ideologia. Ainda é realçado o pensamento de 

Karl Marx e a dinâmica da luta de classes. No que tange à transmissão da ideologia 

para a população exemplifica-se: “[...] mídia televisiva, os jornais, revistas, discursos, 

ou até mesmo as leis de censura próprias dos governos autoritários, como o caso do 

Brasil no período militar” (PARANÁ, 2006, p. 20). 

A partir dessa caracterização é dado dois exemplos da perspectiva do 

futebol na condição de ópio do povo, o primeiro refere-se à Copa de 1970 e a 

estratégia utilizada pelo governo militar do presidente Médici, com a emblemática 

música de Miguel Gustavo “Pra frente Brasil” e a estratégia de desviar a atenção 

para os problemas que aconteciam no país. O segundo exemplo abordado pelo 

Folhas foi a visita da seleção brasileira de futebol ao Haiti, em 2004. Para isso é 

disponibilizado um texto de autoria de Marcos Guterman sobre o amistoso entre a 

seleção brasileira e haitiana, abordando o documentário “O Dia em que o Brasil 

Esteve Aqui”, dirigido por Carlos Ortiz e João Dornelas, que dá luz à alienação da 

grande massa e o endeusamento dos jogadores de futebol. 

O Folhas traz a discussão da formação da identidade nacional, a partir do 

futebol. E questiona: 

Você deve pensar: como um esporte, ou um jogo, pode se constituir 
num objeto que identifica uma nação? Identidade estranha quando 
se pensa em um esporte que veio de fora do país e hoje anunciamos 
aos quatro cantos, como se fosse nossa invenção (PARANÁ, 2006, 
p. 22). 

Dando continuidade a essa discussão, há uma citação direta do antropólogo 

Roberto DaMatta. Para além de instrumento de ideologia de massas e mercado, o 

futebol ainda é apontado como forma solidária e cooperativa de organização de 
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sociedade ilustrado no futebol de várzea, de pelada. Nesse trecho há uma imagem 

de Cândido Portinari, intitulada Futebol, de 1935 que retrata a discussão.  

Mesmo com a participação feminina, é tematizado a maciça participação 

masculina nessa prática corporal. Nesse sentido é reforçada a importância da 

participação de todos nas aulas Educação Física: “[...] Nunca é tarde demais para 

lembra-lo que o futebol deve ser praticado por toda a turma, e isso inclui todos e 

todas, meninos e meninas, sem distinção” (PARANÁ, 2006, p. 24). 

O futebol ainda é tematizado como um “negócio da China”. Nesse contexto é 

afirmado que essa prática corporal, seja de lazer ou de alto rendimento, é alvo do 

mercado. Para ilustrar a afirmação há uma citação de Azevedo e Rebelo (2001, 

apud PARANÁ, 2006): 

A venda direta dos direitos de imagem dos jogadores ou o uso e 
venda das marcas de patrocinadores, bem como a venda dos direitos 
de transmissões de jogos pela TV, e até mesmo, a venda de 
jogadores em altas transações formam um complexo e rendoso 
mercado (AZEVEDO; REBELO apud PARANÁ, 2006, p. 25). 

O esporte-espetáculo é uma nuance amplamente explorada pelas relações 

de consumo, que desemboca em outras dimensões da prática esportiva, para além 

daqueles que o praticam, mas também aqueles que o assistem, que o consomem. 

Nesse sentido trazemos: 

O mundo dos negócios do esporte é imensurável. Surgiram 
empresas promotoras de eventos esportivos, a cada dia acontecem 
novas competições, muitas até levando os nomes de seus 
patrocinadores, e a indústria relacionada ao esporte cresce 
aceleradamente, sobretudo nos setores de equipamento e vestuário. 
O resultado da revigoração do esporte devido ao seu aspecto 
comercial foi a multiplicação de eventos esportivos e o aumento do 
número de praticantes (TUBINO, 2006, p. 26). 

Evidenciando elementos que orbitam a prática futebolística e as relações de 

consumo passíveis de lucro, o Folhas aborda elementos constitutivos da sociedade 

capitalista, como mercadoria, capital e produção de riqueza estabelecendo 
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aproximações com o futebol. Sobre as desigualdades próprias do sistema é 

disponibilizado um texto escrito por Sérgio Rangel chamado “Com tanta riqueza por 

ai cadê sua fração?” que interpela a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sobre 

o perfil salarial dos jogadores de futebol, grandes clubes brasileiros e 

patrocinadores. 

Finaliza a discussão sobre o tema fazendo o contraponto entre a formação 

de craques e/ou mão-de-obra barata que se estabelece entre os jogadores 

brasileiros e o futebol europeu. Nesse tópico há, ainda, uma “curiosidade” sobre o 

jogador Kaká e a vinculação da sua imagem a diversas marcas. 

Sobre essa “curiosidade”, Tubino (2006) discorre: 

O crescimento notável dos meios de comunicação em massa, a 
percepção das competições esportivas como espetáculo, a 
existência de um número considerável de ídolos esportivos e a 
certeza de que o esporte também pode vender com sucesso 
produtos e serviços fizeram com que investidores voltassem suas 
atenções para os eventos esportivos (TUBINO, 2006, p. 25). 

 O Folhas 2 – “A relação entre a televisão e o voleibol no estabelecimento de 

suas regras” dá visibilidade a outra modalidade esportiva de grande 

representatividade nacional. O Folhas faz a sua abertura dando destaque aos 

avanços tecnológicos, fazendo um recorte a partir da televisão dentro de um 

processo dessas inovações e afunila a discussão aproximando o voleibol a este 

recurso. 

O “boom” tecnológico é o primeiro tópico a ser debatido, em que aborda a 

importância da tecnologia para as melhorias das condições de vida a partir do século 

XX, respaldada pelo pensamento de Hobsbawn. Nesse tópico ainda é mencionado a 

Guerra Fria e a representatividade dos avanços tecnológicos para esse momento de 

tensão histórico, bem como a extensão das disputas entre EUA e URSS que se 

desdobrou inclusive no âmbito do esporte – principalmente nos Jogos Olímpicos. 

Corroborando com a exposição entre o esporte enquanto veiculador de 

ideologia e validador de força nacional, trazemos a ilustração de Tubino (2006): 
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As manifestações de sentido político dos eventos esportivos 
exacerbaram-se principalmente nas Olimpíadas, em que se 
sucederam fatos de extremo radicalismo, desde a contestação do 
movimento Black Power nos Jogos Olímpicos do México, em 1968, 
com os negros americanos descalçando-se no pódio, até o massacre 
dos atletas israelenses pelo grupo terrorista Setembro Negro nas 
Olimpíadas de Munique, em 1972, passando por sucessivos boicotes 
com motivação ideológica (TUBINO, 2006, p. 19). 

É destacada uma inquietação “Para você pensar” sobre a relação entre 

tecnologia e contradições sociais, a saber: 

Se refletirmos sobre a tecnologia e suas possibilidades para o 
desenvolvimento da humanidade, você poderá verificar a existência 
de graves contradições, inerente ao modelo de produção capitalista. 
Um exemplo desta contradição pode ser buscado na produção de 
alimentos. Hoje, o homem produz quase o dobro da população do 
globo terrestre, no entanto, o número de miseráveis cresce ainda 
mais, juntamente com a fome. Identificar as causas destas 
contradições significa analisar, além da tecnologia, qual a sua 
utilidade e objetivos (PARANÁ, 2006, p. 35). 

Complementando o assunto, é feito o convite para a leitura do Folhas “Nós 

da rede”, no Livro Didático Público de Geografia. Essa dinâmica é também 

encontrada em outros Folhas mais a frente, apontando a intenção de aproximar 

diferentes componentes curriculares a partir da mesma temática. 

O texto apresenta, ainda, o caminho que as imagens televisionadas fazem 

para chegar até as nossas residências, através da transmissão de imagens via 

satélite, situando o que são as ondas eletromagnéticas e a importância para o 

acontecimento desse processo. 

A televisão é destacada como um meio de comunicação de massa e é 

apontada a interferência ideológica da programação transmitida por esta: “[...] Existe, 

por trás destas escolhas, uma série de critérios, que visam atingir às exigências de 

telespectadores e patrocinadores, além de interesses políticos e ideológicos [...]” 

(PARANÁ, 2006, p. 38). 

Nesse contexto é focado o olhar ao lugar do esporte na grade televisiva, 

bem como o empenho para que as transmissões se aproximam do espetáculo, como 
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no caso das Olimpíadas e das Copas do Mundo. Destaca-se também o perfil das 

transmissões esportivas, geralmente com reportagens curtas, de fácil entendimento 

e agradáveis de assistir. 

A aproximação entre a TV e o voleibol, no texto, se dá a partir do 

favorecimento de emoções e sensações, bem como a noção de previsibilidade de 

tempo que este esporte tem e a relação estabelecida entre a dinâmica da 

programação televisiva, o que proporciona a facilidade de se transmitir partidas. 

Nesse contexto, trazemos a reflexão de Tubino (2006): 

A preferência pelo espetáculo esportivo é uma das características 
mais visíveis do esporte de desempenho. As modalidades esportivas 
de pouco impacto em matéria de espetáculo definham, enquanto 
aquelas que podem tornar-se grandes shows para o público em 
geral, principalmente via televisão, crescem a olhos vistos (TUBINO, 
2006, p. 25). 

Esse apontamento dá indícios para a transformação vivida pela modalidade 

para se enquadrar as interesses da veiculação pela televisão. 

O Folhas identifica três momentos do voleibol: à moda antiga; a transição 

das regras geradas a partir da exposição midiática e por fim, a nova roupagem que a 

modalidade foi finalmente configurada.  

O primeiro situa o voleibol antes das suas principais modificações, como o 

sistema de vantagens, o local restrito de saque, entre outros que foram deixados 

para trás para que o jogo se tornasse mais dinâmico. O segundo momento discute a 

popularidade do esporte, os processos de renovação da seleção brasileira, assim 

como a baixa representatividade no desempenho do quadro de medalhas em 

competições importantes, como os Jogos Panamericanos sediados no país em 

2007, e compara a performance de Cuba, que mesmo com o embargo econômico 

imposto pelos Estados Unidos, apresenta maior êxito. No que compete à mídia 

como elemento propulsor da especutalarização do voleibol há uma citação indireta 

de Marchi Jr e Betii a respeito, entrelaçando o esporte espetáculo ao público 

consumidor. 
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O derradeiro momento de discussão desse esporte aborda os novos rumos 

trilhados pela modalidade, a partir das parcerias com empresas, situando a 

importância da década de 1980 para essa nova configuração: “No conjunto das 

adequações, o tempo da partida deveria ser diminuído, para compor, de forma 

previsível, a programação da televisão. Assim foi introduzido um novo sistema de 

pontuação [...]” (PARANÁ, 2006, p. 43-44).  

Além disso, é posto que as exigências da espetacularização desencadearam 

a evolução técnica e tática dos jogadores, para que a bola ficasse mais tempo e jogo 

e que o espetáculo fosse mais belo, a mudança da bola branca para a colorida – que 

facilita as marcações dos árbitros e o acompanhar do jogo pelo espectador -, a 

criação do líbero, jogador específico de defesa, e os tempos de parada destinados 

às equipes, em que no oitavo e décimo sexto ponto, chamado de tempo “técnico” 

oportunizou o anúncio de produtos e ajudou o voleibol a tornar-se um negócio 

atrativo para investidores. 

O Folhas “3 – Eu faço esporte ou sou usado pelo esporte?” inicia sua 

trajetória trazendo a reflexão sobre o esporte escolar e o esporte competitivo, 

instigando questões que permeiam o ideário capitalista e a mídia. Há o destaque de 

um trecho da música “É uma partida de futebol”, composta por Nando Reis e Samuel 

Rosa, e é situada a relação de pertencimento entre o esporte e a Educação Física 

escolar: “[...] O esporte praticado no meio escolar serve, principalmente, como forma 

de socialização, mas não é explorado em toda sua potencialidade transformadora” 

(PARANÁ, 2006, p. 50). 

Sobre a relação entre a influência do esporte, muitas vezes como conteúdo 

hegemônico nas aulas de Educação Física, trazemos o pensamento de Soares 

(2005) acerca da arquitetura destinada às práticas corporais na escola: 

Exemplo desta submissão ao modelo esportivo pode ser encontrado 
na arquitetura escolar no Brasil, particularmente no que concerne aos 
espaços destinados às práticas corporais. De um modo geral, pouco 
espaço é destinado a estas práticas nas escolas, por vezes ele é 
mesmo inexistente. Contudo, uma quadra poliesportiva pode ser 
encontrada mesmo nas escolas que possuem precárias estruturas 
arquitetônicas. Do mesmo modo, naquelas que apresentam 
arquitetura e equipamentos considerados ideias, as quadras estão lá, 
e quando piscinas são construídas, seguem as especificações do 
esporte (SOARES, 2005, p. 47-48). 
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Trazendo a evolução do esporte até a profissionalização, o texto aborda os 

elementos presentes na gênese do esporte moderno, na Inglaterra, tangíveis a 

Revolução Industrial. Expõe as reivindicações da classe operária, a diminuição da 

jornada de trabalho, as atividades de lazer e o sufrágio universal. O esporte, para a 

classe trabalhadora segue como possibilidade de ocupação de tempo livre e 

diminuição das tensões sociais. O mesmo fenômeno ainda é abordado de forma 

diferente pelas camadas sociais:  

[...] o esporte assumiu diferentes papéis e um deles foi de elemento 
de socialização (para a elite), tendendo a uma prática amadora. Já 
para a classe trabalhadora, o esporte era praticado de forma mais 
combativa, aproximando-se do que viria a ser, mais tarde, o esporte 
‘profissional’ (PARANÁ, 2006, p. 52). 

O Folhas segue com o surgimento do esporte espetáculo, bem como a 

relevância social que o esporte conquistou a partir da segunda metade do século 

XX. Ainda discorre sobre a influência dos interesses econômicos para com as 

práticas esportivas e exemplifica as mudanças das regras do voleibol em virtude dos 

interesses televisivos e apontando a abordagem desse tema em outro Folhas: “[...] 

Para maiores esclarecimentos consulte o folhas: A relação entre a televisão e o 

voleibol no estabelecimento de suas regras [...]” (PARANÁ, 2006, p. 54). 

Na discussão que interpela o esporte enquanto uma das formas de lazer 

passivo, o texto aponta elementos de reflexão que perpassa a condição de 

espectador, a influência da televisão e o consumo:  

Essa relação entre esporte e consumismo pode ser refletida de 
diversas formas, tais como: Compra de ingressos para assistir um 
evento esportivo; Investimentos de multinacionais em marketing 
esportivo; Matrícula de crianças em escolinhas esportivas com pais 
influenciados pela mídia; Compra de calçados e materiais específicos 
para a prática esportiva (PARANÁ, 2006, p. 55).  

É feita outra menção a outro Folhas do Livro didático público de Educação 

Física, no tocante a televisão e formação da massa consumidora:  
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Essa produção de ideias e valores é interpretada pelas pessoas 
como verdades absolutas, sem que haja uma reflexão crítica a 
respeito de tais modelos, contribuindo, assim, na formação de uma 
massa consumidora. Para aprofundar essa discussão, consulte o 
Folhas “Saúde é o que interessa! O resto não tem pressa!” 
(PARANÁ, 2006, p. 55). 

Essa menção a outro Folhas mostra a independência dos textos que estão 

aglutinados no mesmo conteúdo estruturante, e indica que a mesma temática não é 

esgotada num texto único. 

Na perspectiva do esporte enquanto perspectiva de lazer, Bracht (2002) 

também aponta que esse segmento é afetado pela mercadorização mesmo que não 

no espectro do esporte-espetáculo. Ampliando essa afirmativa, Veloso (2010), traz a 

noção de supermercado da cultura de movimento, que explora a variedade de 

possibilidades relativas à moda esportiva, e exemplifica: 

[...] Muitas das grandes redes de lojas de produtos esportivos são 
subdivididas em várias seções, uma delas relacionada a uma 
modalidade esportiva ou a um tipo de atividade física, expressando 
grande variedade de opções para os indivíduos. São apresentadas 
tanto ao esportista quanto ao cidadão comum - aquele que não é 
atleta ou praticante frequente de atividade física - múltiplas opções 
de vestimentas esportivas de modo que se pode até falar de 
supermercado da cultura de movimento. Isso abastece os anseios 
gerados pelas crescentes ofertas de práticas corporais em locais 
institucionalizados (VELOSO, 2010, p. 27). 

Encerra com a discussão do Esporte na escola, situando a importância da 

década de 1970 nesse contexto, com citações de Betti. Sobre o referido período da 

história, frisa: 

Entendia-se, na época, que para um país destacar-se mundialmente, 
tanto na política como economicamente, era necessário destacar-se 
também nos esportes. Desse tempo advém, até os dias de hoje, a 
implantação do fenômeno esportivo associado à Educação Física 
escolar [...] (PARANÁ, 2006, p. 56). 
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Há ainda um breve texto de Galeano sobre os generais e o Futebol, dando 

ênfase a propaganda política feita com a referida modalidade esportiva. O Folhas 

aponta indicativos para trabalhar o esporte no contexto escolar: 

O esporte escolar deve estar caracterizado como “Esporte 
Educação” e não como “Esporte na Escola”. Do ponto de vista 
prático, o esporte não pode ser negado, mas sim utilizado de forma 
que desperte no aluno interesse e prazer e tenha uma 
intencionalidade educativa, nunca o jogo pelo próprio jogo [...] 
(PARANÁ, 2006, p. 57). 

Imagem 6 – Imagem utilizada no texto de Introdução ao conteúdo Jogo 

 

Fonte: Paraná, 2006, p. 60. 

Relacionado ao conteúdo estruturante Jogo, o livro aborda na introdução 

desse conteúdo estruturante elementos que tem o ponto de partida as possibilidades 

de recriação do jogar por intermédio de uma intervenção consciente. É exposto 

brevemente elementos históricos pertinentes ao jogo, assim como a importância 

desse conteúdo sob a ótica da cultura corporal:  
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Caracteriza-se pela espontaneidade, flexibilidade, criatividade, 
fantasia e expressividade, representadas de diversas formas, 
próprias de cada cultura. As regras existem sem a rigidez aplicada 
aos esportes, mas são previamente discutidas e combinadas pelos 
participantes, que poderão modificá-las ou não, de acordo com o 
interesse do grupo (PARANÁ, 2006, p. 60-61). 

Dessa forma, é situada a importância do Jogo para a Educação Física 

escolar, discorrendo sobre seu caráter social, sua relação com os processos de 

produção,  as aproximações e distanciamentos com o esporte, e a manutenção do 

seu caráter lúdico e espontâneo. 

O Folhas “4 - Competir ou Cooperar: eis a questão!” traz elementos de 

discussão sobre a natureza do homem no que tange à competitividade, bem como 

provoca o leitor ao aguçar a extensão dessa relação no espaço escolar. 

O texto destaca uma situação retirada do livro Homo Ludens, de HUIZINGA 

que relaciona um negócio industrial a um jogo, sob o enfoque da competição. Segue 

a discussão apontando características inerentes ao capitalismo, retoma as 

aproximações com o esporte e exploração imprimida ao atleta que trabalha cada vez 

mais, treinando e jogando, para que o seu time angarie vitórias. Aponta, ainda, a 

modificação de foco imposta ao jogo: 

O jogo tem se transformando numa atividade competitiva 
institucionalizada, regida por um conjunto de normas e controlada por 
organizações que promovem o desenvolvimento das modalidades, 
atendendo os interesses do modo capitalista de produção. Nos 
grandes eventos esportivos internacionais, pode-se dizer que a 
confraternização entre os povos acontece, mas a competição é um 
dos principais objetivos (PARANÁ, 2006, p. 67).  

No tópico “Seria o ser humano competitivo por natureza” são abordados os 

conceitos de natureza e cultura, respaldados pelos pensamentos de Karl Marx e 

Marilena Chauí. Diante desses elementos, o Folhas situa: 

O problema das tentativas de naturalização dos sentidos, dos 
valores, dos comportamentos e das ações humanas é que elas 
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anulam a dimensão cultural e política da existência humana. Assim, 
na medida em que aceitamos essa ordem de determinações como 
sendo naturais e necessárias, portanto, independente de nós, das 
nossas vontades e ações, geralmente nos submetemos a processos 
de dominação engendrados pela própria sociedade. É preciso 
compreender que a humanidade caracteriza-se pela natureza e pela 
humanização dessa natureza através da cultura e da história 
(PARANÁ, 2006, p. 69). 

No decorrer do texto há citações de Huizinga situando o jogo junto à cultura 

e o elemento da competição. O texto frisa que a perspectiva da competição não é o 

único objetivo das aulas de Educação Física. 

Aponta, ainda, a relação entre jogos e esporte situando características dos 

dois – através do uso de citações -, e instiga o pensamento ao questionar se há 

outra maneira de exercitá-los que não seja de forma competitiva. A partir desse 

questionamento o Folhas se encerra com o tópico referente aos jogos cooperativos, 

numa perspectiva de convívio social e contraponto a competição exacerbada da 

sociedade capitalista, dando luz à abordagem de Brotto.  

O Folhas “5 - O jogo é jogado e a cidadania é negada” há uma analogia entre 

o jogo e a vida, elementos como as regras, a cidadania, exclusão e inclusão, direitos 

e deveres são abordados no decorrer do tópico. O texto inicia com o tópico intitulado 

“O grande jogo” que alude a um enredo que irá tematizar todo o Folhas, com 

destaque a personagens específicos: O chefe; O/A Homem/Mulher do tempo; 

Aluno/a de Educação Física; e o grande Cidadão. 

No tópico “O jogo jogado e o jogo ‘jogante’” é apontado aproximações entre o 

jogo e a cidadania no que tange as regras, lógicas e valores e exemplifica através da 

dança da cadeira características de exclusão e individualismo. 

Segue em três estações que perpassam em torno da cidadania, da inclusão e 

exclusão, dos direitos e deveres. A primeira faz referência a cidadania 

individualizada, fazendo destaque à Revolução Francesa no tocante a liberdade e 

autonomia dos indivíduos. A cidadania coletiva é contextualizada historicamente a 

partir da ideia de cidadão grega e faz o recorte para os dias atuais pontuando a 

lógica capitalista e o liberalismo. Situa, ainda, a perspectiva de cidadão no Brasil 

Imperial. 
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Situando as favelas, e as oportunidades, o Folhas deixa uma reflexão: 

 

Ser cidadão na atualidade, segundo o discurso oficial, parece estar 
ao alcance de qualquer um, pois, perante a lei, todos somos iguais. 
No entanto, essa igualdade deve ser buscada por meio do esforço 
individual. Propagandas sobre a responsabilidade individual em 
busca da cidadania são anunciadas diariamente com objetivos 
bastante confusos a princípio (PARANÁ, 2006, p.84). 
 

  
A segunda estação tematiza o “discurso dos vencedores” apontando 

historicamente exemplos de desigualdade, como o Descobrimento do Brasil, as 

vitórias de grandes comandantes como Alexandre e Napoleão Bonaparte, e outros 

para ilustrar a concentração de riqueza pelas elites, e destaca a propriedade 

capitalista e os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade e a exclusão dos 

trabalhadores no tocante à cidadania. 

Aproxima a ideia de exclusão social e as práticas corporais vividas nas aulas 

de Educação Física: 

 

[...] Digamos que hoje sua aula é de qualquer esporte, seja futebol, 
voleibol, enfim, qualquer um dos chamados ‘bols’. Se você é um 
grande praticante, teve uma vasta experiência motora nesta 
modalidade, logo fica entusiasmado, já que terá oportunidade de 
praticar o que mais gosta de fazer. Por outro lado, seu colega, que 
não teve a mesma oportunidade de experimentar esta modalidade, 
seja por falta de interesse ou qualquer outro motivo, não terá o 
mesmo entusiasmo, certo? (PARANÁ, 2006, p.85). 

 

 
A partir dessa reflexão, o texto aponta muitas outras, comuns nas aulas de 

Educação Física, como a exclusão por inabilidade, a participação passiva nas aulas 

– alunos e alunas que ficam sentados assistindo os colegas participar das aulas -, a 

discriminalização das mulheres e a falta de oportunidade para vivenciar algumas 

práticas corporais. Nesse sentido faz uma analogia entre a exclusão do aluno e a 

exclusão do cidadão.  

Essa reflexão aproximam a escola e a Educação Física da vida cotidiana, 

relacionando as situações escolares aos momentos vividos no dia-a-dia. Essa 

tematização requer do/a professor/a uma reflexão sobre sua ação docente no 

sentido que instiga a participação de todos os discentes e amplia a perspectiva da 

inclusão para além da deficiência. 
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Destaca também as prioridades relacionadas às políticas desportivas que 

supervalorizam os grandes eventos esportivos e desdenham as praças e as escolas. 

Na última estação o Folhas afirma que os direitos e deveres são mecanismos 

para justificar práticas de cidadania e ocultamento das desigualdades sociais, 

frisando que os direitos e deveres são ofertados e exigidos de forma diferente de 

acordo com as classes sociais, a exemplo da igualdade jurídica. 

 

Imagem 7 – Imagem utilizada no texto de Introdução ao conteúdo Ginástica 

 

Fonte: Paraná, 2006, p. 90. 

O livro didático público do Paraná dedica quatro Folhas ao conteúdo 

estruturante Ginástica. Introduzindo o conteúdo, situa o surgimento da ginástica no 

século XIX como forma de educar o corpo: 

A ginástica foi usada como prática de poder das elites perante a nova 
classe pobre urbana, e sob a condição de ciência, buscou posicionar 
o corpo de forma retilínea, utilizando, para tanto, da anatomia, da 
fisiologia, da higiene, dentre outras áreas da natureza. Ela se 
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constituía numa forma de educar gestos e comportamentos, tão 
necessários para a ordem social daquela época (PARANÁ, 2006, p. 
90). 

Apresenta brevemente os métodos ginásticos, e aproxima a ginástica aos 

interesses do modelo capitalista. Aponta a figura de Rui Barbosa para a implantação 

da ginástica no Brasil e a forte influência da instituição militar nesse contexto. 

Dá indícios, também, da aproximação da ginástica ao circo, aponta pistas de 

discussão sobre os padrões corporais, a mercadorização do corpo, e os benefícios 

advindos da prática da ginástica e a importância de se respeitar aos limites do corpo. 

O Folhas “6 – O circo como componente da ginástica” inicia seu caminhar 

apresentando a trajetória inicial da ginástica indicando uma citação de Carmen Lúcia 

Soares no que compete ao “corpo educado” e segue discorrendo sobre a Europa e 

os ideais de “educação do corpo” dando visibilidade ao Movimento Ginástico 

Europeu: 

[...] A ginástica passou a se destacar nos círculos intelectuais, 
quando se tornou científica e despertou o interesse da burguesia. 
Essa classe social utilizaria a ginástica como um instrumento 
disciplinador de posturas, ações e gestos, que contribuiria para que 
os indivíduos adquirissem noções de economia de tempo, gasto de 
energia e de cultivo à saúde [...] (PARANÁ, 2006, p. 94). 

Além dessa caracterização, o texto faz o contraponto situando às práticas 

corporais realizadas pelos artistas de rua. A partir dessa referência relaciona o circo 

à ginástica. Nesse caminho expõe elementos da história do circo, pontuando 

espaços geográficos e eras da humanidade em que essa instituição teve destaque. 

Fazendo um recorte para a atualidade, destaca as mudanças sofridas pelo circo, 

com a inclusão do circo contemporâneo, além dos circos itinerantes e os tradicionais 

(familiar). 

Com várias citações ao longo do Folhas, Carmen Lúcia Soares é uma 

autoridade para pensar a história da Educação Física. Sobre a relação entre os 

elementos ginásticos oriundos do circo, a autora aponta: 
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Embora negue sistematicamente, a ginástica científica tomou como 
base os saberes e as práticas populares tradicionais de artistas de 
rua, de acrobatas, daqueles que apresentavam o corpo como 
espetáculo. Seus aparelhos de demonstração e suas acrobacias 
foram literalmente copiados. E é deste conjunto de saberes e 
práticas que a ginástica científica retira seu conteúdo básico, 
transformando-o pela ótica da utilidade, da economia de energia, da 
moral e da higiene, reafirmando sempre que o seu propósito não é 
entreter, nem divertir por meio de demonstrações e usos de força 
física e, muito menos, fazer do exercício um mero e frívolo prazer 
(SOARES, 2005, p. 56). 

O texto situa o surgimento dos grandes centros urbanos, o avanço 

tecnológico como concorrentes do circo e a adaptação deste para reconquistar o 

público. Introduz o conceito de mass media (meios de comunicação de massa) e 

referencia outro Folhas que aborda esse tema: “Para melhor entendimento do 

conceito ‘mass media’ veja o Folhas: Ginástica: um modelo antigo com roupagem 

nova? Ou uma nova maneira de aprisionar os corpos?” (PARANÁ, 2006, p. 96).  

Aponta, ainda, o circo, a transformação da sua gênese nas relações 

familiares e ainda mantidas em alguns circos pequenos, na transformação em 

empresa e ilustra: 

Duas consequências decorreram dessas mudanças: a primeira é que 
os novos ‘empresários’ têm do circo uma visão menos sentimental. 
Para eles o circo é um negócio que tem que dar lucro. A segunda é 
que, para suprimir a demanda de artistas, já que as famílias 
circenses agora cuidam da administração, surgiram as escolas de 
circo, que formam novos artistas. Estes não fazem parte da família e 
a relação que se estabelece é de patrão e empregado (PARANÁ, 
2006, p. 97). 

Nessa relação de venda de força de trabalho, o texto faz menção ao Folhas 

“O futebol para além das quatro linhas”. O exemplo que o texto traz de circo 

contemporâneo é o famoso Cirque du Soleil. O texto ainda dá visibilidade especial 

aos malabaristas, acrobatas e palhaços. 

O Folhas encerra a sua proposição jogando os holofotes para trás da cortina 

do circo, dando enfoque ao que acontece para além do espetáculo. Sobre a vida dos 

animais e os maus tratos sofridos por eles, é trazido o texto “Animais de Circo como 
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você nunca viu”, um texto que faz alusão à Lei que proíbe o uso de animais em circo 

no estado de São Paulo, de autoria de Carlina Massaro, como também a perspectiva 

de criação da Lei do Circo, que fica em sintonia com os direitos dos animais, escrito 

por Edmilson Freitas. 

Outro Folhas do mesmo conteúdo é o “7 – Ginástica: um modelo antigo com 

uma roupagem nova? Ou uma nova maneira de aprisionar corpos?” instiga a pensar 

sobre a lógica de mercado, a vida moderna e as intervenções no corpo. 

A discussão inicia com a frase extraída de um conto infantil (Branca de Neve 

e os sete anões) “Espelho, espelho meu... existe alguém mais bela do que eu?” que 

dá luz as percepções de imagem corporal, estereótipos e sacrifícios enfrentados 

para se enquadrar em padrões corporais socialmente aceitos. Nesse contexto, há a 

ilustração entre as relações de consumo e a despedida da singularidade humana: 

As gordurinhas localizadas, as estrias, as celulites, as rugas 
compõem o rol de aspectos indesejados que não são bem vistos ao 
nos referirmos à questão da aparência. O mercado de consumo, 
atento a esses aspectos, desenvolve mecanismos e produtos para 
satisfazerem as necessidades criadas por essa mesma lógica de 
consumo, principalmente aquelas pessoas que nunca estão 
satisfeitas com a própria aparência (PARANÁ, 2006, p. 112).  

Esse trecho destacado é tematizado na discussão entre os ditames da mídia 

e ideário do “corpo ideal”, que tem perfil diferente para homens e mulheres, que 

envolve sacrifícios, podendo levar a intervenções estéticas e cirúrgicas no corpo, 

dietas malucas e até medicações proibidas. Nesse contexto, a ginástica também é 

responsável pela lapidação do corpo: 

Os sacrifícios são considerados válidos para se obter um corpo 
“sarado” e estão associados a uma “malhação” bem sucedida. Tal 
malhação é, muitas vezes, confundida com a sensação de dor. 
Quantas vezes ouvimos as pessoas dizendo que fizeram ginástica e 
não sentiram “dor”, então a prática dessa atividade não deve ter tido 
efeito (PARANÁ, 2006, p. 113).  
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Esses sacrifícios comumente associados ao jargão “no pain, no gain” (sem 

dor, sem ganho) ainda pode ser associado a uma lógica de competição, do mais 

forte, do mais belo, do “mais”. Para tal, é necessário exercer a criticidade para com 

as práticas corporais: 

[...] Talvez caminhar mais, subir mais escadas, andar a pé, dançar e, 
evidentemente praticar algum esporte, frequentar alguma academia, 
mas atento para não embarcar ingenuamente na cultura da 
performance e da competição desenfreada em nome da manutenção 
da saúde, ideias inseridas na cultura de movimento domesticada pelo 
esporte de alto rendimento (SOARES, 2005, p. 50). 

O Folhas ainda traz o conceito de mídia de massa e aponta a relação desse 

alcance da informação ao grande público, estabelecendo a relação de consumo, às 

vezes creditada às falsas necessidades. 

O texto faz uma incursão histórica sobre a perspectiva do ideal de corpo 

retilíneo, e as propostas de endireitar o que era considerado torto. Ancorado em 

citações de Carmen Lúcia Soares, principalmente, destaca o uso do espartilho, que 

era destinado a endireitar e segregar as classes, pois a imobilidade corporal 

causada pelo recurso marcava a separação da elite e do povo. 

Nessa lógica, tem-se na ginástica o exercício da busca da retidão: 

A ginástica vai ensinar as distâncias, os alinhamentos, a consciência 
do corpo no espaço, como se colocar e se manter ereto, como 
prestar atenção a esta postura de retidão. O reconhecimento e sua 
competência para educar os corpos é dado pela explícita tutela que 
recebe, de um lado, do Exército, pela utilização de certas técnicas e, 
de outro, da Instituição Médica, de quem recebe a autoridade de seu 
saber (SOARES , 2005, p. 56). 

Há a exposição do pensamento de Jean-Jacques Rousseau sobre sua 

concepção de criança, que confronta a ideia do adulto em miniatura, e o destaque 

necessário para suas especificidades, na educação e vestimenta.  Outro pensador 

que é aludido no texto é Georges Demeny e sua afirmação sobre a importância de 

hábitos saudáveis imprimidos aos exercícios físicos desde a infância. 
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A abordagem histórica segue dando ênfase ao processo de industrialização, 

em que a ginástica é valorizada no sentido de correção de vícios posturais 

decorrentes do mundo do trabalho, bem como o caráter disciplinador dessa nova 

organização social. Nesse interim, o texto dá luz aos Métodos ginásticos, pensados 

e difundidos em diversos países europeus, bem como a chegada destes no contexto 

escolar. 

O texto faz um recorte da ginástica no Brasil muito arraigada sob o 

pensamento médico higienista e a valorização das normas e costumes promotores 

de hábitos saudáveis. Essa fundamentação fazia com que os exercícios físicos 

fossem valorizados nas escolas brasileiras: 

[...] Se configuravam como elementos significativos que contribuíam 
para a “nova ordem em formação”, cuja importância estava em 
disciplinar o espírito, o corpo e a moral [...] Para tanto, a disciplina 
ministrada era a ginástica, e tinha suas bases fundamentadas nos 
princípios e métodos ginásticos europeus (PARANÁ, 2006, p. 121).  

Após a discussão sobre modelações e educação do corpo, o texto retoma a 

discussão entre mídia e a venda de “milagres” para a obtenção do corpo desejável e 

aponta a discussão presente em outro Folhas do mesmo conteúdo: Saúde é o que 

interessa, o resto não tem pressa”. 

No que diz respeito aos benefícios das atividades físicas, dentre elas, a 

ginástica, o texto aponta: “[...] Mas tão importante quanto praticar a ginástica é refletir 

se esta atividade nos traz prazer e satisfação [...]” (PARANÁ, 2006, p. 123).  

O Folhas que faz uma aproximação entre saúde e Ginástica é o “8 – Saúde 

é o que interessa! O resto não tem pressa” , o título faz menção a um jargão usado 

em um programa humorístico transmitido por um canal da televisão aberta brasileira 

de grande espectro. 

A trajetória do texto começa ao expor os benefícios da prática regular de 

atividades físicas veiculadas pelos meios de comunicação de massa, segue com 

uma citação de Matsudo que menciona que 30 minutos diários de atividades físicas 

são essenciais para a saúde. E é a partir dessa orientação que segue a discussão 

traçada a partir o ser, ou não, saudável.  
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A proposição começa tematizando o modelo capitalista e seus elementos 

fundantes e aproxima a noção de hábitos saudáveis e a adoção de algumas 

condutas. Destacando o exemplo de um trabalhador com uma dura jornada de 

trabalho e condições ruins de deslocamento questiona-se a necessidade de se fazer 

ou não atividades físicas. E a partir desse questionamento, o Folhas conceitua, 

ancorado nas citações de Nogueira & Palma, o que caracteriza Atividade Física, 

Exercício Físico e Esporte. 

Na continuidade do texto é referenciada a noção de saúde para a OMS 

(Organização Mundial da Saúde), a definição de saúde definida na VIII Conferência 

Nacional de Saúde, bem como a Carta de Ottawa, que o texto afirma ser um 

documento de referência para as discussões modernas sobre o tema.  

Ampliando os fatores que interferem na saúde, o texto situa indicadores 

sociais que são importantes, a saber: IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), 

Renda per capita, Coeficiente de mortalidade, Expectativa de vida, Poluição 

ambiental. Ao destacar esses fatores, amplia a perspectiva que a saúde vai além do 

comportamento individual. 

Avança questionando a relação entre a atividade física e a saúde, a partir do 

senso comum e da veiculação da grande mídia e situa que essa associação não é 

nova: “Essa associação entre a prática regular de atividade física e a saúde advém 

desde a Antiguidade. Um dos exemplos mais comuns é a famosa frase grega ‘Mens 

sana in corpore sano’, que significa ‘Mente sã em corpo são’” (PARANÁ, 2006, p. 

131). 

A saúde não se restringe somente aos aspectos individuais, nem muito 

menos apenas aos aspectos coletivos. De acordo com Mendes (2007), ela está 

relacionada à constante busca pelo equilíbrio do corpo humano com o ambiente em 

que vive e depende de muitos fatores. Sobre a relação entre práticas corporais e a 

saúde, expõe: 

 

 

[...] Entretanto, essas práticas podem trazer benefícios para o nosso 
corpo; mas é preciso considerar a história das pessoas, seus 
desejos, sem se deixar levar pelos modismos, nem pelos 
determinismos, sem qualquer tipo de reflexão crítica. É necessário 
experimentar, conhecer várias práticas corporais para perceber 
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aquelas com as quais nos identificamos. É preciso reconhecer 
nossos limites e possibilidades para que essas vivências não se 
transformem em sacrifícios corporais. É preciso reconhecer ainda 
que cada corpo também pode ter necessidade de ficar em descanso, 
de não fazer nada, de sentir preguiça, ficar de pernas para o ar e 
buscar um novo equilíbrio com o restante da natureza (MENDES, 
2007, p.132). 

 

O texto retoma a influência da mídia e modismos na prática de atividades 

físicas e as mais variadas estratégias de marketing que orbitam sobre essa temática. 

E ilustra uma delas: 

Algumas empresas utilizam-se da imagem de ídolos esportivos com 
a intenção de dar mais credibilidade a seu produto. Esses atletas são 
representações do mito moderno, utilizados como “modelo” de corpo 
perfeito e de sucesso, vinculando-se o produto apresentado à sua 
imagem [...] (PARANÁ, 2006, p. 132). 

Utiliza-se do conceito de mito e mito moderno para fundamentar a afirmativa 

supracitada. 

Sobre a ampliação do enfoque da saúde, o texto retoma os elementos que a 

envolvem, para além do comprometimento pessoal e destaca a ideia equivocada 

que para a aquisição de hábitos saudáveis é necessário a adesão a clubes e 

academias. A música “Sem saúde”, de autoria de Gabriel O Pensador, Memê e 

Fábio Fonseca fecha a discussão, ilustrando os elementos discutidos. 

Contribuindo sobre a relação entre as práticas corporais e a arquitetura dos 

espaços destinados a elas, Soares (2005) faz uma crítica colaborativa nesse 

sentido: 

Aparentemente não há nenhum inconveniente na construção destes 
espaços, seja em escolas ou em outros lugares, até porque parece 
algo estabelecido que colocar o corpo em movimento é fazer 
“ginástica” em alguma academia superequipada e/ou praticar alguma 
atividade “esportiva”. Torna-se difícil pensar práticas corporais e 
espaços para o seu desenvolvimento, seja em escolas ou fora delas, 
que não estejam domesticados pela cultura do esporte de alto 
rendimento, do treinamento desportivo e todo seu aparato científico 
(SOARES, 2005, p. 48). 
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Essa crítica nos faz refletir sobre como a relação de consumo nos atinge 

sem que, às vezes, percebamos. É uma alerta para que os nossos hábitos de se 

movimentar não fiquem restritos a esses espaços pagos e instiga a necessidade de 

voltar a ocupar os espaços públicos e/ou naturais. 

O texto inquieta, ainda, o leitor sobre a finalidade de trabalhar conceitos de 

atividade física e saúde nas aulas de Educação Física e finaliza sugerindo a 

possibilidade de se fazer atividade física a partir da Ginástica Geral.  

O Folhas “9 – Segredos do corpo” se dispõe a analisar os segredos que 

permeiam o corpo a partir primeiramente da saúde, sob o enfoque social e também 

sob o prisma do corpo na história da arte; finalizando com mais um segredo: a 

totalidade. 

No que tematiza sobre saúde, o Folhas se debruça sobre elementos 

constitutivos do corpo humano, a partir do espectro biológico. Situa brevemente 

características e funções das proteínas, glicose, lipídios, vitaminas e a água. Afirma, 

ainda, a importância das políticas sociais de competência para a melhoria nas 

condições de higiene e saúde. 

Há duas figuras que retratam os principais músculos do corpo, logo em 

seguida existe uma breve discussão concernente às lesões sofridas pelos joelhos e 

cotovelos, advindos dos impactos que envolvem exercícios físicos em excesso ou 

mal realizados. 

Na perspectiva do ser social, destaca-se que o corpo não se restringe a 

fragmentos, comum no imaginário coletivo, ao pensar apenas na esfera biológica e 

fisiológica. O texto traz uma citação de Sanches e Lorenzetto que advogam a 

inteireza do corpo, e a possibilidade de isenção de dicotomias. 

Sobre as dicotomias, mesmo numa perspectiva de superação, estas ainda se 

reproduzem nos discursos e em várias práticas, como aponta Nóbrega, (2010, p.36): 

 

 
Compreender o corpo no cenário contemporâneo é uma tarefa que 
envolve paradoxos. Pensar sobre o corpo é pensar também o modo 
como determinados discursos materializam-se em determinadas 
práticas sociais, haja vista que a nossa relação corporal com o 
mundo é uma contingência que marca tudo o que tem lugar fora do 
corpo, inclusive nas investigações científicas ou filosóficas, bem 
como nas intervenções educativas (NÓBREGA, 2010, p.36). 
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O tópico ainda faz menção as singularidades de cada corpo e a importância 

de compreender as diferenças e as diversas formas de se relacionar com o mundo. 

É tematizado também a visão dualista de corpo, com uma citação de 

Carballo e Crespo que situam o pensamento grego, em que a ginástica deveria 

domesticar o corpo para colaborar com a razão. Situa ainda que na atualidade o 

debate sobre o corpo ganhou amplitude, na direção da superação desse 

pensamento. 

Ainda é abordado o estilo de vida imprimido pelo capitalismo, destacando-se 

a depressão e o estresse, e o pouco tempo dedicado ao lazer como consequências 

dessa forma de viver. 

No que compete à discussão do corpo pela ótica da arte há uma discussão 

do belo e sua relação com a saúde – inclusive, há uma orientação para a leitura do 

Folhas “Saúde é o que interessa? O resto não tem pressa!”, bem como à alusão ao 

pensamento grego sobre os exercícios físicos: “A harmonia e o equilíbrio corporal 

eram materializados nas esculturas, as quais procuravam retratar o corpo belo e 

atlético. Essas obras o conceito de beleza corporal predominante daquele momento” 

(PARANÁ, 2006, p. 148). 

Dá visibilidade a representação dos padrões de beleza nas obras de arte, e 

destaca o Discóbolo de Miron, denotando os elementos proporção, expressão 

corporal e ideia de movimento. 

Com diversas citações situa a representatividade do culto ao corpo pelos 

gregos na Antiguidade Clássica e questiona as semelhanças da época destacada e 

a atual: “Espelho, vaidade, beleza, malhação, dieta, e tantas outras palavras definem 

a necessidade e/ou vontade de estar bem, de procurar uma pseudo-saúde” 

(PARANÁ, 2006, p. 148). 

Essa discussão, pertinente, deve ser tematizada frente às desigualdades 

sociais, muitas vezes imprimidas pelo sistema econômico que vivemos: 

 

O conceito de saúde, numa perspectiva existencial, poderá contribuir 
para que a Educação Física possa ampliar a relação entre saúde e 
estética a partir de um corpo idealizado e possa atrelar-se a uma 
estética da vida bela, atenta às necessidades e desejos de cada 
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corpo e de quem convive conosco em sociedade. Ao mesmo tempo 
em que percebemos atitudes obsessivas por alcançar padrões de 
corpo, manifestadas em doenças como anorexia, a bulimia e até 
mesmo a vigorexia, vivemos num momento em que a desnutrição 
infantil é considerada com um dos problemas assustadores em 
vários países do mundo (MENDES, 2007, p.130). 

 

Retoma a discussão sobre a relação entre a estética corporal e a lógica 

capitalista de mercado – cita a discussão sobre o tema no Folhas “O futebol para 

além das quatro linhas” e avança no texto sobre a fragmentação do corpo e situa a 

importância de enxergar o corpo para além da dimensão estética. 

O último tópico do Folhas, intitulado “Analisando mais um segredo: a 

totalidade”, inicia com uma citação de Silva que faz menção à valorização do 

racional em detrimento ao corporal. Nesse contexto relaciona: 

Na sociedade capitalista, a divisão do trabalho separa as ações de 
planejamento ou projeto, feito por alguns, das ações de execução, 
feita por outros. Na atividade industrial, a população passou a ser 
planejada por uma determinada classe social (força mental) e 
executadas por outra (força física), reforçando assim a separação 
entre corpo e mente (PARANÁ, 2006, p. 150).  

 Esse trecho nos faz refletir sobre a valorização da racionalidade também pela 

escola, valorizando elementos, conteúdos e componentes curriculares que priorizam 

o cognitivo, deixando à parte as sensações, os desejos, as práticas corporais. João 

Batista Freire faz uma reflexão sobre essa imobilidade dos corpos na escola: 

 

[...] Quem tem o controle do corpo, tem o controle das ideias e dos 
sentimentos. Quem fica confinado em salas apertadas, sentado e 
imóvel em carteiras, milhares de horas durante boa parte da vida, 
aprende a ficar sentado nas cadeiras, de onde talvez nunca mais 
venha a se erguer. Se a educação física não sabe, o poder sabe, e 
muito bem, como educar a motricidade das crianças, como educar-
lhes o caráter e as ideias. O corpo imita o poder em seus contornos 
mais sutis. O corpo acaba por ser como o poder: imóvel, 
conservador, rígido, tenso, asséptico e frio (FREIRE, 2013, p.114-
115). 
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O texto encerra apontando que a beleza vendida pela indústria cultural não é 

primordial para guiar a vida das pessoas, entretanto aponta a relação de importância 

que os cuidados devem ter para o conhecimento do corpo. 

Sobre os cuidados do corpo, reforçamos a perspectiva advogada por Mendes 

(2007, p.133), ao situar o papel da educação que desperte a importância do cuidado 

de si. 

 

Uma educação que reconheça as verdades transitórias de cada 
corpo, que aguce a curiosidade dos alunos, a criatividade, desperte o 
gosto pelo aprender, de ser arriscar em novas aventuras. Uma 
educação que desperte para uma prática da diaita refletida sobre si 

mesmo, em vez de se guiar por padrões normativos, e que não se 
restrinja à alimentação, à bebida, à realização de práticas corporais e 
as preocupações com o sono, mas que possa também abarcar o uso 
dos prazeres. 

Imagem 8 – Imagem utilizada no texto de Introdução ao conteúdo Lutas 

 

Fonte: Paraná, 2006, p. 154. 

Para o conteúdo estruturante Lutas foi dedicado um breve texto introdutório 

que faz menção a sua importância histórica e seu caráter filosófico. Sobre a 

presença desse conteúdo nas aulas de Educação Física escolar destaca-se: 
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Ao não considerar as Lutas na prática pedagógica, ao descarta-las 
como conteúdo da disciplina de Educação Física, o currículo escolar 
desconsidera esta importante manifestação da Cultura Corporal e 
prejudica a formação do aluno (PARANÁ, 2006, p. 154). 

Destarte, o referido conteúdo estruturante é apresentado e pensado para ser 

refletido, vivenciado e discutido pedagogicamente visando consolidar o conteúdo na 

escola bem como ampliar as concepções de luta, avante numa perspectiva de uma 

sociedade mais justa. Faz ainda uma aproximação entre dois Folhas no que 

compete à esportivização das práticas corporais: “[...] Para compreender um pouco 

mais sobre esportivização e o mercadorização das lutas, leia o Folhas ‘Judô: a 

prática do caminho suave’ e ‘O futebol para além das quatro linhas’” (PARANÁ, 

2006, p. 155). 

O Folhas: “10 – Capoeira: Jogo, luta ou dança?” faz sua abertura com uma 

conhecida música de Capoeira e questiona se essa prática acontece no Paraná, 

além de levantar a problemática se a Capoeira é jogo, luta ou dança. O texto foi 

organizado a partir de três tópicos: A capoeira como expressão de luta pela 

liberdade; A história da capoeira; e os benefícios da capoeira.  

Com uma citação de Ferreira, no que compete à luta, o elemento da 

liberdade é situada, e este o ponto de partida para a discussão da Capoeira. Na 

citação de Ribeiro é exposta a relação entre a referida prática corporal e a 

escravização. Na sequência há alguns questionamentos referentes à condição física 

dos praticantes de Capoeira, assim como o atual significado dessa manifestação do 

corpo em movimento. 

No primeiro tópico é contemplada a relação entre o capoeirista e seu 

aprendizado, situando a roda de capoeira – que não requer lugar específico para ser 

formada –, a música e os instrumentos que estão presentes na prática, as relações 

de hierarquia e a referências das cores das cordas dos capoeiristas, bem como o 

mérito de se apropriar desse conteúdo nas aulas de Educação Física no contexto 

escolar. 

O segundo tópico faz menção ao teor histórico, dando ênfase ao processo 

de escravização de homens e mulheres africanos. Há um destaque a Zumbi dos 

Palmares e sua força de liderança. A partir da imagem “Jogar Capoeira”, de Johann 
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Moritz Rugendas é feita uma breve contextualização a respeito da representação 

artística que retrata contrastes sociais. 

A Capoeira é apontada no Folhas com uma prática esportiva genuinamente 

nacional, mas que também tem o perfil de dança – afirmação respaldada a partir de 

uma citação de Ferreira. 

Nesse aspecto, deve-se fazer uma consideração sobre o que caracteriza a 

esportivização de uma prática corporal. A Capoeira, em sua essência, não foi 

pensada e praticada como uma modalidade esportiva, mas sim como uma luta, uma 

dança de resistência. Ilustrando esse pensamento, trazemos: 

A cultura de movimento, conceituação de caráter mais global que 
concretiza práticas culturais nas quais o movimento humano é o 
elemento principal de intermediação simbólica e de significações 
produzidas e mantidas, tradicionalmente, por comunidades ou 
sociedades, vai sendo substituída por práticas corporais 
padronizadas e difundidas como corretas, modernas, e estabelecidas 
como mais adequadas ao bom desenvolvimento do corpo e à 
manutenção da saúde (SOARES, 2005, p. 50). 

O texto avança pontuando a relação entre o movimento de resistência, 

próprio da Capoeira, menciona a lei Áurea, até o status de expressão da cultura 

brasileira. Sobre essa mudança de pensamento o Folhas destaca a ida de Mestre 

Bimba para uma apresentação no Palácio do Governo, no mandato de Getúlio 

Vargas:  

Nesta época, esse ato teve efeito valoroso, a Capoeira perdia as 
características de luta marginal e vadiagem, e a popularização desta 
cultura se firmava com a abertura da primeira academia de Capoeira 
do mundo (PARANÁ, 2006, p. 162). 

No último tópico que contempla o Folhas 10, é tematizado alguns elementos 

benéficos da prática que vão desde a melhora de algumas capacidades físicas até a 

compreensão histórico-cultural da Capoeira. 
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Amparado numa citação de Falcão, a Capoeira é caracterizada como jogo, 

um jogo malicioso e livre. Relaciona-se ainda a prática corporal com a saúde: “[...] 

Para aqueles que praticam a capoeira, a melhoria da auto-estima ocorre pelo fato de 

que o corpo, de acordo com o grau de intensidade utilizado, poderá ficar mais 

delineado e forte” (PARANÁ, 2006, p. 163). Esse pensamento é afirmado na 

continuação do texto, com elementos voltados aos benefícios biológicos/fisiológicos 

daqueles que praticam a Capoeira. 

São apresentados vários golpes específicos identificando seus nomes, com 

sua respectiva descrição e imagem. O Folhas retoma a discussão da Capoeira na 

perspectiva jogo, dança e luta, com citações balizadoras, e ainda faz referência a 

outro Folhas do Conteúdo Jogo “Competir ou cooperar: eis a questão”.  

Aponta também a Lei Nº 10.639 de 9 de janeiro de 2003 que respalda a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” e encerra o tema 

relacionado a Capoeira, dando notoriedade a prática, que já é conhecida em vários 

países, sua representatividade enquanto folclore nacional, manifestação da cultura 

corporal e instrumento educativo. 

Com outro enfoque, o outro Folhas do Conteúdo estruturante Lutas: “11- 

Judô: A prática do caminho suave” inicia a abertura da discussão trazendo uma série 

de questionamentos sobre essa prática corporal que estão diretamente ligadas aos 

tópicos abordados que seguem no Folhas. O texto inicia situando o Dojô com uma 

citação de Hyams: 

O Dojô “[...] é um lugar de ‘iluminação’. É um cosmo em miniatura, 
onde entramos em contato conosco mesmo – com nossos medos, 
reações e hábitos [...] É um lugar onde podemos aprender muito em 
pouco tempo, quem somos e como reagimos no mundo. Enfim, é o 
lugar onde estudamos as artes marciais, um lugar sagrado onde 
devemos respeito” (HYAMS, 1979, p. 14 apud PARANÁ, 2006, p. 
172). 

Trazendo a analogia do Dojô o Folhas perpassa a origem e história do Judô, 

inclusive trazendo uma imagem do fundador, Jigoro Kano, situando essa prática 

corporal em sua origem. O texto segue na perspectiva das mudanças incorporadas 

na prática e a sua relação próxima com o jiu-jitsu. Situa ainda a entrada do Judô no 
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Brasil, a relevância o processo de industrialização e a vinda de imigrantes para o 

território nacional, em especial a chegada dos japoneses e a disseminação da 

prática. 

Caracterizando o suave ato de lutar, o texto especifica os elementos 

essenciais do Judô: “[...] a partir de Jigoro Kano começou a delinear-se como uma 

luta cujos fundamentos essenciais são as projeções, o jogo entre equilíbrio X 

desequilíbrio, as imobilizações, as quedas e os rolamentos” (PARANÁ, 2006, p. 

174). Essa definição é reforçada com os significados dessas técnicas percebidas 

numa citação de Cordeiro Jr em que afirma que as quedas e rolamentos foram 

introduzidos para eliminar as contusões que visavam à morte do oponente. 

O Judô é situado ainda como manifestação da era Meiji - é apontada a 

economia e organização daquele país na referida época -, bem como a imigração do 

povo nipônico ao Brasil nesse mesmo momento histórico. Há nesse trecho do 

Folhas um quadro dos Períodos Tokugawa e a Era Meiji comparando o percentual 

referente a população rural, a população masculina e feminina alfabetizada, a 

população urbana. 

A prática do Judô ainda é explorada numa perspectiva do esporte 

espetáculo, em que o livro destaca o distanciamento entre as culturas oriental e 

ocidental. Nesse item há uma citação de Cordeiro Jr que caracteriza essa dimensão 

do esporte: 

O esporte espetáculo é um produto típico da cultura ocidental. Ele é 
fruto da modernidade capitalista e visa o lucro, o máximo rendimento 
industrial e tecnológico, anseia a dominação da natureza (via ciência) 
e o domínio político como alicerce da exploração econômica. Resulta 
também de uma secularização da vida social, afinal os antigos jogos 
e festividades medievais, por exemplo, celebravam as colheitas, 
festas religiosas e outros. O esporte, no entanto, elimina estas 
características religiosas e rurais, tornando-se um protótipo da vida 
urbana e sem vínculos religiosos (CORDEIRO JR, 1999, apud 
PARANÁ, 2006, p. 176). 

Corroborando com a perspectiva discutida no Folhas, trazemos o 

pensamento de Bracht (2002, p. 196): “o esporte europeu se espalhou pelo mundo, 
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subordinando as práticas corporais presentes em outras culturas (globalização); 

esportivou-se a cultura corporal – folclorizou-se a cultura corporal não-européia”. 

E assim, não só o Judô, como muitas outras artes marciais passaram pelo 

processo de esportivização, como ilustra Tubino (2006, p. 20): “No século XX, 

ocorreu a esportivização das artes marciais, tornando o Judô, Jiu-Jitsu, Karatê, 

Taekwondo, Kendô, e outras modalidades esportivas com regras de competição e 

prática definidas. Atualmente o Judô (Japão) e Taekwondo (Coréia) são, inclusive, 

esportes olímpicos”.  

É a partir dessa citação que o texto faz a aproximação com as mudanças na 

prática do Judô a partir do contato com o ocidente, culminando na entrada dos 

Jogos Olímpicos em 1964 em Tóquio e o seu processo de ampla divulgação por 

intermédio de vários canais de comunicação, como também a produção de ídolos 

nessa configuração de esporte. Essa relação entoa a abordagem do esporte 

moderno e as características mercantis, abordada no texto fortemente influenciado 

pelos meios de comunicação de massa e indústria do entretenimento. 

Essa perspectiva, de associação entre o esporte e a lógica de mercado é 

tematizado por Soares (2005): 

É possível pensar que o esporte se evadiu de si próprio e se tornou 
uma essência que emana de certos produtos, empresas, pessoas, 
objetos. Ele é um estado de espírito e a competição é seu grande 

pano de fundo, sua grande novidade no que diz respeito aos 
costumes. Este estado de espírito ou mesmo este estilo de vida 

esportivo alia performance a consumo, e os campeões esportivos 
surgem na cena social, hoje, símbolos de excelência [...] As imagens 
de máxima eficiência manejadas diuturnamente em nossos dias se 
reportam ao corpo e se aliam ao consumo de bens e produtos como 
vetores de realização pessoal (SOARES, 2005, p. 45). 

A televisão é apontada no texto como o meio de comunicação de massa que 

exerce maior influência sobre a população e dá visibilidade a essa investimento 

argumentativo trazendo duas citações sobre o tema, finalizando o tópico dessa 

discussão apontando uma mudança de regra no Judô em decorrência da 

transmissão televisiva: 
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Antigamente, os judocas competiam de Kimono branco e o que os 
diferenciava era somente uma faixa vermelha e outra branca, 
definidas por sorteio. No entanto, no final da década de 90, para 
atender aos interesses da mídia televisa, um dos judocas passou a 
vestir branco o outro azul (PARANÁ, 2006, p. 178). 

O Folhas segue apontando os elementos específicos: fundamentos, técnicas 

e golpes. Retoma o espaço designado para a prática, mas agora utiliza outra grafia: 

DO-JO, e sua constituição por tatames – situa as mudanças ocorridas no decorrer 

do tempo. 

Aponta a escala de pontuação ilustrando-a num quadro especificando os 

pontos dos golpes e as respectivas penalidades. O livro ainda demonstra a 

vestimenta do (a) judoca caracterizando como judô-gui, diferindo a nomenclatura 

utilizada em outro momento do texto, bem como chamando a atenção do leitor para 

a representação das cores da faixa (obi) e sua relação com o nível de conhecimento 

e desenvolvimento do judoca. Há ainda um destaque a saudação ao companheiro, 

ao retrato de Jigoro Kano – presente em todas as academias de Judô – e ao sensei, 

que é o professor. 

Dando visibilidade aos fundamentos e técnicas há uma sugestão de site 

para além dos expostos no corpo do livro, havendo uma ênfase na autonomia do 

professor e aluno para outras fontes de pesquisa. O livro dedica três páginas com 

ilustrações, nomes de técnicas e algumas sequências destas. Vale destacar que as 

ilustrações são todas masculinas. 

O Folhas 11 encerra retomando algumas discussões e faz uma analogia ao 

combate/luta e a sociedade capitalista: 

No contexto da sociedade capitalista, os combates são permanentes 
e necessários, sejam eles de ordem social, política ou econômica, 
que demandam a inserção, participação e o engajamento de todos 
na LUTA por uma sociedade mais justa e igualitária (PARANÁ, 2006, 
p. 184). 

Imagem 9 – Imagem utilizada no texto de Introdução ao conteúdo Dança 
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Fonte: Paraná, 2006, p. 186. 

O livro sulista dedica três Folhas para o conteúdo estruturante Dança. Situa 

em seu texto de abertura a notoriedade histórica dessa expressão humana, sua 

relação com a cultura e tradição. 

Afirma a importância de trazer à dança para o contexto escolar, e situa esse 

espaço formativo e os diversos fatores que o influenciam: 

É também no espaço escolar que nós construímos e “escrevemos” a 
nossa realidade de vida, a nossa individualidade e nossas relações 
sociais. Neste processo dinâmico de influenciar e ser influenciado, de 
ensinar e aprender, estão os conhecimentos científicos que cada 
disciplina possui, os quais contribuem com a formação dos 
indivíduos. Dessa forma, uma das disciplinas integrantes do currículo 
escolar é a Educação Física, a qual se propõe a pensar a dança – 
um de seus Conteúdos Estruturantes – sob múltiplos olhares 
(PARANÁ, 2006, p. 187). 

Localiza a pouca valorização da dança no contexto escolar – e quando 

existe, está muito vinculada às datas comemorativas, eventos com a replicação de 
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coreografias prontas - frente à significativa influência das práticas esportivas e situa 

o desafio do livro didático ao tematizar esse conteúdo. 

O Folhas “12 – Quem dança seus males...”, ancora a discussão como a 

dança enquanto reprodutora de modelos; e a dança como produtora de significados. 

O texto começa com um trecho da letra “Cardápio do Amor” de Tati Quebra 

Barraco. Esse é o ponto de partida para a discussão concernente às intenções que 

estão imbricadas nos gestos corporais. E situa: “Todo o gesto expressado por meio 

da dança é carregado de significados, intenções, emoções, técnica e 

espontaneidade, por vezes acontecendo de maneira isolada, outras vezes em 

harmonia [...]” (PARANÁ, 2006, p. 192).  

O texto segue fazendo o recorte para a música e as muitas sensações 

possíveis geradas em cada um, a partir dessa linguagem artística. 

Apresenta as perspectivas de “dança com movimento” – sequência de 

movimentos embalados por um ritmo - e “dança como arte” – que traz elementos da 

dança com movimento e os supera, fazendo da dança uma forma de expressão e 

apropriação do mundo. 

O Folhas enfoca o elemento cultural na influência forte da dança e dos 

ritmos e apresenta um conceito de cultura ancorado em Clifford Geertz para 

respaldar a relação. 

Contextualiza o estilo de vida dos grandes centros urbanos e a conexão 

existente na falta de percepção sobre o próprio ritmo. E situa essa discussão a partir 

de desenvolver o conteúdo dança no contexto escolar. 

O texto dá luz a alguns estilos de dança específicos (axé, rap e funk) e 

aponta: 

[...] Muitas vezes, quando as pessoas estão dançando, acabam se 
preocupando com a execução das coreografias, o que impede a 
reflexão sobre as mensagens veiculadas pelas letras das músicas e 
sobre os movimentos corporais “muitas vezes apelativos”, sugeridos 
nessas coreografias. Não que isto seja um problema, posto que 
neste momento há uma identificação com o grupo e um prazer 
proporcionado pela capacidade de reprodução com o máximo de 
perfeição de tais gestos. Poderá vir a ser um problema se a escola 
não for um local que oportunize a reflexão sobre o significado daquilo 
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que é imposto pela cultura de massa, objetivando atitudes, condutas 
e pensamentos (PARANÁ, 2006, p. 196-197). 

Sobre a passividade e o consumo irrefletido, o texto aponta a lógica da 

indústria cultural, fruto da concepção capitalista. Retoma a música de Tati Quebra 

Barraco e traz a discussão sobre a banalização de alguns comportamentos. 

Há uma discussão ampliada que critica os apelos midiáticos que estão 

imbricados nessas danças prontas. E dá caminhos para pensar e dançar a partir das 

experiências e histórias pessoais. Localiza, ainda, a dança na esfera do movimento 

que pode ser compreendido pela perspectiva biológica, como uma representação de 

um movimento culturalmente construído. 

No segundo tópico do Folhas, situa o lugar da dança na escola: 

A dança, na perspectiva escolar, não objetiva o rendimento técnico, a 
execução perfeita do gesto, mas deve ser vista como elemento que 
contribui para a reflexão e crítica. Isto não significa ser contrário ao 
ensino da técnica ou tão pouco negá-la, não ensinando. É importante 
a aprendizagem das mais variadas possibilidades de movimentos e 
esses também podem ser aprendidos por meio das técnicas. Mas 
também é preciso “ler”, analisar, comentar e criticar as mensagens 
simbólicas, os significados que estão impregnados e permeiam os 
aspectos da dança (PARANÁ, 2006, p. 203). 

Outro aspecto importante levantado pelo Folhas é a ideia entranhada do 

senso comum que dança é coisa de mulher e o desdobramento que segue para a 

discussão de gênero que envolvem essa e outras práticas corporais. Para ilustrar a 

questão é sugerida a apreciação do filme Billy Eliot. 

O Folhas “13 – A influência da mídia sobre o corpo do adolescente” traz a 

construção cultural do corpo, o confronto entre o corpo natural e o corpo social; a 

construção social do corpo; aspectos referentes à moda, mídia e juventude; intitula 

elementos sobre o massacre do corpo; discute as perspectivas do belo; e finaliza 

trazendo os elementos que configuram a dança como conteúdo escolar.  

O ponto de partida da discussão é um texto de Carlos Drummond de 

Andrade sobre estar na moda. No primeiro tópico intitulado “Construção Cultural do 
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Corpo”, há uma ampliação da ótica para pensar o corpo, que extrapola os limites do 

biológico, mas que tem relação direta com o ambiente social e cultural: 

Quando nos propomos a estudar ou discutir o corpo, devemos estar 
conscientes de que o corpo não é meramente um objeto de estudo. 
Ele é um meio de interação com a cultura circundante e, nesse 
sentido, modifica e é modificado pela própria cultura (PARANÁ, 2006, 
p. 215).  

Há ainda, no texto, um quadro que expõe elementos constitutivos que 

confrontam o corpo natural e o social. 

No segundo tópico “Construção Social do Corpo” destaca-se o termo 

juventude e a relação com o capitalismo, ilustrada no seguinte trecho: 

Essa visão de jovem passou a ter uma conotação positiva em todas 
as culturas, transformando os padrões clássico-culturais em padrões 
de juvenização, principalmente sobre o aspecto estético-cultural. O 
jovem passou a ser a referência a ser seguida e criou-se, assim, uma 
cultura de consumo que buscasse ou imitasse a juventude 
(PARANÁ, 2006, p. 216). 

No tópico seguinte “Moda, mídia e Juventude” há a valorização do termo 

moda, a ilustração do exagero que habita a exploração da juventude nos meios de 

comunicação e a mercadorização do corpo (clínicas de emagrecimento, roupas 

esportivas, dentre outros). No contexto da manipulação do ser humano pelo 

capitalismo é apresentada a parábola das Estátuas Pensantes, escrita por Elias. 

No tópico “Indústria da Juventude” é dada mais visibilidade ao incessante 

discurso de combate aos sinais da velhice. O texto discorre sobre a importância de 

assumirmos nossas realidades, nossas vontades e não aquilo o que imposto para 

nós. 

Sobre o envelhecimento, às vezes encarado de forma intolerável, trazemos: 
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O corpo da maturidade, ao apresentar os primeiros sinais de sua 
decrepitude, limitações e perdas, tende a ser excluído, rejeitado, e 
até mesmo abominado. A ideia de degenerescência nos assombra 
cotidianamente, pois um corpo que expõe as marcas de seu 
envelhecimento pode ser “descartado” a qualquer momento ou, 
sistematicamente, no contexto da nossa sociedade. Daí a 
necessidade de dar-lhe forma a partir das formas estabelecidas 
socialmente, ampliando seu “prazo de validade”. Essa torna-se uma 
busca incansável e sem nenhum limite sobre os riscos reais (MELO; 
ANTUNES; SCHNEIDER, 2005, p.95). 

 

 “O Massacre do Corpo”, outro tópico do mesmo Folhas, volta a tematizar 

sobre o culto ao corpo, numa perspectiva de um padrão valorizado e socialmente 

aceito. Essa discussão desemboca no outro tópico, “Mas o que é belo?”, que 

questiona essa noção e dialoga com dois textos/citações a respeito, um de caráter 

filosófico e outro voltado para o esporte. E finaliza com o destaque “A dança como 

Conteúdo Escolar” retomando a importância desse conteúdo para o referido 

componente curricular. 

No Folhas “14 – HIP HOP – Movimento de resistência ou consumo?” há 

menção sobre as raízes do HIP HOP, a entrada do movimento no território nacional, 

e os elementos constitutivos deste. 

No primeiro momento há uma contextualização histórica a respeito do 

movimento. Situa-se os guetos, a discussão sobre direito humanos que acontecia 

nos Estados Unidos e os líderes Martin Luther King e Malcom X, referências nas 

lutas contra a segregação racial e violência para com a população negra daquele 

país. 

O Folhas situa a criação do termo HIP HOP pelo DJ Afrika Bambaataa,, na 

década de 1960, e associa o movimento a pessoas pobres e negras que produziam 

uma cultura popular de resistência. 

Contextualiza-se o movimento HIP HOP também com a guerra do Vietnã, 

fazendo a alusão de alguns movimentos do Break com esse conflito. 

O Folhas aponta a entrada do HIP HOP no Brasil, na época da ditadura 

militar (1964-1985) e situa: 
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Ao ser apropriado pela mídia e transformado em uma cultura de 
massa, o Movimento HIP HOP foi marginalizado e criminalizado, pois 
não era interessante permitir que um grupo de pessoas 
disseminassem um discurso crítico sobre a realidade social 
(PARANÁ, 2006, p. 231). 

No tocante aos movimentos sociais há uma menção ao Folhas “Movimentos 

Sociais”, do Livro Didático Público de Sociologia. E reforça a imagem que a mídia 

transmitia, ainda é atual: “[...] o movimento HIP HOP se constituía por criminosos, 

bandidos, assassinos e usuários de drogas” (PARANÁ, 2006, p. 231). 

Para ilustrar o que discurso, o texto traz trechos de reportagem sobre o HIP 

HOP na década de 1990. A partir destas é destacada a discussão sobre ideologia e 

indústria cultural. 

No tocante a Metodologia, partimos do pressuposto que “ensinar não é 

transferir conhecimento - não apenas precisa ser apreendido por ele e pelos 

educandos nas suas razoes de ser - ontológica, política, ética, epistemológica, 

pedagógica, mas também precisa ser constantemente testemunhado, vivido” 

(FREIRE, 1996, p. 27). 

Assim, para o conteúdo Esporte, por exemplo, são utilizadas várias 

abordagens metodológicas. No Folhas 1 temos: Júri simulado; Organização de um 

campeonato na comunidade escolar; Organização de jogos masculino e feminino; 

Pesquisa sobre distribuição salarial dos jogadores; Debate referente à pesquisa 

sobre distribuição salarial dos jogadores e construção de um quadro comparativo; e 

uma atividade para vivenciar as vendas e trocas dos jogadores a partir do jogo de 

futebol. 

No Folhas 2 encontrou-se: Pesquisa nos meios de comunicação da grade 

horária da programação para identificar o percentual de tempo destinado ao esporte; 

Elaboração de um painel a partir da pesquisa sobre a grade horária da programação 

e listagem de atletas que já haviam feito comerciais de algum produto na televisão - ; 

Debate sobre a popularidade do voleibol e a relação de consumo de produtos 

específicos. Essas duas últimas possibilidades metodológicas consistem em 

pesquisa e uma atividade, respectivamente, que merecem destaque: 
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Pesquisa – 1. Consulte, nos meios de comunicação (jornal, rádio e 

televisão), a grade horária da programação e observe o percentual 
que cada emissora destina ao esporte. Em seguida, some o 
resultado total de todos os meios de comunicação que encontrou, 
transforme em minutos. Pesquise ainda quanto tempo custa um 
minuto de propaganda na televisão. Depois reflita e responda: por 
que tanto tempo é destinado ao esporte? Terá esse fato alguma 
relação com os problemas sociais que o nosso país possui? Que 
papel teria o esporte neste contexto? O de propaganda comercial ou 
ideológica? (PARANÁ, 2006, p. 39). 

Atividade – 2. Exponha as informações em edital escolar ou elabore 

um painel. 3. Liste os atletas que você se lembre de já terem feito 
comerciais anunciando algum produto na televisão. Depois, comente 
qual sua opinião a este respeito (PARANÁ, 2006, p. 40). 

 

Essas propostas instigam aos alunos e alunas perceberem a relação entre o 

esporte de rendimento e o mercado. Nesse sentido, trazemos: 

Evidente que, no que diz respeito ao esporte de alto rendimento, não 
é possível negar que o/a atleta é um/a garoto/garota-propaganda de 
logomarcas que sustentam esta poderosa indústria do 
entretenimento contemporâneo: o esporte de alto rendimento e/ou 
espetáculo. Como também não dá para negar o forte apelo e a 
enorme influência destes heróis modernos na vida cotidiana 
(SOARES, 2005, p. 53). 

Segue com a sugestão de contemplação de uma partida de voleibol, ou 

cenas de jogo, disputado com as regras anteriores, debate comparativo entre as 

regras antigas e atuais e jogo, a partir de um festival, à moda antiga com 

possibilidade de regras flexíveis; Festival de voleibol, em seguida, com a regra atual 

e elaboração de um relatório a partir de questões definidas; debate acerca dos dois 

festivais. 

No Folhas 3 as estratégias utilizadas foram: construção de texto; pesquisa 

em grupo acerca de uma modalidade esportiva buscando sua origem e evolução, 

ressaltando quando passou a ser uma modalidade praticada profissionalmente – 

caracterizando como olímpica ou não –, assim como perceber a influência das 

diversas instituições com o fenômeno esporte; construção  e apresentação de um 

painel demonstrando os principais dados na pesquisa sobre a modalidade esportiva, 
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e construção de um texto escrito a partir do que julgou mais importante nos outros 

trabalho da turma; Pesquisa sobre os atletas que são credenciados na CBF e quais 

os jogadores que têm mais visibilidade, comparação a diferença salarial de um atleta 

de renome internacional, com um jogador em início de carreira num clube qualquer 

da primeira divisão do futebol nacional, construção de comentário crítico acerca da 

pesquisa; Emissão de parecer sobre a profissionalização do esporte, e  a influência 

dos meios de comunicação no esporte; Debate sobre a mídia nas práticas 

esportivas; Pesquisa sobre formas de controle social além da mídia e  parecer se 

deve haver ou não alguma forma de controle social; Pesquisar sobre o cenário 

político e econômico que envolvia o país no período que antecedia a Copa de 1970 

e influências da política nacional; Vivencia do “Handebol cooperativo”. 

Para o conteúdo Jogo são utilizadas várias metodologias que contemplam 

as três dimensões do conteúdo. No Folhas 4 foram sugeridos: uma minicompetição 

de um esporte que seja de conhecimento geral com  regras claras que não possam 

ser alteradas,  arbitragem , prêmio para os campeões e  inscrição prévia  obrigatória; 

pesquisa sobre a competição para investigar pontos positivos e negativos do formato 

proposto, confecção painel com o retrato escrito da competição com divulgação para 

todos os envolvidos, e debate, com o grande grupo, sobre situações de competição 

que ocorrem nas relações sociais; Leitura de texto e escrita do ponto de vista 

individual acerca da competição; Entrevista com os colegas sobre competição (nas 

aulas de EF, outras disciplinas, na escola, etc.) e confecção de um relatório geral 

sobre o tema; Vivência do jogo cooperativo Pessoa para Pessoa ; Vivência do jogo 

O Barco Cooperativo.  

No Folhas 5 encontramos a elaboração de um jogo voltado para a cidadania 

a partir de estações. 

Para o conteúdo Ginástica são observadas variadas metodologias. No 

Folhas 6: Pesquisa sobre o modelo de padrão corporal apresentado hoje pelos 

meios de comunicação de massa, estabelecer relação com o código de civilidade na 

Europa do século XIX no que diz respeito à ginástica e, construção e socialização de 

um painel com a referida pesquisa; Confecção de material e vivência do 

malabarismo; Vivência de outras formas de malabarismo; Pesquisa sobre o histórico 

dos malabares e alguma relação com o surgimento do circo, culminando num 

quadro comparativo; Discussão sobre artistas que fazem malabarismo nos 



117 
 

semáforos (ressignificação dessa cultura popular e aspectos políticos, econômicos e 

socioculturais dessa prática); Vivências de movimentos ginásticos (rolamento para 

frente, rolamento pra trás, parada de três apoios, roda ou estrela e exibição 

acrobática); Representação de um dos cinco palhaços que foram categorizados no 

texto; debate sobre as diversas formas de preconceitos, a partir da prática 

profissional do palhaço e montagem de um quadro expositivo; júri simulado.  

No Folhas 7, as metodologias utilizadas foram: Pesquisa e apresentação 

acerca das características e os exercícios dos diferentes métodos ginásticos; 

pesquisa sobre as variações de ginástica, demonstrando os exercícios de cada uma 

delas, construção de texto ou debate com a turma sobre a relação entre a prática de 

ginástica de academia no modelo contemporâneo com a ideia de “educar e cuidar 

do corpo” no século XXI. 

No Folhas 8, tem-se: Pesquisa sobre saúde (expectativa de vida há 30 anos 

e atual e principais causas de morte, checar as políticas públicas que acontecem na 

cidade e preocupam-se em oferecer maneiras diversificadas de práticas esportivas 

que atendam a população como um todo); Debate; construção de um painel, com 

recortes de revistas que trazem receitas milagrosas para ficar em forma, escrita de 

uma crítica individual a partir dos painéis para dois produtos que apresentam 

resultados diferentes à obtenção do corpo perfeito, discussão sobre ídolos 

esportivos; Leitura da música “Sem saúde”, pesquisa sobre saúde pública no Brasil 

e, comparação os fatos encontrados na pesquisa com o apontado na letra da 

música; Trabalho em grupo a partir de temas da cultura corporal com pesquisa sobre 

sua origem, evolução histórica, aspectos biológicos e interferência política, além de 

exposição e atividade prática. 

No Folhas 9 é explorado: Vivência da ginástica geral; pesquisa sobre atletas 

da ginástica artística (treinamentos, lesões e tratamentos, relação entre atleta de 

rendimento e saúde); vivência da “casa de espelhos”; listagem de atividades de 

ginásticas que podem ser realizadas de forma gratuita e fotografia de  cenas do 

cotidiano que representem formas de se exercitar ou realizar atividades físicas; 

reflexão sobre as diferentes formas de ver os corpos e seus significados através de 

atividade coletiva de desenho, corte e colagem, reflexão sobre as diferentes formas 

de ver os corpos e seus significados. 
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O Folhas 10, referente à Capoeira, contempla diferentes metodologias que 

abarcam as dimensões atitudinais, conceituais e procedimentais do conteúdo: 

Contemplação da imagem “Jogar Capoeira” e pesquisa em que contexto sócio 

histórico esse quadro foi pintado, e a ligação com o surgimento da capoeira; 

discussão sobre técnicas utilizadas por Rugendas; confecção de Berimbau; 

explicação sobre o gingado e a expressão corporal, harmonia entre o toque do 

berimbau e os movimentos, e semelhança com ginástica; pesquisa in loco sobre as 

condições da prática da capoeira hoje e o que difere de antigamente. 

O Folhas 11, referente ao Judô, as metodologias foram: debate acerca das 

lutas, as características da prática; visitar uma academia de judô, entrevista para 

identificar os alunos da escola que praticam lutas, apresentação e comparação de 

resultados; um torneio, simulando uma competição oficial com pesagem, divisão por 

categorias, por faixas, divisão por sexo e construção de texto a respeito de questões 

relevantes sobre essa vivência; construção e apresentação de um cartaz sobre o 

esporte-espetáculo. 

As metodologias contidas no Folhas 12 são diversificadas, iniciando com 

uma atividade que sugere experimentar novas possibilidades de movimento frente à 

uma coreografia já conhecida e ao término dessa experiência pede-se a construção 

de um texto com no mínimo 15 linhas, descrevendo aquilo que foi entendido sobre a 

música. 

Há a possibilidade de um debate que se inicia com a pesquisa envolvendo 

pessoas mais velhas – que tenham a idade dos avós dos estudantes – da família ou 

da comunidade acerca da dança, como por exemplo, o estilo de dança mais 

praticado, espaços destinados para essa prática corporal entre outros. Após o 

levantamento desses dados a turma deve ser dividida em três grupos em que um 

grupo defenderá a ideia da dança como manifestação cultural, um grupo que será 

contrário a essa ideia, e o terceiro grupo será mediador das discussões, sendo 

solicitado a cada grupo a utilização do gesto, do movimento, para a defesa dos seus 

posicionamentos. 

Outra atividade desse Folhas se debruça sobre a leitura de sinopses de 

filmes e discussão em pequenos grupos, com a exposição dos consensos e conflitos 

assim como o confronto dos filmes com a realidade. Há ainda uma proposta de 

mostra de dança para a turma com pontos específicos de sugestão; Uma pesquisa 
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que orbita em torno de um estilo de dança, a partir de uma escolha pessoal, que 

solicita uma identificação imagética que facilite a melhor compreensão, e convida 

para experimentar as possibilidades de movimento daquele estilo específico, seja 

individual, em duplas ou pequenos grupos. Ao término dessa etapa sugere-se a 

criação de uma sequência de movimentos para que os colegas tentem copiar; Esse 

Folhas encerra trazendo um debate sobre os elementos discutidos, vivenciados e 

aprendidos da dança. 

Para exemplificar uma metodologia em que foram identificadas as três 

dimensões do conteúdo, trazemos: 

Pesquisa – 1. Escolha um estio de dança. Vamos fazer uma 
pesquisa em relação à cultura na qual este estilo está inserido, como 
foi a origem desse estilo, se existem filmes, fotos ou textos que 
possam contribuir para um melhor entendimento e visualização dos 
movimentos. Esse estilo escolhido sugere algumas possibilidades de 
movimentos, mas quais seguem em um determinado ritmo, então, 
experimente movimentando-se a marcação do tempo deste ritmo. 
Utilize instrumentos musicais, que podem ser construídos 
artesanalmente com materiais alternativos. A partir da utilização 
desses instrumentos musicais, experimente as diversas 
possibilidades de movimentos, de forma individual, em duplas, ou em 
grupos maiores, lado a lado, frente a frente, juntamente com o ritmo. 
Faça uma enquete na turma e verifique se é possível identificar 
aqueles que têm mais domínio da dança, compartilhe o resultado 
com seus colegas. Crie uma sequência de movimentos, para que os 
colegas tentem copiar, a intenção é que todos vivenciem o máximo 
possível de variações sem se preocupar com a perfeição dos gestos 
(PARANÁ, 2006, p. 208).  

O Folhas 13 inicia suas possibilidades metodológicas com uma pesquisa a 

respeito das diferentes formas e tratamentos relacionados ao corpo no decorrer da 

história da humanidade, em pequenas equipes pede-se a elaboração de um painel 

como produto e guia de discussão da pesquisa. Na sequência tem-se uma atividade 

que solicita a escritura de um texto individual sobre a relação entre moda, mídia e a 

prática de atividades físicas, a partir da influência do capitalismo sobre as referidas 

práticas, ao término é sugerido o confronto com colegas do sexo oposto e solicita-se 

um relatório sobre as diferentes visões expressadas.  
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No decorrer do Folhas há uma atividade referente à uma letra de música que 

provoca a opinião do estudante sobre a temática, depois há a solicitação de uma 

pesquisa sobre músicas que tematizam a influência a mídia na sociedade e a 

construção de um texto comparativo entre essas músicas e o atual contexto sócio 

histórico. 

Há uma provocação em forma de atividade que questiona o que é ser jovem 

e a orientação de diálogo com uma pessoa idosa sobre o mesmo tema, além de 

outros questionamentos que perpassam a moda e mídia. 

No decorrer do tópico há uma pesquisa, que pode ser realizada 

individualmente ou em pequenos grupos, a ser realizada a partir de capas de revista, 

fotos em jornais e campanhas publicitárias que orienta a montagem de um painel 

ilustrativo com um texto crítico a respeito da indústria da juventude. 

Há ainda uma atividade que consiste em assistir ao filme “Um homem 

chamado cavalo” (A Man Called Horse) que sugere a análise e discussão sobre o 

trato com o corpo. Para além disso, sugere junto à disciplina de Filosofia pesquisar o 

conceito de beleza a partir de diferentes culturas, a etapa seguinte dessa atividade é 

a orientação para uma Gincana de habilidades que perpassam por provas de canto, 

“esquete”, prática esportiva, imitação ou mímica. 

A última estratégia metodológica do referido Folhas é uma atividade que 

solicita a escolha de uma música da moda e a crítica da letra a partir de um painel 

que irá nortear a discussão sobre a construção do corpo. 

No que tange as estratégias metodológicas, o Folhas 14 inicia sua 

abordagem com uma pesquisa referente ao contexto histórico-social e cultural do 

E.U.A na segunda metade do século XX, e os ícones Martin Luther Kink, Malcom X 

e os Panteras Negras e sobre a relação destes com a luta social e o surgimento do 

movimento Hip Hop. Há a orientação de entrevista com pessoas e grupos 

simpatizantes do Hip Hop e a construção de um cartaz a respeito. 

A posteriori sugere-se uma discussão da turma a partir do Hip Hop a partir 

de um movimento de resistência e o Hip Hop deve seguir a lógica de consumo. Em 

outro momento há a solicitação de uma pesquisa em diversas mídias sobre o tema, 

Hip Hop, e a escrita de um texto comparando diferentes pontos de vista e a sua 

opinião discente sobre o assunto. 
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Outra abordagem metodológica é o exercício de ouvir a música “A vida é 

desafio” de autoria do Afro-x e cantada pelo grupo Racionais MC’s e discutir na 

turma temas como a violência, luta de classes e questões de gênero. No mesmo 

âmbito, há uma atividade que instiga a criação de um RAP e guia os elementos 

básicos desse estilo musical. 

Outra estratégia identificada é a apreciação do filme “Entre Nessa Dança: 

Hip Hop no pedaço (You got Served)” e a discussão de elementos pertinentes, 

assim como a sugestão de apresentação destes em forma de dança, no caso, o 

Break ou mesmo o Teatro. Nessa atividade ainda há a sugestão de convidar um 

grupo de dança ou colegas para apresentar movimentos básicos do Break. 

Finalizando a temática, há uma atividade de organização de evento que 

contemplar os 4 elementos do Hip Hop, podendo ser estendido ao Street Ball, o 

Skate. 

As diversas propostas metodológicas encontradas no livro didático público  

paranaense corroboram para a compreensão crítico-superadora da Educação 

Física: “A aula, nesse sentido, aproxima o aluno da percepção da totalidade das 

suas atividades, uma vez que lhe permite articular uma ação (o que faz), com o 

pensamento sobre ela (o que pensa) e com o sentindo que ela tem (o que sente)” 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.87). 

É evidenciado a proposição da leitura da realidade, há uma intencionalidade 

de vivenciar e discutir as práticas corporais num sentido mais amplo, fazendo 

parcerias com outras áreas do conhecimento, mas essencialmente buscando 

ampliar o olhar da classe trabalhadora, estabelecendo relações com projetos 

políticos de mudanças sociais. 

As propostas de avaliação encontradas no decorrer do livro são mais 

voltadas para os avanços processuais dos estudantes, muito comum em várias 

sugestões de debates, confronto dos achados encontrados em pesquisas, que só 

são possíveis de serem feitos a partir da apropriação de conhecimentos específicos, 

bem como produções textuais.  

Essa compreensão é congruente com a advogada pelo Coletivo de Autores 

(1992), que tece pertinente críticas à avaliação tradicional da escola: “A avaliação do 
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processo ensino-aprendizagem é muito mais do que simplesmente aplicar testes, 

levantar medidas, selecionar e classificar alunos” (p.98). 

Para ilustrar essa constatação, trazemos essa atividade que contempla as 

três dimensões do conteúdo do Folhas 2 - A relação entre a televisão e o voleibol no 

estabelecimento de suas regras , especificamente no tópico “Voleibol sob uma nova 

roupagem” (conceitual no que compete ao conhecimento necessário saber o que 

caracteriza o voleibol, compreender a diferença que as regras sofreram ao decorrer 

do tempo, ter uma breve noção de organização de como fazer um festival; 

procedimental pois visa a vivência corporal da referida modalidade; e atitudinal pois 

o formato e o encaminhamento do festival imbrica valores, perspectivas de 

condução e regulação): 

 

Atividade – 1. Agora, organize um novo festival de voleibol em sua aula de 

Educação Física, mas, desta vez, seguindo a regra atual. Depois, elabore 

um relatório em seu caderno observando as seguintes questões: a) Quanto 

tempo durou a aula? b) Qual dificuldade foi encontrada durante o jogo? c) 

Quais foram as principais semelhanças e as principais diferenças da parte 

com as regras “antigas”, e da partida com as “novas” regras? (PARANÁ, 

2006, p.45). 

  

 É possível constatar também uma perspectiva de avaliação diagnóstica, no 

Folhas 3 – Eu faço esporte ou sou usado pelo esporte? : “Atividade – Escolha um 

esporte qualquer e escreva, em aproximadamente 15 linhas, tudo o que você sabe 

sobre ele: surgimento, evolução, regras, curiosidade, entre outros” (PARANÁ, 2006, 

p.50). 

Para exemplificar uma das várias sugestões de debate abordadas, trazemos 

essa sugestão de debate encontrada no Folhas 12 – Quem dança seus males...: 

Debate – Discuta com seus colegas as dificuldades e proponha 

alternativas para solucionar os problemas encontrados. Avalie qual 
foi o seu sentimento ao experimentar esses movimentos. Quais 
foram os movimentos que você conseguiu realizar durante a aula? 
Como? Vamos relembrar o exercício que fizemos anteriormente em 
relação à leitura atenta da letra da música. Como é possível 
expressar todas as essas questões utilizando a dança como 
linguagem? (PARANÁ, 2006, p. 209). 
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O LIVRO DIDÁTICO DE JOÃO PESSOA EM ANÁLISE 

 

 

No que compete a Matriz Teórica o livro didático de João Pessoa, já no seu 

prefácio, aponta com clareza a tendência pedagógica escolhida para pensar a 

Educação Física na construção do seu texto, e como pensa esse componente 

curricular na escola. 

Por que cultura corporal como objeto? Por que o que entra na escola 
como componente curricular é a produção social da humanidade 
acumulado historicamente nas relações de produção da vida. 
Portanto, a Educação Física trata na escola do que a humanidade 
acumulou nas suas relações de produção e reprodução da vida que 
lhe dão sentido e significado histórico (JOÃO PESSOA, 2012, p. II). 

A partir da pedagogia histórico-crítica e metodologia crítico superadora 

defende os aspectos culturais envolvidos nas diversas práticas corporais, que 

superam o naturalismo, imbricadas de sentidos e significados, que nos permitem 

constatar e explicar o real, além de ampliar os conhecimentos, oportunizando a 

instrumentalização, análise, síntese como até a criação de novos elementos da 

cultura corporal. 

O livro aponta que a escola deve elevar a capacidade teórica dos estudantes 

no campo da cultura corporal, dando consequência pragmática a premissas teóricas 

e aponta objetivos para a Educação Física dar conta no ambiente escolar: “Ampliar 

nossos conhecimentos, nos instrumentalizar, analisar, sintetizar e criar elementos 

novos da cultura corporal” (Ibidem, p. 2). 

Para o município de João Pessoa, a organização dos conteúdos encontra-

se na estrutura de capítulos, apresentado no roteiro do sumário da seguinte 

maneira: Capítulo 1 – O jogo e seus signos sociais; Capítulo 2 – Esporte: a prosa e a 

poesia no futebol; Capítulo 3 – Uma viagem pelo mundo chamado dança; e Capítulo 

4 – A prática corporal da ginástica escolar. 
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Imagem 10 – Imagem utilizada na abertura do capítulo referente ao conteúdo Jogo 

 

Fonte: João Pessoa, 2012, p.1. 

Iniciando o livro há o capítulo referente ao conteúdo Jogo, como ilustra a 

imagem acima, apontando já no seu título a relação com os signos sociais.O livro 

didático público de João Pessoa começa destacando o Jogo como parte da história 

da humanidade e elemento da cultura de diversos povos, situando duas citações 

diretas, Coletivo de autores e Huizinga, sobre a temática. E aponta: 

Jogo é toda atividade praticada de forma descontraída, natural, 
divertida, prazerosa e espontânea, e cujas regras são construídas de 
acordo com seus costumes, cultura, vontade e meio social em que 
seus praticantes estão inseridos (JOÃO PESSOA, 2012, p. 3). 

Avança na discussão apontando o Jogo como conteúdo fundamental nas 

aulas de Educação Física e elege alguns pontos que justificam essa importância. Na 

sequência expõe mais três citações diretas a respeito do conteúdo, tornando o texto 

com o cunho bem acadêmico, talvez distante da linguagem utilizada para alunos e 

alunas do Ensino Fundamental, público a qual o livro é destinado. 
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Valorizando “a liberdade que os alunos tem para recriar a prática cotidiana 

das atividades” (JOÃO PESSOA, 2012, p. 4), o texto traz um texto destinado o (a) 

professor (a)  para a seleção dos conteúdos, a partir de uma citação do Coletivo de 

Autores. 

Outro ponto que chama atenção no texto é a valorização da escola como 

espaço para as atividades lúdicas. Porém há um trecho muito reducionista para 

argumentar a mudança nos hábitos de brincar e jogar das crianças, a saber: 

[...] Com efeito, as crianças de hoje não brincam ou jogam nas ruas 
como faziam antigamente, pois os pais, por medo da violência e, por 
conseguinte, por motivo de segurança, muitas vezes privam seus 
filhos dos conhecimentos e vivências proporcionados por alguns 
jogos e brincadeiras (JOÃO PESSOA, 2012, p. 5). 

João Batista Freire, estudioso do jogo, discute que a escola muitas vezes 

ignora esse conteúdo, e quando o contempla, geralmente é numa perspectiva 

utilitarista. Nesse sentido, trazemos o contraponto: 

 

É comum ocorrer na escola, sentindo-se incompetente para esinar 
matemática, história ou português, sirvar-se do jogo para camuflar 
seus conteúdos. Uma vez que a sala de aula torna insuportável o 
ambiente de ensino, porque não sabe tratar criança como criança, 
nem adolescente como adolescente, acaba recorrendo ao jogo para 
criar um clima agradável e motivador. O jogo passa a ser, então, 
apenas um veículo através do qual se altera a metodologi do enfado 
comum da aula (FREIRE, 2005, p.107). 
 

 

Finalizando esse tópico de discussão mais introdutório, o texto convida a 

realização das atividades sugeridas pelo livro para o exercício de conhecimento de 

mundo. E aponta a colaboração coletiva para esse entendimento: “Para isso não 

estaremos a sós, pois contamos com nossos colegas de sala, além, é claro   do 

“nosso querido (a) professor (a)” (JOÃO PESSOA, 2012, p. 5). 

Vale destacar a ingenuidade, ou romantismo na adjetivação do professor. 

Apesar de poder haver relações relações de empatia e carisma entre professores e 
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alunos não podemos generalizar que todos os docentes sejam queridos. Nesse 

sentido, esse trecho do texto – especificamente o adjetivo -  parece ser inadequado.  

Por ser destinado a alunos mais jovens, o livro opta por discutir inicialmente 

a relação entre jogo e brincadeira, questionando suas aproximações e possíveis 

distanciamentos. As manifestações são consideradas inerentes de qualquer ser 

humano e há a exemplificação de vários jogos/brincadeiras como é retratado no 

corpo do texto. 

Há uma caracterização , através de citação direta, do elemento lúdico – 

presente nas manifestações supracitadas. O texto segue carregado de informações 

que orbitam em torno de elementos que são potencializados no exercício de jogar, 

discussão que parece ser muito mais destinada , ou pelo menos convidativa, aos 

docentes que propriamente aos alunos. 

A discussão ainda aborda a aproximação entre os jogos e as relações 

sociais e de poder, trocas, bem como entendimento e repeito às regras. Há uma 

citação de Piaget para ilustrar o jogo, de acordo com o texto, enquanto possibilidade 

de conhecimento: “Segundo Piaget (1967), ‘o jogo não pode ser visto apenas como 

um divertimento ou brincadeira para desgastar a energia, pois ele favorece o 

aprendizado [grifo nosso] cognitivo, afetivo, social e moral’” (JOÃO PESSOA, 2012, 

p. 8). 

O tópico segue com outras informações de cunho explicativo entre o jogo e a 

brincadeira numa perpestiva de benefícios sociais, cognitivos e psicológicos. A 

inferência que fazemos é de uma leitura enfadonha para alunos e alunas desse nível 

de ensino, uma leitura mais interessante, ou pelo menos mais adequada, para 

docentes. 

Antes das propostas metodológicas de abordar o conteúdo, ainda há a 

conceituação entre jogo e brincadeira a partir do dicionário Aurélio, busca que 

poderia ser feita pelos próprios alunos. 

No decorrer do capítulo há um destaque para os jogos eletrônicos e os jogos 

populares. Inicia-se com a provocação sobre o vídeo game ser ou não conteúdo das 

aulas de Educação Física na escola, nesse composição o livro relata os conteúdos 

do componente curricular. 
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Calma amiguinhos, vamos responder devagar! Em primeiro lugar, os 
conteúdos que fazem parte da disciplina de educação física são: 
dança, esporte, ginástica, lutas, mímicas, jogos, entre outros! Hum... 
se os jogos fazem parte da educação física, podemos trabalhar com 
o vídeo game? Podemos, sim, mas temos que saber tratar esse 
conteúdo antes de trazê-lo para a nossa aula. E como fazer isso? 
(JOÃO PESSOA, 2012, p. 12). 

O texto segue apontando os critérios de seleção de conteúdo sugerido pelo 

Coletivo de Autores, segue numa perspectiva de citação direta e não relaciona à 

linguagem escrita dos estudantes de formação básica, sem considerar que são 

elementos de conhecimento pertinentes aos professores, incorporando  a 

fundamentação teórica do livro ao texto. E é a partir dessa argumentação que se 

inclue o vídeo game como possibilidade de conteúdo na Educação Física. 

Há informações relativas ao vídeo game, sua caracterização, interatividade e 

outros elementos ilustrativos. O destaque é feito para a citação utilizada para 

referenciar esse trecho, de caráter indireto a partir de uma fonte de pesquisa pouco 

confiável, mas de fácil acesso, a WIKIPÉDIA. Com amplo acesso pela a internet, o 

site da WIKIPÉDIA traz informações sobre inúmeros temas, pensadores, 

personalidades, entre outros, o descrédito que se tem da página gira em torno da 

sua edição, pois qualquer pessoa conectada à rede pode alimentar a página, dessa 

forma não há como certificar se as informações são corretas e/ou verdadeiras. 

Sobre os jogos eletrônicos ainda se estabelece clareza ao grau de 

proximidade com o real e aponta: “Os vídeos são cada vez mais reais, copiam jogos 

que fazem parte dos nossos signos sociais – como o futebol, a dama, o xadrez, o 

bilhar, entre outros – atribuindo-lhes novos sentidos” (JOÃO PESSOA, 2012, p. 13). 

O texto ainda menciona as LAN HOUSES e aponta que os jogos eletrônicos 

apresentam diferentes tecnologias, formas de jogar e a interferência nas regras de 

convivência com amigos e família. Alerta inda que todo conhecimento é importante, 

entretanto aponta que o conhecimento advindo do mundo virtual não substitui a 

escola, nem os professores, de acordo com o livro, responsáveis por dar sentido e 

significado ao conhecimento. 

No contraponto da discussão é dado luz aos jogos populares e suas 

características: 
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Os jogos populares são aqueles que estão na memória de todos e 
que ainda podemos ver nas ruas, nas praças, nos parques, nas aulas 
de educação física. Materializam-se na amarelinha, no pega-pega, 
no pique-esconde, no vivo-morto, no barra-bandeira, no baleado e 
inúmeras outras brincadeiras (JOÃO PESSOA, 2012, p. 14). 

Após situar os jogos populares há uma relação entre estes e os jogos 

eletrônicos, afirmando que uma preferência das crianças aos eletrônicos em 

detrimento a não necessidade de sair de casa, ou outro jogador, bem como a 

apropriação dos jogos populares seres , na maioria das vezes, aprendida através da 

tradição. 

Há uma ênfase sobre a submissão de extenuantes jornadas de trabalho 

vividas pelos pais, a ampliação das cidades e o perigo que essa expansão agrega 

corroborando para reforçar a argumentação da preferência pelos jogos eletrônicos. 

Essa relação parece possível, entretanto há de se relativizar os preços de 

mercado dos jogos eletrônicos, muitas vezes pouco possíveis para algumas 

parcelas da população, devido ao seu caráter oneroso. Acreditamos que essa 

relação não pode ser encarada numa perspectiva de causa-efeito, primeiro pelo 

espectro de abrangência e a relação não-linear entre ausência dos responsáveis e 

ampliação do aumentar o ato de jogar algum tipo de jogo eletrônico. 

O referencial teórico aparece novamente no corpo do texto, numa citação 

direta do Coletivo de Autores no que compete ao acesso ao conteúdo. Trecho 

totalmente direcionado para os docentes. 

O texto finaliza a discussão sobre a temática advogando que há espaço para 

os dois tipos de jogos nas aulas de Educação Física, tendo em vista que são 

elementos da nossa cultura corporal. Aponta a necessidade de se conhecer o jogo, 

relacionando com o momento social, econômico e cultural do país e do mundo e a 

importância de recriá-lo a partir das experiências pessoais. 

No desfecho da discussão traz um “Se liga aí...”, destinado aos “fanáticos por 

jogos eletrônicos”,  em que lista: 

 Jogos violentos podem incentivar o comportamento agressivo; 
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 Os jogos eletrônicos fazm com que a pessoa deixe de ser mero 
espectador da violência, pois são projetados para que se participe 
nela; 

 Para os mais impressionáveis, pode ficar difícil distinguir a 
realidade da fantasia; 

 Com um vício, os games podem levar o jogador a negligenciar 
obrigações e relacionamentos importantes; 

 Os jogos podem tomar tempo que a criança deveria gastar em 
outras atividades importantes , como estudar, interagir com os 
outros e participar de brincadeiras que estimulam a criatividade; 

 Olhar muito tempo para uma tela pode causar fadiga visual; 

 Falta de exercício, um possível resultado de se jogar muito vídeo 
game, pode causar obesidade, problemas posturais e lesões por 
esforços repetitivos (LER); 

 Os jogos eletrônicos podem consumir seu tempo e seu dinheiro 
(JOÃO PESSOA, 2012, p. 16). 

 

Essa lista aponta para o leitor vários elementos que não são exclusivos dos 

jogos eletrônicos. Alguns jogos populares, inclusive , podem ser agressivos. Por 

exemplo o jogo do baleado, também conhecido como queimada, em que o objetivo é 

atingir o adversário acertando-o com uma bolada. Em relação à fantasia, jogos que 

envolvem mímica, dramatização têm esse elemento muito presente. Seguindo a 

mesma linha de pensamentos, temos vários jogos podem gerar vício, entre eles, 

destacamos os jogos de azar – bingo, baralho, entre outros – inclusive podendo 

consumir dinheiro e tempo, aspecto também pontuado para os jogos eletrônicos. 

Esses elementos apontam que essa síntese expressa no “Se liga aí” é bem 

questionável. 

Finalizando o conteúdo jogo encontra-se um tópico dedicado aos jogos 

cooperativos. Há uma definição ancorada por alguns citações de Brotto, autor que 

escreveu vários textos sobre a temática, assim como um breve histórico sobre o 

tema. 

O destaque importante que o texto faz é a relação entre os jogos 

cooperativos, a cultural ocidental, o individualismo e a competição exacerbada. 

Nesse sentido, tem-se: 

[...] Dessa maneira, o jogo cooperativo contrapõe-se a essa 
competitividade evidenciada pela sociedade capitalista, em que o 
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fenômeno da competição se reproduz em vários setores da vida 
social. No jogo cooperativo ocorre o favorecimento à promoção da 
autoestima e à potencialização de valores e atitudes que colaboram 
para a melhoria da sociedade, como a solidariedade, a confiança e o 
respeito mútuo (JOÃO PESSOA, 2012, p. 21). 

Imagem 11 – Imagem utilizada na abertura do capítulo referente ao conteúdo 

Esporte 

 

Fonte: João Pessoa, 2012, p.26. 

Em relação ao conteúdo Esporte, há uma ênfase exclusiva ao futebol, este 

que é discutido a partir da analogia aos gêneros textuais prosa e a poesia, com suas 

características lógica e racional e, emocional e pessoal, respectivamente. Traz ainda 

outro tópico referente ao mesmo conteúdo, onde elenca elementos do futebol 

feminino – de forma geral e específica da Paraíba – e, retrata um pouco da história 

do futebol paraibano. 

Sabendo da importância do futebol na vida da maioria dos brasileiros e 

brasileiras, trazemos a discussão de Daolio (2006) para o tema: 

A capacidade que o futebol tem de paralisar o país em dias de jogos 
de Copa do Mundo; o fato de uma grande quantidade de veículos da 



131 
 

impressa cobrir semanalmente jogos de futebol por todo o país; o 
menino que, ao nascer, já recebe um time de futebol pelo qual 
torcerá a vida inteira; a grande quantidade de obras artísticas, de 
cinema, teatro, pintura, música, etc., que retratam o futebol. Todos 
esses fatos nos permitem pensar que o futebol é mais do que um 
simples esporte, com regras, técnicas e táticas (DAOLIO, 2006, p. 
116).  

Entendemos a representatividade dessa prática corporal para a área da 

Educação Física, bem como para os hábitos de movimento do povo brasileiro. 

Entretanto, há de se destacar a redução do conteúdo esporte a apenas ao futebol, 

deixando a parte muitas outras manifestações esportivas importantes e amplamente 

praticadas é fazer um recorte muito perigoso para discutir o conteúdo esporte. 

O capítulo inicia questionando o leitor sobre a diferença entre a prosa e a 

poesia e situa o futebol como esporte de grande representatividade cultural para o 

Brasil, bem como o feito da seleção brasileira ser pentacampeão mundial. Além 

disso, destaca alguns dos nossos jogadores, mundialmente conhecidos, como 

difusores do “futebol-arte”. 

Há uma referência há Pasolini, poeta e cineasta italiano sobre o perfil das 

seleções brasileira e italiana, considerada poesia e prosa, respectivamente, que 

disputaram as copas de 1970 (disputada no México) e 1982 (disputada na Espanha), 

bem como demonstra os pôsteres e mascotes desses eventos. 

Reconhecendo a presença da poesia, arte e música nas disputas das Copas 

do Mundo, o texto faz um contraponto a esses elementos, evidenciando a Copa de 

1970 e a ditadura militar que começava em 1964 no Brasil. E faz a seguinte 

afirmação: 

Infelizmente, os militares aproveitaram a Copa para fazer 
propaganda política. Enquanto matavam ou torturavam aqueles que 
eram contra o regime militar, utilizavam o futebol para tentar enganar 
o povo, encobrindo a dura realidade e fantasiando-a de um Brasil 
apenas de festa e alegria. Dessa forma, a maioria da população 
ficava alheia às discussões sobre economia e política (JOÃO 
PESSOA, 2012, p. 29). 
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Essa perspectiva de esporte enquanto fenômeno de alienação ainda é 

vigente, não mais como propaganda política de um governo ditatorial, mas com 

outra roupagem, a postura acrítica frente ao consumismo, é uma delas. 

A letra da música Pra Frente Brasil, composição de Miguel Gustavo, é trazida 

para o texto, e uma citação de Eduardo Galeano dá respaldo para a compreensão 

de esta música ser a canção oficial do governo, no que tangia ao fortalecimento do 

regime frente à alienação da população junto as vitórias da seleção. 

Ao final do trecho que compete a Copa de 1970, há uma série de indagações 

sobre os dias de hoje e o que descrito em outrora, expressadas em: 

Será que essa situação ainda existe nos dias de hoje? Será que o 
povo brasileiro conhece mais a seleção brasileira do que os assuntos 
sobre economia e política? Será que é mais fácil saber o nome de 
quem marcou o gol do Brasil no último jogo da seleção do que do 
ministro da educação ou da economia? Será que o futebol ainda é o 
“ópio do povo”? (JOÃO PESSOA, 2012, p. 30). 

Na mesma linha de pensamento há a exposição da letra da música “Voa 

Canarinho” (Composição de Memeco e Nonó), como também o apontamento do 

livro “O trauma da Bola: a Copa de 82” que aborda as disputas daquela Copa. O 

trecho destacado “‘Não se ganha Copa do Mundo com musiquinha ou batendo 

bumbo’” (JOÃO SALDANHA, 2002, p. 191 apud JOÃO PESSOA, 2012, p. 31) que 

desencadeia alguns questionamentos ao leitor. 

Há ainda no capítulo, textos de complemento, curiosidades sobre o futebol. 

Um destes destaca a Copa do Mundo de 1994 e o aspecto incomum daquela 

edição: 

Foi uma Copa cheia de novidades, tal como a realização do evento 
nos Estados Unidos, país que, apesar de não ter tradição no esporte, 
aproveitou o evento esportivo para lucrar com a venda de imagens e 
produtos com a marca da Copa. Infelizmente, o sistema capitalista 
tenta transformar tudo em lucro. Até as mascote se transformaram 
em artigos meramente de venda, perdendo seu significado histórico 
(JOÃO PESSOA, 2012, p. 33). 
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Dando continuidade, há referência a Copa de 1986, que inicialmente iria 

acontecer na Colômbia, a possibilidade de perda de sede para os Estados Unidos, e 

realização no México. Outro destaque que livro faz a essa Copa foram as 

adequações das disputas aos interesses televisivos, explícito no trecho: “[...] os 

jogos eram disputados sob um calor tremendo, em horários inconvenientes para os 

jogadores, mas convenientes para os interesses da televisão” (JOÃO PESSOA, 

2012, p. 34). Nessa etapa do capítulo há diversas imagens e questionamentos que 

abordam o esporte e os interesses capitalistas. 

Finalizando a primeira etapa do capítulo ainda há dois textos designados 

como complementares que investem sobre o futebol, interesses econômicos e 

representação social, intitulados “Sobre a Copa de 2010” e “Este domingo poderia 

ser diferente”. 

A primeira parte do capítulo é muito vinculada ao esporte profissional, ou 

esporte de alto nível. Essa abordagem fica muito nítida ao notarmos a valorização 

dos campeonatos de grande representatividade destacados no texto, as Copas do 

Mundo. Apesar de serem momentos de grande visibilidade para um esporte tão 

popular, e tão querido no nosso país, percebe-se um distanciamento do futebol que 

acontece na escola, tão real e tão presente nas aulas de Educação Física, além de 

ignorar o futebol de várzea, das peladas, das ruas. 

Imagem 12 – Imagem utilizada na segunda etapa do capítulo referente ao conteúdo 

Esporte 

 

Fonte: João Pessoa, 2012, p.42. 
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Nesse capítulo há uma divisão de perspectivas para discutir o futebol. 

Seguimos para a segunda parte do capítulo que enfatiza o futebol feminino e o 

futebol paraibano. 

Há uma imagem de abertura em que meninos pequenos com camisas que 

fazem alusão a times nacionais, e a seleção brasileira, devidamente calçados, num 

jogo de futebol. Logo em seguida, uma série de questionamentos abordam o leitor 

sobre o hábito de jogar futebol, como também sobre o conhecimento esporte na 

Paraíba e aspectos sexistas desta prática corporal. 

Segue uma breve tematização do futebol que interliga a discussão sobre o 

futebol feminino e, posteriormente, se afunila para a prática do futebol por mulheres 

do estado da Paraíba. 

Destaca-se a visibilidade que o texto dá aos processos de luta contra o 

preconceito e conquista social das mulheres: 

Durante muito tempo, as mulheres foram proibidas, entre outras 
coisas, de votar e de praticar esportes, ficando relegadas apenas aos 
serviços domésticos. Além disso, muitas sofriam, e ainda sofrem, 
com os maus tratos praticados pelos seus companheiros (JOÃO 
PESSOA, 2012, p. 43). 

 

Há uma citação direta no que concerne essa luta social e a prática do 

futebol. Bem como uma reflexão sobre se há preconceito com relação às meninas 

que jogam futebol na escola. Nessa mesma perspectiva ainda há um recorte da 

Revista Educação Physica sobre o futebol feminino no Brasil. 

No que diz respeito às mulheres do futebol da Paraíba há um curto texto 

sobre a I Copa Paraíba de Futebol Feminino escrito por Astier Basílio. Logo na 

sequência há um texto do Jornal da Paraíba, do dia 27 de julho de 2008, que dá luz 

ao tema, trazendo o perfil de jogadoras, dando visibilidade a dupla jornada de 

atividades, o preconceito que envolve essa prática corporal, suas referências no 

esporte e sonhos. 
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Essa discussão que aborda a mulher e o futebol é muito interessante para ser 

tematizada nas aulas de Educação Física escolar. É importante romper com a 

relação de pertencimento entre determinado gênero e práticas corporais específicas.  

Na continuidade do capítulo há um elemento que conecta os três textos que 

seguem: Maria. O primeiro, denominado ”Maria, Maria ou Maria Chuteira”, fala sobre 

Margarida Maria Alves, paraibana, militante dos direitos dos trabalhadores e 

trabalhadoras da terra. O segundo, sobre Maria da Penha Maia Fernandes e a 

relação com a lei 11.340 de 2006, também conhecida com Lei Maria da Penha que 

estabelece assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e 

familiar.  E finaliza com a canção “Maria, Maria” de Milton Nascimento. Vale salientar 

o encadeamento de ideias sobre o tema, acessível aos alunos leitores do Ensino 

Fundamental, bem como as diversas fontes textuais utilizadas para desenvolver a 

temática, além do auxílio das imagens que ajudam a ilustrar a discussão. 

Como item de leitura está o texto, com adaptações, “Futebol de rua” de 

autoria de Luís Fernando Veríssimo e logo em seguida a música “Um a um” 

composta por Edgar Ferreira e interpretada por Jackson do Pandeiro. 

Tem-se um espaço destinado ao futebol paraibano, suas raízes históricas, 

representatividade e dificuldades enfrentadas para o desempenho em competições 

expressivas. 

É importante fazer uma menção honrosa para esse enfoque, pois situar uma 

prática corporal como a do futebol, nacionalmente querida, praticada e explorada 

economicamente, em esfera regional é instigar nos alunos e alunas a refletirem 

sobre a realidade local, instigando a compreensão do entorno de forma significativa. 

Imagem 13 – Imagem utilizada na abertura do capítulo referente ao conteúdo Dança 
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Fonte: João Pessoa, 2012, p. 59. 

Para a discussão da Dança, o livro nordestino faz uma abordagem 

panorâmica, dá visibilidade à trajetória histórica e estilos de dança (populares, balé, 

moderna, contemporânea, de rua), aponta questões de gênero pertinente ao 

conteúdo, traz elementos para pensar as possíveis funções da dança e, ainda, 

discute as danças intituladas “da moda”, ou a “moda” “da dança. 

O início do capítulo propõe uma incursão histórica pela ótica da dança, 

afirmando que esta prática corporal é tão antiga quando a própria humanidade e 

utiliza uma citação de Mendes para exemplificar essa pertinência. 

Há uma série de indagações no que compete a dança, bem como o desejo 

de uma formação crítica por parte do leitor do livro, expresso em: 

Desejamos que este estudo contribua para que você se torne uma 
pessoa mais crítica e reflexiva e que possibilite uma melhor 
compreensão não só da dança como também do mundo, 
estimulando sua livre expressão, sua criatividade e sua ludicidade 
através do movimento, do ritmo e da música (JOÃO PESSOA, 2012, 
p. 61). 
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Esse reforço na exposição de uma formação crítica, às vezes é muito 

enfatizado no texto, o que não é essencialmente necessário. Uma formação com 

esse perfil vai fazer inferências e conexões, independente de ser anunciada no 

texto, soando forçosa essa afirmação explícita ao leitor. 

Sobre o ontem e o hoje da dança é feita uma imersão no sentido de arte e 

representação simbólica de sensações, sentimentos e ideias. E aponta alguns 

motivos para se dançar: “Dançava-se a princípio para atrair uma caça, conquistar 

alguém, expressar suas emoções. O desconhecido, a magia e a religião também 

eram dançados” (JOÃO PESSOA, 2012, p. 62). 

Há um texto intitulado “Curiosidade” e outro “Você sabia?” No primeiro há 

uma citação direta de Faro, bem como a ideia de que a dança acompanhou as 

mudanças enfrentadas na humanidade. O segundo faz referência a dança em 

algumas civilizações específicas (Grécia, China e Índia). 

No capítulo também se destaca as Danças Populares. Existe uma 

caracterização de popular, à luz de Câmara Cascudo, e a relação com a dança. 

Citam-se exemplos de danças populares, assim como os folguedos. Situando a 

extensão e diversidade cultural, dá um destaque as práticas encontradas na região 

nordeste:  

É uma região muito rica em danças e folguedos populares, como, por 
exemplo, as danças da Araruna, Ciranda, Coco de Roda, Camaleão, 
Xaxado, Frevo, entre outras, e os folguedos de Bumba meu Boi, 
Cavalo Marinho, Chegança, Guerreiros, Maracatu, Reisado entre 
outros (JOÃO PESSOA, 2012, p. 66). 

No que compete ao Balé, o texto se atém ao surgimento da prática, 

destacando a Itália e França enquanto cenários importantes e algumas citações de 

Boucier sobre a temática. Há “Curiosidades” que destacam a entrada da mulher no 

ballet. 

Sobre a temática da Dança Moderna é dado visibilidade a Isadora Duncan, 

precursora do movimento, e o rompimento com a rigidez do ballet e a proposição de 
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movimentos naturais. São apontadas as contribuições de François Delsarte e Rudolf 

Laban, assim como a bailarina e coreógrafa Martha Graham. 

Perspectivando a Dança Contemporânea, há um breve texto sobre o 

assunto, balizado a partir de uma citação de Tomazzi, mostrando a ruptura com a 

dança clássica e a afirmação da presença de bons grupos de Dança 

Contemporânea em território nacional. Há um trecho que merece destaque: “Para 

nós, a condição socioeconômica e cultural de uma sociedade será refletida nas 

formas e possibilidades de dança que ela venha praticar” (JOÃO PESSOA, 2012, p. 

71). 

Sobre a Dança de Rua/ Danças Urbanas há uma discussão sobre o 

significado do termo, a origem e os estilos que a permeiam, bem como a presença 

desse estilo no Brasil: 

A dança de rua é um fenômeno mundial e aqui no Brasil já faz parte 
de uma das mais importantes expressões da juventude nos bairros 
periféricos de todo o país. Inclusive sendo uma importante 
ferramenta de inclusão e transformação social ou como elemento 
preponderante na formação de identidade juvenis (JOÃO PESSOA, 
2012, p. 73). 

Em “Curiosidades” há um exercício de aproximação entre a Dança de Rua e 

algumas práticas brasileiras: Os desafios e a Embolada e o Repente, no Nordeste, e 

desafios de Viola no Sudeste e Centro-Oeste; Na dança com a “Catira” ou “Caterê”, 

no Sudeste e Centro-Oeste; e o Breaking e a Capoeira. 

É importante situar que esse exercício de aproximação entre essas 

linguagens da dança devem ser relativizados, pois a intencionalidade e significados 

são próprios de cada contexto, nesse sentido concordamos com Porpino (2006, 

p.28): “A dança faz sentido e cria novos sentidos, tanto para aquele que dança 

quanto para aquele que aprecia. Como uma grande teia, tais sentidos se 

entrecruzam, transformam-se e geram outros infinitamente [...]”. 
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Há uma discussão pertinente sobre dança e gênero. É exposta a luta pela 

igualdade de papeis sociais e divisão de algumas atividades físicas em relação ao 

gênero, no caso específico, a dança. Nesse sentido o texto aponta: 

Ao invés de criticar, deveriam incentivar, para que outros pudessem 
vivenciar a dança e através dela perceber que, além do prazer e dos 
benefícios, pode existir a vocação nata dançar. Infelizmente, apesar 
da evolução da nossa espécie, ainda temos que evoluir 
significativamente sobre esse tema através do autoconhecimento e 
do conhecimento do outro (JOÃO PESSOA, 2012, p. 74). 

Para além da discussão do inatismo de habilidades, a oportunidade de dançar 

deve ser proporcionada a todos, um emaranhado de gestualidade que permite falar, 

expressar, sem dizer ou escrever uma só palavra. 

Sobre o tema ainda há um “Você sabia?” que remete ao feminino e 

masculino no ballet. 

É posto um quadro com “Funções da Dança”, esta que é colocada de forma 

multicaracterizada: inclusiva, terapêutica, litúrgica, competitiva, de lazer e dança 

educação. 

O capítulo se encerra discutindo a Dança da Moda – Moda da Dança, que 

discute o surgimento da dança a partir da música ou de determinados grupos 

musicais. E aponta:  

As danças da ditas da “moda” são responsáveis pela grande 
audiência das emissoras de televisão e acabam por influenciar 
diretamente o comportamento do grande público espectador, 
tornando-os reprodutores de modelos padronizados pela mídia e 
moldados em função do interesse comercial (JOÃO PESSOA, 2012, 
p. 77).  

 

Sobre essa tematização concordamos com Porpino (2006, p.134): 

 

Negar os conteúdos veiculados pela mídia, como as danças da 

moda, em detrimento de outros conteúdos específicos do fazer 
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escolar, pode se constituir na negação do próprio viver cotidiano, ou 

do próprio ser humano, já que a dança, qualquer que seja sua forma 

de manifestar-se, continua sendo uma produção cultura. Há de se 

investigar tais conteúdos a fim de se perceber os múltiplos sentidos 

que podem ser dados aos mesmos para além do sentido perpetuado. 

 

Nesse interim, é necessário redimensionar o que está posto, discutir 

criticamente o que é veiculado nos grandes meios de comunicação e apontar 

caminhos para a compreensão daquela dada manifestação. 

No capítulo sobre o conteúdo Dança fica evidente a pulverização de diversas 

linguagens que a compõem. Esse aspecto é positivo no sentido de proporcionar uma 

visão ampla para os alunos e alunas sobre o tema, entretanto, o que se percebe é 

uma discussão muito superficial dessas linguagens. Talvez fosse preferível fazer um 

recorte e aprofundar um pouco mais, afinal a Educação Básica ainda segue para o 

Ensino Médio após a etapa – Ensino Fundamental – que se destina o livro. 

 

Imagem 14 – Imagem utilizada na abertura do capítulo referente ao conteúdo 

Ginástica 

 

Fonte: João Pessoa, 2012, p. 82. 
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O livro didático público de João Pessoa, no capítulo que dedica ao conteúdo, 

discorre sobre a história da ginástica, faz um panorama das escolas de ginástica 

europeias, aponta ainda as relações entre saúde, disciplina e civismo, esgotando a 

temática discutindo a chegada da ginástica no Brasil. 

O início do texto é repleto de indagações sobre a temática, e sinaliza que as 

relações de ensino-aprendizagem em torno da ginástica devem ser prazerosas, 

sendo possível haver o diálogo com outras áreas do conhecimento e o 

desenvolvimento de vários elementos que orbitam essas práticas corporais. 

É dado destaque a ginástica numa perspectiva histórica, situando sua 

importância na Grécia antiga e no Renascimento, bem como sua relação direta com 

a gênese da Educação Física. No quesito “curiosidades” há uma citação direta de 

Oliveira que relaciona as capacidades físicas e a formação do caráter, característica 

marcante da ginástica em tempos passados. 

Existe um tópico específico que aborda as escolas de ginástica sob a 

perspectiva da saúde, disciplina e civismo. Nessa etapa do texto há diversas 

imagens ilustrativas, bem como citações diretas para respaldar o pensamento. É 

dado ênfase aos métodos ginásticos da Alemanha, Suécia e a França.  

Há um tópico de “curiosidades”, ilustrado com várias imagens de homem 

numa prática de ginástica, e uma citação de Bracht referente a organização de 

clubes de ginástica e esporte que procuravam diferenciar-se das perspectivas 

burguesas. E em “Você sabia?” existe uma menção a relação entre a Dinamarca e a 

ginástica. 

No que compete a chegada da ginástica no Brasil, o texto discorre sobre a 

chegada da Família Real Portuguesa, bem como o “Compêndio de Ginástica 

escolar” e o Método Francês da escola de Joinville-Le-Pont, durante o governo de 

Getúlio Vargas.  

Existe ainda um “Você sabia?” que alude o trabalho pedagógico de 

Educação Física: 

A organização do trabalho pedagógico nas aulas de Educação Física 
era desenvolvida com movimentos repetitivos e ordenados, com o 
objetivo de realizar o movimento simultâneo, alternado e sem erro. 
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Isso foi iniciado no final do século XIX, e até o início dos anos de 
1980 era dessa forma que as aulas eram sistematizadas (JOÃO 
PESSOA, 2012, p. 91). 

Esse trecho destacado reforça a histórica tecnicista vivida pela Educação 

Física e aponta historicamente um momento importante para mudança de 

paradigma para pensar a área no contexto escolar. Sobre a afirmação da 

sistematização das aulas, acredito que o tempo orientação no lugar de 

sistematização seja mais pertinente. Pois, até hoje, décadas depois da força desse 

movimento ainda se discute a fragilidade na sistematização das aulas desse 

componente curricular. 

Finalizando o capítulo, há um texto de apoio intitulado “Ginástica Aeróbica – 

O maior fenômeno socioesportivo dos anos 70 e 80” que contempla o sucesso 

dessa prática corporal, a perspectiva de ressignificação da calistenia de forma 

atrativa, bem como outras modalidades de ginástica de se originaram a partir da 

aeróbica. 

Sobre as opções metodológicas, o capítulo 1 – que versa sobre o 

conteúdo Jogo – inicia com uma sugestão de debate em dois grandes grupos sobre 

a importância do conteúdo jogo para as aulas de Educação Física;  No tópico “Jogar 

e/ou brincar? Vamos entender!” há uma proposta de seminário em que os grupos 

irão criar um jogo que deverá ser apresentado de forma teórica e uma parte prática; 

uma pesquisa com pessoas mais velhas acerca os jogos que eles brincavam 

quando eram criança; Vivência do Escravo de Jó e suas variações.  

No tópico “Os jogos eletrônicos e os jogos populares” há uma atividade de 

leitura e reflexão sobre textos que discutem os jogos eletrônicos e populares; 

Pesquisa sobre vídeo games - como surgiu essa atividade e quando os alunos 

passam a trocar os jogos populares pelos jogos eletrônicos-, preços de vídeo games 

e publico que têm acesso, discussão a partir de uma charge que aborda o mensalão 

e questionamento sobre as possíveis aproximações desse tema com a Educação 

Física; pesquisa e exposição sobre a diversidade dos jogos populares (origem e 

objetivos de cada jogo e diferentes maneiras de jogar o mesmo jogo); Atividade em 

formato de festival de jogos populares. 
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No tópico derradeiro do capítulo, “Jogos cooperativos: Uma possibilidade 

para todos”, as metodologias versaram entre: Vivência do jogo cooperativo Golfinho 

e Sardinha; Vivência de um jogo de inversão intitulado Um time “zoneado”; 

Experiência de uma atividade que resignifica a dança das cadeiras: Sentando nas 

CADEIRAS... ou não!; Pesquisa sobre as categorias de Jogos Cooperativos e 

elaboração de uma proposta de um festival de jogos cooperativos; Relação entre a 

tabela apresentada e o conteúdo trabalhado (jogos cooperativos). 

No primeiro capítulo percebemos a diversidade de metodologias que requer 

várias organizações e estratégias de pensamento. Percebeu-se a variação da 

destinação da linguagem nas diferentes metodologias, ora destinada ao aluno, ora 

destinada ao professor. A primeira atividade chama atenção, Sugestão de debate 

(JOÃO PESSOA, 2012, p.5), pelo ar redundante do questionamento acerca da 

importância do Jogo como conteúdo da Educação Física, já que isso é afirmado com 

consistência no texto. 

No que tange à metodologia, a primeira parte do capítulo 2 – relacionado ao 

conteúdo Esporte, A prosa e a poesia no futebol, traz a proposta de Pesquisa – 

Pergunte ao seu professor (a) de português as diferenças entre prosa e poesia; 

Descubra o que seus avós, pais e familiares e pessoas de sua comunidade sabem 

sobre as Copas do Mundo ao longo da história; Analise o texto do ex-jogador de 

futebol Tostão e explique porque Pasolini denomina a seleção brasileira de poesia e 

a seleção italiana de prosa; Na atualidade o futebol brasileiro é prosa ou poesia? 

Seus amigos (as) que jogam futebol praticam a prosa ou poesia?; Debate em sala 

de aula em que um grupo irá defender o futebol-prosa e outro, o futebol-poesia; 

Atividade em equipes, que dá continuidade ao debate – uma equipe formada pelo 

(as) alunos (as) que defenderam o futebol-prosa e a outra, pelos (as) alunos (as) 

que defenderam o futebol-poesia -  deverão confeccionar sua própria mascote, seu 

pôster e sua música. Em seguida, vamos para a quadra ou campo para realizamos 

nosso jogo de futebol. Essa atividade, em especial, nos faz refletir sobre o papel do 

torcedor para o jogo de futebol. Esse espectador que tem suas emoções afloradas 

pela disputa de bola em campo, acompanhando o jogo pela televisão ou in loco. 

 Sobre o tema, trazemos Daolio (2006):  
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Se o futebol permite ao torcedor vivenciar emoções associadas à sua 
vida cotidiana, permite também expressões que só são possíveis 
naquele contexto. Podemos citar alguns exemplos de 
comportamento que são típicos nos estádios de futebol e que, fora 
dele, seriam considerados descontextualizados. As expressões 
verbais e os xingamentos que os torcedores manifestam nos 
estádios são considerados deselegantes e abusivos na vida cotidiana 
(DAOLIO, 2006, p. 117). 

Há ainda a orientação de apreciação de filmes: O Ano Em Que Meus Pais 

Saíram De Férias e Todos Os Corações Do Mundo. 

A segunda parte do capítulo referente ao Esporte - Futebol sem 

impedimento – inicia sua abordagem metodológica com uma atividade em grupo, 

uma pesquisa sobre as “Marias” que contribuíram para o progresso do país, 

estendendo a ação de pesquisar para a comunidade sobre meninas que gostariam 

ou que praticam futebol, assim como as relações de preconceito, discriminação ou 

até mesmo exclusão envolvendo essa prática corporal. 

A pesquisa deve se desdobrar num debate ou seminário – que inclua relato 

de experiências sobre a história dessas meninas. Outra atividade relacionada ao 

mesmo tema é a leitura e discussão a partir de uma tirinha destacada no texto do 

livro e a provocação para a realização de um evento esportivo em que as meninas 

devem ser as protagonistas e os meninos responsáveis pelos aspectos de 

organização, arbitragem e torcida organizada. Ao término do possível evento deve-

se debater a inserção da mulher no esporte. 

No tópico referente à história do futebol há uma atividade de pesquisa que 

está relacionada aos ídolos do futebol – ídolos pessoais, relação pessoal com eles, 

renda dos jogadores – e o contraponto com um quadrinho exposto no texto sobre o 

sucesso e o fracasso de alguns jogadores profissionais. Há uma atividade vivencial 

relacionada às regras oficiais e as regras adaptadas (construídas), em que se 

solicita experimentar o jogo a partir desses dois enfoques e compará-los, assim 

como a leitura de um quadrinho e um texto sobre o tema. 

Há também em outro momento do tópico questões para debate acerca da 

paixão pelo futebol, as emoções que podem ser vivenciadas a partir dessa prática 

corporal e a relação entre esse esporte específico e a cidadania. Mais à frente dessa 

etapa do capítulo há outra sugestão de debate a partir das questões situadas no 
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capítulo e o confronto com uma tirinha, em que é solicitada a relação entre as 

respostas pessoais e os verdadeiros problemas existentes no nosso país. 

Aproximando com as afinidades dos alunos e alunas da escola no quesito 

torcida, é solicitada uma pesquisa para saber para qual time os discentes torcem, ao 

término dessa etapa, é necessário indicar qual o percentual torcem por times de 

outros estados e times paraibanos. 

A última atividade do capítulo sugere a visita aos locais das equipes 

profissionais da cidade, em que se indica a conversa com os jogadores a respeito 

das condições de trabalho e qual a motivação que os levaram a seguir aquela 

profissão. 

É possível identificar uma vontade em fazer uma aproximação com a 

disciplina de língua portuguesa, na primeira atividade do capítulo, que não podemos 

nem considerar como interdisciplinaridade, pois uma breve pesquisa individual pode 

sanar a dúvida referente à prosa e poesia. O capítulo, através das suas 

metodologias, instiga o(a) aluno(a) a conhecer um pouco mais do seu entorno, 

realidade com as perspectivas de pesquisa. Destaca-se também a empreitada em 

incluir as meninas na prática do futebol. 

Para exemplificar uma metodologia que alcança as três dimensões do 

conteúdo, apontamos esta atividade: 

Atividade – Regras oficiais x Regras adaptadas (ou construídas) – 
Organize as equipes para jogar uma partida de futebol conforme as 
regras oficiais. Posteriormente, confronte o jogo “oficial” com a 
prática do futebol sem as regras sistemáticas. Veja abaixo o 
quadrinho de Ziraldo e o texto de Luís Fernando Veríssimo para criar 
inspiração! (JOÃO PESSOA, 2012, p. 51). 

No aspecto metodológico, o capítulo 3 – que tematiza o conteúdo Dança - 

transita entre várias propostas, no tópico que discute a origem e os estilos de dança 

traz um debate acerca das danças de hoje que se aproximam com as referências 

gregas de corpo. Nesse mesmo tópico há uma atividade de pesquisa que solicita 

uma busca em sites sobre diversos tipos de dança que culminem numa 

apresentação em forma de cartazes e atividades práticas. 
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No tópico que aborda as danças populares, é solicitada a organização em 

pequenos grupos para a pesquisa das três danças ou folguedos abordados no texto 

abordado pelo livro para que se compreenda como essas manifestações acontecem, 

apontando em que época do ano isso ocorre. Posteriormente há a escolha junto com 

o docente para a vivência de uma dessas formas de dança elencadas. 

No tópico que contempla o Balé há uma atividade de pesquisa que solicita 

uma conversa com o docente da disciplina de História ou Artes sobre o período do 

romantismo na arte para que esse relato seja discutido nas aulas de Educação 

Física. 

Na parte referente à Dança Moderna há uma sugestão de vivência a partir 

do texto discutido, assim como a discussão entre o ballet clássico e da dança 

moderna, e a sugestão de um júri simulado com os temas discutidos anteriormente. 

Para a abordagem da Dança Contemporânea há uma pesquisa direcionada ao site 

www.youtube.com.br e uma vivência a partir de uma lista de palavras que faz parte 

da realidade brasileira e a representação com o corpo. 

Na abordagem referente à Dança de rua/Danças urbanas há a solicitação de 

uma pesquisa na comunidade a partir do quadro apresentado no texto e o confronto 

entre as relações culturais atuais e de tempos passados culminando na criação, 

vivência e apreciação. 

Nesse mesmo capítulo há referência às questões de gênero, nesse tópico é 

sugerida a apreciação do filme Billy Elliot, assim como questões para a reflexão, ao 

término sugere-se a formação de grupos com meninos e meninas para a construção 

de uma coreografia a partir do estilo que escolherem. Ainda nesse tópico há outra 

sugestão de apreciação de filme “Vem Dançar” e um debate sobre os elementos 

abordados. Na abordagem referente às Funções da dança, há uma atividade de 

pesquisa para ser realizada na comunidade em que o aluno ou aluna vive referente 

aos espaços em que há dança, o passo seguinte é socializar essa pesquisa com os 

depoimentos conseguidos. 

Concluindo o capítulo referente ao conteúdo dança há a abordagem de 

prática corporal e a moda, em que é intitulada uma atividade de pesquisa, mas que 

se configura muito mais como uma reflexão acerca da influência de músicas na 

formação moral e intelectual de cada um. 
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Sobre a abordagem metodológica para o conteúdo, percebemos uma ênfase 

maior nos aspectos conceituais e atitudinais, mais voltados para pensar e refletir a 

Dança. A partir dessa constatação trazemos o seguinte apontamento para advogar 

as vivências que envolvem a Dança: 

 

 

[...] embora não se aceite mais o preconceito em relação ao contato 
com o corpo e com a arte, as gerações que não tiveram dança na 
escola muitas vezes não conseguem entender seu significado e 
sentido em contexto educacional. Há, às vezes, um entendimento 
estritamente intelectual em relação a essa disciplina, sem que haja 
um entendimento corporal crítico e, portanto, aceitação e valorização 
baseados na experiência (MARQUES, 2007, p. 21). 

 

Nas possibilidades metodológicas discutidas nesse capítulo 4 – abordando o 

conteúdo Ginástica –, a primeira, no tópico referente à história da ginástica é uma 

atividade direcionada ao docente: “Atividade – Questionar os alunos em relação ao 

conhecimento que possuem a respeito da ginástica, os elementos que conhecem e 

quais movimentos são capazes de realizar” (JOÃO PESSOA, 2012, p. 84), diferindo 

das outras abordagens que se destinavam aos alunos e alunas. Ainda nesse tópico 

há uma pesquisa que tematiza as atividades realizadas no período grego e solicita o 

confronto entre as aproximações e distanciamentos da prática da ginástica dos dias 

atuais. 

No tópico que aborda as escolas da ginástica há uma atividade de pesquisa 

sobre o Le Parkour. Outra atividade do mesmo tópico é a construção de um painel, 

em grupos, sobre os métodos ginásticos (grego, francês, alemão e sueco) e suas 

relações com a sociedade. 

No derradeiro tema discutido sobre a ginástica há uma sugestão de debate 

sobre os movimentos calistênicos, uma pesquisa sobre com era a Educação Física 

vivenciada por parentes e vizinhos mais velhos, assim como a forma como a 

ginástica era pratica, e a relação entre os alunos e os professores. A última atividade 

do capítulo, e do livro, é destinada à construção de uma coreografia que pode ser 

incluída num festival ou ainda em algum evento da escola. 

As estratégias metodológicas encontradas no texto paraibano estão bem 

destinadas às atividades de pesquisa, seja em campo ou bibliográfica.  Essa 
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compreensão corrobora com a concepção crítico-superado da Educação Física que 

advoga que os conteúdos da cultura corporal devem emergir da realidade dinâmica 

e concreta do mundo do aluno que busque superar o senso comum (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992). Entretanto, visualizamos que as experimentações das práticas 

corporais, a partir da orientação do livro, são pontuais descaracterizando um pouco 

a especificidade do componente curricular.   

As propostas de avaliação encontradas no decorrer do livro são variadas, ora 

destinadas ao professor, ora destinadas ao estudante, mas coerentes com as 

tematizações propostas pelos conteúdos. 

Uma proposta de avaliação, encontrada no capítulo que discute o Jogo, é 

direcionada voltada exclusivamente para o professor e com o perfil diagnóstico: 

 

Proposta de atividade – De acordo com o texto acima, tente 

elaborar uma atividade por meio da qual os alunos possam conhecer 
esse jogo (observe os ciclos de escolarização) presente no livro 
Coletivo de Autores e adéque a atividade de acordo com os critérios 
da seleção de conteúdo). Antes de começar a aula, pergunte aos 
alunos se eles conhecem e/ou jogaram “Escravos de Jó”? Como 
eram (são) as regras do jogo praticado/conhecido por eles? Durante 
a prática propriamente dita, problematize com os alunos a 
possibilidade de organizar o jogo de diferentes maneiras, de acordo 
com o que foi discutido na primeira parte da aula. No momento final 
da aula, momento de avaliação do que foi feito, faça uma discussão 

sobre: 1) o(s) significado(s) encontrado (s) no jogo (observe os 
diferentes significados para cada aluno); 2) as diferenças observadas 
nas práticas executadas (observe as diferenças na música e na 
forma); 3) as principais habilidades físicas, motoras, cognitivas e 
sociais exercitadas (JOÃO PESSOA, 2012, p.11). 

 

No capítulo 2, que aborda o esporte – especificamente o futebol, tem-se: 

“Questões para debate: A paixão pelo futebol só vale se for para vencer? Outras 

“ondas” de emoções podem ser vivenciadas? Como incluir futebol e cidadania?” 

(JOÃO PESSOA, 2012, p. 54).  

No capítulo 3, destinado ao conteúdo Dança, foi possível identificar: 

 

Atividade de Pesquisa – Agora reflita e tente responder a estas 

questões: 1 – Qual é a influência dessas músicas para a sua 
formação? 2 – De que maneira a letra dessas músicas pode 



149 
 

influenciar o seu comportamento? 3 – Quais são as contribuições do 
conteúdo das mensagens contidas nas letras dessas músicas para a 
sua formação moral e intelectual? (JOÃO PESSOA, 2012, p.78). 

 

No capítulo 4, sobre Ginástica, tem-se: Atividade – Questionar os alunos em 

relação ao conhecimento que possuem a respeito da ginástica, os elementos que 

conhecem e quais movimentos são capazes de realizar. (JOÃO PESSOA, 2012, 

p.84). 

Os elementos avaliativos identificados na obra rompem com a tradicional 

avaliação em Educação Física pautada na presença do aluno, ou nas medidas 

antropométricas ou ainda nas destrezas motoras e qualidades físicas. 

 As categorias de análise de cada livro, separadamente, apontam para a 

configuração de cada obra. O livro didático público do estado Paraná situa seu texto 

para o leitor estudante, utilizando-se de uma linguagem acessível e jovem, 

contextualizando as práticas corporais selecionadas numa perspectiva que supera a 

versão tecnicista e esportivista tão recorrente na área da Educação Física. 

 Seu formato em Folhas permitiu que diferentes autores pudessem trabalhar 

simultaneamente na construção do livro, dando espaço para olhares múltiplos para o 

mesmo conteúdo estruturante, entretanto, essa configuração às vezes torna 

algumas temáticas muito recorrentes, deixando a leitura um pouco cansativa. Os 

conteúdos estruturantes conseguem fazer uma aproximação entre si, bem como 

alusões a outros componentes curriculares. 

 O livro didático público de João Pessoa situa seu texto de forma mista, se 

endereçando tanto ao estudante quanto ao docente, o que torna sua leitura uma 

pouco confusa. Esse elemento ainda se torna mais complicado quando há discussão 

teórica no corpo do texto, destoando bastante de um livro destinado aos estudantes. 

 Os capítulos do livro paraibano diferem bastante entre si, principalmente no 

que se refere à organização textual, não havendo diálogo entre eles. 
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Essa pesquisa se debruçou sobre a análise de dois livros didáticos públicos 

de Educação Física de distintos sistemas de ensino, o do Paraná e de João Pessoa. 

Amplamente utilizado e discutido no dia-a-dia de outros componentes curriculares, o 

livro didático também está em circulação para o componente curricular Educação 

Física e desperta muitos conflitos e perspectivas para o seu uso.  

Delimitando a proposta lançada e traçada no decorrer deste texto, pode-se 

perceber a organização textual de cada um desses livros didáticos públicos, assim 

como, discutir elementos didáticos situados nas categorias temáticas construídas a 

partir da metodologia delimitada, situada na análise de conteúdo. 

 Sem a intenção de comparar os referidos livros, buscou-se situar a matriz 

teórica, os objetivos da Educação Física na escola, os conteúdos, as metodologias e 

avaliação em cada um destes. Esse exercício foi fulcral para perceber a 

configuração das obras, bem como a estruturação dos conteúdos. 

 O livro didático do Paraná, destinado aos discentes da última etapa da 

Educação Básica – o Ensino Médio - tem a cultura corporal como matriz que 

sustenta sua discussão e traçou como objetivos analisar, criar e recriar práticas 

corporais por meio das manifestações da cultura corporal e assim o fez na discussão 

e propostas metodológicas de seus Folhas (organização que tematizava os 

conteúdos estruturantes), vislumbrando estratégias de avaliação de forma menos 

diretivas e mais significativas.  

Com o olhar mais focado aos conteúdos – esporte, jogo, ginástica, lutas e 

dança -, alguns elementos na construção do livro chamaram a atenção, um deles foi 

constatar a independência dos Folhas do mesmo conteúdo estruturante. Entretanto, 

foi possível perceber a referência de temáticas em comum em Folhas do mesmo 

conteúdo ou, ainda, de outros conteúdos estruturantes do livro didático público de 

Educação Física.  

Outra constatação que podemos fazer do livro didático público de Educação 

Física é a menção a outras áreas do conhecimento, indicando coadunação de 

temáticas a partir de outros livros didáticos do mesmo sistema de ensino, o que 

amplia a percepção de um tema sob diversas óticas.  
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Os Folhas que contemplam o conteúdo Esporte conseguem tematizar duas 

práticas corporais específicas, o futebol e o voleibol, a partir, de elementos 

importantes como a ideologia de massas e dúvida sobre a identidade nacional, o 

papel da televisão na valorização do espetáculo esportiva e mudança de regras, 

respectivamente, bem como as relações de consumo que envolvem as referidas 

práticas, a gênese do esporte moderno, a espetacularização do fenômeno e sua 

representatividade social. 

No que diz respeito ao Jogo, os Folhas situam o conteúdo a partir da cultura e 

da competição, fazendo aproximação com a lógica do sistema capitalista e aponta 

os jogos cooperativos enquanto possibilidade de convívio social e como contraponto 

a competição exacerbada. Há a relação análoga entre o jogo e a cidadania a partir 

das temáticas das regras, lógica e valores. Sobre isso, aproxima as aulas de 

Educação Física da discussão sobre inclusão e exclusão, fazendo uma ponte entre 

situações vividas em determinadas práticas corporais e a vida cidadã, e a reflexão 

sobre direitos e deveres e sua relação com as desigualdades corporais. 

Sobre o conteúdo Ginástica, compilando as discussões dos Folhas, a 

ginástica é situada historicamente como forma de educar os corpos, é tematizado a 

importância dos Métodos Ginásticos, bem como a referência do circo para as 

práticas corporais desse conteúdo. Na atualidade, situa a relação entre os 

estereótipos, as intervenções corporais e as relações de consumo, discute a 

perspectiva da saúde para além do comprometimento individual, a influência da 

mídia e os modismos que envolvem as atividades físicas. É discutido também os 

elementos constitutivos do corpo, situando sua totalidade. 

As Lutas são tematizadas a partir da perspectiva da Capoeira e do Judô. O 

conteúdo aborda os elementos históricos, o praticante, o espaço e as relações de 

hierarquia nas referidas práticas corporais. A Capoeira ainda é discutida a partir da 

perspectiva de movimento de resistência e sua representatividade é destacada 

enquanto folclore nacional, além de ser tema que aborda a lei sobre a inclusão da 

História e Cultura Afro-brasileira. No que compete especificamente ao Judô tem-se a 

notoriedade do processo de esportivização e espetacularização dessa prática 

corporal, além da analogia ao combate/luta e a sociedade capitalista. 
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Sobre o conteúdo Dança o livro tematiza a perspectiva de produção de 

significados e essa prática corporal como elemento cultural. Situa a passividade e 

não reflexão diante da indústria cultural, bem como frisa a banalização de alguns 

comportamentos advindos das “danças prontas”. Discute a indústria da juventude, o 

belo, situa o movimento HIP HOP, sua relação com os movimentos sociais e a 

imparcialidade da mídia. 

Os conteúdos, coerentes com a matriz curricular exposta na obra, levantam 

as problemáticas do sistema capitalista que vivemos. Essa problematização 

encontrada em todo o livro didático público é fruto do livro que fundamenta a cultura 

corporal enquanto objeto de estudo da Educação Física – matriz teórica -, o livro 

Metodologia do Ensino da Educação Física escrito por um Coletivo de Autores que 

tem a concepção marxista para pensar a educação de forma bastante contundente. 

Essa concepção deixa clara a vertente ideológica advogada pelos autores do livro, 

afirmando a não neutralidade política da obra. 

Utilizando-se de ilustrações, pensamentos referenciados de autores e com 

indicações de outras fontes de pesquisa, o livro didático público do Paraná aproxima 

sua linguagem ao estudante do Ensino Médio, apresenta diversos enfoques para 

trabalhar os conteúdos, alcançando as dimensões conceituais, atitudinais e 

procedimentais para as relações de ensino-aprendizagem do conteúdo Esporte, 

Jogos, Ginástica, Lutas e Dança.  

Em relação às propostas avaliativas, tem-se uma coerência com os demais 

elementos didáticos. 

 O livro didático público do Município de João Pessoa também se ancora na 

cultura corporal para embasar as relações educativas da Educação Física na escola. 

Perspectivando ampliar, instrumentalizar, analisar, sintetizar e criar novos elementos 

concernentes à cultura corporal, o livro traz em seus capítulos – opção de 

organização textual - os conteúdos esporte, jogo, dança e ginástica, e destina-se 

para o Ensino Fundamental. 

 Situando o conteúdo Jogo foi constatado uma linguagem muito mais voltada 

para o professor que propriamente para o aluno, tendo em vista as muitas citações 
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em sua composição, bem como, em alguns momentos, a fundamentação teórica 

expressa entre a discussão do conteúdo. 

 Sobre o esporte, conteúdo caro e quase hegemônico nas aulas de Educação 

Física escolar, houve uma exclusiva discussão sobre o futebol, excluindo todas as 

outras práticas esportivas. O que intriga e dar a pensar, pois mesmo sendo um 

esporte de grande representatividade, amplamente praticado e veiculado pelas das 

mídias de massa, tem-se nessa escolha uma simplificação muito grande da obra em 

tematizar apenas essa modalidade para o referido conteúdo.  

O capítulo foi dividido em dois momentos, em que a primeira parte foi muito 

enfática em tematizar o futebol na perspectiva do esporte de rendimento, quase que 

exclusivamente abordando elementos que orbitavam as Copas do Mundo, dando 

pouca visibilidade ao futebol de várzea, as peladas e as diversas manifestações que 

vão além do esporte institucionalizado. A segunda etapa do capítulo apresentou-se 

mais articulado, com linguagem mais acessível aos estudantes e estabeleceu 

conexões importantes com aquela realidade local/regional do espectro que se 

propõe o livro, articulando com a realidade do aluno, através de questionamentos 

das situações que acontecem na escola e dando visibilidade ao feminino, o lugar da 

mulher na sociedade – suas lutas -, bem como aquelas que jogam futebol. 

 No capítulo destinado ao conteúdo Dança percebe-se uma pulverização das 

muitas perspectivas e linguagens da Dança, sem dar profundidade a nenhuma 

delas, o que dá uma visão panorâmica, entretanto frágil para pensar o conteúdo. Um 

ponto salutar que deve ser destacado são as inferências fortes sobre determinadas 

práticas corporais e gênero. 

 No que compete a Ginástica tem-se um capítulo com uma perspectiva um 

pouco distante da realidade dos alunos, com um cunho muito histórico e construído 

com muitas citações e pouca proximidade com a realidade do Ensino Fundamental. 

 O livro didático público de João Pessoa não faz nenhuma menção ao 

conteúdo Lutas. Para além da matriz teórica escolhida para respaldar teoricamente a 

construção do livro, há documentos oficiais pensados para a Educação Física no 

ambiente escolar, entre eles os Parâmetros Curriculares Nacionais. Assim como o 

nível de ensino destinado ao livro, este documento – apesar de amplamente 
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criticado e em vias de ser repensado, a partir da discussão da Base Nacional 

Curricular Comum  - há considerações para o componente curricular para o Ensino 

Fundamental. No que se refere aos conteúdos, os PCN organizam esse elemento 

em três blocos, a saber: Esportes, jogos, lutas e ginásticas; Atividades rítmicas e 

expressivas; Conhecimento sobre o corpo. 

O livro faz uso de várias imagens – utilização de personagens de ampla 

divulgação - Turma da Mônica, Menino Maluquinho e desenhos em cartum, bem 

como explora bastante as imagens de Vant (2010), mas não faz referência ao artista 

em nenhum momento. Foi possível ainda visualizar problemas de edição no livro, a 

não há interação entre seus capítulos e a pouca aproximação com outras disciplinas. 

Em sua estrutura não espaço destinado para anotações, nem elementos 

representativos da cultura Afro-brasileira ou indígena. 

Situando as estratégias metodológicas percebeu-se uma grande variedade de 

como se trabalhar os diversos assuntos, que contemplaram as diversas dimensões 

do conteúdo. 

No que se refere à avaliação, tem-se destaques pontuais para esse elemento 

didático.  

Há uma relação de proximidade entre os dois livros, apesar de não ser a 

intenção da pesquisa. Foram percebidos em alguns trechos abordagens muito 

próximas dos conteúdos, por terem a mesma matriz teórica. Inclusive utilizando 

recursos metodológicos similares, como a apreciação do filme Billy Elliot – conteúdo 

Dança -, a analogia entre o futebol e o ópio; esporte como fenômeno de alienação; 

propaganda política da Copa de 1970 – conteúdo Esporte -, e a abordagem dos 

Métodos Ginásticos – conteúdo Ginástica, por exemplo. 

A relação entre as estruturas dos livros didáticos e a proposição encontrada 

nos editais do PNLD não é a mesma, o que afirma a característica assumida na 

construção coletiva das obras – professores e professoras que estão no chão da 

escola e profissionais que estão nas Secretarias e Universidades - e não o perfil de 

obras pensadas e escritas a partir de editoras, ou seja, de profissionais qualificados 

para essa produção. 
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Outro elemento comum às obras foi a ausência de possibilidades para 

trabalhar o movimento de forma adaptada que contemplem pessoas com deficiência. 

A importância das obras para os docentes que trabalham no chão da escola, 

na perspectiva de referencial para pensar os conteúdos a serem discutidos e 

vivenciados nas aulas de Educação Física é real e possível. Por terem a 

característica da disponibilidade online podem servir de material para outros 

professores de outros sistemas de ensino, não exclusivamente para aquele espaço 

geográfico que foi primeiramente pensado e escrito. Além disso, as referidas obras 

podem ser um referencial para que outros sistemas públicos de ensino construam 

seus próprios livros didáticos estabelecendo relações entre as agências formadoras 

e os docentes que vivem a realidade da escola. 

Retomamos o discurso que o livro didático não vai resolver todos os 

problemas da Educação Física brasileira, pois esse é apenas um material que está 

na escola, no caso tematizado por essa pesquisa, a pública. Há de se refletir sobre a 

educação de forma mais ampla. Quais os caminhos que buscamos e porque o 

modelo vigente de educação escolarizada apresenta tantas lacunas. 

Acreditamos que há espaço para livros didáticos de Educação Física, apesar 

da pouca tradição do desse material na realidade dessas aulas. Essa afirmação 

parte da necessidade de sistematizar os conteúdos desse componente curricular, 

bem como dar suporte ao docente no que compete à diversidade de estratégias 

metodológicas para promover a aprendizagem das diversas práticas corporais que 

devem ser vivenciadas, discutidas e pesquisadas durante dos as séries da 

Educação Básica. 

 Entretanto, faz-se necessário pensá-los a partir da nova configuração da 

Educação Brasileira, utilizando os parâmetros situados na aprovação da Base 

Nacional Curricular Comum, no Plano Nacional de Educação, bem como articulando 

os saberes e práticas dos profissionais que estão no chão da escola, situação 

imprescindível para diminuir as lacunas dos que fazem a educação na ponta e 

aqueles que pensam a Educação na Universidade e outras instâncias de formação. 

 Esses diálogos devem ser considerados na elaboração de livros didáticos 

para que sejam utilizados pelos professores e professoras da escola, assim como os 

estudantes, não como única fonte de pesquisa e apoio pedagógico, mas como 
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material que contribua para uma aprendizagem significativa, com a intenção de 

promover uma Educação Física consolidada, que tem uma intencionalidade 

educativa própria e representativa, intencional e libertadora. 
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Fichas de Identificação - Seção Conteúdos, Bloco de Conteúdos, Dimensões do conteúdo, Metodologia 
 

 
Paraná 
 

 
“CONTEÚDO ESTRUTURANTE: ESPORTE” 

Conteúdo: ESPORTE 

Livro Bloco de 
Conteúdos 

Dimensões 
do conteúdo 

Metodologia Imagens Autores 

P
ar

an
á Introdução 

(p.12) 
  (p.12) Crianças 

do Brasil – O 
Futebol (Luiz 
Ventura ; pintura 
com tinta acrílica 
sobre lona 
preparada, 
montada em 
chassis, 
20x2,40m) 

 

1 - “O futebol 
para além das 
quatro linhas” 
(p.17) 
 
Fecharam-se 
as cortinas! 
Vamos 
“espiar”? 
(p.18) 
 
Futebol, ópio 
do povo: A 
ideologia das 
massas (p.19); 
 
Futebol: a 
formação da 

(p.24) Debate 
– Conceitual e 
Atitudinal. 
 
 
 
 
(p.24) 
Pesquisa – 
Procedimental,  
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
(p.24) 
Atividade – 
Procedimental, 
e Atitudinal. 
 

(p.24) Debate – 1. Elabore com a turma um júri simulado. Dividam-se em 
duas equipes, elejam 5 pessoas que comporão o júri. Cada uma das 
equipes fará a defesa das duas visões apresentadas anteriormente sobre 
futebol, isto é, ópio e identidade nacional. É importante que o júri não julgue 
quem será o vencedor, mas sim, quais foram os melhores argumentos de 
uma equipe, bem como da outra. 
 
(p.24) Pesquisa – 2. Na comunidade escolar, juntamente com seus 
colegas, procure organizar um campeonato de futebol com as perspectivas 
apresentadas no item sobre identidade nacional. Faça um trabalho de 
pesquisa para organizar este campeonato. Verifique: como pode ser uma 
competição neste moldes? Quais os valores que serão transmitidos? 
 
(p.24) Atividade – 3. Organize jogos com times masculinos e times 
femininos, e posteriormente com equipes mistas, para que as 
problemáticas sejam visualizadas e, principalmente, as diferenças possam 
ser respeitadas. Nesta organização, convoque seus colegas para que 
possam participar juntos desse jogo. 

(p.17) Teatro com 
personagens 
jogando futebol e 
plateia. 
 
(p.18) Menino 
espiando entre as 
cortinas do teatro 
 
(p.20) Imagem de 
Karl Marx (1818-
1883)  
 
(p.20)  Futebol 
(Luiz Ventura ; 
pintura com tinta 
acrílica sobre lona 
preparada, 

Fabiano 
Antônio dos 
Santos 
(Colégio 
Estadual 
Padre José 
Wilinski/ 
Curitiba – PR) 
e Rita de 
Cássia 
(Colégio 
Estadual 
Soldado 
Constantino 
Marochi – 
Santa Cruz de 
Monte 
Castelo – 
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identidade 
nacional 
(p.22); 
 
Futebol: “Um 
negócio da 
China” (p.24); 
 
Vivemos numa 
sociedade que 
visa o lucro 
(25); 
 
Futebol 
brasileiro: 
Celeiro de 
craques ou 
mão-de-obra 
barata? (p.28) 
 

 
(p.27) 
Pesquisa – 
Procedimental, 
e Atitudinal. 
 
(p.27) Debate 
– 
Procedimental,  
 
 
 
 
(p.29) 
Atividade – 
Procedimental, 
e Atitudinal. 
 
 

 
(p.27) Pesquisa – 1. Talvez você esteja pensando: “Mas essa reportagem 
já está defasada, antiga, hoje muitas coisas devem ter mudado!”. Para tirar 
suas dúvidas, organize com mais dois colegas uma pesquisa, buscando 
informações, em jornais, revistas e internet, de como está configurada, 
hoje, a distribuição salarial dos jogadores. 
 
(p.27) Debate – 2. Organize um debate junto à turma, procurando 
aproximar os dados encontrados na pesquisa anterior com a realidade 
salarial, em geral, no nosso país. Elabore, ainda, um quadro comparativo 
entre os percentuais encontrados, organizando os maiores e menores 
salários, e monte um painel de apresentação. 
 
(p.29) Atividade – 3. Vamos vivenciar o que vimos até agora? Organize 
equipes com 8 pessoas; 5 serão jogadores, 1 será o presidente (a função 
do presidente é resolver a compra e venda de um jogador dependendo do 
dinheiro que tiver em caixa; 1 será olheiro (sua função é observar outros 
jogadores), e o outro o técnico (a função do técnico é dirigir o time nas 
partidas). O objetivo com esta atividade é que possamos vivenciar como 
são processadas as vendas e trocas de jogadores, no mercado da bola 
profissional. Para tanto, você deverá instituir uma moeda corrente para a 
transação. Após um sorteio, cada equipe receberá quantias diferenciadas 
de dinheiro: uma equipe será a mais rica, enquanto haverá uma equipe 
com menos dinheiro, e outras intermediárias. O processo de escolha das 
equipes será por sorteio, já o preço de cada jogador e jogadora será 
estipulado por convenção de toda a turma. Atenção: esta atividade trará 
para a aula algumas discussões importantes, principalmente quando 
começar a comprar jogadores, já que poderão ocorrer exclusões. É 
importante que discutamos se isso deve ocorrer em sua aula de Educação 
Física, assim como ocorre no mundo profissional. Discuta com a turma 
quantos “Ronaldos” nós temos? Ou Robinhos? Será que a aula de 
Educação Física não deve ser espaço para a diversificação, oportunidade 
de todos e todas jogarem, praticarem as manifestações da cultura 
corporal? Dica: a venda ou troca de jogadores pode ocorrer no final de 
cada aula, ou como a turma achar conveniente. 

montada em 
chassis, 
1,82x4,4,22m; 
2000) 
 
(p.21) Jogador 
brasileiro com 
chapéu mexicano 
com a taça da 
Copa do Mundo 
nas mãos. 
 
(p.23) Futebol 
(Cândido 
Portinari, óleo 
sobre tela, 
97x130cm, 
Coleção 
Particular, 1935). 
 
(p.25) Caricatura 
de um Cartola de 
Futebol. 
 
 

PR). 
 

 2 – “A relação 
entre a 
televisão e o 

(p.39) 
Pesquisa – 
Procedimental 

(p.39) Pesquisa – 1. Consulte, nos meios de comunicação (jornal, rádio e 
televisão), a grade horária da programação e observe o percentual que 
cada emissora destina ao esporte. Em seguida, some o resultado total de 

(p.33) Imagem de 
espectador em 
frente à TV 

Fabiano 
Antônio dos 
Santos 
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voleibol no 
estabelecimen
to de suas 
regras” (p.33) 
 
O boom 
tecnológico 
(p.34); 
 
Como as 
imagens de 
uma partida de 
voleibol 
chegam até 
nossas casas 
pela TV (p.35); 
 
Televisão: um 
meio de 
comunicação 
de massa 
(p.37); 
 
Voleibol à 
moda antiga 
(p.40); 
 
A transição: o 
papel da mídia 
(p.41); 
 
Voleibol sob 
uma nova 
roupagem 
(p.43). 

e Atitudinal. 
 
 
 
 
 
(p.40) 
Atividade – 
Procedimental. 
 
 
 
(p.42) Debate 
–Atitudinal. 
 
 
(p.42) 
Atividade – 
Procedimental, 
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
(p.45) 
Atividade – 
Procedimental, 
e Atitudinal. 
 
 
 
 
 
(p.45) Debate 

todos os meios de comunicação que encontrou, transforme em minutos. 
Pesquise ainda quanto tempo custa um minuto de propaganda na 
televisão. Depois reflita e responda: por que tanto tempo é destinado ao 
esporte? Terá esse fato alguma relação com os problemas sociais que o 
nosso país possui? Que papel teria o esporte neste contexto? O de 
propaganda comercial ou ideológica? 
 
(p.40) Atividade – 2. Exponha as informações em edital escolar ou elabore 
um painel. 3. Liste os atletas que você se lembre de já terem feito 
comerciais anunciando algum produto na televisão. Depois, comente qual 
sua opinião a este respeito. 
 
(p.42) Debate – Em que termos a popularidade do voleibol o levou a 
garantir um público que consumisse seus produtos? 
 
(p.42) Atividade – 1. Assistir a gravação de uma partida de voleibol, ou 
cenas de jogo, disputado com as regras anteriores (Ex.: Final masculina 
nas Olimpíadas de 1992). Em seguida, propor um debate comparando as 
diferente regras e discutir o por quê das mudanças; 2. Que tal organizar 
uma proposta de voleibol à moda antiga? Aqui você poderá seguir as 
primeiras regras, com as quais uma partida terminava apenas em 15 
pontos, além do uso da “vantagem”. Como a proposta é que o jogo seja o 
mais popular possível, a rede poderá ser ajustada a uma altura menor, bem 
como a quadra poderá ser em tamanho a sua escolha. As regras poderão 
ser flexíveis. Como exemplo, poderia ser permitido o toque na rede, desde 
que não atrapalhasse a jogada do time oponente. A proposta é que se 
organize um festival, e isso pede música, acrobacia, invenção de novas 
maneiras de jogar, novos movimentos que podem ser realizados no 
voleibol, e até a invenção de novas regras. 
 
(p.45) Atividade – 1. Agora, organize um novo festival de voleibol em sua 
aula de Educação Física, mas, desta vez, seguindo a regra atual. Depois, 
elabore um relatório em seu caderno observando as seguintes questões: a) 
Quanto tempo durou a aula? b) Qual dificuldade foi encontrada durante o 
jogo? c) Quais foram as principais semelhanças e as principais diferenças 
da parte com as regras “antigas”, e da partida com as “novas” regras? 
 
(p.45) Debate – Utilizando-se das anotações do festival com as antigas 

assistindo voleibol 
e ao lado o 
mesmo 
espectador 
consumindo um 
produto veiculado 
na TV. 
 
(p.34) Imagem da 
bandeira dos EUA 
e o símbolo do 
comunismo. 
 
(p.36) Imagem de 
um satélite 
(www.harmoniccil
e.com). 
 
(p.37) Imagem de 
ondas 
eletromagnéticas. 
 
(p.38) Veja a 
copa de TV nova 
– desenho. 
 
(p.39) Imagem de 
uma tela com a 
logomarca DVD – 
Foto: 
IconeAudiovisual. 
 
(p.40) Partida de 
vôlei de praia 
masculino. 
 
(p.41) Imagem de 
espectador em 

(Colégio 
Estadual 
Padre José 
Wilinski/ 
Curitiba – PR)  
e Neusa 
Maria 
Rodrigues 
(Colégio 
Estadual 
Soldado 
Constantino 
Marochi – 
Santa Cruz de 
Monte 
Castelo – 
PR). 
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-  
  Atitudinal. 

 

regras, promova uma discussão em mesa redonda comparando as 
observações feitas entre os dois festivais. Você pode discutir, entre outras 
questões: quais regras facilitam mais o jogo? No que o jogo ficou mais 
dinâmico? Por quê? 

frente à TV 
assistindo voleibol 
e ao lado o 
mesmo 
espectador 
consumindo um 
produto veiculado 
na TV (mesma 
imagem do início 
do Folhas). 
 
(p.43) Desenho 
da quadra de 
voleibol 
(Fernando Stori). 
 
(p.44) Jogo oficial 
de voleibol 
(Europei di 
pallavolo 2005 – 
Italia vs. Russia. 
Disponível em: 
http://pt.wikipedia.
org/wik/Voleibol 
Acesso em: 26 
nov 2007. 

 3 – “Eu faço 
esporte ou sou 
usado pelo 
esporte?” 
(p.49) 
 
Evolução do 
Esporte até a 
Profissionaliza
ção (p.50); 
 
Surgimento do 

(p.50) 
Atividade - 
Conceitual. 
  
 
 
 
 
 
‘(p.52) 
Pesquisa –, 
Conceitual.  

(p.50) Atividade – Escolha um esporte qualquer e escreva, em 
aproximadamente 15 linhas, tudo o que você sabe sobre ele: surgimento, 
evolução, regras, curiosidade, entre outros. 
 
(p.52) Pesquisa – Você e seus colegas deverão dividir-se em grupos 
encarregados de pesquisar determinada modalidade esportiva (aquela que 
for de interesse do grupo) quando a : sua origem e evolução, ressaltando 
quando passou a ser uma modalidade praticada profissionalmente (criação 
de sua federação); e, se for o caso, quando a modalidade passou a ser um 
esporte olímpico. Ainda em equipes, pesquisem diferentes instituições 
sociais, como a escola, igreja, estado, clubes, associações, partidos 
políticos, entre outras, para saber de que forma essas instituições 

(p.49) Desenho 
menino jogando 
futebol. 
 
(p.51) Jean 
Jacques 
Rousseau 
 
(p.52) Metalúrgico 
(Foto: J.Urban). 
 
(p.54) Desenho 

Gilson José 
Caetano(Colé
gio Estadual 

Edite Cordeiro 
Marques/ 

Turvo - PR; 
Escola 
Joanna 

Lechw / Turvo 
– PR. . 

http://pt.wikipedia.org/wik/Voleibol
http://pt.wikipedia.org/wik/Voleibol
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Esporte 
Espetáculo 
(p.53); 
 
O Esporte 
como forma de 
Lazer Passivo 
(p.54) 
 
O Esporte na 
Escola (p.55). 

 

 
 
 
 
 
 
 
(p.53) 
Atividade –
Procedimental, 
e Atitudinal. 
 
 
 
 
(p.53) 
Atividade, - 
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
 
 
 
(p.54) 
Atividade – 
Atitudinal. 
 
(p.55) Debate 
– Atitudinal. 
 
(p.55) 
Pesquisa –          
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
(p.57) 
Pesquisa – 
Conceitual.  

influenciam ou sofrem influências do fenômeno esportivo. 
] 
(p.53) Atividade – Após estas investigações, cada equipe deverá elaborar 
um painel demonstrando os principais dados coletados e apresenta-los aos 
colegas; Num segundo momento, cada grupo deverá relatar, por escrito, 
aquilo que julgou ser mais importante em todos os trabalhos apresentados, 
evidenciando a influência das mais variadas instituições sobre o fenômeno 
esportivo. 
 
(p.53) Atividade – Pesquise quantos atletas profissionais estão 
credenciados na CBF e compare esse total com a quantidade de atletas 
que são reconhecidos, tanto profissionalmente quanto financeiramente, no 
cenário esportivo nacional e internacional. Compare a diferença salarial de 
um atleta de renome internacional, com um jogador em início de carreira 
num clube qualquer da primeira divisão do futebol nacional. Faça um 
comentário crítico sobre as conclusões tiradas de sua pesquisa. Sugestão 
de sítio de pesquisa: www.cbfnews.uol.com.br 
 
(p.54) Atividade – Você concorda com a profissionalização do esporte? 
Justifique. E a com a influência dos meios de comunicação no esporte? 
Justifique. 
 
(p.55) Debate – Promova um debate em que todos devem colocar sua 
opinião sobre a mídia nas práticas esportivas. 
 
 
(p.55) Pesquisa – Pesquise quais são as formas de controle social além 
da mídia, e exponha a sua opinião se deve haver ou não alguma forma de 
controle social. Em caso afirmativo, que tipo de controle você sugere? 
Justifique. 
 
(p.57) Pesquisa – Pesquise sobre o cenário político e econômico que 
envolvia o país no período que antecedia a Copa de 1970, quando o Brasil 
tornou-se tri-campeão mundial no futebol. Ressalte ainda elementos que 
identifiquem influências da política nacional sobre este acontecimento. 
 
(p.57-58) Atividade – Nesta atividade, tentaremos desviar o esporte das 
características competitivas, através de um enfoque cooperativo. O jogo 

pessoa com a 
cabeça dentro da 
TV. 
 
(p.55) Desenho 
de jogo com bola 
e cesto. 
 
(p.57) Professor 
fazendo um 
movimento com 
seus alunos. 
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(p.57) 
Atividade – 
Procedimental
e Atitudinal. 

chama-se “Handebol cooperativo”. A seguir, explicitaremos como se deve a 
atividade proposta. 1º Divide-se a turma em equipes de 5 a 6 jogadores 
cada, organiza-se uma espécie de campeonato ou torneio, que pode durar 
uma ou mais aulas, dependendo do interesse da turma. 2º O jogo é 
semelhante às regras do handebol, o que muda é a pontuação: cada gol 
vae 1 ponto; cada 10 passes consecutivos da mesma equipe valem 3 
pontos; cada assistência do capitão vale 1 ponto; cada gol do capitão, 5 
pontos; 3º Cada equipe pode escolher um anjo (jogador de equipes que 
não estão jogando) para poder ajudar. Obs.: O anjo não pode fazer gols; 
Cada assistência do anjo que se converte em gol, vale o dobro; No final da 
atividade, discuta com seus colegas quais são os pontos positivos e 
negativos desta forma de jogar. Sugestão: Você e seus colegas podem 
organizar um evento, junto à comunidade escolar, fazendo usi desta forma 
de jogo e criando outras que utilizem o princípio da cooperação. Lembre-se 
da importância de premiar igualitariamente todos os participantes como 
forma de incentivo e reconhecimento ao trabalho coletivo. 

 

“CONTEÚDO ESTRUTURANTE: JOGOS” 

Conteúdo: JOGOS 

Livro Bloco de 
Conteúdos 

Dimensões 
do conteúdo 

Metodologia Imagens Autores 

P
ar

an
á Introdução 

(p.60) 
  (p.60) Calcio 

fiorentino – 
Futball in Florenz 
im 17. 
Jahrhundert. 
 
 

 

4 - Competir 
ou Cooperar: 
eis a questão! 
(p.65) 
 
Seria o 
homem 
competitivo 
por natureza? 

(p.67) 
Atividade – 
Procedimental, 
e Atitudinal. 
 
 
 
 
 

(p.67) Atividade – Junto com seus colegas, organize uma minicompetição 
que possa ser realizada em, no máximo, duas aulas, com as seguintes 
características: todos da sua turma devem participar; evitem fazer o evento 
em data que já tenha outro programado. O momento deve ser apenas da 
sua turma; escolham um esporte que seja de conhecimento geral. 
Determinem o tempo; formulem regras claras que não possam ser 
alteradas. A arbitragem será responsabilidade da organização; escolham 
um local apropriado e previamente preparado para a organização do 
evento; estipulem um prêmio para as equipes masculinas, femininas ou 

(p.66) Homem 
apresentando um 
gráfico. 
 
(p.66) Jogador de 
basquete batendo 
o ponto de 
trabalho. 
 

Cristiane 
Pereira Brito 

(Escola 
Estudal André 

Andreatta / 
Quatro Barras 

– PR) 
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(p.68) 
 
Jogo e 
esporte: tão 
diferentes 
assim? (p.71) 
 
Os esportes e 
os jogos só se 
aplicam de 
maneira 
competitiva? 
(p.73) 
 
Jogos 
cooperativos: 
um exercício 
do convívio 
social (p.73) 

 
 
 
 
 
 
(p.67) 
Pesquisa – 
Atitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(p.70) 
Atividade – 
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
 
 
 
(p.70) 
Pesquisa –
Atitudinal. 
 
 

mistas que ficarem em primeiro lugar; a inscrição prévia é obrigatória, e 
deve ocorrer antes da data do evento. Organização é fundamental; 
promovam uma premiação especial ao aluno e à aluna que mais se 
destacarem durante a competição. *Lembrem-se de motivá-los a participar. 
A propaganda é a alma do negócio. 
 
(p.67) Pesquisa – Depois de concluída a competição, investiguem como 
os competidores se sentiram diante da realidade competitiva, solicitando 
que manifestem sua opinião quanto à clareza das regras e às possíveis 
injustiças cometidas pela arbitragem; Conversem com aqueles que não 
quiseram participar procurando identificar o motivo; Identifiquem como se 
sentiram as equipes que não foram premiadas e de que forma gostariam 
que fossem a premiação; Verifiquem se as pessoas que não quiseram 
participar diretamente da competição, de alguma forma, divertiram-se 
torcendo pela equipes inscritas; Após colheres estes dados, montem um 
painel com o retrato escrito da competição, descrevendo em duas colunas 
distintas, quais foram os fatos positivos e negativos que ficaram evidentes 
para o grupo; se houve os componente socializador, igualitário e justo no 
decorrer do evento e se a competição, em si, atendeu aos interesses da 
turma ou apenas de alguns. Exponham o painel num local onde todos 
possam ter acesso às informações; Por fim, discutam, com o grande grupo, 
outras situações de competição que ocorrem nas relações sociais, fazendo 
uma análise crítica sobre a necessidade de sua existência ou não, utilizem 
argumentos para justificar seus pontos de vista. 
 
(p.70) Atividade – Você conseguiu perceber que as relações (conflito, 
consenso, imposição, sucesso, fracasso, etc.) que se produzem numa 
atividade competitiva organizada são, de certo modo, reproduções da luta 
de classes e de lutas dentro de uma mesma classe? ; Quantas pessoas 
tinham o “controle” sobre o que acontecia durante o pequeno evento? ; 
Como você e seus colegas da organização se sentiram com o “poder” de 
controlar tudo?; Analise os dois pontos de vista apresentados pelos autores 
(Huizinga e Chauí) e escreva o seu quanto à questão da competição. 
 
(p.70) Pesquisa – Entreviste colegas de sua sala e de outras perguntando-
lhes sobre as seguintes questões; Você percebe a existência da 
competitividade nas aulas de Educação Física?; E nas demais disciplinas, 
a competição também ocorre?; Em ambos os casos, se ocorrem 

(p.67) Um 
adolescente. 
 
(p.69) Jogador de 
basquete 
convertendo uma 
cesta. 
 
(p.70) Medalha de 
primeiro lugar. 
 
(p.71) Homens 
jogando futebol 
(www.diaadiaedu
cação.pr.gov.br) 
 
(p.71) Vôlei de 
praia (Atividade 
lúdica: voleibol de 
praia. Fonte: 
wikipedia – this 
file has been 
released into the 
public domain by 
the copyright 
holder, its coyright 
has expired, or it 
is ineligibe for 
copyright. This 
applies 
worldwide). 
 
(p.72) Homem 
jovem dominando 
a bola de futebol. 
 
(p.73) Disputa de 
uma corrida de 



171 
 

 
 
 
 
 
 
(p.75) 
Atividade – 
Procedimental, 
e Atitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

competição, ela é motivada por alunos ou por professores?; O ambiente 
escolar é o local mais propício para que ocorra competição de qualquer 
natureza com o outro? Pode haver um tipo de competição onde o resultado 
não seja vencedor e derrotado?; Reflita sobre os problemas levantados, tire 
suas conclusões e faça um relatório geral sobre o tema. 
 
(p.75) Atividade – Pessoa para Pessoa. Para cooperar é preciso 
aproximar-se mais uns dos outros e da gente mesmo. Que tal jogarmos 
para diminuir a distância e desfazer as barreiras que nos distanciam? 
Participação: joga-se com um único grupo e com a participação ilimitada; 
Espaço: aberto ou fechado, compatível com o número de participantes e 
livre de obstáculos; Como fazer: reúnam toda a turma e comecem 
sugerindo a um colega que, em voz alta, diga como as ações devem ser 
feitas. Sugerimos chama-lo de focalizador; O focalizador deve pedir que 
todos explorarem suas possibilidades de movimentar-se de maneirais 
variadas pelo ambiente (passos largos, passos curtos, saltando em um pé 
só, rastejando, ou seja, use sua criatividade); Depois de alguns minutos o 
focalizador deverá falar em voz alta duas partes do corpo (mão na testa, 
dedo no nariz, orelha com orelha, cotovelo na barriga, etc.); A este 
estímulo, todos deverão formar uma dupla e tocar, um no outro, as partes 
do corpo faladas pelo focalizador, o mais rápido possível, lembrando que 
você tocará em uma pessoa no local indicado e ela tocará você também no 
local indicado; Quando todos estiverem em duplas e tocando as partes 
faladas, o focalizador reinicia o processo, propondo a caminhada livre e 
criativa; Após 2 ou 3 dessas combinações, que devem variar, o focalizador 
pode dizer o nome do jogo: “Pessoa para pessoa”; Nesse momento, todos 
– inclusive o focalizador – devem formar uma nova dupla e abraçar um ao 
outro, para garantir o encontro; Com a entrada do focalizador diretamente 
no jogo, poderá haver um desequilíbrio numérico: alguém poderá ficar sem 
par. Como resolver o problema? Uma possibilidade é trabalhar em duplas, 
trios, quartetos ou conforme o grupo sugerir, desde que não fique ninguém 
de fora. Outra sugestão é que aquele que não tiver dupla seja, por um curto 
período de tempo, o focalizador que irá reiniciar o jogo servindo ao grupo, 
ao invés de ser servido por ele, evitando-se o castigo ou a exclusão. Para 
refletir e conversar com seus colegas: 1. Que dificuldades surgiram ao 
longo da atividade? 2. Estas dificuldades foram solucionadas? Como? 3. 
Quem participou com sugestões para a solução das dificuldades? 4.A 
maioria de nós tem dificuldades para tocar as pessoas. Isso aconteceu? 

atletismo 
(www.diaadiaedu
cação.pr.gov.br) 
 
 
(p.74) Pessoas 
perfiladas 
segurando uma 
pessoa por cima 
de suas cabeças. 
 
(p.77) Mulher 
jovem. 
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(p.76) 
Atividade – 
Procedimental, 
e Atitudinal. 
 

Por quê? 5. Como o grupo ajudou as pessoas tímidas a entrarem na 
brincadeira? 6. Faça uma comparação entre as diferenças desta atividade 
em relação a primeira que você fez. 
 
(p.76) Atividade – O Barco Cooperativo. Para realizar esta atividade, você 
e seus colegas irão precisar de canetas coloridas, papéis, vendas e algo 
para imobilizar os membros superiores; Para iniciar a atividade, divida sua 
turma em grupos formados por cinco pessoas que deverão posicionar-se 
sentadas no chão. Caso alguém fique sem grupo deverá participar 
auxiliando uma pessoa que irá conduzir as ações. Esta pessoa poderá ser 
seu professor ou sua professora de Educação Física; A tarefa é simples: 
desenhar um barco num tempo de 5 minutos; Cada participante fará uma 
ação de cada vez, passando em seguida o desenho para o outro 
participante e assim por diante. Cada um, na sua vez, poderá fazer apenas 
um traço no papel, até que o desenho esteja concluído ou o tempo tenha 
acabado. Simples, não é?; Além de poder fazer apenas um traço por vez, 
os participantes também deverão ter as seguintes características 
individuais: o participante 1 é cego e só tem o braço direito; o participante 2 
é cego e só tem o braço esquerdo; o participante 3 é cego e surdo; o 
participante 4 é cego e mudo e o participante 6 não tem braços. 1. Para 
desempenhar estes papéis, o focalizador pede que os grupos escolham 
quem será 1,2,3,4 e 5, entregando vendas para os olhos e tiras de pano 
para amarrar os braços de quem for escolhido o número 5. 2.Quando os 
grupos estiverem prontos, o focalizador iniciará a contagem do tempo, 
deixando que os grupos façam a atividade sem interrupção, permanecendo 
em silêncio até que o tempo se esgote. 3. Todas as dúvidas que surgiram 
devem ser esclarecidas pelo próprio grupo e poderão ser retornadas 
posteriormente em discussão com o grande grupo. 4. Após o jogo, cada 
grupo deverá apontar quais foram as dificuldades encontradas, os desafios 
superados e as formas de cooperação colocadas em prática. Dica: 
inicialmente, vocês podem fazer esta atividade sem que ninguém 
represente os papéis propostos com as necessidades especiais 
apresentadas. Depois de se familiarizar com a atividade, num segundo 
momento, daí sim seria interessante distribuir os papéis que cada um 
deverá desempenhar. Lembre-se de que usar a criatividade é fundamental 
em todos os momentos da atividade. (*Esta atividade foi enviada para a 
Revista dos Jogos Cooperativos, 3 ed., 2003, p.21, por Ana Paula Perón e 
passou por algumas alterações). 
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 5 - O jogo é 
jogado e a 
cidadania é 
negada (p.79) 
 
O grande jogo 
(p.80); 
 
O jogo jogado 
e o jogo 
“jogante” 
(p.82); 
 
Primeira 
Estação: Que 
História é essa 
de Cidadania? 
 
Segundo 
Estação – 
Cidadania: 
Inclusão 
excludente? 
(p.84) 
 
Terceia 
Estação: 
Direitos e 
deveres (p.87) 

(p.88) 
Atividade – 
Procedimental, 
Conceitual e 
Atitudinal. 

(p.88) Atividade – Agora que você já conhece alguns aspectos que 
envolvem o conceito de cidadania, resta, ainda, elaborar as provas que 
serão desenvolvidas pelo restante da turma. Lembre-se de que o jogo deve 
possibilitar uma (re)interpretação dos fatos, e a criatividade é fundamental. 
AS estações precisam ser ter relação com as discussões feitas nesse 
Folhas. Deve-se: contemplar as distintas maneiras de conceituar cidadania, 
e como este conceito serve na atualidade para ocultar as visíveis 
desigualdades; conter uma atividade que incentive a discussão sobre 
inclusão e exclusão e o que isso significa em nossa sociedade; discutir 
criticamente as diversas armadilhas que os preceitos sobre os direitos e 
deveres apresentam. Como possibilidade de provas, você poderá verificar 
tais questões em sua escola, comunidade, ou até mesmo na sua cidade. 
Poderá, também, realizar pesquisas, cumprir tarefas práticas, testar seus 
amigos de escola, enfim, criar atividades que não se encerram em uma 
aula, mas envolvem uma série de pessoas, o que tornaria o jogo ainda 
mais interessante. Ao final do jogo, terá condições de verificar que a 
chamada cidadania está muito próxima e, ao mesmo tempo, distante de 
sua realidade e que sua busca pode estar ao alcance de todos, inclusive ao 
seu alcance. Sugestão de provas: As provas propostas estão colocadas 
aqui apenas a título de exemplo. Cabe a você, juntamente com seus 
colegas e professor, criar outras provas. Como poderá notar, as atividades 
devem ser dinâmicas fazendo com que mobilize sua equipe o mais rápido 
possível para que a prova seja cumprida. Primeira estação: Como proposta 
da primeira estação é discutir os aspectos históricos da cidadania, poderia 
ser realizada uma prova pautada nos jogos de interpretação. Poderia 
elaborar um roteiro de imagens, com objetivo de instrumentalizar a 
interpretação. Por exemplo, se o roteiro de imagens for sobre a cidadania 
coletiva, será interessante buscar aquelas que mostrem movimentos 
sociais com reinvindicações, seja de ordem econômica e/ou cultural. Você, 
de posse dessas imagens, se reunirá com sua equipe e as interpretará. 
O/A Homem/Mulher do tempo será responsável por julgar o cumprimento 
ou não da prova. Segunda estação; Poderá ser organizado um festival 
esportivo, cujo foco seria a competição em sua formai mais excludente, e. 
logo em seguida alternativas para essa prática corporal, com ênfase na 
inclusão/ cooperação. O objetivo seria organizar as duas formas o mais 
rápido possível. Outra atividade poderia consistir em uma entrevista rápida 
com qualquer pessoa externa a turma sobre o que conhece a respeito da 

(p.80) Mestre – 
Senhor idoso. 
(p.81) Chefe; O/A 
Homem/ Mulher 
do tempo; Aluno/a 
de Educação 
Física; O grande 
Cidadão. 
(p.83) Pólis 
Grega. 
(p.83) IV 
Congresso 
Nacional do MST. 
(p.84) Contrastes 
sociais: Favela x 
Riqueza. 
(p.85) CÂNDIDO 
PORTINARI, 
Café, 1935 , óleo 
sobre tela, 130 x 
195 cm; Museu 
Nacional de Belas 
Artes; Rio de 
Janeiro. 
 
(p.85) Meninas 
jogando com bola 
de basquete. 
 
(p.86) Meninas 
jogando com bola 
de basquete 
(mesma imagem 
da página 
anterior). 
 
(p.87) Urna 

Fabiano 
Antônio dos 

Santos 
(Colégio 
Estadual 

Padre José 
Wilinski/ 

Curitiba – PR) 
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cidadania e como entende tal conceito. O responsável por julgar tais 
atividades é o/a aluno/a de educação física. Terceira estação: Procurar, em 
sua escola, o que há sobre os direitos e deveres de alunos, professores e 
funcionários. Isso poderia ser uma prova para se cumprir. Seria 
interessante, ainda, que você procurasse, na biblioteca da sua escola, 
referências em livros, revistas e jornais sobre os direitos e deveres 
imputados ao cidadão. 

eletrônica. 
 
(p 88) Jovens 
com papeis em 
mão a frente do 
quadro negro. 
 
(p.89) Professora 
sendo 
questionada por 
um grupo de 
estudantes. 
 
(p.89) Jovens 
correndo em 
direção à 
biblioteca. 
 

 

 

 

“CONTEÚDO ESTRUTURANTE: GINÁSTICA” 

Conteúdo: GINÁSTICA 

Livro Bloco de 
Conteúdos 

Dimensões 
do conteúdo 

Metodologia Imagens Autores 

P
ar

an
á Introdução 

(p.90) 
  (p.90) CÂNDIDO 

PORTINARI, 
Meninos 
brincando, 1955 , 
óleo sobre tela, 
60 x 72,5 cm; 
Coleção 
Particular; Rio de 
Janeiro. 

 

6 – O circo (p.95) (p.95) Pesquisa – Procure, em jornais ou revistas, qual é o modelo de (p.94) Circo Felipe 
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como 
componente 
da ginástica 
(p.93) 
 
A ginástica 
entrando em 
cena (p.94); 
 
Circo!!! E isso 
é ginástica? 
(p.95) 
 
Mudanças no 
circo 
contemporâne
o? Para quê e 
para quem? 
(p.96); 
 
Hoje tem 
circo? Tem 
sim senhor! 
(p.97); 
 
Para além dos 
feitos solitários 
construídos 
em solidão 
(p.99); 
 
Deformação 
do rosto? Mais 
um artista no 
palco principal 
(p.102); 
 
O mundo 

Pesquisa –
Conceitual . 
 
 
 
 
(p.98) 
Atividade – 
Procedimental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(p.99) 
Atividade – 
Procedimental. 
 
 
 
(p.99) 
Pesquisa –
Conceitual. 
 
 

padrão corporal apresentado hoje pelos meios de comunicação de massa 
(a televisão, o rádio, as revistas, os jornais). Observe se existem relações 
com o código de civilidade na Europa do século XIX no que diz respeito à 
ginástica. Discuta em grupos com seus colegas e monte um painel com as 
reportagens escolhidas. Em seguida, apresente para a turma. 
 
(p.98) Atividade – Para a construção das bolinhas necessitamos de alguns 
materiais; 9 bexigas; 300 gramas de painço (comida de periquito); 2 
garrafas pet (uma servirá de funil) e 1 tesoura. Sequência: 1.corte uma das 
garrafas pet, deixando-a como funil; 2.coloque 100g de painço na outra 
garrafa pet, utilizando o funil 3.prenda uma bexiga no gargalo da garrafa e 
faça com que o ar que está dentro da garrafa vá para dentro da bexiga, 
transferindo o painço na sequência; 4.retire todo o ar da bexiga e amarre-a; 
5. corte as outras duas bexigas, mais ou menos na altura do gargalo e 
encape a primeira bolinha; 6.faça o mesmo com o restante do material e 
utilize a criatividade para dar mas brilho às bolinhas. Após a confecção das 
bolinhas, passaremos à prática do malabarismo. Na sequência, temos 
algumas instruções para que você aprenda o malabarismo estilo cascata 
com 3 bolinhas. Este serve de ponto de partida para outros truques mais 
complexos, tanto de bolinha como aros, claves, lenços, etc. Tutorial: Você 
deverá iniciar com uma bola, lançando-a na altura dos olhos (1). Depois de 
ter realizado com certa facilidade, passaremos para a fase seguinte, com 
duas bolas; jogue a 1ª e, quando ela estiver no ponto mais alto, lance a 2ª 
(2). Agora começa a dificultar, pois realizaremos com três bolas: a 1ª e a 3ª 
estão na mão direita, a 2ª na esquerda. Lance a 2ª quando a 1ª estiver no 
ponto mais alto (3). Quando a 2ª chegar no alto, lance a 3ª (4). 
 
(p.99) Atividade – 1. Agora que você aprendeu a sequência básica, 
procure realizar diversas variações, tanto com o número de bolinhas como 
com seus colegas, o importante é usar a criatividade.2. Procure trabalhar 
com outros materiais que você tiver facilidade de encontrar, como, por 
exemplo, lenços e véus. 
 
(p.99) Pesquisa – Não se esqueça de que além da atividade prática, 
precisamos fazer algumas reflexões. Procure encontrar algo sobre o 
histórico dos malabares e observe se tem alguma relação com o 
surgimento do circo, faça um quadro comparativo. 
 

Beverly Lilley. 
Acrílico.Saratosa. 
High School, 
Flórida, EUA. 
 
(p.95) Acerco 
Cultural Teatro 
Guaíra – Foto 
Tom Lisboa. 
(p.97) SEURAT, 
GEORGES. O 
Circo, 1891. Óleo 
sobre tela, 180 x 
148 cm; Louvre, 
Paris (ou museu 
do Louvre). 
 
(p.98) Tutorial 
malabares. 
 
(p.100) CÂNDIDO 
PORTINARI, 
Picadeiro, 1957 . 
Desenho a 
grafite/papel, 34,5 
x 49 cm 
(aproximadas); 
Rio de Janeiro, 
RJ. Coleção 
particular, Rio de 
Janeiro. 
 
 
 
 
 
 
 

Sobczynski 
Gonçalves 
(Departament
o de Ensino 
Médio 
SEED/PR). 
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inimaginável 
do circo!!! 
Desvelando o 
que acontece 
por trás das 
cortinas 
(p.105). 

(p.99) 
Atividade –
Conceitual e 
Atitudinal. 
  
 
 
 
(p.100) 
Atividade – 
Procedimental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(p.99) Atividade – 1. Podemos observar, cotidianamente nos grandes 
centros urbanos, crianças, jovens e adultos, artistas ou não, realizarem 
malabarismos nos semáforos. Discuta, em pequenos grupos, sobre a 
ressignificação dessa cultura popular e quais são as consequências desse 
processo para população em geral. 2. Faça uma análise sociológica da 
questão anterior, fazendo uma discussão a partir dos aspectos políticos, 
econômicos e socioculturais. 
 
(p.100) Atividade – 1. Rolamento para frente (cambalhota para frente): É 
um exercício para você aprender a cair e não se machucar, além disso, 
melhora sua flexibilidade e agilidade. Para este exercício, pode utilizar 
colchões, colchonetes, tatames ou até mesmo um gramado. Sequência: 
1.1 Fique agachado, com os braços estendidos em frente do corpo. Evite 
manter o corpo relaxado e os braços flexionados; 1.2 Inicie o movimento 
desequilibrando o corpo para frente. Apoie as mãos no colchão. Eleve os 
quadris e, ao mesmo tempo, comece a empurrar o chão. Procure não 
separar as pernas, que devem estar unidas; 1.3 Dê um impulso com os 
pés, sem esticar as pernas, empurre o corpo para a frente. Encoste o 
queixo no peito para não deixar que a cabeça toque o colchão. Procure não 
separar as pernas, nem apoiar a cabeça no colchão; 1.4 Para fazer com 
perfeição o movimento, mantenha o corpo como uma bola. As pernas 
devem estar unidas e flexionadas até o fim do movimento. Só as costas 
devem tocar o colchão. Não estique as pernas; 1.5 Mantenha as pernas 
encolhidas e, após completar o giro, toque o solo com os calcanhares. 
Estenda os braços para a frente a fim de auxiliar o movimento. Apoie-se na 
ponta dos pés e permaneça agachado. Procure não completar o 
movimento com as pernas abertas. Não use as mãos, nem cruze as pernas 
para se levantar. 2. Rolamento para trás (cambalhota para trás). 
Sequência: 2.1 Fique agachado de costas para o colchão, apoiando-se na 
ponta dos pés, os braços dobrados e as mãos sobre os ombros. As palmas 
devem estar voltadas para cima. Evite apoiar-se sobre todo o pé; 2.2 
Desequilibre o corpo para trás, encostando os quadris no chão. Mantenha 
a boca fechada e o queixo encostado no peito. Encolha as pernas. Assim 
seu corpo ficará como uma bola. Não lance as costas sobre o colchão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(p.103) CÂNDIDO 
PORTINARI, 
Circo, 1957. 
Pintura a 
óleo/tela, 61 x 
73,5 cm; Rio de 
Janeiro, RJ. 
Coleção 
particular, São 
Paulo, SP. 
 
(p.104) Palhaços 
de diversos tipos 
e categorias. 
 
(p.105) MADÚ. 
Fotos cedidas 
pela AILA  
(Aliança 
Internacional do 
Animal. Criadora 
da campanha 
“Circo Legal não 
tem Animal”). 
 
(p.107) Fotos 
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antes de lançar os quadris; 2,3 Assim que suas costas tocarem o colchão, 
coloque também as palmas da mão sobre o colchão. 2.4 Quando os 
quadris estivem no alto, você deve usar os braços para auxiliar o 
movimento. Assim você evita que a cabeça toque o colchão. Mantenha o 
corpo como uma bola. 2.5 Após completar o giro, apoie-se na ponta dos 
pés e volte à posição agachada com os braços estendidos para frente. 3. 
Parada de três apoios (Elefantinho): A parada de três apoios serve para 
que você treine equilíbrio em posição invertida e faz com que músculos 
importantíssimos sejam exercitados. Sequência: 3,1 Fique agachado de 
frente para o colchão, apoiando-se na ponta dos pés e com o braço 
estendido para  frente; 3.2 Ajoelhe-se e apoie as mãos no colchão ao lado 
dos joelhos. Não coloque as mãos mais para frente. 3.3 Mantenha a 
cabeça ereta e encoste a parte superior da testa no colchão. As mãos e a 
cabeça devem formar um triângulo. Não coloque a cabeça muito próxima 
às mãos, pois assim você não terá sustentação; 3.4 Com as mãos e a 
cabeça apoiadas no colchão, eleve os quadris até atingir a posição vertical. 
As pernas devem estar encolhidas. Não lance os quadris mais para trás, 
pois assim você se desequilibrará; 3.5 Assim que o tronco estiver na 
vertical, estique vagarosamente as pernas para cima. Mantenha as pernas 
unidas; 3.6 Torne a encolher as pernas. As duas ao mesmo tempo. 
Encoste a ponta dos pés no colchão e volte à posição inicial. 4 Roda ou 
Estrela: Apesar de ser aparentemente simples, este exercício exige uma 
sequência pedagógica antes de partirmos para a execução completa. A 
roda ou estrela é um exercício que lhe dará maior coordenação muscular, 
equilíbrio, agilidade e flexibilidade. Como diz o nome, neste exercício você 
imita uma roda em movimento. Sequência: 4.1 Fique de frente para o 
colchão, corra, estenda os braços para cima e, ao mesmo tempo, avance a 
perna esquerda. Não deixe de elevar os braços para cima; 4.2  Apoie-se na 
perna esquerda, incline-se para frente e vire o corpo de lado. Levante a 
perna direita; 4.3 Apoie a mão esquerda no colchão, lance a perna direita 
para cima e, em seguida, lance a esquerda. Imediatamente apoie a mão 
direita no colchão. Não flexione os braços; 4.4 Continue o giro com as 
pernas separadas. Não deixe de elevar as pernas verticalmente; 4.5 
Seguindo o impulso, desequilibre o corpo para a direita. Não deixe que o 
corpo se desequilibre para frente ou para trás. Mantenha as pernas 
separadas; 4.6 Toque o solo com a perna direita e, ao mesmo tempo, tire a 
mão esquerda do solo. 4.7 Coloque-se em pé, aproveitando a velocidade 
do giro. Mantenha as pernas e braços separados, formando a figura de um 

cedidas pela AILA 
(Aliança 
Internacional do 
Animal. Criadora 
da campanha 
“Circo Legal não 
tem Animal” – 
www.aila.org.br). 
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(p.104) 
Atividade – 
Procedimental, 
e Atitudinal.  
 
 
 
 
 
(p.104) Debate 
– Atitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(p.107) Debate 
– Conceitual e 
Atitudinal. 

X; 4.8 Fique na posição fundamental. Essa é a progressão para o aluno 
destro, lembre-se que para o aluno sinistro ou canhoto, o lado da referência 
é invertido. Obs.: Faça os exercícios somente na presença do professor, 
todas as atividades a serem desenvolvidas requerem segurança para que 
não ocorram acidentes. 5. Existem várias possibilidades de trabalharmos 
com as acrobacias e nas questões anteriores observamos algumas delas. 
Agora se organizem em grupos de no máximo cinco integrantes e 
procurem fazer algumas exibições acrobáticas. Iniciem as exibições 
individualmente. 6. Procurem discutir qual é a melhor forma de superar o 
medo, de se arriscar na execução das acrobacias, para isso, vocês devem 
realizar “pirâmides” humanas. Essas exibições devem ser para dois ou 
mais executantes. 
 
 
 
(p.104) Atividade – 1. Ser um palhaço não é nada fácil. Para poder atuar, 
o artista precisa “incorporar” o personagem. Discuta com seus colegas qual 
seria o palhaço (categoria) que melhor você representaria e procure 
construir em conjunto uma apresentação. Seja criativo e lembre-se de que 
o corpo também fala. 2. O palhaço é um dos personagens mais 
carismáticos do circo, ou muitas vezes é o que dá mais medo. Procure 
representar os cinco palhaços que foram categorizados. É muito importante 
que você trabalhe com sua expressão corporal. 
 
(p.104) Debate – 1. Uma proposta de reflexão para este momento é sobre 
o preconceito sofrido por palhaços, sendo seu trabalho artístico muitas 
vezes desvalorizado. Como já nos referimos anteriormente, nossa 
sociedade está pautada pelo modelo de reprodução (exploração) 
capitalista, donde podemos inferir que existem pessoas privilegiadas e 
pessoas não tão privilegiadas assim; e nesse contexto, existem várias 
formas de preconceito. Faça em sua turma um debate sobre as diversas 
formas de preconceitos e monte um quadro para melhor visualização dos 
alunos. Sugestão de leitura: BOLOGNESI, Mário. Manifesto dos Palhaços. 
Disponível em: http://www.cicerosilva.com.br/node/4. Acesso em: 03 
out.2007. 
 
(p.107) Debate – Elabore com a turma um júri simulado. Dividam-se em 
duas equipes, elejam 5 pessoas que deverão compor o júri. Os demais, 

http://www.cicerosilva.com.br/node/4


179 
 

divididos em duas equipes, farão a defesa das duas visões apresentadas 
sobre a utilização de animais no circo. É importante que o júri não julgue 
quem será o vencedor, mas sim, quais foram os melhores argumentos de 
casa equipe. 

 7 – Ginástica: 
um modelo 
antigo com 
roupagem 
nova? Ou uma 
nova maneira 
de aprisionar 
corpos? 
(p.111); 
 
 
Espelho, 
espelho meu... 
existe alguém 
mais bela do 
que eu? 
(p.112); 
 
Prisioneiros da 
vaidade: o 
corpo como 
vítima (p.114); 
 
Ginástica: um 
método na 
escola? Ou 
uma maneira 
de disciplinar 
os corpos? 
(p.118). 

(p.118) 
Atividade –
Conceitual. 
 
 
 
(p.122) 
Atividade – 
Conceitual e 
Atitudinal. 

(p.118) Atividade – A turma deverá se dividir em grupos e sortear um dos 
métodos ginásticos. Os principais métodos de ginástica são: alemão, 
sueco, francês e dinamarquês. Cada grupo irá apresentar as 
características e os exercícios do método sorteado, bem como realizar uma 
pesquisa de aprofundamento sobre os mesmos. 
 
(p.122) Atividade – A turma será deverá em grupos e elencar as variações 
da ginástica que podemos encontrar atualmente. Cada equipe será 
responsável por pesquisar uma dessas variações de ginástica. O objetivo é 
verificar quais são as semelhanças dessas ginásticas atuais com aquelas 
que já destacamos durante o texto. Cada grupo irá demonstrar os 
exercícios de cada uma delas. Escreva um texto, ou promova um debate 
com a turma, respondendo o seguinte questionamento: existe relação entre 
a prática de ginástica de academia no modelo contemporâneo com a ideia 
de “educar e cuidar do corpo” no século XXI? 

(p.113) Homem e 
mulher com 
roupas de 
ginástica. 
 
(p.113) Homem 
fazendo o 
exercício do 
apoio. 
 
(p.114) Menina 
utilizando um 
computador 
(Fotos: Icone 
Audiovisual). 
 
(p.114) 
Adolescente 
sendo 
contaminado por 
diversas mídias 
sobre um modelo 
de corpo e o 
produto que 
promete alcançar 
esse modelo de 
corpo. 
 
(p.115) Georges 
Seurat. Jovem 
mulher 
maquiando-se. 
1888-90. Óleo 
sobre tela, 95 x 

Cláudia Sueli 
Litz Fugikawa 
(Colégio 
Estadual Bom 
Pastor / 
Curitiba –PR). 



180 
 

79 cm. Galeria 
Instituto 
Courtauld, 
Londres. 
 
(p.115) Georges 
Seurat. Um 
domingo à tarde 
na grande Jatte. 
1884-86. Óleo 
sobre tela, 206 x 
305 cm. Instituto 
de Arte de 
Chicago. 
 
 
 
(p.115) Georges 
Demeny (1850 – 
1917). 
 
(p.116) Novo 
manual de 
Educação Física, 
ginástica e moral 
do Coronel 
Amoros. Paris, 
Livraria 
Enciclopédia 
Roret, 1939, 3 
volumes. Paris, 
BnF, França. 
 
(p.117) Interior de 
uma fábrica 
durante a 
revolução 
industrial – 
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indústria têxtil – 
na Inglaterra 
(século XVIII).  
http://www.suape
squisa.com/indust
rial. 
 
(p.117) 
Sequência de 
ginástica sueca e 
francesa. 
 
(p.118) Salão de 
ginástica. 
 
(p.119) Ginásio 
parisiense de 
Amoros, fundador 
da escola de 
ginástica militar e 
civil onde a 
transformação era 
baseada sobre as 
práticas 
espetaculares e 
utilização 
intensiva de 
aparelhos.  
 
(p.120) Homens 
fazendo exercício 
na fábrica. 
 
(p.121) Salão de 
ginástica (mesma 
imagem utilizada 
na página 118. 
 

http://www.suapesquisa.com/industrial
http://www.suapesquisa.com/industrial
http://www.suapesquisa.com/industrial
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(p.122) Homem 
rodeado de 
suplementos 
alimentares, com 
um dos potes na 
mão, sonhando 
com um corpo 
musculoso. 

 8 – Saúde é o 
que interessa! 
O resto não 
tem pressa! 
(p.127); 
 
Ser ou não ser 
(saudável): eis 
a questão 
(p.128); 
 
Atividade 
Física é 
Saúde! (?) 
(p.131); 
 
A influência da 
mídia na 
prática de 
atividades 
físicas (p.132); 
 
Atividade 
Física e Saúde 
– Ampliando o 
Enfoque 
(p.134); 
 
Por que 
trabalhar 

(p.131) 
Atividade –
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
 
 
(p.131) Debate 
– Atitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(p.133) 
Atividade –
Atitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(p.131) Atividade – Em sua opinião, o que é ter saúde? Você tem saúde? 
Justifique; Pesquise sobre a expectativa de vida há 30 anos e como está 
hoje; Quais eram as principais causas de morte e quais são atualmente? 
No seu município, as políticas públicas preocupam-se em oferecer 
maneiras diversificadas de práticas esportivas que atendam a população 
como um todo (crianças, jovens, adolescentes, jovens, adultos e idosos) 
 
 
 
(p.131) Debate– Será que a atividade física como fator isolado pode 
promover a saúde?: Se esporte é saúde, como devemos tratar do uso do 
doping, além do grande número de pessoas afastadas devido a lesões 
esportivas, não deixando de falar dos casos de morte súbita de atletas?; 
Ser magro é ser saudável? Devemos fazer uso de dietas e sacrificar nosso 
corpo em busca de um “corpo sarado”?; Qual é a sua opinião sobre 
aquelas pessoas chamadas de atletas de final de semana, que só praticam 
alguma forma de atividade física no final de semana, e que acabam ficam 
com o corpo todo doído? Esse tipo de atividade traz algum tipo de 
benefício? Por quê? 
 
(p.133) Atividade – Em duplas, monte um painel, com recortes de revistas 
que trazem receitar milagrosas para ficar em forma; Após observar e 
analisar todos os painéis, escreva em seu caderno uma crítica para dois 
produtos que apresentam resultados diferentes à obtenção do corpo 
perfeito; Em equipes, de até 5 componentes, selecione quatro grandes 
ídolos esportivos, dois masculinos e dois femininos. Analisem e respondam 
as perguntas: a) Por que essas pessoas se tornaram ídolos? b) Elas 
aparecem em propagandas ou comerciais divulgando produtos para a 
“promoção” da saúde? Em que tipo de veículo midiático? c) Vocês 
acreditam que os produtos oferecidos atingem o objetivo proposto em 

(p.128) Jovem 
mulher com fones 
de ouvido e 
roupas de 
ginástica 
(Fernando Stori). 
 
(p.130) Pessoas 
caminhando. 
 
(p.132) 
Computador; 
Aparelho de som 
portátil; Revista 
com uma pessoa 
musculosa fazer 
exercício na capa; 
televisão. 
 
(p.134) Água de 
beber 
(www.fiocruz.br). 
 
(p.137) Grupo de 
pessoas fazendo 
alongamento. 
 
(p.138) Homem 
fazendo 
alongamento no 

Gilson José 
Caetano 
(Escola 
Estadual 
Edite Cordeiro 
Marques / 
Turvo-PR) 
(Escola 
Joanna 
Lechw Thomé 
/ Turvo-PR). 

http://www.fiocruz.br/
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conceitos de 
Atividade 
Física e Saúde 
nas aulas de 
Educação 
Física? 
(p.135); 
 
Ginástica 
Geral: uma 
possibilidade 
interessante 
de se fazer 
atividade física 
(p.136); 

 
 
 
(p.135) 
Atividade –
Conceitual. 
 
 
 
(p.136) 
Atividade –
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(p.137) 
Atividade – 
Procedimental, 
Conceitual e 
Atitudinal. 

todas as pessoas da maneira como é veiculado? Por quê? d) Analisem 
todo o contexto em que são vinculadas as propagandas com “fórmulas 
milagrosas” para ter boa forma física e saúde, ondem aparecessem esses 
ídolos e, apontam a que interesses servem, justificando seus pontos de 
vista; e) Promovam um debate para discutir as conclusões alcançadas. 
 
(p.135) Atividade – Após a leitura do trecho da música “Sem saúde”, 
elabore uma pesquisa sobre saúde pública no Brasil e, como conclusão, 
compare os fatos encontrados na pesquisa com o apontado na letra da 
música. 
 
 
(p.136) Atividade – Cada grupo ficará responsável por trabalhar com um 
dos seguintes temas: Jogos (intelectivos, dramáticos, mímicos, 
cooperativos, etc.); Esportes (coletivos, individuais, de aventura, radicais, 
etc.); Ginásticas (de academia, corretivas, rítmicas, artísticas, etc.); Danças 
(folclóricas, de salão, populares, clássicas, etc.); Lutas (judô, caratê, 
capoeira, etc.). Cada grupo deverá realizar uma pesquisa detalhada do seu 
tema, analisando-o de diversas formas, como: Sua origem e evolução 
histórica; Aspectos biológicos relacionados (anatomia, biomecânica, 
fisiologia, nutrição); Relações sociais (saúde, sexualidade, diversidade 
cultural, ética, meio ambiente, etc.); Interferência política. Depois de 
realizada a pesquisa, cada grupo apresentará seu trabalho aos demais 
alunos, utilizando-se de recursos como vídeos, cartazes, etc. Obs.: seria 
interessante que, depois de concluídas as apresentações em sala, cada 
equipe fizesse uma atividade prática para que todos pudessem vivenciar 
maneiras criativas de trabalhar com os temas abordados nos trabalhos. 
 
(p.137) Atividade – Como a ginástica geral pode ser praticada com ou sem 
materiais, individual ou coletivamente, juntamente com outros colegas, 
você poderá elaborar um programa com diversas atividades envolvendo 
jogos e danças que possibilitem a prática desta modalidade na escola ou 
fora dela. ; É interessante trabalhar em formas variadas onde você e seus 
colegas possam fazer as atividades num primeiro momento sem material, 
utilizando músicas e criando vários tipos de movimentos; e, num segundo 
momento, inserir materiais conhecidos, como: bolas, arcos, bastões, fitas 
ou alternativos elaborados por vocês mesmos ou por outros colegas. 
Lembre-se dos objetivos propostos pela ginástica geral e divirta-se com 

chão (Fernando 
Stori). 
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seus colegas. 
 

 9 – Os 
segredos do 
corpo (p.141); 
 
Analisando o 
primeiro 
segredo: a 
saúde 
(p.142);; 
 
Analisando o 
segundo 
segredo: o ser 
social (p.145); 
 
Analisando o 
terceiro 
segredo: o 
corpo na 
história da arte 
(p.147); 
 
Analisando 
mais um 
segredo: a 
totalidade 
(p.150)b. 

(p.145) 
Pesquisa –
Conceitual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(p.146) 
Atividade – 
Procedimental, 
e Atitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(p.149) 
Atividade – 
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
 
 
 
 
 

(p.145) Pesquisa – Faça uma pesquisa, em jornais, revistas, na Internet, 
sobre os atletas da ginástica artística. Procure reportagens de atletas da 
ginástica que necessitaram parar as suas atividades para tratamento físico 
e fisioterápico. Responda as questões: Quais foram as causas, as lesões 
ocorridas, que levarem esses atletas pararem seus treinamentos? Quantos 
desses atletas já tiveram lesões grave que necessitaram de intervenção 
cirúrgica e de um longo período para reabilitação? Justifique as seguintes 
questões: Será que, na busca para “quebrar” recordes ou superar limites, 
esses atletas não estão exagerando nos treinamentos, indo além do que o 
corpo pode suportar? Será que o fato de ser um atleta de alto rendimento 
significa ter uma boa saúde? 
 
(p.146) Atividade – “CASA DE ESPELHOS”. O objetivo desta atividade é 
demonstrar que as percepções sobre seu corpo são únicas, e que sua 
individualidade deve ser respeitada em todos os aspectos, independente 
da forma assumida. Organizem0se em dois grupos, dispostos um em frente 
ao outro. Um grupo será os espelhos da “casa de espelhos”, e o outro, será 
os visitantes desses. Quando você estiver no grupo compostos por 
espelhos, deverá fazer diferentes formas que o corpo dos colegas pode 
assumir, como, por exemplo: magro, gordo, alto, baixo. Os colegas do 
grupo dos visitantes passarão por todos os espelhos. Logo após, os papéis 
serão invertidos. Organizem um debate e comentem o que foi vivido na 
atividade. Além disso, discutam: o que significa respeitar a individualidade? 
Como transpor os limites do preconceito? Obs.: Essa atividade deverá ser 
encaminhada com música. 
 
(p.149) Atividade – Organize com seus colegas, uma listagem de 
atividades de ginásticas que podem ser realizadas de forma gratuita. 
Escolha, dentre essas atividades, as que mais lhe proporcionarão prazer e 
bem estar. Elas devem estar relacionadas com a saúde coletiva. Fotografe 
cenas do cotidiano que representem formas de se exercitar ou realizar 
atividades físicas. Na impossibilidade de acesso à uma máquina 
fotográfica, pode-se conseguir as imagens de revistas, desenhos manuais, 
entre outros.Com essas informações, vamos trabalhar as atividades 
escolhidas e analisar os resultados finais, sempre levando em 
consideração a importância do seu corpo. Esse trabalho deverá ser 

(p.142) Sistema 
nervoso central e 
periférico. 
 
(p.144) Vista 
frontal e vista 
dorsal dos 
músculos. 
 
(p.146) Homem e 
mulher de frente 
um para o outro 
em movimento 
espelhado 
(Fernando Stori). 
 
(p.148) Discóbolo 
de Míron, c. 450 
a.c. cópia romana 
em mármore da 
original de bronze 
do escultor de 
Myron, altura 155 
cm, Museo 
Nazionale 
Romano, Roma, 
Itália. 
 
(p.148) Vênus de 
Milo, c.200 a. C. 
mármore, altura 
202 cm; Museu 
do Louvre, Paris, 
França. 
  
(p.149) 

Mauro José 
Guasti 
(Colégio 
Estadual 
Ângelo 
Gusso/ 
Curitiba-PR) 
(Colégio 
Estadual 
Santa 
Cândida / 
Curitiba- PR). 
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(p.151) 
Atividade – 
Procedimental, 
e Atitudinal. 

realizado durante o ano todo, lembrando-se que o exercício acontece 
sempre de forma agradável e não como um castigo ou obrigação. 
 
(p.151) Atividade – Esta atividade proposta tem como objetivo principal 
proporcionar um momento de reflexão sobre as diferentes formas de ver os 
corpos e seus significados. Material a ser utilizado: folha de papel sulfite, 
tesoura, cola, lápis e cartolina. Solicita-se que cada aluno (a) sorteie um 
papel no qual estará escrito uma parte do corpo (Ex.: cabeça; braço 
esquerdo; perna direita; etc.). Posteriormente, o (a) aluno (a) deverá 
desenhar, numa folha de papel sulfite, a parte do corpo sorteada. Em 
seguida, serão recortadas e coladas em uma cartolina todas as partes do 
corpo desenhadas, com o objetivo de construir uma figura humana. Ao 
final, comentam-se o(s) resultado(s) , discutindo sobre as diferentes visões 
de corpo, isto é, por que cada um pena o corpo de forma diferente? Será 
que existe um modelo de corpo? Quem ou o que define este modelo? 

Fragmentos do 
corpo no varal e 
um homem inteiro 
ao lado 
(Fernando Stori). 
 
 
 

 

 

 

 

“CONTEÚDO ESTRUTURANTE: LUTAS” 

Conteúdo: LUTAS 

Livro Bloco de 
Conteúdos 

Dimensões 
do conteúdo 

Metodologia Imagens Autores 

P
ar

an
á Introdução 

(p.154) 
  (p.154) THEREZ 

TOSCANO. 
Capoeira, 2004. 
Acrílico sobre 
tela, 60 x 80 cm. 
Fez parte da 
Exposição Brasil 
Invejável Paraíso 
realizada neste 
mesmo ano no 
Aeroporto 
Internacional Tom 
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Jobim e no Metrô 
Rio. 

10 - Capoeira: 
Jogo, Luta ou 
Dança? 
(p.157); 
 
A capoeira 
como 
expressão de 
luta pela 
liberdade 
(p.158); 
 
A história da 
capoeira 
(p.159); 
 
Benefícios da 
capoeira 
(p.163). 

(p.161) 
Pesquisa –
Conceitual. 
 
 
(p.161) 
Atividade –
Atitudinal. 
 
 
 
 
 
(p.166) 
Atividade – 
Procedimental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(p.167) 
Atividade –  
Conceitual. 
 
 
 
(p.168) 

(p.161) Pesquisa – Você pode observar o quadro “Jogar Capoeira” e fazer 
uma leitura clássica dessa arte. Pesquise em que contexto sócio-histórico 
esse quadro foi pintado. Cite fatos importantes que aconteceram no Brasil 
em 1835 e faça uma ligação com o surgimento da capoeira. 
 
(p.161) Atividade – No texto que aborda as técnicas utilizadas por 
Rugendas, você leu a seguinte informação: “No seu trabalho o jogo com as 
tonalidades de cinza produz um sombreado suave que realça, com 
delicadeza, o vigor dos corpos. O *sfumato condiz com a postura serena 
dos escravos e o conjunto adquire um ar harmônico e tranquilo. O jogo de 
claros e escuros ajuda a dar graça e movimento às representações”. Você 
concorda com o que está posto? Discuta com seus colegas e professor. 
 
(p.166) Atividade – Confecção de Berimbau: Materiais Utilizados: 1 Biriba 
crua; Pau Pereiro ou Candeias (verga, Arco de madeira) ou um cano de 
PVC flexível; 1 Cabeça cortada à altura do primeiro terço da parte anterior 
e perfurada em dois pontos; 1 Bambu com 40 cm  de comprimento (para 
servir de baqueta); 1,80m de Arame (retirado de um pneu de carro); 1 Xexo 
(pedra ou dobrão) ou medalha ou moeda; 1 pedaço de couro de sapato 
(diâmetro: o mesmo que uma tampa de garrafa). Etapas para confecção: 
Primeiro passo: Preparar a verga ou o cano de PVC para fixar o arame; 
Segundo passo: Fazer o “pezinho” para fixar o arame, ou seja, colocar o 
couro de sapato na parte superior do berimbau, pregando-o com um prego 
de 2,50 cm. Se a opção for utilizar um cano de PVC, o “pezinho” para fixar 
o arame pode ser feito com pedaços de cabo de vassoura, fixados nas 
extremidades do cano. Terceiro passo: Fixar a cabaça à verga ou cano de 
PVC, utilizando um pedaço de barbante. A partir daí, é só desfrutar! O 
acabamento final fica por conta da criatividade de cada um! 
 
(p.167) Atividade –  a)Os movimentos de ginga têm um significado? b) É 
possível perceber a existência de um diálogo entre capoeiristas gingando? 
De que forma? Isso é expressão corporal? Por quê? c) Existe harmonia 
entre o toque do berimbau e os movimentos realizados pelos capoeiristas? 
Por quê? d) Os movimentos e as acrobacias são semelhantes a alguma 
ginástica de conhecemos? Quais? Explique. 
 

(p.158) Roda de 
Capoeira. 
(p.159) Zumbi dos 
Palmares. 
 
(p.160) 
RUGENDAS, 
Johann Moritz. 
Jogar Capoeira 
(Domínio 
Público). 
Litografia, 1935. 
 
(p.162) Mestre 
Bimba. 
 
(p.163) 
Instrumentos de 
Capoeira 
(Fernando Stori). 
 
(p.164) 
Cocorinha. 
 
(p.164) Queda de 
Quatro. 
 
(p.165) Macaco. 
 
(p.165) Meia Lua 
de Frente. 
 
(p.165) Meia Lua 
de Compasso. 
 
(p.166) Negativa. 

Sérgio 
Rodrigues da 
Silva (Colégio 
Estadual 
Olavo Bilac/ 
Ibiporã-PR) 
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Pesquisa –
Conceitual. 

(p.168) Pesquisa – Pesquisa in loco sobre as condições da prática da 
capoeira hoje e o que difere de antigamente. a) Quais os nomes dos golpes 
utilizados na roda de capoeira atualmente? Comente. b) E o que esses 
golpes representam cultural e historicamente? c) Existem outros tipos de 
cultura nas quais eles também são contemplados? Quais? Os nomes 
desses golpes são diferentes? Por quê? d) Os golpes são sincronizados 
apenas com o propósito de “diálogo” entre os capoeiristas ou usados para 
atingir o oponente? Explique. e) Podemos perceber algum tipo de 
movimento, golpe ou acrobacia que oferece risco (s) às articulações? 
Quais? Por que eles são praticados? 

 

 11 - Judô: A 
prática do 
caminho 
suave (p.171); 
 
Como se 
originou? 
(p.172); 
 
O Judô e seu 
florescer 
(p.173); 
 
O suave ato 
de lutar 
(p.174); 
 
O Judô como 
manifestação 
na era Meiji 
(p.175); 
 
O Judô e o 
esporte 
espetáculo 
(p.176); 
 
Conhecendo 

(p.173) Debate 
–Conceitual e 
Atitudinal. 
 
 
 
 
 
 
(p.178) 
Pesquisa –
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(p.178) 
Atividade – 
Procedimental, 
e Atitudinal. 
 
 
 

(p.173) Debate – 1. Procure conversar com seus colegas e com o (a) 
professor (a) sobre qual o sentido das lutas em geral em nossa sociedade, 
no bairro em que você reside; não se esqueça de refletir sobre as lutas de 
gangues de torcida de futebol; 2. Como observamos, o Judô tem desde sua 
origem uma preocupação educacional e sem violência. Procure discutir a 
participação das meninas nas aulas de judô. 3. Se o Judô não é uma luta 
para se machucar e as quedas devem ser amortecidas, por que meninos e 
meninas não podem estar juntos nas aulas? 
 
(p.178) Pesquisa – 1. Agora que você já observou como se deu o 
processo de mercantilização do judô, seria interessante que conhecesse 
como os atletas de judô se preparam para uma competição, como é o seu 
processo de treinamento desportivo. Como sugestão para essa atividade, 
toda a turma poderia visitar uma academia. 2. Procure em sua escola 
alunos que praticam alguma forma de luta. Faça uma entrevista para 
identificar qual lutas praticam, como são as aulas, como são os professores 
e quais os objetivos de cada luta. Monte um roteiro prévio com questões a 
serem analisadas: a violência nas lutas, os golpes principais, as regras, a 
hierarquia, a mudança de faixas, o respeito, a concentração, se existe ou 
não competição e outra que você julgar necessárias. Apresente os 
resultados para seus colegas e compare com aqueles apresentados por 
outros alunos. 
 
(p.178) Atividade – 1. Se possível, realize, junto com seu professor e 
colegas, um torneio, simulando uma competição oficial com pesagem, 
divisão por categorias, por faixas, divisão por sexo, etc. Depois seria 
interessante que cada aluno colocasse no papel quais foram as 
dificuldades encontradas, quais os sentimentos, as impressões e outras 

(p.171) Lance 
Cpl. Scott M. 
Biscuiti. Judô, 
2005. Domínio 
Público 
(www.wikipedia.or
g). 
 
(p.172) Jigoro 
Kano. Domínio 
Público 
(www.wikipedia.or
g). 
 
(p.172) Samurai e 
camponês. 
(p.176) Figura-1 
Fonte: 
CORDEIRO Jr 
(1999). 
 
(p.179) Tatame. 
 
(p.180) Kimono e 
graduação de 
cores de faixa. 
 
(p.181) Rolando 

Felipe 
Sobczynki 
Gonçalves 
(Departament
o de Ensino 
Médio – 
SEED/PR) 
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os elementos 
do Judô 
(p.179); 
 
O Judô em 
destaque: 
fundamento e 
técnicas 
básicas 
(p.180); 
 
Golpes 
(p.182); 
 
Para terminar 
a conversa por 
hora (p.184). 

 
 
(p.179) 
Atividade  –
Conceitual.  

questões que julgar serem relevantes. 
 
(p.179) Atividade  – 1. A partir do texto citado acima, construa, com seus 
colegas, um cartaz sobre o esporte-espetáculo, discutindo o seu 
significado. Para essa atividade, não há necessidade de encontrar 
entrevistas somente sobre o judô, vocês podem fazer sobre as diversas 
lutas existentes. Depois da construção, apresente-o para a turma. 

para frente 
(Zenpo kai tem). 
 
(p.181) Queda 
para frente (Mae 
Ukemi). 
 
(p.181) Queda 
para trás (Ushiro 
Ukemi). 
 
(p.181) Queda 
para o lado (Yoko 
Ukemi). 
 
(p.182) O-soto-
gari. 
 
(p.182) O-goshi. 
 
(p.182) De-ahi-
harai. 
 
 
(p.183) Hiza-
guruma. 
 
(p.183) Sassae-
tsuri-komi-ashi. 
 
(p.183) Ouchi- 
gari. 
 
(p.183) Ippon-
seoi-nague. 
 
(p.183) Uki-goshi. 
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“CONTEÚDO ESTRUTURANTE: DANÇA” 

Conteúdo: DANÇA 

Livro Bloco de 
Conteúdos 

Dimensões 
do conteúdo 

Metodologia Imagens Autores 
P

ar
an

á Introdução 
(p.186) 

  (p.186) Francisco 
de Goya y 
Lucientes. O 
enterro da 
Sardinha. 1746-
1828. Óleo em 
tela, 82,5 x 62 cm 
Museu: Real 
Academia de 
Belas Artes de 
San Fernando, 
Madri, Espanha. 
 
(p.187) Pierre 
Bruegel. Os 
camponeses 
dançam grande. 
1567. Òleo em 
tela , 80 x 11 cm 
Museu 
Kunsthistorisches, 
Viena, Áustria. 
 

 

12 – Quem 
dança seus 
males... 
(p.191); 
 
A dança como 
reprodutora de 
modelos... 
(p.193); 
 
A dança como 

(p.197) 
Atividade – 
Procedimental, 
e Atitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 

(p.197) Atividade – 1. Escolha uma música que você gosta e deixe seus 
movimentos serem levados pelo ritmo que ela está sugerindo. Perceba 
que, provavelmente, se for uma música com uma coreografia pronta, 
automaticamente você ser colocará a repetir os movimentos pré-
estabelecidos. Agora, experimente fazer movimentos diferentes dos já 
estabelecidos para aquele estilo. Você sentiu dificuldades? Por que temos 
dificuldades para elaborar novos movimentos para danças cujas 
coreografias já estão padronizadas? 2. Você conhece a letra da música 
que acabou de dançar? Procure refletir sobre ela, desenvolvendo um texto, 
com no mínimo 15 linhas, descrevendo aquilo que você entendeu sobre a 
música. 

(p.191) 
Adolescentes 
dançando “Funk”. 
(Foto: Levy 
Ferreira). 
 
(p.194) Di 
Cavalcanti. Baile 
Popular Carnaval, 
1972. Óleo sobre 
tela, 89 x 116 cm; 

Cláudia Sueli 
Litz Fugiwaka 

(Colégio 
Estadual Bom 

Pastor – 
Curitiba/PR) e 
Mauro Guasti 

(Colégio 
Estadual 

Angelo Gusso 
– Curitiba/PR; 
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produtora de 
significados... 
(p.202). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(p.204) Debate 
– Conceitual e 
Atitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(p.207) 
Atividade –
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
 
 
 
(p.207) 
Atividade – 
Procedimental, 
Conceitual e 
Atitudinal. 

 
(p.204) Debate – Converse com pessoas da família ou da comunidade, 
que tenham idade dos seus avós, e questione: como a dança era praticada 
por essas pessoas quando eram jovens e tinham a sua idade? Qual era o 
significado da dança para essas pessoas? O contato com a dança era 
somente no espaço escolar ou em outros locais? Quais eram os problemas 
enfrentados? Como era a participação das pessoas? Qual era o estilo 
musical ouvido e  dançado? Atualmente, como você pratica a dança? Qual 
é o significado dos movimentos, gestos, para as pessoas que a praticam? 
Com essas informações, podemos organizar um fórum de discussões. 
Vamos dividir a turma em três grupos. Um grupo defenderá a ideia da 
dança enquanto manifestação cultural, para isso, há a necessidade de 
elaborar argumentações e estratégias de convencimento. O outro grupo 
será contrário a essa ideia e deverá argumentar para convencer aos 
colegas. O terceiro grupo será mediador das discussões. Cada grupo 
utilizará o gesto, o movimento, para a defesa dos seus posicionamentos. 
 
(p.207) Atividade – A partir da sinopse anteriormente apresentada, vamos 
discutir em pequenos grupos as seguintes questões: Qual era o significado 
da dança para o personagem principal, na cultura em que ele estava 
inserido? Qual é a relação das meninas com a dança e dos meninos com o 
boxe? O que o personagem teve que enfrentar para realizar seu sonho? 
Vamos discutir essas questões no grande grupo. Cada equipe apresentará 
os pontos de vista – o que foi consenso, o que foi polêmico – e fará uma 
comparação com a atualidade. 
 
(p.207-208) Atividade – Aí vai um convite para você. Vamos organizar 
uma proposta de dança diferente na sua escola, uma mostra. Mas para que 
essa proposta seja efetivada, é importante que os grupos discutam e 
elaborem coletivamente os critérios que serão seguidos. Os grupos 
deverão considerar os seguintes objetivos: a) discutir, eleger um tema que 
possibilite nortear as apresentações; b) expressar uma mensagem 
utilizando uma música de um cantor que faz a crítica do tema; c) escolher 
(p.207) Atividade – Aí vai um convite para você. Vamos organizar uma 
proposta de dança diferente na sua escola, uma mostra. Mas para que 
essa proposta seja efetivada, é importante que os grupos discutam e 
elaborem coletivamente os critérios que serão seguidos. Os grupos 
deverão considerar os seguintes objetivos: a) discutir, eleger um tema que 

Acervo Banco 
Centro do Brasil, 
Brasília. 
 
(p.197) Charge 
com mulheres 
dançando “Só as 
cachorras...As 
popozudas...; 
Dança da 
motinha...; Se ela 
dança eu 
danço...”. 
 
(p.198) Camisa 
fazendo uma 
referência à 
logomarca da 
Coca-cola e um 
par de tênis com 
molas. 
(p.199) 
Adolescente num 
quarto com o 
aparelho de som 
e a TV com 
música e imagens 
, nas paredes 
pôsteres de Rap, 
Funk e Hip Hop. 
 
(p.201) Festival 
de Parintins 
(www.amazonas.
am.gov.br). 
 
(p.203) Dança 
Folclórica 

Colégio 
Estadual 

Santa 
Cândida – 

Curitiba/PR) 

http://www.amazonas.am.gov.br/
http://www.amazonas.am.gov.br/
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(p.208) 
Pesquisa – 
Procedimental, 
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(p.209) Debate 
– Atitudinal. 
 

possibilite nortear as apresentações; b) expressar uma mensagem 
utilizando uma música de um cantor que faz a crítica do tema; c)escolher 
os  estilos de danças, tais como: da cultura popular, danças de salão, 
danças técnicas e danças folclóricas; d) discutir e apresentar aspectos 
como: características mais marcantes, situar as danças escolhidas no 
contexto cultural, explicar as indumentárias, entre outras questões 
necessárias; e) discutir a letra da música escolhida, pois ela também 
precisa refletir sobre o tema; f) assegurar a participação de todos os 
envolvidos; g) discutir e organizar a formação coreográfica, direcionando 
também a aprendizagem dos colegas que sentirem mais dificuldades; h) 
criar movimentos a partir das características dos componentes do grupo; i) 
possibilitar a interação dos colegas com mais dificuldades nas coreografias 
do seu grupo; j) dar significado às coreografias criadas, ousando, 
experimentando e sugerindo movimentos, tentando se reconhecer nos 
movimentos elaborados. 
 
(p.208) Pesquisa – 1. Escolha um estio de dança. Vamos fazer uma 
pesquisa em relação à cultura na qual este estilo está inserido, como foi a 
origem desse estilo, se existem filmes, fotos ou textos que possam 
contribuir para um melhor entendimento e visualização dos movimentos. 
Esse estilo escolhido sugere algumas possibilidades de movimentos, mas 
quais seguem em um determinado ritmo, então , experimente 
movimentando-se a marcação do tempo deste ritmo. Utilize instrumentos 
musicais, que podem ser construídos artesanalmente com materiais 
alternativos. A partir da utilização desses instrumentos musicais, 
experimente as diversas possibilidades de movimentos, de forma 
individual, em duplas, ou em grupos maiores, lado a lado, frente a frente, 
juntamente com o ritmo. Faça uma enquete na turma e verifique se é 
possível identificar aqueles que têm mais domínio da dança, compartilhe o 
resultado com seus colegas. Crie uma sequência de movimentos, para que 
os colegas tentem copiar, a intenção é que todos vivenciem o máximo 
possível de variações sem se preocupar com a perfeição dos gestos. 
 
 
(p.209) Debate – Discuta com seus colegas as dificuldades e proponha 
alternativas para solucionar os problemas encontrados. Avalie qual foi o 
seu sentimento ao experimentar esses movimentos. Quais foram os 
movimentos que você conseguiu realizar durante a aula? Como? Vamos 

Polonesa 1998 – 
Acervo Centro 
Cultural Teatro 
Guaíra. 
 
(p.205) Acervo 
Centro Cultural 
Teatro Guaíra. 
 
 
(p.205) Acervo 
Centro Cultural 
Teatro Guaíra. 
 
(p.206) Desenho 
sobre momentos 
fortes do filme 
Billy Elliot. 
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relembrar o exercício que fizemos anteriormente em relação à leitura atenta 
da letra da música. Como é possível expressar todas as essas questões 
utilizando a dança como linguagem? 

13 – A 
influência da 
mídia sobre o 
corpo do 
adolescente 
(p.213); 
 
Construção 
Cultural do 
Corpo; 
Oposição 
entre o corpo 
natural e o 
corpo social 
(p.214); 
 
Construção 
Social do 
Corpo (p.215); 
 
Moda, Mídia e 
Juventude 
(p.216); 
 
Moda, Mídia e 
Juventude 
(p.217); 
 
Indústria da 
Juventude 
(p.219); 
 
O Massacre 
do Corpo 
(p.220); 

(p.216) 
Pesquisa – 
Procedimental, 
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
 
 
(p.217)  
Atividade – 
Procedimental, 
e Atitudinal. 
 
 
 
 
 
 
(p.218) 
Atividade –
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
(p.219) 
Pesquisa –
Conceitual. 
 
(p.220) 
Atividade – 
Atitudinal. 
 
(p.220) 
Pesquisa – 
Procedimental, 
e Atitudinal. 

(p.216) Pesquisa – Pesquise e descreva diferentes formas e tratamentos 
relacionados ao corpo ao longo da história da humanidade, considerando 
as diversidades culturais. Discuta com seus colegas quais foram os 
principais pontos detectados em sua pesquisa. Em equipe de até quatro 
pessoas, elaborem um painel explicativo sobre as conclusões evidenciadas 
após a pesquisa e as discussões, demonstrando as características de 
vários povos no trato com o corpo. 
 
(p.217) Atividade – Construa um texto, individualmente, que expresse a 
relação entre  moda, a mídia e suas relações com a prática de atividades 
físicas, considerando as influências do sistema econômico capitalista sobre 
tais práticas. Fatores indicativos: produtos de beleza, roupa, tênis, 
agasalhos, modalidades físicas em evidência, etc. Dialogue com colegas 
do sexo oposto e veja quais são seus pontos de vista, observando quais 
foram as críticas apontadas por eles ou elas. Elabore um relatório, no qual 
seja possível evidenciar as diferentes visões expressadas por ambos os 
sexos. 
 
(p.218) Atividade – Quem são as “estátuas pensantes” e por que esse 
nome? ; Na sua opinião, o que as músicas a seguir querem expressar? 
 
 
(p.219) Pesquisa – Pesquise outros estilos de músicas que falem sobre a 
influência da mídia na sociedade. Compare-as e construa um texto 
relacionando com o atual contexto sócio-histórico. 
 
(p.220) Atividade – Na sua opinião, o que é ser jovem? Dialogue com uma 
pessoa idosa e questione sobre o que é ser jovem? Você é manipulado 
pelos modismos? Como? Existe forma de não ser influenciado pela mídia e 
moda? 
 
(p.220) Pesquisa – Pesquise capas de revistas, fotos em jornais, 
campanhas publicitárias nas quais estejam presentes ideias da “indústria 
da juventude”. Monte um painel com várias figuras encontradas e, abaixo 
de cada uma, crie um pequeno texto crítico. (Esta atividade pode ser 

(p.214) Mulher de 
biquíni com pose 
de modelo. 
 
(p.215) 
Apoxinomeno de 
Leipo http: 
\\wwww.historiada
arte.com.br 
 
(p.215) Corpo 
mais tatuado do 
mundo. 
 
(p.220) Homem 
idoso sentado no 
banco dando 
comida aos 
pombos 
(Fernando Stori). 
 
(p.223) Peter 
Bruegel, A dança 
do casamento, 
1566. Óleo sobre 
tela, 119,4 x 
157,7 cm. Detroit 
Institute of Art 
Detroit. 
 
(p.224) Festival 
de Parintins. 
 

Gilson José 
Caetano 
(Escola 

Estadual 
Edite Cordeiro 

Marques / 
Turvo-PR) 

(Escola 
Joanna 
Lechiw 

Thomé / 
Turvo-PR). 
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Mas o que é 
belo? (p.221); 
 
A Dança como 
Conteúdo 
Escolar 
(p.223). 

 
 
(p.222) 
Atividade – 
Procedimental, 
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(p.224) 
Atividade –
Atitudinal. 

realizada em pequenos grupos). 
 
(p.222) Atividade – Assista ao filme: Um homem chamado cavalo – (A 
Man Called Horse) Richard Harris – 1970 – EUA – 144 minutos. Obs.: Caso 
você não encontre o filme proposto, procure um outro filme que mostre 
uma cultura que você não conheça e procure analisar e discutir com os 
colegas o trato com o corpo que essa cultura estabelece. Reflita após a 
discussão: você se sente influenciado em relação às maneiras de “usar” o 
corpo? Procure pesquisar, junto à disciplina de Filosofia, o conceito de 
beleza e suas diversas características em diferentes culturas. Gincana de 
habilidades. Conceito: Gincana de participação em grupos, com o objetivo 
de desenvolvimento de habilidades variadas. Descrição: Provas de canto, 
“esquete”, prática esportiva, imitação ou mímica. Montagem e 
Desenvolvimento: A gincana deve ser dividida em 4 provas. Canto: A 
equipe ou parte da equipe deve cantar uma música, que pode ser decidida 
por sorteio ou escolhida pelo grupo, cujo tema esteja presente ou haja 
relação com a moda, mídia, cultura ou corpo. Isso fica a critério do 
coordenador. Esquete: Pequena encenação relacionada ao tema estudado, 
em que os integrantes do grupo se apresentarão através de gestos, mímica 
ou movimentos, texto falado ou a critério do coordenador. 
 
(p.224) Atividade – Escolha uma dessas músicas da moda, ao som da 
qual os jovens dançam em suas festas, e faça uma análise crítica da letra. 
Exponha suas conclusões, em forma de painel, aos seus colegas. E afinal 
de contas, você constrói o seu corpo ou deixa ser construído? 

 14 – HIP HOP 
– Movimento 
de resistência 
ou de 
consumo? 
(p.227); 
 
As raízes do 
Hip Hop 
(p.228); 
 
Você sabe 
como e 

(p.229) 
Pesquisa –
Conceitual l. 
 
 
 
 
 
 
(p.233) 
Atividade –
Conceitual e 
Atitudinal. 

(p.229) Pesquisa – Pesquise sobre o contexto histórico-social e cultural do 
E.U.A. na segunda metade do século XX. Cite os acontecimentos históricos 
que julgar importantes, relacionando-os com as condições de vida da 
população estadunidense da época. Ainda, pesquise quem foram Martin 
Luther Kink, Malcom X e os Panteras Negras. Qual a relação deles com a 
luta social e, portanto, com o surgimento do movimento Hip Hop? 
 
(p.233) Atividade – Entreviste pessoas ou grupos simpatizantes do Hip 
Hop, perguntando-o o que eles entendem por Hip Hop. Registre as 
informações e, posteriormente, elabore um cartaz relacionando as 
informações obtidas na (s) entrevista (s) com o que foi até então discutido 
nestes capítulo. Organize um debate em sua turma, a partir das seguintes 
orientações: Separe a turma em 2 grupos. O primeiro grupo defenderá a 

(p.227) Ilustração 
1: Break Dance. 
Disponível em 
:http://www.flogup
.com/el_sergy_20
/448879. Acesso 
em: 12 dez. 2007. 
 
(p.228) Malcom X 
(1925 – 1965). 
 
(p.228) Martin 
Luther King (1929 

Cíntia Müller 
Anguski 
(Colégio 
Estadual 
Professor 

Pedro 
Macedo/ 

Curitiba-PR), 
Mário 

Cerdeira 
Fidalgo 
(Colégio 

Estaudal João 

http://www.flogup.com/el_sergy_20/448879
http://www.flogup.com/el_sergy_20/448879
http://www.flogup.com/el_sergy_20/448879
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quando o 
movimento Hip 
Hop chegou 
no Brasil? 
(p.230); 
 
Os elementos 
do Hip Hop 
(p.237). 

 
 
 
 
 
 
 
(p.237) 
Pesquisa –
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
 
(p.238) Debate 
– Atitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(p.239) 
Atividade – 
Procedimental, 
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
 
 
 

ideia de que o Hip Hop enquanto um movimento de resistência. O outro 
grupo defenderá de que o Hip Hop deve seguir a lógica de consumo. No 
final você deverá sistematizar as informações e repassar à turma o 
resultado das discussões. 
 
(p.237) Pesquisa – Pesquise, em revistas, jornais e na internet, nas 
reportagens que abordam outros pontos de vista sobre o Movimento Hip 
Hop. Escreva um texto comparando os diferentes pontos de vista com sua 
opinião sobre o assunto. 
 
 
(p.238) Debate – Título da Música: A vida é desafio. Autor: Afro-x. Grupo 
Musical de RAP: Racionais MC’s. “(...) VÁRIAS FAMÍLIA VÁRIOS 
BARRACOS/ UMA MINA GRÁVIDA/ E O MANO TÁ LÁ TRANCAFIADO/ 
ELE SONHA NA DIRETA COM A LIBERDADE/ ELE SONHA EM UM DIA 
VOLTAR PARA RUA LONGE DA MALDADE/ NA CIDADE GRANDE É 
ASSIM/ VOCÊ ESPERA TEMPO BOM E O QUE VEM É SÓ TEMPO 
RUIM/NO ESPORTE NO BOX OU NO FUTEBOL, ALGUÉM/ SONHANDO 
COM UMA MEDALHA O SEU LUGAR AO SOL PORÉM/ FAZER O QUE 
SE O MALUCO NÃO ESTUDOU/ 500 ANOS DE BRASIL AQUI NADA 
MUDOU(...)”. O trecho de música acima apresente vários elementos para 
pensarmos a realidade social. Nesse sentido, organize na turma um debate 
para escutar a música e discutir os vários elementos presentes na letra 
completa, como violência, luta de classes, questões de gênero, entre 
outros. Você pode também escolher outro RAP para fazer a discussão. 
 
 
 
(p.239) Atividade – CRIANDO UM RAP! Primeiro passo: Entender como 
são as batidas do RAP. É muito comum as músicas de RAP terem tempos 
compostos por 4 batidas, sendo a segunda e a quarta as batidas mais 
fortes, se compararmos com a primeira e a terceira). Sugerimos que seja 
utilizado o próprio corpo para produzir os sons. Como ficam as batidas 
então? A primeira e a terceira batidas, as mais fracas, podem acontecer 
com um tapa leve nas pernas; e depois, para representar as batidas mais 
fortes, pode-se bater palma ou dar um tapa em uma mesa; Segundo passo: 
Formar pequenos grupos, que deverão escrever a letra do RAP. Sugerimos 
que seja proposto uma temática, que pode ser eleita pelo grupo. Coloca-se 

– 1968). 
 
(p.229) Ilustração 
2: U.S. 
Departamento d 
defense/Cesar 
Rodriguez, 
U.S.Air Force 
U.S.A. Disponível 
em : 
http://www.rand.or
g/publications/ran
dreview/issues/rr.
03.01/global.html. 
Acesso em: 19 
nov.2007. 
 
(p.230) Desenho: 
O Giro de Cabeça 
(Head Spin) – 
simboliza os 
helicópteros 
utilizados durante 
a guerra do 
Vietnã. 
 
(p.230) Jovem 
dançando Hip 
Hop. 
 
(p.237) 
www.derua.com.b
r/oselementos/Bre
ak/Litoral.html. 
 
(p.237) Jovem 
dançando Hip 
Hop; vinil. Spray; 

Ribeiro de 
Camargo/ 

Colombo-PR) 
e Rodrigo 
Tramutolo 
Navarro 
(Colégio 
Estadual 

Conselheiro 
Zacarias / 

Curitiba/ PR).  

http://www.rand.org/publications/randreview/issues/rr.03.01/global.html
http://www.rand.org/publications/randreview/issues/rr.03.01/global.html
http://www.rand.org/publications/randreview/issues/rr.03.01/global.html
http://www.rand.org/publications/randreview/issues/rr.03.01/global.html
http://www.derua.com.br/oselementos/Break/Litoral.html
http://www.derua.com.br/oselementos/Break/Litoral.html
http://www.derua.com.br/oselementos/Break/Litoral.html
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(p.242) Debate 
– 
Procedimental 
l e Atitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(p.244) 
Atividade – 
Procedimental, 
e Atitudinal. 

as palavras que se quer dar mais ênfase na segunda e na quarta batidas, 
completando a frase com a primeira e a terceira. Lembre-se que as batidas 
fracas podem ser formadas por uma, duas ou até mais palavras, de acordo 
com a Métrica. Outra sugestão é que as últimas palavras, a cada duas 
frases, terminem em rima, como no exemplo abaixo: EX.: (FRACA) 
(FORTE) (FRACA) Emoção (FORTE) / FRACA) (FORTE) (FRACA) 
Educação (FORTE).Terceiro passo: Apresentação dos grupos, que devem 
ensaiar o ritmo e a mensagem do RAP antes de apresentar para a turma. 
Os grupos podem ainda criar coreografias para se expressar. 
 
(p.242) Debate – 1. Assista o filme Entre Nessa Dança: Hip Hop no pedaço 
(You got Served). Sinopse do filme: You Got Served apresenta um 
competitivo mundo da dança de rua, denominada por ‘street dancing’, na 
qual grupos disputam entre si em troca de dinheiro e reconhecimento. Com 
talento puro inacreditável, demonstram movimentos explosivos que desafia 
a gravidade e giram alto aos ritmos da música urbana.Elgin (Marques 
Houston) e David (Omari Grandberry) são grandes amigos e líderes do 
melhor grupo de dança do bairro. Quando uma outra equipe famosa da 
cidade os desafia, David e Elgin – ao lado de seus companheiros (Jarell 
Houston, DeMario Thomton e Dreux Frederic) – se vêem obrigados a criar 
os mais modernos movimentos e passos para conseguirem manter-se no 
topo. 2. Depois de assistir o filme, organize grupos para discussão do 
mesmo. Elabore pontos para serem discutidos com a turma. Um dos 
pontos para debate pode ser questionar qual é a ideia sobre o Hip Hop que 
o filme passa. 3. Após a discussão, cada grupo deverá escolher pontos que 
foram discutidos e apresenta-los em forma de dança (Break) ou Teatro. 
Pode ainda convidar um grupo de dança ou colegas para apresentar 
movimentos básicos do Break. 
 
 
(p.244) Atividade – Organizem um evento que contemple apresentações 
dos 4 elementos do Hip Hop. Se considerar importante, pode ser garantida 
a apresentação de outras manifestações corporais que se aproximaram do 
Movimento Hip Hop, como o Street Ball, o Skate, entre outros. 
 

microfone. 
 
(p.238) Jovem 
cantando. 
 
(p.240) Ilustração 
5: Disponível em 
:http://www.verme
lho.org.br/diario/2
004/0312/dj_big.j
pg Acesso em: 19 
nov.2007. 
 
(p.240) Ilustração 
6: Disponível em : 
<http://pt.wikipedi
a.org/wiki/MC>  
Acesso em: 19 
nov.2007. 
 
(p.241) Ilustração 
7: Dançarino do 
grupo de break do 
Hip Hop Nation 
dança em 
Filadélfia 
(Jennifer 
Midberry/ © 
Philadelphia Daily 
News/ The Image 
Works) Disponível 
em : 
<http://usino.state
.gov/journals/itsv/
0403/ijsp/music3.
htm >  
Acesso em: 27 
out.2007. 

http://www.vermelho.org.br/diario/2004/0312/dj_big.jpg
http://www.vermelho.org.br/diario/2004/0312/dj_big.jpg
http://www.vermelho.org.br/diario/2004/0312/dj_big.jpg
http://www.vermelho.org.br/diario/2004/0312/dj_big.jpg
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(p.241) Meninos 
dançando Hip 
Hop. 
 
(p.242) Pôster do 
filme You got 
Served (Entre 
Nessa Dança: Hip 
Hop no pedaço). 
 
(p.242) Ilustração 
8: Disponível em : 
http://www.valinho
s.sp.gov.br/arquiv
os/imprensa/grafit
e.jpg. Acesso em: 
19 nov.2007. 
 
(p.243) Ilustração 
9: Disponível em : 
http://www.rededa
saguas.org.br/obs
ervando/grafite_C
OP.jpg. Acesso 
em : 19 nov.2007. 
 

 

 

 

  

Fichas de Identificação  - Seção Conteúdos, Bloco de Conteúdos, Dimensões do conteúdo, Metodologia 
 
 
João Pessoa 

http://www.valinhos.sp.gov.br/arquivos/imprensa/grafite.jpg
http://www.valinhos.sp.gov.br/arquivos/imprensa/grafite.jpg
http://www.valinhos.sp.gov.br/arquivos/imprensa/grafite.jpg
http://www.valinhos.sp.gov.br/arquivos/imprensa/grafite.jpg
http://www.rededasaguas.org.br/observando/grafite_COP.jpg
http://www.rededasaguas.org.br/observando/grafite_COP.jpg
http://www.rededasaguas.org.br/observando/grafite_COP.jpg
http://www.rededasaguas.org.br/observando/grafite_COP.jpg
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“O JOGO E SEUS SIGNOS SOCIAIS” 

Conteúdo: JOGO 

Livro Bloco de 
Conteúdos 

Dimensões 
do conteúdo 

Metodologia Imagens Autores 

 
J
o
ã
o
 P

e
s
s
o
a
 Introdução (p.5) Debate – 

Conceitual, 
Atitudinal. 

Sugestão de Debate (p.5) – Como o jogo é um dos conteúdos 
estruturantes das aulas de educação física, ele deve ser selecionado para 
o conjunto dos temas referentes ao plano de ensino. Dessa forma, 
devemos trata-lo pedagogicamente, não apenas para possibilitar o acesso 
a esse conteúdo, que vem sendo criado e reconstruído historicamente, mas 
também oportunizar o trabalho com esse importante conteúdo no que diz 
respeito aos elementos sociais, político, econômicos e culturais que o 
permeiam. É importante ressaltar que todas as características inerentes a 
esse conteúdo – criatividade, processo histórico de construção, 
transmissão de conhecimentos de pai para filho, diferentes modos de jogar 
nos diversos estados brasileiros, etc. – são imprescindíveis para a 
formação humana dos alunos. Como sugestão de atividade, crie um 
momento onde a sala possa ser dividida em dois grandes grupos, sendo 
que um grupo defenderá a importância do conteúdo JOGO para as aulas 
de Educação Física, enquanto o outro defenderá que esse conteúdo não é 
importante para as aulas. 
Dicas importantes: O (a) professor (a) deve trazer para os alunos uma 
seleção de informações sobre o conteúdo, retiradas, por exemplo, de sites, 
revistas, livros, filmes e jornais; Cada professor (a) pode escolher o período 
em que a atividade acontecerá, ou seja, no início ou final de capítulo; 
Procure adequar o conteúdo às possibilidades sociocognoscitivas de cada 
turma. Surgindo qualquer dúvida, recorra ao livro Coletivo de Autores, 
páginas 30 a 34. 

(p.1) Menino 
jogando 
amarelinha 
(VANT, 2010). 
 
(p.5) Duas 
crianças jogando 
xadrez. 

Rosalândia 
Nascimento 
Pessoa 
(Escola 
Municipal 
Santa Emília 
de Rodat), 
Francisca 
Dasminele 
Gomes 
Feitosa 
(Escola 
Tharcilla 
Barbosa da 
França), 
Adeilton dos 
Santos 
Gonzaga 
(Escola 
Euclides da 
Cunha), 
Francisco 
Alberione 
Teixeira 
Torres(Escola 
Seráfico da 
Nóbrega), 
Júlia Elisa 
Albuquerque 
de Almeida 
(Escola 
Tharcilla 

Jogar e/ou 
brincar? 
Vamos 
entender! (p.6) 

(p.9) Proposta 
de Seminário 
– 
Procedimental, 
Conceitual, 
Atitudinal. 
 
 
 

Proposta de Seminário (p.9) – Divida a turma em grupos para a 
realização do seminário. Os grupos irão criar um jogo (com nomes, regras, 
materiais a serem utilizados, número de participantes, etc.). Cada grupo 
deverá apresentar o jogo que sistematizou. A apresentação poderá conter 
uma parte teórica (de explicação do jogo, mostrando seu sentido, seu 
significado, sua forma de jogar e, principalmente, sua relação com a 
sociedade e com o meio em que estão inseridos) e uma parte prática (de 
demonstração do jogo). Enquanto um grupo faz a apresentação, o outro 
deverá estar atento à atividade. 

(p.6) Menino 
jogando biloca 
(VANT, 2010). 
 
(p.7) Menina 
jogando 
amarelinha. 
 
(p.9) Brincando 
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(p.10) 
Pesquisa –
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
 
 
 
(p.11) 
Proposta de 
Atividade – 
Conceitual 
Atitudinal e 
Procedimental. 

 
(p.10) Pesquisa – Faça uma pesquisa com seus pais, tios, vizinhos , 
etc.(de preferência pessoas mais velhas) sobre os jogos que eles 
brincavam quando eram crianças. Pergunte-lhes sobre regras, as maneira 
de jogar e em que época (quantos anos atrás) eles jogavam. Relacione os 
jogos com o momento histórico, político e cultural vivido no Brasil e 
descubra como era a relação entre os entrevistados e seus pais, 
principalmente no que se refere a características como respeito, 
obediência, palmatória, ditadura, censura, etc. 
 
(p.11) Proposta de atividade – De acordo com o texto acima, tente 
elaborar uma atividade por meio da qual os alunos possam conhecer esse 
jogo (observe os ciclos de escolarização) presente no livro Coletivo de 
Autores e adéque a atividade de acordo com os critérios da seleção de 
conteúdo). Antes de começar a aula, pergunte aos alunos se eles 
conhecem e/ou jogaram “Escravos de Jó”? Como eram (são) as regras do 
jogo praticado/conhecido por eles? Durante a prática propriamente dita, 
problematize com os alunos a possibilidade de organizar o jogo de 
diferentes maneiras, de acordo com o que foi discutido na primeira parte da 
aula. No momento final da aula, momento de avaliação do que foi feito, 
faça uma discussão sobre: 1) o(s) significado(s) encontrado (s) no 
jogo(observe os diferentes significados para cada aluno); 2) as diferenças 
observadas nas práticas executadas(observe as diferenças na música e na 
forma); 3) as principais habilidades físicas, motoras, cognitivas e sociais 
exercitadas. 

(Domínio público). 
Pintado por 
Cândido Portinari, 
sem data 
 
(p.10) Crianças 
jogando Escravo 
de Jó 

Barbosa da 
França), Anne 
Caroline Lima 
de 
Melo(Escola 
Ana Cristina 
Rolim 
Machado) , 
Carlos Alberto 
Antunes 
“NACO” 
(Escola João 
Monteiro da 
Franca), 
Marco 
Antônio de 
Oliveira 
Vilarin (Escola 
Zumbi dos 
Palmares), 
Noêmia 
Rodrigues do 
Oriente 
(Escola Ana 
Cristina Rolim 
Machado), 
Valéria 
Simonethe de 
Melo 
Albuquerque 
(Escola 
Dr.José 
Novais), 
Cristiane 
Maria Paolin 
(Escola Anita 
Trigueiro do 
Valle) e 

Os jogos 
eletrônicos e 
os jogos 
populares 
(p.12) 

(p.16) 
Atividade –
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
 
 
 
 
(p.18) 
Pesquisa - 
Conceitual e 
Atitudinal. 

(p.16-17) Atividade – Leia os textos abaixo e em seguida reflita sobre a 
mensagem transmita por eles. A partir da leitura dos textos acima procure 
responder às seguintes perguntas: Existe alguma relação entre os textos? 
Que relação você faria entre a popularização dos jogos de rua e dos jogos 
eletrônicos? Qual a intenção dos criadores dos jogos eletrônicos. Em que 
momento social surgiram os jogos eletrônicos? Há algum perigo para os 
jogadores destes jogos? Eles têm consciência do perigo que correm? Há 
alguma relação entre os jogos eletrônicos e a educação física? 
 
(p.18) Pesquisa – Elabore uma pesquisa sobre a origem dos jogos 
eletrônicos, os conhecidos vídeo games. Descubra como surgiu essa 
atividade e quando os alunos passam a trocar os jogos populares pelos 
jogos eletrônicos. Tente problematizar a pesquisa, perguntando sobre os 

(p.12) Menino 
jogando vídeo 
game (VANT, 
2010). 
 
(p.14) Pião 
enlaçado na mão. 
 
(p.15) Menino 
jogando vídeo 
game com fone 
de ouvido. 
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(p.19) Mais 
pesquisas - 
Procedimental, 
Conceitual, 
Atitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
(p.19)  
Atividade – 
Procedimental, 
Conceitual, 
Atitudinal. 
 
 

preços de vídeo games e se todos têm acesso a esses aparelhos. A charge 
ao lado mostra dois garotos jogando vídeo game. Eles estão jogando um 
jogo bem interessante! É o jogo eletrônico da vida real, onde eles 
reproduzem os signos sociais produzidos pela sociedade. Na charge, eles 
brincam com um episódio recente da nossa história: o mensalão. Pergunte 
aos estudantes se eles lembram desse episódio ou se eles acham que isso 
tem algo a ver com a Educação Física. 
 
(p.19) Mais pesquisas – 1. Quais jogos populares existem? Divida a turma 
em grupos de dois ou até quatro estudantes e proponha para cada grupo 
pesquisar com familiares, amigos, internet, livros, jornais e revistas sobre a 
diversidade dos jogos populares, de onde vieram e quais objetivos estão 
presentes na realização de cada jogo. Cada grupo deverá explicar para a 
sala como jogar os jogos pesquisados, além de falar um pouco do histórico 
desses jogos. 
 
2.Maneiras diferentes de jogar o mesmo jogo. Por exemplo, fala grupos de 
dois estudantes para pesquisarem formas diferentes de jogar a barra-
bandeira. 
 
(p.19) Atividade – O dia das crianças é sempre lembrando entre 
professores e professoras da escola. Nesse dia, é comum vermos 
apresentações de grupos de danças folclóricas, de teatro, capoeira, entre 
outros. Na Educação Física, percebemos a realização de um dia inteiro de 
atividades esportivas, que sempre copiam o modelo propagandeado pela 
mídia (TV, jornais, revistas, etc.). Contudo, como já foi dito no nosso texto, 
“a Educação Física é muito mais que uma prática solta e sem relação com 
a nossa vida cotidiana. É preciso lembrar que o jogo satisfaz a necessidade 
das crianças, especialmente a necessidade de ação” (COLETIVO DE 
AUTORES, 1992, p.66). Portanto, como proposta de atividade para o dia 
das crianças, que tal organizarmos um festival de jogos populares? 
Aqueles jogos que praticamos na rua e levamos para o ambiente escolar. 
Estamos falando da amarelinha, do pula-corda, do sete-pecados, do seu rei 
mandou dizer, do esconde-esconde, do elástico, da barra-bandeira, do 
dono da rua, entre outros. Os professores irão a partir de agora dividir as 
turmas da escola em quatro grandes grupos de estudantes. Esses grupos 
deem ter cores distintas que possibilitem a todos distinguir os grupos. A 
cada grupo será atribuída uma personalidade da história (Exemplo: Ariano 

(p.18) Charge 
(www.panoramabl
ogmario.blogger.c
om.br) 
 
(p.19) Gincana 
(Foto: Rosalândia 
Pessoa – Escola 
Municipal Santa 
Emília de Rodat). 

Jeimison de 
Araújo 
Macieira 
(Universidade 
Federal da 
Paraíba – 
UFPB). 

http://www.panoramablogmario.blogger.com.br/
http://www.panoramablogmario.blogger.com.br/
http://www.panoramablogmario.blogger.com.br/
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Suassuna – grupo verde). Para os professores das turmas, a organização 
do festival distribuirá um material referente ao histórico de vida de cada 
personalidade. Esse material deverá ser estudado pelas turmas, pelo 
menos uma semana antes do festival. A atividade proposta será uma 
corrida de aventura durante a qual cada grupo passará por estações e , em 
cada uma delas, terá que realizar um jogo popular e ainda responder a 
uma pergunta sobre a história da personalidade referente à sua cor. O 
número de estações, a pontuação das tarefas e os jogos populares devem 
ser decididos pela comissão organizadora. A premiação pode ser feita 
pelos próprios estudantes que construiriam as medalhas com material 
alternativo. No final do festival sugere-se uma grande confraternização 
entre o corpo escolar. 
 

 Jogos 
cooperativos: 
Uma 
possibilidade 
para todos 
(p.20) 

(p.21) 
Atividade – 
Procedimental, 
e Atitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(p.22) 
Atividades – 

(p.21) Atividade – Golfinhos e Sardinhas (jogo infinito) – Há um tipo de 
Jogo Cooperativo muito especial: Os Jogos Infinitos. Nesse tipo de jogo 
todos têm a oportunidade de exercer o poder pessoal e o grupal sobre a 
vivência que estão compartilhando. 
Participação: todo o grupo; 
Espaço: amplo, dividido por uma linha central; 
Como jogar: com base no pega-corrente; 
Passos: 1. Começamos com todos os participantes (menos 1) agrupados 
numa das extremidades do espaço. Este e o “cardume de sardinhas”; 2. 
Aquela pessoa que ficou separada das “sardinhas” será o “golfinho” e ficará 
sobre a linha transversal demarcada bem no centro do espaço. Ela 
somente poderá se mover lateralmente sobre essa linha; 3. O objetivo das 
“sardinhas” é passar para o outro lado do “oceano” (linha central) sem 
serem pegas pelo “golfinho”. Este, por sua vez, tem o propósito de pegar o 
maior número possível de “sardinhas” (bastando tocá-las com uma das 
mãos); 4. Toda “sardinha” pega transforma-se em “golfinho” e fica junto os 
demais “golfinhos” entre a linha central, lado a lado e de mãos dadas, 
formando uma “corrente de golfinhos”; 5. Na “corrente de golfinhos”, 
somente os “golfinhos” das extremidades podem pegar as “sardinhas”; 6. O 
jogo prossegue assim até que a “corrente de golfinhos” ocupe toda a linha 
central. Quando isso acontecer, a “corrente” poderá sair da linha e se 
deslocar por todo o “oceano” para pescar as “sardinhas”. 
 
(p.22) Atividades – 1. Um time “zoneado” (jogo de inversão)* - Este jogo, 
que tem como ponto de partida o handebol, é literalmente uma “zona”. 
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Procedimental, 
e Atitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(p.24) 
Atividade - 
Conceitual. 
 
(p.25) Leitura 
e discussão –

Todos jogam dentro de uma “zona” determinada  e conforme o desenrolar 
da atividade, promovem uma interação muito dinâmica, com participação 
total e sem fronteiras. Todos percebem que são um só grupo.  
Participação: grupo de 16 participantes ou mais, distribuídos em duplas ou 
trios nas “zonas” da quadra; 
Espaço: quadra de handebol ou similar, dividida em 08 “zonas” A e B, 
demarcadas da seguinte maneira: 
 
 
Passos: 1.Os participantes são distribuídos nas 08 “zonas”, ficando 2 ou 3 
em cada uma delas; 
2.Somente poderão jogar dentro da “zona” que ocupam no momento; 
3. O grupo A deverá tentar fazer gol no grupo B e vice-versa; 
4.A bola deve ser passada para a “zona” seguinte mais próxima, 
correspondente ao respectivo grupo; 
5. Feito o gol, promove-se um rodízio em que todos trocam de “zona”, 
passando a ocupar a próxima “zona” (ex.: a dupla ou trio que estava no gol 
da “zona” B vai para o gol da “zona” A; assim, a dupla ou trio que estava no 
gol da “zona” A vai para a próxima “zona”  e empurra a dupla que ocupava 
essa “zona” B para a próxima “zona” A; e assim vai sucessivamente até 
completar a troca lá no gol da “zona” B); 
6. Reinicia-se o jogo. 
 
2- Sentando nas CADEIRAS... ou não! – Quem nunca brincou da 
brincadeira das cadeiras? Aquele clássico joguinho em que começam mais 
pessoas do que cadeiras e assim que a música para, uma pessoa SOBRA 
e fica fora da brincadeira. Então, eis nossa proposta de atividade. Vamos 
inverter um pouco essa lógica que está presente há muito tempo nessa 
brincadeira. A sugestão é que, ao invés de as pessoas saírem do jogo, elas 
terão de encontrar formas de CONTINUAR nele, sentando no colo dos 
demais participantes ou nas cadeiras que ainda restam. Enquanto isso, as 
cadeiras continuarão saindo ao final da música. 
 
(p.24) Atividade – Pesquise as categorias de Jogos Cooperativos, 
exemplificando com o maior número possível de atividades. Depois, 
elabore uma proposta de um festival de jogos cooperativos a ser realizado 
na escola. Mãos à obra e bom trabalho! 
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Conceitual e 
Atitudinal. 

 
(p.25) Leitura e discussão – Relacione a tabela a seguir com o conteúdo 
trabalhado (jogos cooperativos) e realize uma leitura, seguida de discussão 
com os alunos. 

 

 

 

“ESPORTE: A PROSA E A POESIA NO FUTEBOL” 

Conteúdo: ESPORTE 

Livro Bloco de 
Conteúdos 

Dimensões 
do conteúdo 

Metodologia Imagens Autores 

J
o
ã
o
 P

e
s
s
o
a
 Esporte: A 

prosa e a 
poesia no 
futebol (p.27) 

(p.28) 
Pesquisa –
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
 
 
 
(p.32) Debate 
–Conceitual e 
Atitudinal. 
 
(p.33) 
Atividade – 
Procedimental, 
Conceitual, 
Atitudinal 
 
 
(p.35) Vamos 
ver um filme? 
Atitudinal. 

(p.28) Pesquisa – Pergunte ao seu professor (a) de português as 
diferenças entre prosa e poesia; Descubra o que seus avós, pais e 
familiares e pessoas de sua comunidade sabem sobre as Copas do Mundo 
ao longo da história; Analise o texto do ex-jogador de futebol Tostão e 
explique porque Pasolini denomina a seleção brasileira de poesia e a 
seleção italiana de prosa; Na atualidade o futebol brasileiro é prosa ou 
poesia? Seus amigos (as) que jogam futebol praticam a prosa ou poesia? 
 
(p.32) Debate – Para você, o que é mais importante num jogo de futebol: o 
placar final do jogo ou um futebol-arte, alegre e que encanta, 
independentemente do resultado? Vamos realizar um debate em sala de 
aula? Um grupo irá defender o futebol-prosa e outro, o futebol-poesia. 
 
(p.33) Atividade – Vamos formar duas equipes? Uma equipe será formada 
pelo (as) alunos (as) que defenderam o futebol-prosa e a outra, pelos (as) 
alunos (as) que defenderam o futebol-poesia. Cada equipe deverá 
confeccionar sua própria mascote, seu pôster e sua música. Em seguida, 
vamos para a quadra ou campo para realizamos nosso jogo de futebol. 
 
(p.35) Vamos ver um filme? Dois filmes retratam bem as discussões que 
fizemos em sala: O Ano Em Que Meus Pais Saíram De Férias e Todos Os 
Corações Do Mundo. O primeiro mostra a realidade da Copa de 1970 sob o 
olhar de um garoto de 12 anos que, alheio aos problemas enfrentados pelo 
país, deseja apenas que o Brasil se torne tricampeão mundial. O segundo 

(p.27) Meninos 
jogando 
futebol (VANT, 
2010). 
 
(p.28) Pôster 
da Copa de 
1970. 
(p.28) Pôster 
da Copa de 
1982. 
 
(p.32) Álbum 
de figurinhas 
Espanha 82 
Ping Pong 
 
(p.34) Charge 
da Seleção da 
Argentina por 
Javad 
Alizadeh 
 
(p.35) Menino 

Professor Carlos 
Alberto Antunes 
(Escola 
Municipal de 
Ensino 
Fundamental 
João Monteiro da 
Franca), 
Professor 
Robson Ananias 
de Lucena 
(Escola 
Municipal de 
Ensino 
Fundamental 
Anayde Beiriz), 
Professor  Lucas 
Vieira de Lima 
Silva 
(Universidade 
Regional do 
Cariri) e 
Professor Lauro 
Pires Xavier Neto 
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é um documentário que mostra, sob um olhar menos técnico, a Copa do 
Mundo de 1994. Os dois filmes são imperdíveis! 

cobrando 
pênalti 
 
(p.36) Pôster 
de O O Ano 
Em Que Meus 
Pais Saíram 
De Férias -em 
inglês e 
português- 
(2006). 
 
(p.36) Pôster 
de Todos Os 
Corações Do 
Mundo (1995). 
 
(p.40) Menino 
chutando uma 
bola de futebol 
(VANT, 2010). 
 
 

(Universidade 
Federal de 
Campina 
Grande). 

Futebol sem 
impedimento 
(p.42) 
 O Futebol 

(p.42) 
 

 O futebol 
feminino 

(p.43) 
 

 O futebol 
feminino na 
Paraíba 

(p.44) 
 
Um pouco da 

(p.48) 
Atividade em 
grupo –
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
 
 
 
 
 
(p.49) 
Atividade – 
Procedimental, 
Conceitual, 

(p.48) Atividade em grupo – Faça uma pesquisa sobre as Marias, da vida, 
da história e das comunidades, que contribuíram de alguma maneira para o 
progresso da educação, da saúde, da política e das leis do nosso país; 
Faça uma pesquisa em sua comunidade, escola, família ou vizinhança 
sobre as meninas, que gostariam de praticar, que praticam ou que já 
praticaram futebol e sofrem ou sofreram algum tipo de preconceito, 
discriminação ou exclusão. Inclua em sua pesquisa até mesmo aquelas 
meninas que são bem aceitas pelo grupo; Realize um seminário, debate ou 
outras atividades, tal como relato de experiências, sobre a história dessas 
meninas. 
 
(p.49) Atividade – Leia a historinha do Cascão e responda: na sua escola 
existem equipes femininas de algum outro esporte que não seja de futebol 
ou futsal? Que tal realizarmos na escola um evento esportivo no qual as 
alunas que praticam outros esportes jogarão futebol ou futsal? Os meninos 

(p.41) Meninas 
jogando 
futebol (VANT, 
2010). 
 
(p.42) Meninos 
pequenos 
jogando 
futebol.  
 
(p.43) Menina 
– adolescente-  
jogando 
futebol. 
 

Rogéria Maria 
Fabião de Araújo 
(Escola 
Municipal Analice 
Caldas), Adeilton 
dos Santos 
Gonzaga (Escola 
Municipal 
Euclides da 
Cunha), Marco 
Antônio de 
Oliveira Vilarim 
(Escola 
Municipal 
Zulmira de 
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história do 
futebol 
paraibano 
(p.55) 

Atitudinal. 
 
 
 
(p.50) 
Atividade de 
pesquisa - 
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
 
 
 
(p.51) 
Atividade – 
Procedimental 
e Atitudinal. 
 
(p.54) 
Questões para 
debate – 
Procedimental 
e Atitudinal. 
 
 
(p.54) Debate 
– 
Procedimental 
e Atitudinal. 
 
 
(p.55) 
Pesquisa – 
Procedimental 
e Atitudinal. 
 
 
(p.57) 

participarão da organização do evento, fazendo a inscrição e formando as 
equipes, a arbitragem e a torcida organizada. Ao término do evento, juntem 
toda a turma e debatam sobre a inserção da mulher no esporte. 
 
(p.50) Atividade de pesquisa – Quais são os seus ídolos no futebol? Você 
conhece, pessoalmente, algum jogador ou ex-jogador profissional? Você 
saberia dizer qual a situação financeira desse jogador? Você sabe quanto 
ganha, em média, um jogador de futebol profissional? Veja a lista dos 
jogadores brasileiros mais bem pagos em 2009: / Analise a lista dos 
brasileiros mais bem pagos e o quadrinho do humorista paraibano C. 
Tadeu, estabelecendo uma relação entre o sucesso e o fracasso de alguns 
jogadores profissionais. 
 
(p.51) Atividade – Regras oficiais x Regras adaptadas (ou construídas) – 
Organize as equipes para jogar uma partida de futebol conforme as regras 
oficiais. Posteriormente, confronte o jogo “oficial” com a prática do futebol 
sem as regras sistemáticas. Veja abaixo o quadrinho de Ziraldo e o texto 
de Luís Fernando Veríssimo para criar inspiração! 
 
(p.54) Questões para debate: A paixão pelo futebol só vale se for para 
vencer? Outras “ondas” de emoções podem ser vivenciadas? Como incluir 
futebol e cidadania? 
 
 
 
(p.54) Debate – Com base nas discussões desse capítulo, responda 
rápido: quais são os três maiores problemas do Brasil? Agora leia abaixo a 
tirinha do Menino Maluquinho e explique a resposta do personagem criado 
por Ziraldo. Estabeleça uma relação com suas respostas e tente entender 
os verdadeiros problemas existentes no nosso país. 
 
(p.55) Pesquisa – Faça uma pesquisa na sua escola, procurando saber 
qual time os alunos torcem. Tente deixar os pesquisados bem à vontade e 
não induza uma resposta. Depois, veja qual a porcentagem de alunos que 
torcem pelos times de outros estados e quantos torcem pelos times 
paraibanos. Por último, faça uma análise desses dados. 
 
(p.57) Atividade – Visite os locais das equipes de futebol profissional de 

(p.44) Mônica 
chutando uma 
bola de futebol 
 
(p.46) Foto de 
Margarida 
Maria Alves. 
 
(p.47) Foto de 
Maria da 
Penha Maia 
Fernandes. 
 
(p.49) Tirinha 
da Turma da 
Mônica (Fonte: 
Revista 
Cascão, 
n.324, p.26) 
 
(p.50) Tirinha 
(Fonte: 
C.Tadeu. 
Quadrinhos 
afins. Jornal 
Correio da 
Paraíba, 15 de 
outubro de 
2009). 
 
(p.51) Tirinha 
Menino 
Maluquinho 
(Fonte: 
ZIRALDO. As 
melhores 
tiradas do 
Menino 

Novais), Carlos 
Alberto Antunes 
(Escola 
Municipal João 
Monteiro da 
Franca), Lauro 
Pires Xavier Neto 
(Universidade 
Federal de 
Campina Grande 
– UFCG) e Lucas 
Vieira de Lima 
Silva 
(Universidade 
Regional do 
Cariri (URCA). 
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Atividade – 
Procedimental, 
e Atitudinal. 

sua cidade. Converse com os jogadores sobre as condições de trabalho, 
verifique as expectativas desses jogadores e descubra por que eles 
escolheram a profissão de jogador de futebol. 

Maluquinho. 
São Paulo: 
Melhoramento
s, 2005). 
 
(p.54) 
Caricatura de 
Jackson do 
Pandeiro. 
 
(p.55) Tirinha 
Menino 
Maluquinho 
(Fonte: 
ZIRALDO. As 
melhores 
tiradas do 
Menino 
Maluquinho. 
São Paulo: 
Melhoramento
s, 2005). 
 

 

 

“UMA VIAGEM PELO MUNDO CHAMADO DANÇA” 

Conteúdo: DANÇA 

Livro Bloco de 
Conteúdos 

Dimensões 
do conteúdo 

Metodologia Imagens Autores 

J
o
ã
o
 P

e
s
s
o
a
 Uma viagem 

pelo mundo da 
dança (p.59) 

 Sem atividades (p.59)  Duas 
bailarinas e 
um menino na 
dança de rua 
(VANT,2010). 
 
(P.61) Quadro 

Carmem Raquel 
Cahino de Sá, 
Brígida Batista 
Bezerra, Gizely 
Araújo da Silva 
Bezerra, 
Joseneide 
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de uma 
bailarina. 

Correia Behar, 
Laurecy Dias dos 
Santos, Luciene 
Maria Martins de 
Carvalho 
Santiago, 
Conceição Maria 
de Oliveira de 
Souza, Márcia 
Kesller da Silva, 
Maria de Fátima 
Oliveira Cunha, 
Maria Iêda de 
França Bizerra, 
Noêmia 
Rodrigues do 
Oriente, 
Rosalândia 
Nascimento 
Pessoa, Sílvia 
Azevdo Sousa, 
Valeria 
Simonethe de 
Melo 
Albuquerque. 

O ontem e o 
hoje: Origem 
de tudo e 
estilos de 
dança (p.62) 

(p.63) 
Atividade - 
Conceitual. 
  
(p.63) 
Atividade de 
Pesquisa - 
Conceitual. 

(p.63) Atividade – Vamos ao debate! – Formem grupos e discutam com 
seus colegas de classe quais são as danças de hoje que se aproximam 
dessas referencias gregas de corpo. 
 
(p.63) Atividade de Pesquisa – Procure nos sites tipos de danças, como 
danças campesianas, danças circulares, danças da corte, danças de salão 
e outras. A proposta é fazermos uma apresentação das pesquisas 
realizadas na forma de cartazes, fotos, recortes e atividades práticas. Mãos 
à obra! 

(p.62) Mulher 
dançando 
(passado). 
 
(p.63) Casal 
dançando 
(dança de 
salão). 

Danças 
populares: 
Compreenden
do as nossas 
raízes (p.64) 

(p.66) 
Atividade de 
Pesquisa - 
Procedimental, 
Conceitual, 
Atitudinal. 

(p.66) Atividade de Pesquisa – 1 - Reúnam-se em pequenos grupos e, de 
acordo com o texto acima, pesquise três dessas danças ou folguedos. 
Descubra as formas como são apresentados e qual época do ano são 
vivenciados pelos povos. 2- Junto com seu professor ou professora escolha 
a e vivencie algumas dessas formas de danças apresentadas acima. 

(p.64) Bumba 
meu boi. 
 
(p.64) Mulher 
caboclinho. 
 
(p.65) 
Folguedo 
popular. 
 
(p.65) 
Crianças com 
roupa de 
cangaceiro. 
(p.66) 
Integrantes 
dos Guerreiros 
(Dança 
popular). 
 
(p.66) 
Integrante dos 
Guerreiros 
(Dança 
popular). 
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(p.66) Casal 
com trajes do 
frevo. 
 
(p.66) Casal 
com roupas de 
cangaceiro 
(VANT, 2010). 

O Balé (p.67) (p.68) 
Atividade de 
Pesquisa –
Conceitual. 

(p.68) Atividade de Pesquisa – Converse com seu professor de história 
ou de artes sobre o período do romantismo na arte e traga o relato para 
aula de Educação Física. 

(p.67) Pintura 
de uma 
bailarina de 
ballet. 
 
(p.68) LÁprés-
Midi d’um 
Faune por 
Vaslav NIjinski 
(1890-1950). 

Dança 
moderna 
(p.69) 

(p.70) 
Atividade – 
Procedimental, 
Conceitual, 
Atitudinal 

(p.70) Atividade – 1 – É hora de praticar! Com base nas características da 
dança moderna, vamos realizar uma aula com o que aprendemos. 2 – Que 
tal conversarmos sobre as características do ballet clássico e da dança 
moderna? Vamos realizar um júri simulado (você decide) entre o ballet 
clássico e a dança moderna? Apresente a sua defesa e mãos à obra! 

(p.69) Isadora 
Duncan (1877-
1927). 
 
(p.69) Martha 
Graham 
(1894-1991). 
 

Dança 
contemporâne
a (p.70) 

(p.71) 
Atividade de 
Pesquisa – 
Procedimental 
e Atitudinal. 

(p.71) Atividade de Pesquisa – 1 – Que tal utilizar a internet para 
conhecer esses grupos? Acesse www.youtube.com.br e procure sites de 
grupos de dança contemporânea. 2 – Vivência a) Agora chegou a vez de 
você organizar uma lista de palavras que na sua ideia faz parte da 
realidade brasileira; b) Partindo dessa ideia construa com seus colegas a 
forma como esse tema pode ser representado com o corpo; c) E agora 
demonstre a construção de seu grupo. 

(p.70) Homens 
e mulheres 
numa figura 
entrelaçada. 

Dança de rua/ 
Danças 
urbanas (p.72) 

(p.73) 
Atividade de 
Pesquisa – 
Procedimental, 
Atitudinal. 

(p.73) Atividade de Pesquisa – 1 – Vamos agora pesquisar na nossa 
comunidade a realidade sobre as vivências, apresentadas no quadro 
anterior e, assim, conhecermos de  que forma o ontem e o hoje se 
relacionam culturalmente. 2 – Vamos nos organizar em grupos e juntos 
criarmos e vivenciarmos as possibilidades pesquisadas e, por fim, 

(p.72) Menina 
e homem 
dançando – 
dança de rua 
(VANT, 2010). 

http://www.youtube.com.br/
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apresentá-las. 

Quem pode 
dançar? 
Meninos ou 
meninas: 
Questões de 
gênero (p.74) 

(p.75) 
Atividade – 
Procedimental 
e Atitudinal. 
 
 
(p.75) 
Atividade – 
Procedimental. 

(p.75) Atividade – 1 – Para compreendermos melhor essa discussão sobre 
dança, sugerimos assistir ao filme Billy Elliot, de Stephen Daldry (2000), 
que conta a história de um garoto de 11 anos que descobriu sua vocação 
com a dança. Depois de ter visto ao filme responda: a) De que trata o 
filme? b) Que estilo de dança era praticado pelo menino? c) Foi fácil para 
ele chegar a ser um grande bailarino? Por quê? d) Qual a importância da 
professora da dança na vida de Bily? e) Como é finalizado o filme? f) O que 
você aprendeu com a mensagem do filme? 2 – Formem grupos com 
meninos e meninas, escolham um estilo de dança e juntos vamos construir 
uma coreografia para apresentar. Mãos à obra! 
 
(p.75) Atividade – Assista ao filme “Vem Dançar” (2006). A partir da leitura 
desse filme, vamos fazer uma reflexão sobre a realidade dos alunos 
mostrada no filme, e vamos ao debate!  
 

(p.74) Menina 
numa pose de 
dança de rua. 

Funções da 
dança (p.76) 

(p.77) 
Atividade de 
Pesquisa –
Conceitual e 
Atitudinal. 

(p.77) Atividade de Pesquisa – 1 – Na sua comunidade descubra espaços 
que desenvolva a dança voltada para algumas desses funções. 2 – Agora 
apresente a atividade para que todos conheçam a sua pesquisa, com 
depoimentos de pessoas que são beneficiadas por esses trabalhos. 

Sem imagens 

Dança da 
moda: Moda 
da dança 
(p.77) 

(p.78) 
Atividade de 
Pesquisa - 
Conceitual,  e 
Atitudinal. 

(p.78) Atividade de Pesquisa – Agora reflita e tente responder a estas 
questões: 1 – Qual é a influência dessas músicas para a sua formação? 2 – 
De que maneira a letra dessas músicas pode influenciar o seu 
comportamento? 3 – Quais são as contribuições do conteúdo das 
mensagens contidas nas letras dessas músicas para a sua formação moral 
e intelectual? 

Sem imagens 

 Referência 
Bibliográfica 

  (p.80) Lifar 
(1925). 

 

 

 

 

“A PRÁTICA CORPORAL DA GINÁSTICA ESCOLAR” 
Conteúdo: GINÁSTICA 

Livro Bloco de Dimensões Metodologia Imagens Autores 



209 
 

Conteúdos do conteúdo 

J
o
ã
o
 P

e
s
s
o
a
 A prática 

corporal da 
ginástica 
escolar (p.81) 

 Sem atividades (p.81) Menina 
rolando por cima de 
uma bola (VANT, 
2010). 

Áurea 
Augusta 
Rodrigues da 
Mata, 
Fernando 
José de 
Paula 
Cunha, 
Fernando 
Silveira Filho, 
Francisco de 
Assis Alves 
Bezerra, 
George 
Paiva Farias, 
Goretti 
Vieira, 
Nilvania 
Barbosa 
Rodrigues, 
Rodrigo 
Wanderley 
de Sousa 
Cruz e 
Rosário de 
Fátima de 
Albuquerque 
Holanda. 

Um pouco da 
história da 
ginástica 
(p.83) 

(p.84) 
Atividade –
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
(p.85) 
Pesquisa – 
Procedimental, 
Conceitual, 
Atitudinal 

(p.84) Atividade – Questionar os alunos em relação ao conhecimento que 
possuem a respeito da ginástica, os elementos que conhecem e quais 
movimentos são capazes de realizar. 
 
(p.85) Pesquisa – Que atividades eram realizadas no período grego? Que 
semelhanças e diferenças podemos identificar com a prática da ginástica 
nos dias atuais? Procure em livres, sites, revistas, conversando com 
professores e familiares a respeito. 

(p.83) Crianças 
fazendo calistenia 
 
(p.84) O barraco 
dos saltimbancos, 
por volta de 1793. 
Figura retirada do 
livro: Imagens da 
educação do corpo 
(2005). 
 
(p.85) Menino 
fazendo flexão 
lateral (VANT, 
2010). 

As escolas de 
ginástica: 
Saúde, 
disciplina e 
civismo (p.86) 

(p.88) 
Pesquisa –
Conceitual.  
 
(p.88) 
Atividade – 
Procedimental, 
Conceitual, 
Atitudinal. 

(p.88) Pesquisa – Você conhece o Le Parkour? como ele se caracteriza? 
ele tem algo a mais a ver com o método natural? Essa e uma boa 
oportunidade de você saber mais sobre os elementos que compõem a 
ginástica. 
 
(p.88) Atividade – Dividir as turmas em vários grupos e construir um painel 
(fotos, principais nomes, formas de treinamento) sobre os métodos 
ginásticos (grego, francês, alemão e sueco) e suas relações com a 
sociedade, para, posteriormente, apresentar ao restante da turma, 
discutindo e trocando informações entre si. 

(p.86) Gym 
Suedoise 
Academie Paris 
 
(p.86) Exercício no 
pórtico, 1836. 
Figura retirada do 
livro Imagens da 
educação do corpo 
(2005). 
 
(p.87) A ginástica 
Sueca. Figura 
retirada do livro 
Imagens da 
educação do corpo 
(2005). 
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(p.88) Amoros 
conduzindo uma 
aula, 1820. Figura 
retirada do livro 
Imagens da 
educação do corpo 
(2005). 
 
(p.88) Menino 
saltando uma barra 
na rua, Le Parkour. 
 
(p.89) Sequência 
de exercícios 
ginásticos – 
homem europeu. 

A chegada da 
ginástica no 
Brasil (p.90) 

(p.91) 
Sugestão de 
debate – 
Procedimental. 
(p.91) 
Pesquisa – 
Conceitual e 
Atitudinal. 
 
(p.94) 
Atividade – 
Procedimental,  
e Atitudinal. 

(p.91) Sugestão de debate – Você conhece os movimentos calistênicos? 
Conhece alguém que já praticou calistenia? 
 
(p.91) Pesquisa – Procure seus avós, pai, mãe, irmãos mais velhos, tio 
e/ou vizinhos e perguntem como era a Educação Física na época deles. De 
que forma a ginástica era praticada e como era a relação entre os alunos e 
os professores nessa prática corporal. 
 
(p.94) Atividade – Agora que os alunos já conhecem vários elementos da 
ginástica, dividir a turmas que deverão organizar movimentos ao som de 
alguma música que eles próprios irão escolher. Os alunos devem ensaiar 
uma coreografia e apresentá-la em uma aula. É possível ainda organizar 
uma festival com as apresentações na escola ou incluí-las em algum 
evento da instituição. 

(p.91) Menina 
saltando dentro de 
arcos (VANT, 
2010). 
 
(p.92) Mulher 
fazendo ginástica 
aeróbica. 
 
(p.93) Três 
pessoas fazendo 
ginástica com o 
step. 

 Referências 
bibliográficas 

  (p.95) Menina 
fazendo prancha 
lateral (VANT, 
2010). 
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