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EDUCAÇÃO FÍSICA E NARRATIVAS MIDIÁTICAS: MEDIAÇÃO E 
SABERES PARA ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA? 

 
RESUMO 

 
As mídias e as práticas corporais na sociedade contemporânea, estão 
relacionadas e incentiva-se o debate posto, dado a relevância das 
interfaces entre as mídias e a Educação Física escolar que tem como 
finalidade, proporcionar a apropriação crítica e vivências das práticas 
corporais e da cultura de movimento. A Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) dá respaldo, aos professores, para a utilização das mídias em sala 
de aula e propõe dimensões do conhecimento que podem ser 
desenvolvidas a partir de apreciações de narrativas midiáticas. As 
pedagogias culturais, por sua vez, corroboram para a compreensão e 
inserção de artefatos da mídia na escola. Posto isso, o estudo tem como 
objetivo analisar os conteúdos das práticas corporais presentes no 
programa Esporte Espetacular, exibido pela Rede Globo, e estabelecer 
uma correlação com suas possibilidades de usos pedagógicos apontados 
na BNCC. Para isso, foi adotado o tipo de pesquisa descritiva com caráter 
qualitativo, no qual realizou-se a observação sistemática de 17 
transmissões na íntegra do programa. As transmissões foram observadas 
através do portal “Globo Play” (https://globoplay.globo.com), que 
disponibiliza as edições na íntegra, restrito para assinantes. Para mapear 
as reportagens, organizamos o material por dia, considerando, nos 
produtos midiáticos, os seguintes indicadores: duração, prática corporal, 
síntese da reportagem, unidade temática e dimensões do conhecimento 
segundo a BNCC. Ao finalizar a pesquisa, foi possível constatar que 
existem potencialidades pedagógicas nos conteúdos publicizados pelo 
Esporte Espetacular e que tratam das práticas corporais, embora sejam 
predominantes as temáticas esportivas. No entanto, a proposta da BNCC, 
por si só, não dá conta das possibilidades de ensino e aprendizagem que 
emergem dos artefatos culturais. 
Palavras-chave: Educação Física, narrativas midiáticas, pedagogias 
culturais, BNCC. 
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PHYSICAL EDUCATION AND MEDITATING NARRATIVES: MEDIATION 
AND KNOWLEDGE BEYOND THE SCHOOLS? 

      
ABSTRACT 

      
The mediatization and corporal practices in contemporary society are 
related and encouraged the debate put, given the relevance of the 
interfaces between the media and the School Physical Education, that has 
as purpose to provide the critical appropriation and experiences of the 
corporal practices and the culture of movement. The Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) gives support to teachers for the use of the media in the 
classroom and proposes dimensions of knowledge that can be developed 
from the appreciation of media narratives. Cultural pedagogies, in turn, 
corroborate the understanding and insertion of media artifacts in school. 
Thus, the study objective to analyze the contents of corporal practices 
present in the Esporte Espetacular program, show by Rede Globo, and to 
establish a correlation with its possibilities of pedagogical uses pointed out 
in BNCC. For this, the type of qualitative descriptive research was adopted, 
in which the systematic observation of 17 broadcasts was carried out in the 
whole program. The broadcasts were observed through the "Globo Play" 
portal (https://globoplay.globo.com), makes the programs fully available. To 
map the reports, we organized the material per day, considering the 
following indicators in the media products: duration, body practice, synthesis 
of the report, thematic unit and dimensions of knowledge according to the 
BNCC. At the end of the research, it was possible to verify that pedagogical 
potential exists in the contents advertised by Esporte Espetacular and that 
deal with corporal practices, however sports themes are predominant. Yet, 
the BNCC proposal alone does not account for the possibilities of teaching 
and learning that emerge from cultural artifacts. 
Keywords: Physical Education, media narratives, cultural pedagogy, BNCC. 
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Os fenômenos midiáticos, dia após dia, vêm tomando proporções 

imensuráveis e evidenciando gradativamente a cultura contemporânea, 

visto que a praticidade oferecida pela tecnologia aponta para uma 

simplificação do cotidiano de muitas pessoas, permite o acesso rápido as 

informações, além de possibilitar diversas estratégias de convivência. É 

importante considerar que esses processos têm ganho grande relevância 

social e que o tema, inclusive, já é discutido no âmbito acadêmico há 

algumas décadas, como podemos perceber nas obras de Bourdieu (1997), 

Ferrés (1996) e Silverstone (2002), bem como na área da Educação Física, 

a exemplo de Betti (1998), Pires (2002) e Araújo (2010).  

Apesar de muitos educadores, ainda, não saberem lidar com a 

realidade atual – na qual os jovens estão, cada vez mais, imersos no 

universo digital, oportunizando a constante inserção dessas tecnologias no 

espaço escolar – e até mesmo mostrar resistência quando o assunto é a 

utilização das mídias aliada a prática docente, tem sido inevitável conviver 

com elas, e, nesse sentido, torna-se necessário que o professor 

compreenda a maneira como a mídia opera, produz significados, 

proporciona experiências, as consequências provocadas para o público 

alcançado e, principalmente, como são preparados os textos midiáticos e o 

que eles objetivam. 

Como professora da educação básica, devo admitir que não é tarefa 

simples incorporar as tecnologias dentro do nosso planejamento 

pedagógico. Quando estudamos as mídias e suas nuances, no que se 

relaciona a educação, e decidimos pôr em prática no fazer docente, 

esbarramos, principalmente, na falta de recursos das escolas públicas e na 

ignorância, no sentido do desconhecimento, muitas vezes, dos demais 

professores e equipe gestora, mesmo que saibamos que essas mídias 

estão presentes em todas as configurações da vida cotidiana, bem como 

afirma Silverstone (2002). 

Este mesmo autor, completa a ideia apresentada anteriormente ao 

sugerir que os educadores possam 

      
compreender como surgem os significados, onde e com que 
conseqüências. Precisamos compreender em que o processo 
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pode falhar, em que é distorcido pela tecnologia ou de propósito. 
Precisamos compreender sua política: sua vulnerabilidade ao 
exercício do poder; sua dependência do trabalho de instituições 
e de indivíduos; e seu próprio poder de persuadir e reclamar 
atenção e resposta. (SILVERSTONE, 2002, p. 43) 

      

Dessa maneira, compreendo que no ambiente escolar, a mídia não 

pode ser considerada apenas como instrumento ou artefato, é necessário 

observar e buscar apropriar-se de suas linguagens, verbais e não-verbais, 

assim como, de maneira geral, suas narrativas de forma crítica. 

Pensando nesse contexto, considero que a função social da escola 

é fomentar a formação de cidadãos autônomos. Além disso, também é de 

competência da instituição escolar proporcionar o acesso aos bens 

culturais e o acesso à informação. 

Assim, se apropriando desse fenômeno da globalização1 e admitindo 

que as mídias permeiam por espaços diversos, proponho a possibilidade 

de começar a pensar em como acontece esse processo de entrada dos 

meios de comunicação dentro do contexto escolar e de que modo isso 

contribui para o processo de ensino-aprendizagem. 

A princípio, para refletir a respeito da influência que a mídia possui, 

aponto a seguinte cena: 

      
Uma garotinha, entre cinco e seis anos de idade, volta da escola 
para casa numa tarde de verão. Entra correndo na sala de sua 
casa de subúrbio, joga a lancheira vazia no sofá e liga a 
televisão. Afunda-se diante dela, ajoelhada no tapete. Depois de 
poucos minutos, o jardim a chama, e ela sai. Senta-se no 
balanço. O televisor ainda está ligado, e a mãe, da visão pan-
óptica da cozinha, notando que a filha não está mais assistindo, 
vem e o desliga. A menina reage imediatamente e, tão logo a 
mãe sai da sala, ela volta correndo, liga a TV e retorna ao 
balanço, mal conseguindo ouvir o aparelho. (SILVERSTONE, 
2002, p. 165) 

      

Ao pensar na situação descrita acima, é possível evidenciar a 

relação de interdependência existente entre o sujeito e o objeto, por hora, 

protagonizado pela televisão, que em meados do século XX, diante dos 

                                                           
1  Globalização trata-se do processo de aproximação entre as nações, no que diz 

respeito as esferas sócio-política, econômica e cultural, em virtude do gradativo avanço 
dos meios de transporte e das tecnologias de informação e comunicação. 
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desdobramentos da cultura moderna, era motivada pela intensidade de 

estímulos. 

Segundo Charney e Schwartz (2004), frente à agitação do tráfego, 

às vitrines, aos anúncios publicitários, estabeleceu-se uma nova 

intensidade de estímulos. Os traços presentes na era moderna que deram 

condições para que esse processo se tornasse inevitável foram o 

aparecimento de uma cultura urbana metropolitana; o corpo tornando-se 

lugar de visão, cuidado e estimulação; a sujeição do posicionamento 

individual à coletividade (público massificado); o aumento de uma obsessão 

com a fixação e reprodução do cotidiano, em meio à confusão de distrações 

e sensações; a falta de distinção cada vez maior entre a representação e a 

realidade; e, em virtude disto, o surgimento de novas maneiras de diversão 

produzidas por uma cultura comercial e com pretensões consumistas. 

Sendo assim, o telespectador clássico dava lugar ao “sujeito cauteloso 

mutável”, competente, tanto para se mostrar como consumidor quanto 

como agente, na síntese diversa de “efeitos de realidade”. Na tentativa de 

atender a essa nova subjetividade, as formas de lazer começaram a se 

encaminhar para a reprodução de instantes desconexos das distrações e 

do passageiro. 

Antes mesmo das tecnologias conquistarem o espaço que possuem 

hoje, Camargo (1998, p. 41), já afirmava que “o tempo livre é, em geral, 

consumido na sua maior parte dentro de casa. Desse tempo livre 

doméstico, quase metade é ocupada pelos chamados meios de 

comunicação de massa”. Nesse sentido, Lisboa (2007) coloca que  

      
[...] principalmente a televisão, configura-se como um importante 
e poderoso meio de produção e veiculação de informações que 
vem se ‘naturalizando’ como um membro efetivo das famílias 
brasileiras. Mesmo não sendo mais uma novidade, por existir há 
mais de cinqüenta anos, as proporções e a onipresença que este 
veículo adquiriu na nossa sociedade fizeram com que obtivesse 
importante espaço na organização e compreensão do mundo a 
nossa volta. (LISBOA, 2007, p. 9) 

      

Se o cenário atual for observado, é possível afirmar que, 20 anos 

depois da publicação de Camargo, a situação não é diferente e esse tempo 

livre é, cada vez mais, consumido pelos elementos da comunicação, 
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principalmente pelos celulares e computadores, que concentram uma 

gama variada de aplicativos, entre jogos e redes sociais, bem como a 

televisão, que continua sendo acionada como central na informação e, além 

disso, entretenimento. Já com o uso da internet mediando a comunicação, 

outras formas de sociabilidade surgem, as formas de contato das pessoas 

mudam. 

Neste contexto, novos debates entre educação, Educação Física e 

comunicação têm surgido ao longo dos anos, uma vez que os elementos 

da cultura contemporânea, como textos televisivos, jornalísticos, fílmicos, 

assim como aqueles conectados a web, são, atualmente, demasiados 

influentes na formação de sujeitos. Esses textos midiáticos podem ser 

considerados como formas de narrativas contemporâneas. 

Para compreender o conceito de narrativa utilizado nessa pesquisa, 

aponto a ideia de Benjamin (1994), que considera narrativa como sendo o 

ato de narrar, a faculdade de intercambiar experiências. Desse modo, as 

notícias jornalísticas, a história em quadrinhos, os romances, contos e 

novelas, são, entre outras, formas de se contar uma determinada história, 

ou seja, são narrativas e se configuram de diversas maneiras nos meios de 

comunicação e dentre estas maneiras, destaco as narrativas audiovisuais, 

predominante em programas esportivos. 

No campo da Educação Física, as narrativas esportivas 

colaboraram, e ainda colaboram, na construção do imaginário sobre esta 

área do conhecimento, assim como, nos conteúdos pertencentes a ela e 

que podem ser discutidos nas escolas, como as práticas corporais e suas 

nuances. Sabe-se que as práticas corporais remetem à descoberta e à 

consciência do corpo, ou seja, por meio de movimentos, os sujeitos estão 

a dialogar com quem são e com o outro. Em conformidade com Lazzarotti 

Filho et al. (2010, p. 25), “práticas corporais como elemento da cultura, 

manifestações culturais que se explicitam principalmente na dimensão 

corporal”. É nessa dimensão de expressão do corpo e definição de práticas 

corporais que tal observação é pautada. 

Considero que muito provavelmente um dos produtos midiáticos 

mais tradicionais no Brasil, ainda em exibição, que elaboram narrativas 
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audiovisuais contínuas sobre a temática das práticas corporais, é o 

programa jornalístico esportivo “Esporte Espetacular”, que possui elevada 

popularidade e está no ar a mais de 45 anos na Rede Globo, emissora 

comercial brasileira de televisão aberta. 

Embora seja um programa originalmente televisivo, o Esporte 

Espetacular não ficou restrito somente a este veículo de comunicação, 

passando assim, pelo processo de transmidiatização, multiplicando suas 

formas de acesso ao conteúdo do programa através do site, que 

disponibiliza vídeos e reportagens escritas, bem como pelo acesso às 

transmissões televisionadas na íntegra através da plataforma online “Globo 

Play”, que acomoda conteúdos gratuitos e pagos por assinantes do 

globo.com.  

O teórico norte-americano Jenkins (2009) explica esse processo 

chamado de transmidiatização ao afirmar que uma narrativa transmídia 

“desenrola-se através de múltiplas plataformas de mídia, com cada novo 

texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo” (p. 384). Neste 

sentido, cada plataforma, apresenta um conteúdo autônomo, para que não 

seja necessário acionar outro meio a fim de compreender ou gostar daquela 

que está se tendo acesso no momento. Em outras palavras, a narrativa 

transmídia, trata-se da produção em diferentes plataformas 

complementares e independentes e é uma marca da cultura da 

convergência. 

Em meados da década de 1990, estudiosos da comunicação 

começaram a tematizar a revolução digital, na qual “os novos meios de 

comunicação eliminariam os antigos” (MENEGON, 2014, p.12) e o 

computador destruiria a cultura de massa e todo o conteúdo das mídias 

estaria disponível em um único lugar, uma “caixa preta” (JENKINS, 2009). 

Contrário a isso, o emergente paradigma de convergência dizia que novas 

e antigas mídias iriam interagir de formas complexas. Dessa maneira, se 

chega a era da cultura da convergência, entendida como um momento em 

que “múltiplos sistemas de mídia coexistem e em que o conteúdo passa 

por eles fluidamente” (JENKINS, 2009, p. 377). 
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Considerando que esta pesquisa perpassa pelos estudos culturais, 

se faz necessário adentrar no conceito de cultura a partir dessa 

perspectiva. 

Embora cultura seja um termo complexo, diversos autores buscam 

discorrer sobre o assunto oportunizando refletir sobre suas diversas 

definições. Williams (2011) compreende cultura enquanto um processo de 

relações, de limites e de pressões vivenciadas pelos sujeitos. Corroborando 

com essa ideia, é possível apresentar a definição de Frow (1995, p. 3) que 

diz que a cultura é vista como “o âmbito inteiro de práticas e representações 

através do qual a realidade (ou realidades) de um grupo social é construída 

e mantida”. 

Já para Eagleton, a cultura consiste em práticas sociais e nesse 

sentido, o autor aponta que: 

 

A cultura pode ser aproximadamente resumida como o 
complexo de valores, costumes, crenças e práticas que 
constituem o modo de vida de um grupo específico. Ela é ’aquele 
todo complexo’, como escreve o antropólogo E. B. Tylor em uma 
célebre passagem de seu Primitive culture (Cultura Primitiva), 
’que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e 
quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo ser 
humano como um membro da sociedade’. No entanto, 
’quaisquer outras capacidades’ é uma formulação 
imprudentemente liberal: o cultural e o social tornam-se então 
efetivamente idênticos. A cultura é então simplesmente tudo que 
não é geneticamente transmissível. (2005, p. 54-55)  

 

Ou seja, cultura é o que acreditam os sujeitos, trata-se de tudo o que 

foi e o que é ensinado a eles. Além disso, “significa a afirmação de uma 

identidade específica - nacional, sexual, étnica, regional [...]” (EAGLETON, 

2005, p. 60), sem que aja hierarquia entre determinadas culturas, pois, 

qualquer cultura possui valor em si mesma. 

Segundo Jenkins (2009), o contexto atual da cultura caracteriza-se 

pela readequação dos produtos midiáticos e dos ensinamentos advindos 

desses conteúdos, além disso, os produtos das novas e velhas mídias se 

misturam, a fim de reconfigurar a relação existente entre indústria, 

mercado, tecnologia, gênero e público. Se obtém, portanto, a união entre 

as mídias de massa e as mídias alternativas, e por consequência disso, 
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tornam-se disponíveis em diversas plataformas, indicando assim, a era da 

convergência midiática. 

Ou seja, convergência é o 

      

fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à 
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 
comportamento migratório dos públicos dos meios de 
comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das 
experiências de entretenimento que desejam. (JENKINS, 2009, 
p. 29) 

 

Para o autor, a noção de convergência não é basicamente 

tecnológica, e sim, cultural. Trata-se de uma transformação cultural, onde 

a criação de novas plataformas existe em virtude da necessidade social no 

tocante ao fluxo de ideias, histórias, relacionamentos, imagens e sons.  

Portanto, a convergência midiática ultrapassa a perspectiva 

tecnológica, tratando das novas relações de produção em correspondência 

às próprias indústrias, estabelecendo a comunicação entre si e os 

consumidores, pois Jenkins acredita que essa transformação cultural 

acontece dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas 

interações com outros consumidores (2009). 

Essa compreensão, de que diferentes artefatos da cultura2 são 

influentes na formação dos sujeitos, encontrou, nos Estudos Culturais, 

espaço para discussões e análises sobre o que se convencionou chamar 

de pedagogias culturais (COSTA; ANDRADE, 2015).  

O campo dos Estudos Culturais em Educação tem sido um espaço 

intelectual dedicado a examinar estes novos lugares de produção de 

sujeitos, sendo desenvolvido o conceito de pedagogias culturais como uma 

das ferramentas teóricas de grande utilidade.  

De acordo com o vocabulário da Teoria Cultural de Silva (2000, p. 

89), “qualquer instituição ou dispositivo cultural que, tal como a escola, 

                                                           
2  Artefato cultural é considerado todo tipo de texto impresso na cultura, seja ele a 

escola, propriamente dita, o cinema, a publicidade, a moda, os jornais de televisão ou de 
papel, as imagens, as músicas e até mesmo o roteiro de um filme, além de manifestações 
da cultura, são artefatos produtivos de linguagens, cheios de significados, afetividade e 
representatividade e acabam por construir identidades através dos sentidos que o 
permeiam através de pensamentos, relacionamentos e sentimentos. 
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esteja envolvido – em conexão com relações de poder – no processo de 

transmissão de atitudes e valores [...]” pode ser entendido como uma 

pedagogia cultural, ou seja, apresenta um saber e pode nos ensinar sobre 

determinado conteúdo social. 

Pensando na dimensão pedagógica dos artefatos culturais, os meios 

de comunicação e suas narrativas, compõem um importante elemento nas 

apropriações de saberes sociais que podem (ou não) serem dialogados 

com os saberes tematizados no ambiente de educação.  

Em uma outra perspectiva de pensar a educação e os temas 

legítimos para serem debatidos no processo de escolarização, temos na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o documento normativo “que 

define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que 

todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da 

Educação Básica” (BRASIL, 2017, p. 5) e situa a Educação Física escolar 

dentro da área das linguagens estabelecendo conhecimentos, 

competências e habilidades que se espera dos estudantes ao longo da 

escolaridade (2017). Dentre as dimensões do conhecimento3 estabelecidas 

pelo documento, destaco: fruição, construção de valores, análise e 

compreensão, podendo ser, elas, claramente desenvolvidas a partir da 

utilização de narrativas midiáticas. 

Por esses entrecruzamentos entre ensino sistematizado, artefatos e 

situações sociais que também ensinam, é que os educadores não podem 

se furtar da reflexão de que o que é veiculado nas mídias, suas narrativas, 

estão presentes no universo escolar, tendo em vista que o aluno está o 

tempo todo fazendo referência ao que ele vivencia fora da escola e isso 

inclui o que ele consome midiaticamente. 

Os professores necessitam atentar ao fato de não negligenciar os 

possíveis debates gerados a partir das narrativas midiáticas, assim como a 

mediação desse uso. De tal modo, frente a crescente espetacularização 

esportiva, não só nas transmissões dos eventos esportivos, como também 

                                                           
3  A BNCC propõe um total de oito dimensões do conhecimento. São elas: 

experimentação, fruição, uso e apropriação, reflexão sobre a ação, construção de valores, 
análise, compreensão e protagonismo comunitário (BRASIL, 2017). 
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em programas específicos e até mesmo na publicidade e noticiários em 

geral, se fortalece a necessidade em considerar as abordagens midiáticas, 

dentro do espaço escolar e mediante as possibilidades de ensino, 

considerando, principalmente, a percepção dos alunos no que diz respeito 

aos discursos utilizados pelas mídias consumidas, fomentando assim, o 

desenvolvimento do senso crítico desses sujeitos e proporcionando a eles, 

um novo olhar no que se relaciona ao que é narrado. 

A educação4, em específico, a Educação Física5, área de 

conhecimentos relativos a cultura de movimento6 (BETTI, 2004), dentro do 

espaço escolar, essa disciplina está cada vez mais voltada para pensar nos 

dias atuais como dispositivo de formação integral do sujeito, tanto no que 

diz respeito a formação cognitiva, quanto a social e física, embora essa 

nova configuração, confronte diariamente com o tradicionalismo esportivo 

deixado, durante anos, por outras concepções de ensino. 

Existe também, a necessidade de romper limitações presentes na 

Educação Física, quando se relaciona à construção corporal, a distúrbios, 

à imagem e/ou ao esquema corporal, visto que vai além do que se 

representa fisicamente. 

Assim, cabe definir como a Educação Física é, aqui, compreendida 

 

Compreender a Educação Física como campo social recortado 
por práticas de cultura de movimento. Um campo social cuja 
episteme não se restrinja aos saberes científicos, nem filosófico, 
mas que possa também dialogar com outros tipos de 

                                                           
4  “A educação tem a ver com a perfectibilidade humana, porque o homem é um ser 
incompleto, é um ser carente, é um ser aberto” (BETTI, 2004, p. 20). 
5  A educação física deve assumir a responsabilidade de formar o cidadão capaz de 
posicionar-se criticamente diante das novas formas de cultura de movimento (BETTI, 
2004). 
6  A cultura de movimento é “marcado pela linguagem sensível, que emerge do corpo 
e é revelada no movimento que é gesto, abarcando os aspectos bioculturais, sociais e 
históricos, não se resumindo às manifestações de jogos, danças, esportes, ginásticas ou 
lutas, mas abrangendo as diversas maneiras como o ser humano faz uso do ser corpo, ou 
seja, como cria e vivencia as técnicas corporais” (MENDES; NÓBREGA, 2009, p. 6). 
Porém, outros autores, amparados pelas Ciências Humanas e Sociais buscam discutir as 
questões do movimento humano, destacando-se o termo “cultura corporal” de Coletivo de 
Autores (SOARES et al.,1992), o termo “cultura corporal de movimento” proposto por 
Mauro Betti (1996) e por Valter Bracht (1992, 1999) e a “cultura do movimento” defendido 
por Elenor Kunz (1991, 1994). Em nosso texto, é priorizado o uso do termo “cultura de 
movimento”, no entanto, os outros termos serão mencionados por serem utilizados por 
autores abordados em nossa fundamentação teórica e no documento analisado. 
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conhecimento; como os saberes do corpo (MENDES, 2013, p. 
92). 
 

É bem verdade o desejo de expandir, maximizar os entendimentos 

fragmentários que são impostos, retirar a Educação Física como sinônimo 

de futebol, personal trainner e/ou crossfit. A Educação Física não é apenas 

o impulso pela realização social de praticar algo da moda, mas consiste 

também em um campo social com práticas que fazem emergir cultura, 

conhecimento e movimento, incentivando o corpo a participar desse 

fenômeno. 

Ainda, para Betti (2004), é tarefa da Educação Física preparar o 

aluno para ser um praticante lúcido e ativo dos esportes, jogos, 

brincadeiras, danças e ginásticas, compreender a organização institucional 

da cultura de movimento na sociedade e analisar de maneira crítica as 

informações que recebe dos meios de comunicação a respeito da cultura 

de movimento. Sendo assim, partindo desse pressuposto, as narrativas 

midiáticas podem contribuir na formação dos alunos, visando a prática 

pedagógica, de modo a relacionar o que é veiculado com a tematização de 

assuntos presentes no contexto atual. 

Com a finalidade de compreender como essas narrativas midiáticas 

podem gerar significados, assim como proporcionar experiências, vários 

grupos de pesquisa do Brasil7 têm realizado estudos voltados para os mais 

diversos tipos de meios de comunicação e suas produções. Observa-se 

ainda, que o uso das mídias na escola tem se ressignificado ao longo dos 

anos, ganhando mais credibilidade didática e espaço no campo científico. 

Neste contexto, a Educação Física, enquanto área de 

conhecimento, tem se dedicado em ampliar os estudos sobre o assunto em 

questão, na intenção de entender suas nuances e possíveis diálogos com 

                                                           
7  Como o Laboratório de Estudos em Educação Física, Esporte e Mídia (LEFEM), 
localizado no Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, RN; e o Laboratório, Observatório da Mídia Esportiva (LaboMídia), que possui 
núcleos de pesquisa no Centro de Desportos da Universidade Federal de Santa Catarina, 
SC (sede), no Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Sergipe, SE 
e no Departamento das Ciências da Educação Física e Saúde da Universidade Federal 
de São João Del-Rei, MG e o Grupo de Estudos em Representação Social e Mídia 
(GERSOM), localizado na Universidade Estadual de Santa Cruz, BA.  
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as práticas corporais, seja ele, com fins educativos, em ambientes 

educacionais, ou até mesmo de forma esporádica.  

Embora essa seja uma busca crescente e ainda com o aumento dos 

investimentos atuais nesse âmbito de pesquisa, os estudos e produções 

relacionadas a essa temática ainda podem ser considerados incipientes, 

tendo em vista que a sua abordagem vem sendo modificada ao longo dos 

anos devido a modernização das tecnologias de informação e 

comunicação, bem como, as possibilidades pedagógicas, que foram sendo 

ampliadas, inclusive no que diz respeito ao ensino da Educação Física. 

Isto posto, em busca dessa constatação, realizei um levantamento 

sistemático na produção acadêmica brasileira registrada nos periódicos da 

CAPES8 nos últimos 10 anos, compreendido entre o período de 2009 a 

2019, a fim de identificar estudos que objetivaram o uso ou análise das 

narrativas midiáticas na perspectiva pedagógica. 

Nossas buscas incluíram apenas os periódicos9 e publicações 

nacionais, sendo esse, o primeiro critério de seleção, também foi 

necessário que os mesmos fossem avaliados pela área da Educação 

Física. Além do mais, os periódicos selecionados dialogam diretamente 

com as áreas das ciências humanas e sociais e são estratificados com o 

QUALIS10 A111, A2, B1 e B2, destacando assim, os periódicos mais 

relevantes, academicamente, para o nosso estudo. Ao final dessa seleção, 

oito periódicos foram selecionados, são eles: Movimento, Motriz, Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte, Revista Brasileira de Educação Física e 

Esporte, Revista da Educação Física (UEM), Licere (Centro de Estudos de 

Lazer e Recreação), Pensar a Prática e Motrivivência. 

O descritor utilizado durante as buscas nos periódicos supracitados 

foi “narrativa ou narrativas”, apontando para um quantitativo de 205 artigos. 

                                                           
8  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. 
9  Foram avaliadas apenas as versões online dos periódicos, considerando que 
alguns deles possuem a versão impressa. 
10  Ressalto que o QUALIS trazido pelo Sistema Integrado da CAPES compreende 

os estratos A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. 
11  O QUALIS A1, não possui revistas com publicações em língua portuguesa, nem 

tão pouco, específicas para a área de conhecimento em questão nessa pesquisa. Em 
virtude disso, não foi elencada nenhuma revista com essa estratificação. 
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No entanto, após a seleção12 dos trabalhos encontrados, esse número caiu 

drasticamente para 14 artigos que podem ser observados a seguir: 

Na revista Movimento, localizei oito artigos dentro das 

especificações descritas: 

Cavalcanti et al. (2015) buscaram apresentar as narrativas antiéticas 

publicadas a respeito do desempenho da seleção brasileira de futebol no 

jornal Folha de S. Paulo em decorrência da conquista da Copa das 

Confederações de 2013 e, contrário a isso, a eliminação na semifinal da 

Copa do Mundo da FIFA no ano seguinte, bem como, mostrar como são 

organizadas essas narrativas e como são oferecidas a sociedade. Os 

autores então, concluíram que as narrativas esportivas são construídas 

mediante a consagração e o estigma sobre a seleção brasileira de futebol, 

levando-as do “céu” ao “inferno”, no entanto, sem provocar a decadência 

das crenças futebolísticas do Brasil, país berço de fanáticos por futebol. 

Chequer, Martins e Silva (2019) descreveram e analisaram as 

narrativas identitária a respeito do Brasil que foram veiculadas pelo jornal 

“O Globo” antes, durante e depois da concretização da Copa do Mundo da 

FIFA, realizada no país e teve como foco as narrativas não esportivas. Os 

autores perceberam que as narrativas sofreram alternâncias ao longo do 

evento, indo da ênfase na modernidade incompleta do Brasil às suas 

belezas naturais, além disso, os discursos narrados reafirmaram os 

aspectos simbólicos do povo brasileiro, cuja junção entre a miscigenação 

racial, a cultura e o ambiente geográfico constituem um país singular. 

No artigo de Poffo e colaboradores (2017), o objetivo central foi 

investigar, a partir do mapeamento dos conteúdos das notícias, se a Folha 

de S. Paulo, durante a realização dos Jogos Paraolímpicos de 1992 a 2012, 

propagou narrativas inapropriadas e/ou estigmatizantes para se referir a 

atletas paraolímpicos, com base no que está posto na literatura sobre 

                                                           
12  Critérios de inclusão para seleção: o texto deveria estar escrito em português; 

publicado dentro do recorte temporal indicado anteriormente; o termo de busca “narrativa 
ou narrativas” deveria estar presente no título, palavras-chaves ou resumo do trabalho; e 
o escrito deveria tratar do uso, ou da análise, das narrativas dentro de uma perspectiva 
midiática e pedagógica, sendo ela, voltada para debates sobre sua influência social a partir 
de/para a educação. Critérios de exclusão para seleção: artigos escritos em língua 
estrangeira, publicados antes de 2009; e que não trouxesse o termo “narrativa” ou 
“narrativas” no título, resumo ou palavras-chaves. 
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supercrip13, trivialização, infantilização e vitimização. De acordo com os 

autores, foram registradas reportagens com ênfase em todos os pontos 

observados, aparecendo com menos frequência, notícias com casos de 

infantilização. 

Silveira e Silva (2015) exploraram as possibilidades de estudo das 

teletransmissões esportivas, partindo de um mapa teórico resultante das 

teorias do audiovisual, principalmente da semiótica. Ao final do estudo, 

foram identificadas estratégias globais utilizadas pela televisão para 

emoldurar o esporte dentro de um mundo televisivo, deixando-o mais 

atrativo para os telespectadores. 

Lisboa e Pires (2017) buscaram compreender as relações existentes 

entre esporte, infância e publicidade por meio do entendimento de 

princípios teórico-conceituais fundamentadores do debate, além de 

estabelecer diálogo com a campanha publicitária da Sadia, “#JogapraMim”, 

divulgada durante a Copa do Mundo de Futebol em 2014. Aspectos 

importantes da mídia-educação são levantados para constituir reflexões 

que contribuem para a interpretação da cultura esportiva contemporânea 

diante da multiplicidade das plataformas midiáticas e seus objetivos. 

Góis Junior (2017), por sua vez, procurou averiguar a recepção da 

imprensa no tocante a institucionalização da Educação Física a partir da 

criação da Escola Superior de Educação Physica, primeira escola civil de 

Educação Física do Brasil, fundada em 1931. Os documentos analisados 

foram escritos pelo jornal, Correio Paulistano, e possibilitou a organização 

do pensamento narrado nos discursos jornalísticos da década de 30 a 

respeito das práticas corporais da época. 

Santos, Capraro e Lise (2010) compararam o discurso estabelecido 

por Mário Filho sobre a segunda edição de “O Negro no Futebol Brasileiro", 

de 1964, com os relatos jornalísticos do período, no que diz respeito a culpa 

que foi delegada aos atletas negros em virtude da derrota da Copa do 

Mundo de Futebol da FIFA em 1950. Eles utilizaram a análise do discurso 

                                                           
13  A literatura (BERGER, 2008; SILVA; HOWE, 2012) aponta que o supercrip é a 

tendência sensacionalista da mídia em divulgar o atleta com deficiência como sendo um 
herói que, mesmo diante das desvantagens impostas a eles, supera-as e realizam feitos 
extraordinários. 
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nas narrativas do jornal "O Estado de São Paulo" e a revista "O Cruzeiro" 

e perceberam que não houve preconceito racial. 

Santos e Alves (2009) estudaram o entusiasmo presente no discurso 

televisivo durante a transmissão da cerimônia inicial de abertura dos Jogos 

Panamericanos, que foi realizado no Rio de Janeiro em 2007 e como esse 

sentimento moldou as narrativas da Rede Globo de Televisão. 

A revista Motriz e a Revista Brasileira de Ciências do Esporte não 

apresentaram nenhum resultado. Já na Revista Brasileira de Educação 

Física e Esporte localizei dois artigos: 

Alves et al (2016) procurou investigar a origem da rivalidade entre 

clubes de futebol masculino do Palestra Itália e Athletico Mineiro, no 

período de 1921 a 1942, na cidade de Belo Horizonte-MG, a partir da 

análise das publicações realizadas pela imprensa jornalística do Estado de 

Minas Gerais. Por meio dessa investigação, eles observaram que a 

imprensa colaborou, de forma eminente, na construção de uma tradição 

inventada para promover o espetáculo esportivo/futebolístico. 

Cavalcanti e Capraro (2013), por sua vez, procurou analisar como o 

jornal Folha de S. Paulo narrou a conquista do Sport Club Corinthians 

Paulista, inédita, da Copa Libertadores da América em 2012 e constatou 

que foram construídas, narrativas com a figura do herói, criando discursos 

que atenderam aos interesses comerciais que buscam consolidar uma 

cultura esportiva voltada para o consumo. 

Na Revista da Educação Física (UEM), identifiquei um único artigo: 

Melo (2012) objetivou discutir as representações do futebol, 

presentes na telenovela “Irmãos Coragem”, exibida na Rede Globo em 

1970 e 1971. Essa foi a primeira vez que uma modalidade esportiva teve 

destaque na ficção dramatúrgica televisiva e ocorreu justamente no período 

em que o Brasil vivia o regime militar, então o autor buscou, também, 

perceber qual a perspectiva sobre o futebol naquela época, além de ter sido 

o momento em que a seleção brasileira sagrou-se tricampeã na Copa do 

Mundo do México, tornando-se detentora da Taça Jules Rimet. 
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A revista Licere não apresentou nenhum artigo voltado para os 

estudos sobre narrativas publicado nos últimos 10 anos, já a revista Pensar 

a Prática mostrou dois resultados: 

Bruggemann, Miranda e Pires (2016) foram instigados a 

acompanhar, através dos meios de comunicação (jornais on-line, portais 

de notícias e revistas), depois da derrota da seleção brasileira de futebol 

masculino na Copa do Mundo da FIFA de 2010, sob o comando do 

treinador Dunga, como se deu a reconstrução da identidade com a torcida 

do Brasil, já com o novo técnico, Mano Menezes. O discurso midiático, 

analisado através da análise de conteúdo e de aproximações com a análise 

de discurso, permitiu constatar que a mídia nacional interferiu de maneira 

equivocada no projeto que tinha como objetivo refazer a imagem da 

seleção brasileira, de acordo com os interesses comerciais. 

Santos, Medeiros e Santos (2015) propuseram a análise das 

narrativas midiáticas a respeito da temática Olímpica por meio das matérias 

publicadas na Revista Veja entre os anos de 1968 e 1996. Segundo os 

autores, a análise dos Jogos e suas multidimensões, possibilita conhecer 

os impactos que este evento tem sobre a população brasileira, 

relativamente a esfera política, a economia, a própria educação, da mesma 

maneira que a Educação Física e ao esporte, dentre outros aspectos da 

esfera social.  

E por fim, a revista Motrivivência contribuiu com uma publicação para 

essa revisão, a seguir: 

Os autores, Coelho e Almeida (2015), analisaram como ocorreu a 

repercussão das imagens a respeito da Copa do Mundo de Futebol da FIFA 

na rede social, Twitter, e qual foi a natureza do conteúdo publicado, no que 

concerne à criação do produto midiático: público, produções publicitárias, 

montagens, remixes ou da mídia tradicional. Para isso, foram analisadas 

as dez imagens mais compartilhadas nesta rede social durante a fase 

eliminatória, o que comprovou a influência da mídia tradicional nas criações 

do público. 

Com base no que foi exposto, entendo que as narrativas midiáticas 

apresentadas nas pesquisas selecionadas, foram abordadas na 
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perspectiva da compreensão da mídia e suas produções, objetivando 

investigar no que consiste os textos veiculados, a quem objetivam atingir, 

bem como, o que querem divulgar a respeito de determinada temática. 

Já nas primeiras leituras dos artigos encontrados, observei que o 

termo “narrativa” ou “narrativas” não é comumente utilizado por muitos 

autores, mesmo quando se trata de analisar os conteúdos da mídia, o que 

revela uma variedade de denominações para tratar do assunto. Logo, 

percebi também que a pesquisa do descritor “narrativas ou narrativas” nos 

periódicos, inicialmente, apresentou uma quantidade significativa em 

virtude do frequente uso de estratégias metodológicas como entrevista 

narrativa, registro narrativo oral, narrativas historiográficas, revisão 

narrativa e narrativa autobiográfica. 

Diante desses resultados, surpreende o fato de não haver nos 

últimos dez anos, nos principais periódicos brasileiros, nenhuma 

publicação que tenha como foco o uso, ou a análise, de narrativas 

midiáticas no âmbito escolar, propriamente dito, ou pelo menos voltado 

para a formação de professores. Até mesmo as narrativas audiovisuais, tão 

frequentes no cotidiano das pessoas, inclusive das crianças e jovens, não 

foi tematizada a partir dessa perspectiva pedagógica, o que caracteriza, 

fortemente, o distanciamento das produções acadêmicas publicadas em 

periódicos com o fazer pedagógico e com o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Dessa forma, é possível constatar que as reflexões envolvendo a 

relação entre a mídia e a educação ainda carecem de publicações, 

discussões e materializações pedagógicas, principalmente na Educação 

Física escolar. Além disso, enfatizo a relevância dessas pesquisas para 

auxiliar na compreensão do contexto atual, pois, por se tratar de uma 

temática tão presente no cotidiano de todos, trazem esclarecimentos que 

contribuem com a dinâmica escolar, formação de professores, relações 

professor-aluno e ensino-aprendizagem, diminuindo a distância existente 

entre a realidade cada vez mais tecnológica vivida pelos alunos e a rotina 

escolar. 
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Ainda, com base na minha experiência acadêmica, e principalmente 

profissional, a utilização dos artefatos da cultura no fazer docente, por muito 

professores, não é visto de forma positiva. Enquanto fui bolsista do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 

subprojeto Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, pude vivenciar as novas possibilidades que a utilização de recursos 

midiáticos - narrativas audiovisuais, produção crítica e criativa de produtos 

por parte dos alunos e, até mesmo, o uso mediado das redes sociais, o 

emprego das mídias nas aulas de Educação Física -  podem proporcionar, 

como a ressignificação do processo de ensino-aprendizagem, momentos 

inovadores, mais atrativos e prazerosos durante as aulas. Além dessa 

experiência, acompanhar de perto as discussões e pesquisas realizadas 

pelo Laboratório de Estudos em Educação Física, Esporte e Mídia 

(LEFEM)14, oportunizou a redescoberta do ensino da Educação Física 

através de novos vieses, por meio da utilização de novos elementos e 

consciente de que, para fazer esse uso de maneira responsável, é 

necessário compreender e apropriar-se desses elementos. 

Sendo assim, diante da realidade a que fui apresentada e da 

consequente possibilidade da utilização dos recursos midiáticos no âmbito 

escolar, bem como, compreender a intencionalidade do discurso presente 

nessas narrativas e a maneira como esse fenômeno é percebido pelos 

alunos é que surge a minha intenção em analisar o conteúdo do que está 

sendo transmitido no programa Esporte Espetacular. O programa em 

questão trata de assuntos relacionados às práticas corporais, principal 

objeto de estudo da Educação Física escolar, e entendo que esses 

assuntos podem colaborar para a aprendizagem dos conteúdos da 

disciplina, além de contribuírem na abordagem de determinadas 

dimensões do conhecimento recomendadas pela BNCC.  

Posto isto, com a finalidade de entender essas questões é que foram 

emergindo em minhas reflexões as seguintes inquietações: Quais são os 

                                                           
14   O Laboratório de Estudos em Educação Física Esportes e Mídia é vinculado ao 

Grupos de Estudos Corpo e Cultura de Movimento – GEPEC da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. 
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tipos de saberes sobre as práticas corporais disseminadas nos programas 

esportivos da televisão aberta, especificamente no programa Esporte 

Espetacular da Rede Globo? De que forma é possível transformar as 

informações contidas nos produtos culturais em conhecimento no cotidiano 

escolar?  

A partir disso, o estudo tem como objetivo analisar os conteúdos das 

práticas corporais presentes no programa Esporte Espetacular, exibido 

pela Rede Globo, e estabelecer uma correlação com suas possibilidades 

de usos pedagógicos apontados na Base Nacional Comum Curricular. 

Para tanto é fundamental indicar alguns objetivos específicos, a 

saber:   

1. Mapear as práticas corporais evidenciadas no programa Esporte 

Espetacular; 

2. Apontar, baseada na proposta da BNCC destinada ao ensino 

fundamental, quais unidades temáticas essas práticas corporais 

compõem e quais dimensões do conhecimento podem ser 

atribuídas às reportagens relacionadas; 

3. Problematizar as implicações do uso de tais narrativas midiáticas 

no ensino da Educação Física escolar. 

Delimitando metodologicamente, a pesquisa é de cunho qualitativo, 

caracterizada por preocupar-se “com aspectos da realidade que não podem 

ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica 

das relações sociais” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32) e de natureza 

descritiva, considerando que ”têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinado universo” (GIL, 2011, p. 28). 

A fim de operacionalizar o estudo, utilizei como universo, o programa 

Esporte Espetacular, que possui caráter jornalístico esportivo, é exibido 

pela Rede Globo de Televisão a mais de 45 anos, aos domingos, e foi 

escolhido devido ao seu amplo alcance nacional em rede aberta. A amostra 

envolveu 17 edições do programa na íntegra15, exibidos no período de 05 

                                                           
15  O material utilizado está disponível, online, no acervo da Rede Globo, Globo Play, 

de acesso restrito para assinantes (https://globoplay.globo.com/). 



P á g i n a  | 36 

 

de novembro de 2017 até 25 de fevereiro de 2018, o equivalente a 4 meses 

de transmissões.  

O levantamento dos dados se deu a partir da observação sistemática 

dos programas, no qual todas as matérias foram organizadas em tabelas, 

definidas por dia com os seguintes dados: duração da reportagem, prática 

corporal evidenciada, síntese da reportagem, unidades temáticas (BNCC) 

e dimensões do conhecimento (BNCC). 

Após o mapeamento, foi realizada uma aproximação do conteúdo 

encontrado com as possibilidades apresentadas pela BNCC de 

consideração de tais conteúdos no currículo escolar. Esta análise faz um 

diálogo entre o documento oficial, os dados catalogados na amostra do 

programa à luz da literatura acadêmica que relaciona mídia e a educação 

física em ambiente escolar. 

Tendo como base todas os conhecimentos descritos até então, esta 

dissertação está organizada da seguinte maneira: capítulo 1, com os 

elementos introdutórios, capítulos 2 e 3, descritos a seguir, e as 

considerações finais. 

No segundo capítulo, contemplei o debate teórico das discussões a 

respeito da influência midiática nos espaços de formação, a utilização 

(apreciação, análise crítica e criação criativa) de narrativas nas escolas e o 

contexto histórico dos Estudos Culturais até a compreensão de pedagogias 

culturais, além disso, como esse campo de investigação afetou/afeta a 

educação e o currículo atual. 

Já no terceiro capítulo, expus o lócus de investigação deste trabalho, 

no caso, o programa “Esporte Espetacular”, a apresentação e análise da 

BNCC (documento normativo oficial que orienta o currículo da educação 

básica no Brasil) e posteriormente, o mapeamento, bem como a análise, 

de algumas reportagens (representativas das demais catalogadas na 

pesquisa), exibidas pelo programa, durante o recorte temporal indicado na 

metodologia desta pesquisa, assim como as suas aproximações com o 

documento oficial que me serviu como base. Por fim, ressaltei as 

implicações encontradas das narrativas midiáticas com a BNCC e as 

limitações do documento quanto a ação docente. 
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Enfim, a dissertação se encerra com as considerações finais 

relacionadas ao meu objetivo inicial e às questões de estudo. Ainda, com 

apontamentos que acredito ser possível avançar para aquilo que não foi 

alcançado neste trabalho, assim como as possibilidades futuras dessa 

discussão.  
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Refletir a respeito da influência que a mídia pode desempenhar, ou 

até mesmo, contribuir para a formação dos sujeitos, se mediadas nos 

espaços de formação, é imprescindível e urgente na sociedade atual. 

Nessa perspectiva, se discute a forma como as tecnologias, ligadas aos 

processos educativos, podem se relacionar com a compreensão humana 

sobre a crescente globalização, considerando suas consequências, bem 

como o papel da escola frente a promoção desse conhecimento. 

No entanto, pouco se pratica o uso e apropriação das mídias nos 

espaços educacionais. Segundo Sibília (2012), a escola, até os dias atuais, 

insiste em uma “cultura letrada”, porém, a sociedade contemporânea, 

informatizada e hiperconectada está fascinada pela “cultura da imagem e 

dos meios de comunicação audiovisuais”, além disso, as possibilidades 

tecnológicas se encaixam totalmente com as subjetividades e os corpos de 

crianças e adolescentes, afetando o funcionamento da escola, enquanto 

instituição idealizada na modernidade. 

Ao considerar isso, compreende-se que os educadores precisam 

conhecer o processo de midiatização, conhecer também como as 

pedagogias culturais operam nesse contexto midiático ou como elas são 

acionadas a partir da mídia, a fim de então, colaborar para o entendimento 

de que os artefatos tecnológicos são bem mais do que instrumentos a 

serviço das pessoas e possibilitar que essa compreensão ultrapasse os 

muros das escolas. 

As pedagogias culturais (SILVA, 2000), por sua vez, tem sido 

ferramenta teórica de grande valia para a melhor assimilação da 

importância que se dá para a relação mídia e escola, podendo ser melhor 

entendida a partir dos Estudos Culturais e o seu impacto na educação, 

conforme veremos posteriormente neste capítulo. 

Frente a esta realidade, delega-se a escola, o desafio de formar os 

alunos para que se tornem indivíduos críticos e criativos dentro do próprio 

processo de ensino e aprendizagem, no qual a mídia-educação tem 

contribuído de forma significativa (BELLONI, 2005). 

Ponderações acerca do assunto podem ser consideradas, 

sobretudo, o potencial educativo das mídias, que, integrada de maneira 
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ativa na proposta pedagógica da escola permite ampliar as possibilidades 

educacionais. 

      

2.1. INFLUÊNCIA MIDIÁTICA NOS ESPAÇOS DE FORMAÇÃO 

 

A sociedade convive com a expansão constante das tecnologias de 

informação e comunicação que cotidianamente são convidadas à vida das 

pessoas nos diversos espaços. Esses novos espaços e as novas formas 

de relações sociais, à disposição dos sujeitos por meio de diferentes 

mídias, proporcionam novas formas de interagir, se movimentar, obter 

informações e se comunicarem entre si, rompendo com espaços físicos, 

possibilitando experiências que vão além das leis espaço-temporais 

humanas. 

Nos dias atuais, a mídia ocupa lugar de destaque e opera no 

processo de formação dos sujeitos, influenciando em suas escolhas, 

preferências e até mesmo nas perspectivas diante de distintas situações. A 

mídia também adentra o espaço escolar e pode influenciar fortemente o 

fazer pedagógico dos docentes, a partir do momento que é parte do 

cotidiano dos alunos, se tornando, assim, uma problemática legítima nos 

debates da educação, e especificamente da Educação Física escolar, se 

for considerada a evidência que é manifestada nas narrativas midiáticas 

esportivas a respeito, por exemplo, da cultura de movimento e padrões de 

beleza. 

Neste sentido, Betti defende que 

 
Se cabe à Educação Física introduzir e integrar o aluno na 
cultura corporal de movimento, há que se considerar que: i) a 
integração há de ser do aluno concebido como uma totalidade 
humana, com suas dimensões físico-motora, afetiva, social e 
cognitiva, e ii) o consumo de informações e imagens proveniente 
das mídias faz parte da cultura corporal contemporânea, e 
portanto, não pode ser ignorada; pelo contrário , deve ser objeto 
e meio de educação, visando instrumentalizar o aluno para 
manter uma relação crítica e criativa com as mídias. (BETTI, 
2003, p. 97 e 98) 

  

Para tanto, é prudente considerar a relação entre as tecnologias de 

informação e comunicação e os processos educacionais, sem 
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menosprezar a fruição estética das narrativas audiovisuais no momento em 

que for estabelecer as críticas necessárias para as problematizações em 

sala de aula. 

No entanto, para que essa relação de fato ocorra, é imprescindível 

pensar em um formato de escola que seja compatível com as novas formas 

de ser e agir no mundo. De acordo com Sibília, a escola não tem 

conseguido dar conta das novas necessidades sociais e acompanhar as 

diversas mudanças provocadas pelas tecnologias. 

 

(...) em face às fortes transformações ocorridas nas últimas 
décadas, não surpreende que a escola tenha se convertido em 
algo terrivelmente chato, e que a obrigação de frequentá-la 
signifique uma espécie de calvário cotidiano para as dinâmicas 
e interativas crianças contemporâneas. Seu desinteresse e o 
escasso entusiasmo que costumam demonstrar a esse respeito 
seriam indícios dessa falta de sentido, evidenciada ainda pelos 
altíssimos índices de deserção escolar que se constatam em 
todo o mundo. A partir dessa perspectiva, a educação parece ter 
se tornado um produto pouco atraente, destinado a um 
consumidor disperso e insatisfeito. (SIBÍLIA, 2012, p.206)  

 

Ao refletir sobre essas questões, é possível constatar também a 

necessidade em avaliar se as universidades estão preparando os novos 

professores para lidar com essas mudanças, oportunizando a eles os 

conhecimentos necessários para que desenvolvam habilidades suficientes 

para promover a aproximação entre a educação e as mídias, fazendo uso 

do amplo leque de possibilidades existentes e que podem ser utilizados na 

dinâmica escolar.      

Aplicar, nas aulas, elementos da mídia, bem como produções 

midiáticas oferecidas por ela, pode tornar o ambiente mais envolvente, de 

fácil assimilação, além do fato de que a linguagem audiovisual colabora de 

forma significativa com as metodologias de ensino. Ainda, a utilização da 

mídia no cotidiano escolar, fomenta debates conceitualmente ricos, 

considerando a importância da promoção à criticidade, a respeito das 

percepções e representações sociais transmitidas pelos meios de 

comunicação, aos alunos da educação básica. 

Corroborando com isso, Belloni afirma que  
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O uso pedagógico e, mais especificamente, educacional, de 
qualquer meio técnico de comunicação envolve não apenas uma 
reflexão sobre as concepções de educação que fundamentam 
as práticas e as políticas pedagógicas, mas, sobretudo, a 
consideração das concepções e representações sobre o meio 
em questão, sua função social e suas características técnicas e 
estéticas. (BELLONI, 2003, p. 289)  

      

Em seus estudos, a autora destaca a importância da apropriação das 

mídias pelos professores, com o objetivo de promover uma educação 

autônoma e esclarecedora. Ou melhor, ela defende que a mídia seja 

utilizada como um instrumento provocador da reflexão, emancipação, 

criatividade, construção e reconstrução de narrativas. 

Partindo desta premissa, e considerando que a escola é potente 

quanto a responsabilidade de promover a aproximação entre os sujeitos e 

as mídias, acredita-se que caberia, por parte das instituições, assumir o 

compromisso em considerar, pedagogicamente, os artefatos midiáticos e 

suas narrativas como parte integrante do processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. Dessa forma, a mídia se tornaria, também, 

objeto de investigação de professores da educação básica e romperia com 

inúmeros entraves enfrentados no campo docente. 

Embora a mídia tenha potência pedagógica, ela ainda não faz parte, 

literalmente, do processo educativo. Há décadas, estratégias para que isso 

seja materializado dentro da escola vem sendo discutidas no âmbito 

acadêmico. Segundo Gonnet (2004, p.22), ainda durante a década de 1960 

surgiu, através das propostas da UNESCO a respeito da educação, a 

expressão “educar para as mídias”. Essa preocupação, na época, foi 

justificada com o aumento crescente dos meios de comunicação de massa, 

sobretudo, a televisão, da qual esperava-se “a capacidade (...) de 

alfabetizar em grande escala populações privadas de estruturas de ensino 

e de equipes de pessoal qualificado” (p. 23).  

Logo, em 1973, o Conselho Internacional do Cinema e da Televisão, 

propôs a definição de educação para as mídias como sendo “uma 

educação crítica para a leitura das mídias, qualquer que seja o suporte 

(escrito, radiofônico, televisivo) ” (p.23). 
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Já Ferrés, na década de 1990, apresentou subsídios para o uso da 

televisão ao apontar a maneira como ela poderia agir como “combustível” 

para a motivação. O autor afirmou que não há aprendizagem sem 

motivação e a principal diferença entre televisão e escola está no fato de 

que a primeira possui grande capacidade de sedução, mas com risco de 

despersonalização, enquanto a escola possui “uma vontade manifesta de 

personalização, mas quase nenhuma capacidade de fascínio” (1996, p. 98). 

Ainda, para Ferrés, ao incorporar a televisão à sala de aula, integrada a um 

modelo de comunicação ativa, seria aproveitado o que cada um oferece de 

melhor, deixando de lado suas limitações, e assim, “o fascínio será um 

veículo de personalização” (1996, p. 98). Além disso, Ferrés também 

defendeu que a escola poderia educar no meio, ou seja, educar na 

linguagem audiovisual próxima com a da TV, proporcionar a aprendizagem 

dos mecanismos de funcionamento do meio, disponibilizar a orientação, 

bem como, os recursos necessários para a análise crítica das narrativas 

audiovisuais, e educar com o meio, quer dizer, integrar a linguagem 

audiovisual da TV à sala de aula para fomentar o processo de ensino e 

aprendizagem (1996). 

Atualmente, para além das narrativas audiovisuais advindas da TV, 

e tão defendida por Ferrés (1996), com o processo de transmidiatização 

(JENKINS, 2009), é possível aproximar-se da linguagem audiovisual das 

redes sociais, das plataformas de internet, dos aplicativos digitais e etc, não 

apenas com a finalidade de compreender ou analisar aquilo que está posto, 

mas também, com a fim de desenvolver novas narrativas a partir daquelas 

estudadas pelos alunos. 

Um fator que chama atenção e que confirma a necessidade latente 

em educar para as mídias é que, de maneira geral, nas aulas de Educação 

Física escolar, os alunos declaram preferência por práticas esportivas 

populares no país, e, que se alinham as mais veiculadas nos meios de 

comunicação, possibilitando, assim, a leitura da centralidade destas 

veiculações no consumo e afinidades dos escolares. 

Ciente de que esse consumo midiático reverbera nos costumes, 

atitudes e até mesmo nas roupas desses alunos, a medida em que quase 
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tudo está voltado para a lei do consumo, é despertado nesses jovens, o 

desejo de possuir algo que represente essa paixão por determinado 

esporte, e relacionado a isso, é possível mencionar as camisas dos times 

de futebol. 

A partir do momento que os professores cedem, integralmente, às 

preferências dos alunos, as novas experiências, que poderiam ser 

oferecidas a esses sujeitos, acabam sendo negligenciadas. Essa 

predileção, têm-se, na maioria das vezes, a predominância esportiva, 

quando na verdade, as aulas de Educação Física escolar, deveriam ir além 

dessas possibilidades. Isso fica perceptível nas práticas do que muitos 

professores de educação física costumam chamar de “quarteto fantástico”: 

o futebol, o basquete, o vôlei e o handebol, os quais despertam nos alunos 

o fetiche produzido pelos heróis esportivos e pelo esporte-telespetáculo 

(BETTI, 1998), onde a maioria visa exibir, nas aulas, suas habilidades 

técnicas como forma de se destacar entre os colegas, almejando ser, um 

dia, como o próprio ídolo. 

Segundo Belloni (2003), a mídia, dissemina imagens e linguagens, 

formando, gradativamente, o imaginário dos sujeitos, por proporcionar 

significações através de símbolos, mitos e representações, com valores 

estereotipados, padrões de comportamento socialmente impostos. 

Portanto, considera-se que "muitas dessas informações possuem apenas 

a forma do espetáculo e do entretenimento, distante de preocupações 

educativas formais" (BETTI, 2001, p. 125). Acredita-se que a Educação 

Física, deva assumir a responsabilidade de formar cidadãos capazes de se 

posicionar criticamente diante das narrativas midiatizadas, de sua realidade 

social, além de despertar neles, o interesse em experimentar novas 

vivências da cultura de movimento. 

Neste processo, negar a pertinência na utilização das mídias em 

salas de aula seria o mesmo que desconsiderar o fato de que, na sociedade 

moderna, os meios de comunicação concorrem diretamente na formação 

do indivíduo e nessa tensão de narrativas com grande poder de influência, 

a televisão, com suas produções audiovisuais fascinantes, alcança 

diversos públicos, desde as crianças até os mais velhos.  
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Brougére (1995) corrobora com essa afirmação ao apontar que, 

particularmente, a televisão atua de maneira significativa na cultura lúdica 

das crianças, a qual transforma sua vida e cultura geral nas referências que 

disponibiliza. Essa cultura adquirida ainda na infância, perpassa por toda 

vida do indivíduo e contribui, fortemente, na formação do sujeito. 

Para acompanhar esse processo de formação do sujeito de maneira 

ampla, se fortalece a necessidade do professor em ampliar sua área de 

conhecimento, pois, como já colocava Betti (2004, p. 146), “para intervir, é 

preciso conhecer. Se os educadores querem posicionar-se perante a 

televisão, precisam conhecer o meio e sua linguagem” e “na medida em 

que as tecnologias eletrônicas propõem um novo mundo, a educação deve 

falar de um modo possível de nele se orientar” (BETTI, 2004, p. 147). 

Assim como Betti, que convida para reflexões no âmbito das práticas 

da Educação Física, com a utilização pedagógica da mídia, Pires defende 

que 

 

É necessário identificar práticas sociais da cultura de movimento 
que se apresentem como passíveis de serem tematizadas pela 
Educação Física. Entre elas, merecem destaque os saberes e 
fazeres que são conformados pelo discurso midiático sobre o 
exercício físico e esporte, isto é, o conjunto de signos e sentidos 
(e práticas deles demandadas) construídos do imaginário social 
através da sua inclusão no horizonte de intervenção dos meios 
de comunicação de massa. (PIRES, 2002, p.27)  

      

Dessa forma, pode-se considerar não o bastante, trocar as aulas 

tradicionais por aulas abertas, explorando as possibilidades de utilização 

midiática, se o professor ainda não sabe como identificar as práticas da 

cultura de movimento, pensar e discutir com criticidade o que está sendo 

veiculado nos meios de comunicação, não procurar orientar-se 

culturalmente, nem tão pouco desenvolver uma metodologia inclusiva com 

os alunos no que se refere aos processos de aprendizagem. 

Ao considerar os pontos supracitados, o professor pode garantir que 

a intervenção tecnológica faça parte integral da proposta pedagógica. A fim 

de alcançar esse objetivo, também é possível acionar a mídia-educação 

como metodologia de ensino. Seus debates se concentram na relevância 

dada ao acesso às mídias partindo de uma perspectiva crítica e também 
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na relevância da análise e avaliação, no que diz respeito ao ensino sobre a 

mídia (TUFTE; CHRISTENSEN, 2009).  

Ainda, para os autores, mídia-educação trata-se de um  

      

[...] Conceito dinâmico que constantemente reflete a conexão 
entre as crianças, os jovens e os meios de comunicação – 
durante seu tempo de lazer e nas instituições educacionais – e 
que se desenvolve na fronteira de tensão entre as práticas, os 
conhecimentos empíricos e as teorias mídia-educacionais. 
(TUFTE; CHRISTENSEN, 2009, p.102) 
      

A ideia central proposta pela mídia-educação é a de que a mídia atua 

como “pedagogia cultural” (KELLNER, 2001), dessa forma, garantindo sua 

importância como elemento de reflexão e crítica no espaço escolar. Para 

que as mídias sejam realmente incluídas na escola com o propósito de 

integrar o processo de ensino e aprendizagem, Tufte e Christensen (2009) 

apresentam objetivos para “alfabetização midiática”: acesso, compreensão 

e criação. 

Além disso, eles apontam a noção sistemática da mídia-educação, 

resumida nos seguintes elementos: comunicação, busca de informação, 

percepção, análise e avaliação da produção profissional de mídia e 

produção, análise e avaliação da produção de mídia dos estudantes (2009).  

Segundo Fantin (2008, p. 5)  

      

Esta perspectiva de mídia-educação implica a adoção de uma 
postura ’crítica e criadora‘ de capacidades comunicativas, 
expressivas e relacionais para avaliar ética e esteticamente o 
que está sendo oferecido pelas mídias, para interagir 
significativamente com suas produções, para produzir mídias e 
também para educar para a cidadania. 

      

Ainda assim, ao analisar esses elementos, é possível identificar uma 

lacuna no que se refere a prática docente e aos momentos pedagógicos. 

A fim de amenizar essa questão, os pesquisadores do LEFEM, 

buscaram construir possibilidades para que a mídia fosse considerada no 

cenário escolar de forma pedagógica (ARAÚJO, 2017). Para tanto, além de 

propor um conceito diferente para alguns elementos indicados pela mídia-

educação de Tufte e Christensen (2009), substituindo, “criação de mídias 

dos estudantes” e “análise e avaliação das mídias dos estudantes” por 
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“criação de narrativas midiáticas pelos estudantes” e “análise e avaliação 

das narrativas midiáticas dos estudantes”, foram acionados os 

encaminhamentos da Media literacy (OLIVEIRA, 2011)16, que inclui o 

“acesso” como uma etapa importante, essa, identificada nos momentos 

pedagógicos como “divulgação das mídias dos estudantes”, 

      

Acesso: Por fim, os estudantes ‘ganham’ acesso às mídias – 
rádio, jornal, internet, televisão, etc. Tendo a oportunidade de 
divulgarem as suas próprias mensagens, dando início ao ciclo 
novamente. Como consequência, isto se converteria em maior 
consciência a respeito da mídia e como ela funciona, enfim, 
guiando para uma análise mais aprofundada sobre o assunto. 
(OLIVEIRA, 2011, p. 26)  

      

Com isso, a compreensão de mídia-educação foi ampliada, sendo 

produzida uma nova sequência pedagógica para intervenção escolar. 

De acordo com Araújo et al. (2016, p. 31) “a mídia-educação pode ser 

materializada na escola de diferentes formas”. Desse modo, os momentos 

pedagógicos não precisam ser estabelecidos em sala de aula dentro de 

uma sistematização fixa, nem tampouco, limitada em minutos, aulas ou 

dias, podendo ser “ordenados e modificados de forma dinâmica e dialógica 

de acordo com a realidade escolar” (p.31) 

A organização dos momentos pedagógicos produzidos a partir de 

Tufte e Christensen (2009) e Oliveira (2011) podem ser observados na 

imagem 1, a seguir: 

      

 

                                                           
16  De acordo com Oliveira (2011), a Media Literacy, é apresentada enquanto 

estratégia metodológica sendo composta por cinco etapas: Consciência, Análise, Ativismo, 
Advocacia e Acesso. 
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Imagem 1 – Organograma dos momentos pedagógicos da mídia-educação 
elaborado pelo Laboratório de Estudos em Educação física, Esporte e Mídia 

Fonte: (ARAÚJO et al., 2016, p. 32) 

      

Com relação a esta nova sequência pedagógica de mídia-educação, 

agora contemplando a divulgação das produções dos alunos, e 

consequentemente, a apreciação por parte deles, Araújo (2017) afirma que 

      

 Cada momento deste é um espaço de diálogo e percepção 
entre professores e alunos que pode ser apropriado pela 
temática da educação estética, perante o telespetáculo 
esportivo. Registra-se que a perspectiva estética não foi muito 
desenvolvida nas correntes que acionam os aspectos midiáticos 
e comunicacionais na escola, mas que talvez seja esse um 
caminho frutífero que nos impulsione a buscar uma sistemática 
que respeite a fruição do telespectador, ao mesmo tempo em 
que oportunize um aprendizado dos conteúdos midiatizados. 
(ARAÚJO, 2017, p. 149) 

      

É com base nesse entendimento que a mídia-educação é inserida, 

uma proposta pedagógica para abordagem sistematizada da mídia no 

âmbito escolar com objetivo de formar sujeitos críticos e autônomos no 

tocante às narrativas midiáticas. A partir desse saber sistematizado, a 

escola pode elevar o conhecimento do aluno para que ele compreenda e 

interprete o mundo exibido através das narrativas. Para tanto, é ressaltada 

a necessidade do educador em ver a mídia como um aliado para uma 

mediação mais significativa no processo de ensino-aprendizagem.  



P á g i n a  | 49 

 

Corroborando com a afirmação anterior, Pretto (1996, p. 117) afirma 

que “[...] a escola não precisa competir com a mídia, mas travar com ela 

um jogo dialético”. O jogo dialético com a mídia pode ser entendido como 

sendo um espaço, não maniqueísta, entre o otimismo romântico e o 

pessimismo catastrófico a respeito das narrativas midiáticas, mas antes, 

um exercício contínuo de crítica sobre os processos, linguagens, bem como 

os conteúdos. Posto isso, o professor não pode censurar as informações 

trazidas de fora da sala de aula pelos alunos em virtude do contato e 

interesse deles com os meios de comunicação, mas sim, usufruir delas, 

debate-las, recria-las, as incorporando de forma construtiva nas aulas. 

Podem ser incorporadas nas aulas, diversas mídias e suas 

produções, desde as peças teatrais, os filmes, as narrativas jornalísticas, e 

até mesmo as narrativas audiovisuais, as músicas, ou qualquer outro 

produto da mídia, que, além de serem cercados de significados, permeiam 

as vidas humanas e exercem forte influência na formação dos sujeitos. 

Dessa forma, assim como Araújo (2017) fez em seu estudo, nessa 

pesquisa, também se faz necessário “pensar na mídia como portadora de 

uma pedagogia própria, que pode interferir no processo de educação do 

sujeito” (p. 18). E é a partir dessa perspectiva, que é feita a aproximação 

com as pedagogias culturais, que segundo Brisolla e Brisolla (2010. p. 2 

apud ARAÚJO, 2017, p. 144), “propõe estudar e problematizar os artefatos 

disseminados pela mídia”, considerando a necessidade de estabelecer 

relações entre os conteúdos educacionais produzidos na escola e aqueles 

conteúdos que são publicizados pela mídia. 

A partir das pedagogias culturais, considera-se a cultura como 

espaço de resistência, luta e relação de sentidos e significações, conforme 

afirma Hall (2003). Desde que a pedagogia cultural passou a ser discutida 

dentro das questões acadêmicas a respeito dos Estudos Culturais em 

educação, articulações entre distintos campos de saber foram 

possibilitadas (ANDRADE; COSTA, 2015). Essas articulações, permitiram 

também que conceitos de outras áreas do conhecimento, passassem a ser 

utilizados em estudos relacionados a educação, como acontece com a 

cultura da mídia e é representado no estudo de Costa e Andrade (2015). 
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Pode-se dizer que se trata de uma reintegração da dimensão 

cultural, onde acontece a construção das linguagens, identidades, histórias, 

memórias e além disso,  

      

os Estudos Culturais em Educação constituem uma 
ressignificação e/ou uma forma de abordagem do campo 
pedagógico em que questões como cultura, identidade, discurso 
e representação passam a ocupar, de forma articulada, o 
primeiro plano da cena pedagógica. (COSTA; SILVEIRA; 
SOMMER, 2003, p.54)  

      

Assim, pondera-se os Estudos Culturais com o sentido de 

contestação, construção e análise das práticas pedagógicas culturais 

produzidas nos espaços de educação intencionais e não intencionais, visto 

que novos conhecimentos e novas práticas vão sendo necessárias nas 

escolas diante do cotidiano que os alunos são apresentados fora do espaço 

escolar. 

 

2.2. ESTUDOS CULTURAIS, EDUCAÇÃO E CURRÍCULO  

      

A moldura teórica que embasa esta pesquisa percorre pelo 

entendimento dos Estudos Culturais, de tradição britânica, que surgiu em 

meados dos anos 1950 e 1960, como proposta para estudar as práticas 

culturais cotidianas. Esta tradição de pensamento dá novas nuances para 

conceitos, ora tradicionais ora emergentes, para aproximar-se aos debates 

centrais na cultura. 

Os estudos culturais surgiram em resposta intelectual ao impacto 

das mídias e ao surgimento das subculturas e das novas figuras de cultura 

popular que começaram a ter protagonismo pelos meios de comunicação 

e as novas tecnologias que se espalhavam pelo enorme espectro social 

tomando espaços tradicionais e provocando a separação entre alta cultura 

e cultura popular (CEVASCO, 2008). 

No princípio, esta tradição de pensamento estava numa 

contraposição crítica aos movimentos de comunicação de massa e teve 

como princípios básicos que a realidade e a identidade são construções 

sociais, além de que as crenças são baseadas em percepções da 
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realidade, que a sociedade é marcada pelas relações de poder e que os 

códigos culturais criam uma identidade, tanto para quem os produz, quanto 

para quem os consome. Ademais, propunha-se “um projeto de pensar as 

implicações da extensão do termo ‘cultura’ para que se incluíssem 

atividades e significados das pessoas comuns, excluídos da participação 

na cultura quando é a definição elitista que a governa” (BARKER; BEEZER, 

1994, p. 12). Ou seja, estudos culturais é a reação à tendência elitista da 

concepção de cultura e seus representantes “defendem que no seio da 

classe popular não há somente mau-gosto, passividade, submissão e 

assimilação, mas também resistência e produção” (NEIRA, NUNES, 2011, 

p. 2). 

Configurado inicialmente por Edward Thompson, Richard Hoggart e 

Raymond Williams, este campo apresenta a ideia de cultura abarcada na 

essência da produção humana, acompanhando a ampliação do modo de 

produção em seu aspecto globalizado, passando a compor o ideário das 

lutas sociais. 

Esses autores apontavam uma compreensão que ultrapassava os 

debates, até então, estabelecidos no interior da crítica cultural, e colocavam 

ainda, que isto seria um privilegiado campo de disputas e tensões, e além 

disso, de protesto dos valores e significados presentes na produção dos 

trabalhadores (CEVASCO, 2008). 

Ainda, segundo Cevasco (2008), além de Hoggart, Williams e 

Thompson, Stuart Hall também atuou como grande incentivador dos 

Estudos Culturais. Juntos, eles começaram a trabalhar com uma 

multiplicidade de objetos de investigação tendo a cultura como uma 

manifestação heterogênea e diferenciada que não significava 

simplesmente sabedoria recebida ou experiência passiva, e sim, um grande 

número de intervenções ativas.  

De acordo com Neira e Nunes (2011), a proposta dos estudos 

culturais é dar possibilidade aos grupos sociais em desvantagens a uma 

participação justa, mesmo que estejam inseridos em uma cultura aonde 

quem determina o bom gosto, os modos de comportamentos, o 
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conhecimento, a moral e a linguagem, incorpora um pensamento elitista 

que finda por estabelecer diferenças entre as pessoas. 

Na percepção de Stuart Hall, os Estudos Culturais não poderiam ser 

simplesmente uma disciplina, e sim, uma área na qual distintas disciplinas 

interagem, visando o estudo de aspectos culturais da sociedade (HALL et 

al., 1980). Assim, tem-se a ideia de conceber a cultura como espaço de 

significação social, trabalhando com diferentes artefatos culturais, 

construção de sujeitos, modos de subjetividade e principalmente 

desigualdades sociais. 

Os Estudos Culturais, também buscam as diversas maneiras de 

compreender e, principalmente, dar sentido à cultura, identidade e poder. 

Assim, qualquer artefato que possa ser considerado cultural será 

investigado, exemplos: a mídia, a arquitetura, a literatura, a música, entre 

outros. 

Sardan e Van loon (1998, p. 9) porém, salientam que, não é porque 

existem complexidade e dificuldade em definir Estudos Culturais que 

“qualquer coisa pode ser estudos culturais, ou que estudos culturais podem 

ser qualquer coisa”. Corroborando com essa ideia, Schulman afirma que 

de acordo com Hall  

      
é difícil definir os Estudos Culturais de forma sucinta e esta 
dificuldade é intencional – isto é, os Estudos Culturais orgulham-
se de não ter qualquer doutrina ou metodologia ‘aprovada pela 
casa’. Eles são, em vez disso, auto-conscientemente 
concebidos como sendo altamente contextuais – como um modo 
de análise variável, flexível, crítico. (2006, p. 179) 

      

Assim, para Sardan e Van loon (1998), cinco questões seriam os 

eixos, ou conexões, para podermos definir quais seriam os objetivos dos 

estudos culturais. São eles: o primeiro trata dos Estudos Culturais e as 

relações entre poder e práticas culturais; o segundo é que amplia os 

estudos da cultura na tentativa de deter e incluir sua complexidade nos 

contextos sócio-políticos; o terceiro é a dupla função da cultura, no sentido 

de ser objeto de estudo e local crítico político de ação; o quarto é a 

reconciliação entre quem conhece e o que é conhecido proposto pelos 

estudos culturais; e por fim, o quinto, é o comprometimento dos estudos 
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culturais com a sociedade moderna quanto a avaliação moral (COSTA, 

SILVEIRA E SOMMER, 2003). 

Vale destacar que nem sempre os estudos culturais tiveram a 

mesma finalidade teórica, o argumento principal é a busca pela 

reordenação entre as noções de classe e cultura, pautados nos debates do 

simbólico e do cotidiano, além de tentar associar essas noções ao poder.  

Ainda, os Estudos Culturais surgiram em um determinado ambiente 

sócio histórico e vieram suprir as necessidades intelectuais dessa nova 

configuração, possuía relações com os estudos literários e em seu projeto 

intelectual estava incluído o estudo da cultura dita popular e os fenômenos 

da vida cotidiana, ainda sim, reservava espaço para uma nova maneira de 

ler a alta cultura (CEVASCO, 2008). 

Também, segundo Cevasco, o forte argumento daqueles que 

valorizavam as produções culturais das classes trabalhadoras advinha da 

afirmação de Eliot, autor de uma das obras mais influentes da época – 

Notes Towards the Definition of Culture (1948) “Cultura é mais do que a 

literatura e as outras artes, é, como queriam os de ímpetos mais 

democratizantes, não o apanágio de uns poucos homens cultos, mas de 

todo um modo de vida” (CEVASCO, 2008, p. 19). 

A partir dos Estudos Culturais, a ideia de cultura foi reconsiderada, 

ampliada e agrupada ao popular, algo que era visto como condenável para 

que a evolução da humanidade fosse possível, mas que na verdade é 

envolto de diversos significados 

      

Do popular ao pop, passeamos por múltiplas interpretações que 
podem indicar tradição, folclore, pessoa famosa ou querida, 
atraso, ignorância, alienação, cafonice, gostos e práticas da 
maioria, parcela desprivilegiada da população ou, quanto a sua 
corruptela, sofisticado, minimalista, atual, pós-moderno, 
despojado, cult etc... (NEIRA; NUNES, 2011, p. 2) 

      

A cultura, portanto, deixa de ser algo superior, para então se tornar 

plural. Além disso, ela pode ser ressignificada no sentido de que seja 

possível questionar os conflitos e desigualdades gerados pela mesma. De 

tal modo, na ótica dos Estudos Culturais, as sociedades capitalistas, na 
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realidade, ficariam vinculadas a um processo de desigualdades sociais 

relacionadas a raça, etnia, gênero, sexo, entre outras questões.  

Segundo Hall e colaboradores,      

      

a cultura é agora um dos elementos mais dinâmicos – e mais 
imprevisíveis – da mudança histórica do novo milênio. Não 
devemos nos surpreender, então, que as lutas pelo poder 
deixem de ter uma forma simplesmente física e compulsiva para 
serem cada vez mais simbólicas e discursivas, e que o poder em 
si assuma, progressivamente, a forma de uma política cultural. 
(HALL et al., 1980, p. 20) 

      

Dessa maneira, os Estudos Culturais enfatizam o aspecto político do 

significado de cultura e se dedicam à democratização das relações de 

poder e transformações sociais. 

E no que diz respeito a educação, no entrelaçamento entre os 

Estudos Culturais, educação e a pedagogia, são encontrados diversos 

“subsídios para afirmar que a educação se dá em diferentes espaços do 

mundo contemporâneo, sendo a escola apenas um deles” (COSTA, 

SILVEIRA E SOMMER, 2003, p. 57). 

No dia a dia, é possível ler jornais, assistir filmes, televisão, 

propagandas, noticiários, escolher inclusive determinadas revistas, ir ao 

cinema e dessa maneira, distintas e específicas visões de mundo, 

sexualidade, cidadania, sociedade, gênero são consumidas diariamente e 

findam, discretamente, constituindo um modo de ver as coisas. Para os 

Estudos Culturais essas ações são práticas de representação que 

constroem sentidos e que irão, de alguma forma, constituir os sujeitos. 

Sendo assim, essas práticas de representação estariam associadas a 

mídia, aos noticiários, a tudo aquilo que é lido e ouvido, a tudo aquilo que 

faz parte da vida cotidiana das pessoas e que muitas vezes não recebe a 

devida atenção, contudo, significam, colaboram na constituição do ser, 

além de produzirem valores e verdades. Esse tipo de educação é oferecida 

fora da escola, a partir de imagens, músicas, corpos, fundando assim, o 

que pode ser chamado de currículo cultural. 

      
Currículo cultural diz respeito às representações de mundo, de 
sociedade, do eu, que a mídia e outras maquinarias produzem e 
colocam em circulação, o conjunto de saberes, valores, formas 
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de ver e de conhecer que está sendo ensinado por elas. 
(COSTA, SILVEIRA E SOMMER, 2003, p. 57) 

      

Dessa maneira, compreende-se que a mídia e outros artefatos da 

cultura instituem, criam e sugerem formas de ser, formas de se portar, 

formas de ver o mundo e o outro. A exemplo disso, são ressaltadas as datas 

comemorativas, que na verdade possuem intuito comercial e classificam a 

sociedade em categorias (criança, pais, mães, namorados, etc.) para 

comemorar seus respectivos dias. Além disso, a mídia geralmente, sugere 

o que presentear e onde comemorar.      

Para adentrar na discussão de currículo cultural no âmbito da 

Educação Física, é importante apontar que essa área de conhecimento, no 

segmento da educação básica, incorporou os pressupostos dos estudos 

culturais e do multiculturalismo crítico (NEIRA, 2018) que “compreende os 

marcadores sociais da diferença como o resultado de lutas sociais no 

campo da significação” (NEIRA, 2018, p. 35). O multiculturalismo objetiva 

a ação política da diferença através do reconhecimento da diversidade da 

cultura de movimento, das práticas corporais, considerando também a 

diversidade dos povos. 

Assim, a Educação Física busca valorizar as experiências reflexivas 

críticas a respeito das práticas corporais, além de oportunizar a ampliação 

dos conhecimentos dos alunos por meio da comparação com outras 

manifestações culturais. A partir desse entendimento, a experiência escolar 

passa a ser um campo de amplo debate, unindo as diversas culturas às 

diversas práticas corporais  

Corroborando com isso, Neira ainda aponta que 

      

O currículo cultural da Educação Física é uma arena de 
disseminação de sentidos, de polissemia, de produção de 
identidades voltadas para a análise, a interpretação, o 
questionamento e o diálogo entre e as culturas e a partir delas 
(NEIRA, 2011a). O currículo cultural da Educação Física 
pretende borrar fronteiras, conectar manifestações dispersas e 
promover a análise e o compartilhamento dos seus significados. 
Parte do princípio de que se a escola for concebida como 
ambiente adequado para discussão, vivência, ressignificação e 
ampliação da cultura corporal, será possível almejar a formação 
de cidadãos que identifiquem e questionem as relações de poder 
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que historicamente impediram o reconhecimento das diferenças. 
(NEIRA, 2018, p. 9) 

      

Pois, considera-se a importância de questionar, diante de uma 

sociedade democrática, o porquê que determinadas práticas corporais 

podem ser consideradas adequadas ou inadequadas. 

É possível dizer que os textos culturais compõem a estrutura das 

relações sociais, das noções de sociedade, dos valores, do futuro e das 

várias significações do eu. Diante disto, e do fato de hoje, os jovens 

passarem mais tempo em frente aos diversos artefatos de que na escola, 

o sentido de realidade necessita ser considerado de maneira expandida. 

Torna-se imprescindível considerar que, frente ao poder que 

compõem os debates que transformam a compreensão do mundo, as 

notícias midiatizadas, as imagens, as músicas, o projeto arquitetônico de 

uma casa, até mesmo as aulas de Educação Física ou qualquer outro 

componente curricular não são, artefatos culturais, apenas. Conforme 

afirmam, Neira e Nunes, além de artefatos da cultura, eles são também 

“artefatos produtivos que inventam sentidos, produzem identidades e 

representações que circulam e operam nas arenas contestadas da cultura” 

(NEIRA; NUNES, 2011, p. 7), intermediando os significados que definem 

como se deve ser, quem é, quem pode e quem não pode. 

Sendo assim, os professores precisam compreender a realidade dos 

alunos, além de, na atualidade, considerar a necessidade em ponderar, 

também, o poder formador e intangível dos artefatos consumidos por eles. 

      
Se até pouco tempo atrás ensinar a partir da realidade 
significava considerar as particularidades sociais, econômicas e 
culturais de um grupo de alunos, vamos argumentar que o 
conceito de realidade foi sensivelmente ampliado para além de 
qualquer idéia de comunidade, de espaço, tempo e lugar e, 
especialmente, de uma identidade cultural estável. (COSTA, 
SILVEIRA E SOMMER, 2003, p. 57 e 58) 
      

Esse entendimento está implicado com o cotidiano escolar, 

principalmente nas escolhas feitas com relação ao que ensinar e como 

ensinar. É como um complexo, envolvendo cultura e seus significados, 

juntamente com a escola e seus artefatos, currículo e práticas. Ademais, a 

visão de identidade hegemonicamente aceita no âmbito dos Estudos 



P á g i n a  | 57 

 

Culturais, segundo Moreira (2001) demonstra excelentes subsídios para a 

abordagem das identidades culturais no currículo e na ação didático-

pedagógica dos professores. 

Para Silva (2005), definições não mostram uma hipotética “essência” 

do currículo: “uma definição nos revela o que uma determinada teoria 

pensa que o currículo é” (p.  14). Segundo ele, existem pontos que toda 

teoria do currículo enfrenta, são eles: qual conhecimento deve ser 

ensinado? O que alunos (a) devem ser, ou melhor, que identidades 

construir? Com base em quais relações de poder essas perguntas vão ser 

respondidas? 

No que diz respeito a compreensão do currículo da Educação Física, 

para pensar na prática, não é interessante que se deixe de fora todo o 

material cultural, sabendo que eles estão absolutamente dentro do 

imaginário das crianças e que podem influenciar na cultura corporal dos 

sujeitos, inclusive com consequências em termos de prática pedagógica. 

A fim de ampliar essa compreensão no que corresponde ao currículo 

da Educação Física, esta pesquisa pauta-se em abordagens que 

possibilitem alcançar a perspectiva citada acima. Pois, sabe-se que a teoria 

do currículo 

 

tem se beneficiado enormemente de uma abordagem voltada 
para sua economia política, uma abordagem que deve muito às 
influências marxistas. Essa abordagem nos permitiu analisar o 
currículo em suas vinculações com a economia e a produção de 
características pessoais para o mercado de trabalho capitalista. 
Essas compreensões constituem ainda hoje recursos 
importantes de uma teoria crítica do currículo. Elas não devem 
ser abandonadas. Continuamos a ser uma sociedade capitalista, 
uma sociedade governada pelo processo de produção de valor 
e de mais-valia. Ligar o currículo a este processo é um dos 
avanços fundamentais que devemos à vertente crítica da teoria 
do currículo. Isso não exclui, entretanto, outras abordagens, 
outras metáforas, outros conceitos, que possibilitem que 
ampliemos nossa compreensão daquilo que se passa no nexo 
entre transmissão de conhecimento e produção de identidades 
sociais, isto é, no currículo. Acredito que o papel de uma teoria 
crítica do currículo é o de ampliar essa compreensão, não o de 
estreitá-la. (SILVA, 1996, p. 178) 

 

Além disso, a partir do momento que exercem influência na 

escolarização e diante do cenário da sociedade atual, marcada pela 
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desigualdade e, sobretudo, as diferenças culturais, os Estudos Culturais 

questionam ao projeto educativo hegemônico que tipo de sujeito está sendo 

formado. Segundo Neira, esse “campo teórico advoga que a cultura, 

permeada pelas relações de poder, concretiza políticas de identidade e 

influencia definitivamente naquilo que é valorizado, ou não, pelo currículo 

escolar” (2016, p. 369).  

Considerando, ainda, que as decisões curriculares são, também, 

decisões políticas, é prudente dizer que, ao passo que proporciona o 

acesso à cultura, o currículo necessita oferecer incentivo as novas formas 

de ver e interpretar o mundo. Já na compreensão de Pacheco (2006), o 

currículo pode ser compreendido como campo de saberes específicos e 

historicamente legitimados mediante constantes reconstruções. 

Nessa perspectiva entende-se a necessidade do currículo se 

regenerar assumindo um caráter cultural. Esse, retratando o efeito de um 

confronto onde saberes e práticas constituem tipos de sujeitos e 

identidades culturais, corroborando assim com a noção de Silva (2000), 

quando diz que, igualmente, a cultura e o currículo atuam como campos de 

luta em torno da significação e da identidade. É neste sentido que os 

Estudos Culturais têm dado ênfase a produção dos conhecimentos e 

poderes na configuração da vida social. No que diz respeito ao docente, 

novos modos de pensar a escola, os saberes e o currículo, nos provoca a 

ir além da ideia de transmissores de informações (COSTA; SILVEIRA; 

SOMMER, 2003). 

Para os Estudos Culturais, os saberes que circulam entre os sujeitos, 

tudo aquilo que é dito e visto, vão os constituindo, vão constituindo a 

identidade e acabam sendo refletidas na estrutura curricular das escolas. 

Se o sujeito é construído historicamente, socialmente, ele é um sujeito 

subjetivado. A identidade para Hall não seria diferente, 

      
a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente 
é uma fantasia. Ao invés disso, a medida que os sistemas de 
significação e representação cultural se multiplicam, somos 
confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais 
poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente. (2014, 
p. 13) 
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Hall enfatiza assim, múltiplas identidades constituídas 

historicamente e socialmente que começam a ser construídas através da 

estruturação de um currículo, bem como, de pedagogias da mídia, e não, 

uma identidade biológica na qual nascemos com esta. Desse modo, 

assume-se identidades diferentes em momentos diferentes, ou seja, a 

própria identidade é transitória, assim como é também contraditória, ela vai 

se constituindo e se reconstituindo através dos movimentos dos sujeitos na 

sociedade e através das relações estabelecidas. 

Já a identidade social, situa-se em um determinado espaço da 

cultura e é construída no interior da representação através desta cultura, 

de relações, de discursos, uma relação dialógica que inclusive constitui a 

subjetividade, ou seja, o modo de ser. “O nexo íntimo e estreito entre 

educação e identidade social, entre escolarização e subjetividade, é 

assegurado precisamente pelas experiências cognitivas e afetivas 

corporificadas no currículo” (SILVA, 1995, p. 184). 

Tanto os Estudos Culturais, quanto outras correntes teóricas, 

enfatizam a necessidade de problematizar o currículo, ou seja, como o 

currículo “fabrica” sujeitos – tanto de professores, quanto de alunos -, o que 

está sendo dito e visto neste currículo, o que existe acerca de gênero, de 

sexualidade, de etnia e de desigualdades, como este currículo foi 

construído, como ele assume a responsabilidade de produzir identidade e 

diferença social. 

Ao analisar um currículo, deve-se observar se ele reflete a respeito 

de quem os sujeitos acreditam ser, se reflete os conhecimentos, saberes 

ditos populares ou o saber dito científico, quais são as identidades ali 

presentes, quais são as identidades que realmente existem nas salas de 

aula e quais identidades são desejadas. O currículo também é capaz de 

produzir identidade no momento em que ele localiza os indivíduos em 

determinados espaços, sejam eles culturais ou sociais, espaços 

econômicos, ou relacionados ao sexo ou gênero, dessa maneira, ele 

estabelece inclusive normas a respeito de corpos, disciplinamento corporal, 

como se deve brincar, em que horário se deve permitir este brincar, e ainda, 
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que a educação infantil é associada ao brincar e as séries iniciais são 

associadas ao saber. 

Partindo do pressuposto cultural, adentrando nas questões de um 

currículo multiculturalista, McLAren afirma que 

      
um currículo multiculturalista crítico pode ajudar os educadores 
a explorarem as maneiras pelas quais alunas e alunos são 
diferencialmente sujeitados às inscrições ideológicas e aos 
discursos de desejo multiplamente organizados, por meio de 
uma política de significação. (2000, p. 131) 
      

Ainda, segundo o mesmo autor, o multiculturalismo crítico 

corresponde a representação de raça, classe e gênero como resultante de 

lutas sociais mais abrangentes a respeito de signos e significados e 

ressalta a tarefa central de transformar as relações sociais, culturais e 

institucionais nas quais os significados são gerados (MCLAREN, 2000). 

O multiculturalismo visa, entre outras questões, buscar a conexão 

entre currículo e identidade, ou seja, como as identidades frente a questões 

sociais, raciais e de gênero estão sendo representadas e discutidas no 

currículo. Além disso, propõe a eliminação das barreiras e preconceitos 

frente ao sexo, a raça, a desigualdade social. Em outras palavras, o 

currículo multiculturalista busca então questionar essas identidades que 

estão sendo construídas, bem como propor uma relação mais ampla para 

o que se deseja diante dessas ideias e ideais. Ou seja, ele busca escutar 

as vozes que hoje foram silenciadas no currículo, negligenciadas, as vozes 

não existentes, vozes como a de um analfabeto, vozes como de um sujeito 

dito com necessidades educacionais especiais, dos professores e da 

comunidade escolar, além de romper com o padrão único de construção de 

uma identidade social e uma identidade cultural, buscando construir novas 

formas de visibilidades destas identidades. 

Segundo Silva (2000), as noções de identidade e diferença estão em 

uma relação de interdependência e, portanto, são indissociáveis, aquilo que 

é não pode ser separado daquilo que não é, pois reflete um lugar de 

pertencimento, reflete o espaço no qual se está ou não está. O currículo, 

por sua vez, parece tentar de alguma maneira modificar a identidade, seja 

ela social ou cultural, ou fazer com que a identidade antiga permaneça, 
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assim quando são criados processos de pertencimento ou categorização, 

estão sendo constituídas de alguma forma, identidades, referindo-se a 

determinados sujeitos a determinados espaços, demarcando diferenças.  

Se o currículo pode estabilizar velhas identidades, assim como pode 

construir novas identidades, ele também poderá ser percebido e visto como 

um artefato cultural e abre espaço rico para problematizações atuais, 

podendo propor debates sobre questões de gênero, sexualidade, 

homossexualidade, feminismo, raças e etnias, religiosidade, lutas, sejam 

elas internas ou externas, conceitos a respeito de faixas etárias, do lúdico 

e do não lúdico. 

As relações existentes entre os artefatos culturais e os processos 

educativos podem ser discutidas a partir da ferramenta teórica chamada de 

pedagogia cultural, que surgiu a partir da aproximação entre estudos 

culturais e educação, quando a pedagogia foi inserida em uma organização 

de significados relacionados a política, poder e cultura e encontrou nessa 

relação, embasamento teórico. 

Podendo se manifestar em diversas áreas, as pedagogias culturais 

têm grande poder de produtividade e tem sido útil para se referir àquelas 

práticas culturais extraescolares que participam de forma incisiva na 

constituição de sujeitos. O que existem de particularidade é o poder do 

artefato cultural que está se fazendo uso, assim como, o poder que ele 

possui sobre a cultura em que está inserido definido como áreas 

pedagógicas, “aqueles lugares onde o poder é organizado e difundido, 

incluindo-se bibliotecas, TV, cinemas, jornais, revistas, brinquedos, 

propagandas, videogames, livros, esportes, etc.” (STEINBERG; 

KINCHELOE 2001, p. 14). Exemplo disso é o quanto de poder possui a 

mídia dentro do ocidente. 

Na pedagogia cultural, é imprescindível que a educação esteja 

relacionada aos elementos da cultura, não se tratando apenas da relação 

aluno-professor, e sim, de uma relação interdisciplinar entre aluno-

professor-escola-currículo-elementos externos. Além disso, a pedagogia 

cultural precisa estar ao acesso de todos, independentemente da classe 

social, gênero, faixa etária. Não significa que todos são produtos dos 
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mesmos artefatos da cultura, é a própria subjetividade dos sujeitos que 

possibilita dar significado aos elementos culturais, o que finda por constitui-

los de diferentes maneiras. 

É por meio de análises da produtividade relacionadas as pedagogias 

culturais que fica possível compreender o quanto que essas pedagogias 

disseminadas pelos artefatos da cultura são fecundas no processo de 

construção dos sujeitos, na propagação de condutas e práticas, na 

composição de identidades, e por fim, no delineamento de formas de ser e 

viver na contemporaneidade (COSTA; ANDRADE, 2015). 

O que fica evidenciado a partir das leituras a respeito de Pedagogias 

Culturais é o quanto os artefatos da cultura contemporânea, os midiáticos, 

regulam condutas, subjetivam, e sobretudo, educam. Segundo Figueira, as 

pedagogias atuais instruem sobre  

      
comportamentos, hábitos, valores e procedimentos 
considerados adequados, utilizando-se, para tanto, de diferentes 
artefatos culturais como o cinema, a televisão, as revistas, a 
literatura, a moda, a publicidade, a música. (FIGUEIRA, 2003, p. 
15) 

      

Na estreita relação existente entre a educação e a comunicação, é 

também ressaltado que os meios comunicacionais integram a cultura da 

mídia, “dominando o tempo de lazer, modelando opiniões políticas e 

comportamentos sociais, e fornecendo o material com que as pessoas 

forjam suas identidades” (KELLNER, 2001, p. 9). Bem como, debatem a 

respeito da ação pedagógica da mídia e de suas implicações na formação 

do sujeito, na construção de representações e de modos de ser. 

Nessas relações, existem também debates voltados para a ideia de 

que é por meio das imagens, discursos e narrativas postas em publicações, 

revistas, jornais, publicidades, entre outros, é que se aprende como ser tal 

sujeito, de tal maneira e é através desses discursos e narrativas que as 

pedagogias culturais operam, pois, essa educação, se dá, entre outras 

maneiras, por meio de exemplos de papéis representativos e a sua 

propagação por meio da indústria cultural.  

Fensterseifer (2005, p.103 e 104) corrobora com essa afirmação ao 

dizer que as pedagogias culturais “têm efeitos educativos na construção 
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das representações de mundo e nos modos de ser sujeito”, e ainda enfatiza 

que tais pedagogias “estabelecem-se através de 'jogos de poder' no qual 

há disputas na produção de significados”.  

Por sua vez, Neira e Nunes (2011) apontam que todo e qualquer 

conhecimento, ao passo que se estabelece em um sistema de 

significações, é considerado cultural, além de que, enquanto sistema de 

significações, qualquer conhecimento está fortemente ligado com as 

relações de poder. Considerando o conhecimento como produção do 

processo cultural dirigido por essas relações de poder, os Estudos 

Culturais, partindo da sua concepção, promovem equidade entre as 

diferentes formas culturais. Ainda, segundo os autores, “pode-se dizer que 

os Estudos Culturais ressignificam o fazer pedagógico, tornando central na 

cena educativa questões como, culturas, identidade, discurso, 

representação e poder” (2011, p. 682). Desta forma, fortalece o poder dos 

artefatos da cultura enquanto formadores de sujeitos. 

Ainda, a respeito da cultura da mídia, Kellner coloca que nesse 

âmbito, “o rádio, a televisão, o cinema e os outros produtos da indústria 

cultural fornecem os modelos daquilo que significa ser homem ou mulher, 

bem-sucedido ou fracassado, poderoso ou impotente” (2001, p. 9). O que 

pode ser o mesmo que dizer que essas representações estão atreladas 

com as questões comerciais, orientando o que ter, quais lugares frequentar 

e o que fazer para pertencer aos grupos almejados. No mundo 

contemporâneo, a cultura, o consumo e sua conexão estreita com a mídia 

são combustíveis para o capitalismo, sendo assim, se configurando outro 

modo de operacionalização das pedagogias culturais e o que faz com que 

elas estejam intensamente atreladas/alinhadas/direcionadas a fazer as 

pessoas consumirem (COSTA; ANDRADE, 2015). 

É nesta perspectiva que os educadores precisam estar atentos para 

direcionar – quando necessário-  crianças e jovens para este consumo, pois 

os artefatos culturais, além de cativarem as massas, constroem um 

complexo mercantil midiático – vestuário, brinquedos, livretos, quadrinhos, 

etc. – a partir da criação de um universo atraente que constantemente 

convocam os sujeitos para o consumo. (COSTA; ANDRADE, 2015).  
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Partindo da premissa de que os artefatos da cultura midiática são 

elementos intrínsecos a sociedade, ou seja, estão enraizados na vida das 

pessoas e atuam como uma pedagogia da cultura contemporânea, as 

discussões relacionadas a eles, para sua compreensão, bem como sua 

análise, podem ser preocupações do universo escolar. Pensando na 

Educação Física, há um imenso campo a ser investigado a partir das 

narrativas midiáticas, afinal, as práticas corporais são constantemente 

representadas nas redes sociais, nos programas televisivos, noticiários, 

propagandas, desenhos animados, cenas de novelas e filmes. 

Essa visibilidade pode contribuir para que os alunos formem 

conceitos, valores e constituam identificação com determinadas práticas, 

interferindo decisivamente na maneira como eles as vivenciam na escola 

(BATISTA; BETTI, 2005). Desta forma, é necessário considerar a 

apropriação dos artefatos culturais dentro da escola e a comunidade 

escolar precisa estar preparada para compreender esse processo e nele 

interferir. 

Portanto, ao passo que se acredita na função pedagógica desses 

artefatos, o educador precisa compreender que o conhecimento não é 

adquirido apenas na sala de aula e que o dia-a-dia escolar compõe espaços 

e tempos de saber, de criação e recriação, da solidariedade, da 

imaginação, da memória, de prazer e de heterogeneidade de saberes. A 

fim de proporcionar uma aprendizagem mais significativa, é necessário 

explorar o potencial formador dos diversos espaços e tempos escolares, 

além dos artefatos culturais que perpassam o seu cotidiano, analisar além 

das narrativas audiovisuais difundidas, ponderar o que o consumidor 

cultural produz, cria, inventa durante as horas que passam em frente aos 

meios de comunicação. 

Programas de rádio e televisão são artefatos que expressam formas 

de representação produzidas a partir de interesses específicos. Então, para 

exemplificar isso, destaco o programa Esporte Espetacular, programa 

jornalístico esportivo voltado para a tematização das práticas corporais, o 

qual será abordado no próximo capítulo. 
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O Esporte Espetacular trata-se de uma revista eletrônica semanal 

de esportes, exibida pela Rede Globo desde o dia 8 de dezembro de 1973, 

sendo assim, um dos mais antigos programas ainda em exibição da 

televisão brasileira e, com base no que é possível observar a partir do 

conteúdo veiculado, é o mais antigo no que se relaciona às práticas 

corporais17. Nos dias atuais, o programa é transmitido aos domingos pela 

manhã e é uma das maiores audiências do dia em que é veiculado, batendo 

a média de 9 pontos18. 

O programa é responsável por apresentar as notícias esportivas da 

semana, mostrar os gols da rodada, contratações, preparação dos times, 

entrevistas feitas a personalidades relacionadas ao esporte, personagens 

históricos para o esporte brasileiro, ou até mesmo para o esporte mundial, 

sendo esses, atributos da “falação esportiva”, apontada por Betti (2001) 

como uma das características do esporte espetáculo. Ainda, dissemina a 

dimensão social do esporte, exibe reportagens sobre ciência esportiva e os 

torneios nacionais e internacionais. 

Além do programa ser transmitido toda semana pelo canal de 

televisão aberta, se pode acompanhar os conteúdos do Esporte 

Espetacular através do site e do aplicativo Globo Play por meio dos 

celulares, TV’s Smart e computadores. Baseado nos conceitos de Jenkins 

(2009) que discorre sobre Cultura da Convergência e Narrativas 

Transmidiáticas, é possível considerar que as narrativas do Esporte 

Espetacular são transmídia, ao passo que estão presentes em 

multiplataformas para narrar uma determinada história, e no final do 

processo, o consumidor pode ter acesso ao conteúdo completo usando as 

plataformas que, apesar de se completarem, não se dependem, pois, cada 

narrativa faz sentindo isoladamente. 

                                                           
17   Informação obtida através do memorial da Rede Globo. Disponível em: 
http://memoriaglobo.globo.com/programas/esporte/programas-esportivos/esporte-
espetacular/esporte-espetacular-reporter-participativo-e-esportes-radicais.htm. Acesso 
em: 30 jun. 2019. 
18   Informação do Painel Nacional de Televisão/IBOPE em 2019. Disponível em: 
https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/tag/painel-nacional-de-televisao. Acesso 
em: 01 mai. 2019. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/esporte/programas-esportivos/esporte-espetacular/esporte-espetacular-reporter-participativo-e-esportes-radicais.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/esporte/programas-esportivos/esporte-espetacular/esporte-espetacular-reporter-participativo-e-esportes-radicais.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/esporte/programas-esportivos/esporte-espetacular/esporte-espetacular-reporter-participativo-e-esportes-radicais.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/esporte/programas-esportivos/esporte-espetacular/esporte-espetacular-reporter-participativo-e-esportes-radicais.htm
https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/tag/painel-nacional-de-televisao
https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/tag/painel-nacional-de-televisao
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Ao nos reportarmos ao programa, somos imediatamente, induzidos 

a pensar, a partir de seu título, como sendo algo intencional, o que nos leva 

a refletir sobre o que diz Pires (1998) a respeito da mercadorização do 

esporte, cujo qual enfatiza a necessidade de espetacularizá-lo para que ele 

se torne mais atraente ao ser apresentado enquanto imagem televisiva. 

Sendo assim, observa-se a intencionalidade do discurso, evidenciada em 

diversas partes do programa, incitando o consumidor cultural a relacionar 

o esporte com o significado de espetáculo, propriamente dito, de modo a 

gerar empatia e admiração pelo que está sendo representado. 

A priori, o Esporte Espetacular desperta, minimamente, o diálogo a 

respeito dos conteúdos pertinentes à Educação Física enquanto 

componente curricular - esportes, brincadeiras e jogos, ginástica, dança, 

luta e práticas corporais de aventura (BRASIL, 2017) – mesmo que, em 

muitos momentos, suas matérias não possuam aprofundamento na 

dimensão conceitual, ainda sim, permitem, por meio de suas narrativas, 

uma problematização dos temas da Educação Física nos espaços 

educacionais, colaborando assim para o fazer docente e para o 

desenvolvimento do senso crítico dos alunos.  

Seu potencial de impacto na sociedade, sempre abordando 

questões relativas a cultura de movimento, pode ser mensurado através de 

sua própria história na televisão brasileira por ser o programa esportivo 

mais antigo, ainda no ar, da Rede Globo de televisão. 

No início de sua exibição, o programa tinha como principal fonte de 

reportagens, o programa norte-americano Wide World of Sports, da rede 

norte-americana ABC19, e ao longo do tempo passou por diversas 

mudanças estéticas e técnicas, até transformar-se no que é apresentado 

hoje. Antigamente, por transmitir matérias originadas em outro país, 

favorecia o conhecimento do público a respeito de uma variabilidade 

esportiva incomum no Brasil, como patinação no gelo e esqui na neve. Em 

contraponto da realidade nacional no período, de monocultura esportiva 

                                                           
19   Informação obtida através do memorial da Rede Globo. Disponível em: 
http://memoriaglobo.globo.com/programas/esporte/programas-esportivos/esporte-
espetacular/evolucao.htm. Acesso em: 30 jun. 2019. 
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fomentada pelo próprio Estado com as propagandas vinculadas ao futebol, 

aumentando ainda mais a aderência do povo, que já era tomado pela 

paixão futebolística desde a copa do mundo de 1950.  

Logo, o programa passou a produzir narrativas voltadas para o 

esporte nacional, com destaque inclusive para as práticas corporais de 

aventura. Em meados dos anos 90, as reportagens esportivas com caráter 

jornalístico tornaram-se mais comuns, e o Esporte Espetacular, apesar de 

transmitir matérias relacionadas a prática esportiva, passou a exibir 

matérias com outros focos.  

 
As matérias de turismo esportivo são exemplos disso, no qual o 
repórter leva o telespectador a cenários exóticos como, 
ambientes extremos, pouco frequentado por pessoas, fazendo 
com que o programa conquiste um público mais variado, que não 
seja apenas aqueles que buscam notícias sobre o time de 
futebol no qual é torcedor. (SANTOS, 2015, p. 29) 

 

O programa possibilita a viagem do seu telespectador a diferentes 

locais do mundo através de suas reportagens, imergindo no espaço em que 

se passa a narrativa. Ao falar do sumô, faz-se uma viagem ao Japão, ao 

falar do surfe, os telespectadores são levados até as gigantescas ondas do 

Havaí, ao falar do basquete, a viagem é para os Estados Unidos, e assim 

por diante. 

Durante a Copa do Mundo de futebol masculino que ocorreu na 

Rússia em 2018, o programa oportunizou aos telespectadores os 

conhecimentos relacionados a este país que, na época, estava em 

evidência. Foi possível aprender um pouco sobre a cultura local, os pontos 

turísticos e até mesmo, conhecer o cenário político social em que se 

encontrava a população russa, além de acompanhar os principais 

acontecimentos do maior evento monoesportivo do mundo, 

desencadeando assim, a interdisciplinaridade com outros campos do 

conhecimento, como geografia, história e literatura.  

Além desses temas, é possível localizar também outras abordagens 

pertinentes para o debate escolar como a segurança necessária na 

execução das práticas esportivas, construção de valores, respeito, 

solidariedade, persistência e superação de limites através do esporte, 



P á g i n a  | 69 

 

estereotipação esportiva, padrões de beleza, torcedor-consumidor, 

obesidade, discriminação de gênero, discriminação racial, doping, 

violência, estilo de vida saudável, sedentarismo, entre outras temáticas que 

podem estar incluídas no espaço escolar. 

Bem como afirma Batista e Betti (2005), tratar desses assuntos na 

escola, é o mesmo que os transformar em material de estudo, fomentando 

o ensino da linguagem audiovisual e suas estruturas, como também, 

oferecer a orientação e promoção de recursos para análise crítica das 

narrativas voltadas para tais temáticas. Dessa maneira, pode ser possível 

otimizar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 

Portanto, negligenciar o diálogo com as narrativas audiovisuais 

consumidas pelos alunos cotidianamente seria o mesmo que negligenciar 

um potencial educativo, mobilizador e reflexivo de inúmeras questões 

pertinentes para a formação do sujeito. Além disso, há de se considerar a 

incumbência que recai sobre os professores, no que diz respeito a 

educação para e com as mídias, tão necessária na sociedade 

contemporânea e hiperestimulada pela cultura digital, conforme sugere 

Ferrés (1996) ao dizer que a educação precisa estar no meio e com o meio, 

de modo a promover a coerência nos seus usos e reflexões acerca das 

problemáticas apresentadas por elas. 

É pensando nessas questões relevantes que, já permeiam a vida 

dos alunos, e podem estar inseridas em forma de debates e ações no 

cotidiano escolar, que é acionado uma aproximação com a BNCC para 

buscar referências que nos subsidie quanto a apropriação deste tipo de 

mídia e seus produtos, podem dialogar com o fazer pedagógico. 

A referida aproximação pode ser vista no tópico a seguir. 

 

3.1. BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR 

 

A BNCC é o atual documento normativo do Ministério da Educação 

que possui o objetivo de orientar as propostas curriculares dos sistemas 

estaduais, municipais e instituições de ensino de todo o Brasil, além disso, 
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se articula tanto com o Plano Nacional de Educação20 e Conferência 

Nacional de Educação21, quanto com as políticas para a formação 

continuada de professores e as ações para melhoria da infraestrutura das 

escolas (BRASIL, 2017). 

O documento propõe que os estudantes de todo o Brasil, 

independentemente da região ou da instituição escolar em que estão 

matriculados, podem ter a mesma oportunidade de aprender os conteúdos 

fundamentais de cada disciplina. 

A partir do momento em que o documento foi homologado, as 

secretarias de educação deram início a elaboração e adequação dos 

currículos próprios. Portanto, a Base Nacional Comum Curricular, procura 

orientar a elaboração de currículos para as diferentes etapas de 

escolarização da Educação Básica no Brasil envolvendo assuntos que o 

aluno precisa aprender no seu percurso escolar. 

O currículo da educação básica já é discutido a bastante tempo. 

Embora pareça um assunto recente, esses debates, no Brasil, já acumulam 

uma trajetória de mais de 30 anos. A ideia de uma base curricular comum 

tem início na Constituição de 1988, passa pelo que está na Lei de Diretrizes 

e Base da Educação Nacional (Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996) e é 

ampliada nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais (resolução n. 4, de 

13 de julho de 2010)22. 

Desde a Constituição Federal de 1988, a educação é colocada como 

direito de todos, e além disso, é apontada como dever do Estado e da 

família, tendo que ser concretizada com a participação da sociedade e 

visando o crescimento pessoal, formação para a cidadania e qualificação 

para o trabalho. O artigo 210 da Constituição prevê a criação de uma Base 

Nacional Comum Curricular para o ensino fundamental (BRASIL, 2017). No 

                                                           
20  Determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no período 
de 2014 a 2024. Disponível em: http://pne.mec.gov.br/. Acesso em: 11 jun. 2019. 
21  É um espaço democrático instituído pelo Poder Público em articulação com a 
sociedade para que todos possam participar do desenvolvimento da educação nacional. 
Disponível em: http://conae.mec.gov.br/. Acesso em: 11 jun. 2019. 
22   Informação obtida no site oficial da Base Nacional Comum Curricular. Disponível 
em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico. Acesso em: 30 jun. 2019. 

http://pne.mec.gov.br/
http://conae.mec.gov.br/
http://conae.mec.gov.br/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico
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entanto, o caminho a percorrer para alcançar esses objetivos é de 

responsabilidade da União, estados e município. 

Já na LDB23, de 1996, é possível identificar o que pode ser tratado 

no ensino: língua portuguesa, conhecimentos de matemática, do mundo 

físico e do mundo social (BRASIL, 1996). Mas é nas DCNs24 que é possível 

encontrar um detalhamento maior no que diz respeito a educação.  

Entre 1997 e 2013, foram publicadas Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a educação básica (educação infantil, fundamental 

e médio). Na versão de 2010, em seu artigo 14, é reforçada a ideia de uma 

Base Nacional Comum Curricular para todos, e define 

 

Artigo 14. A base nacional comum na Educação Básica constitui-
se de conhecimentos, saberes e valores produzidos 
culturalmente, expressos nas políticas públicas e gerados nas 
instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico; 
no mundo do trabalho; no desenvolvimento das linguagens; nas 
atividades desportivas e corporais; na produção artística; nas 
formas diversas de exercício da cidadania; e nos movimentos 
sociais. § 1º Integram a base nacional comum nacional: a) a 
Língua Portuguesa; b) a Matemática; c) o conhecimento do 
mundo físico, natural, da realidade social e política, 
especialmente do Brasil, incluindo-se o estudo da História e das 
Culturas Afro-Brasileira e Indígena, d) a Arte, em suas diferentes 
formas de expressão, incluindo-se a música; e) a Educação 
Física; f) o Ensino Religioso. (BRASIL, 2010, p. 5, 6) 

      

Em meados de 2014, a BNCC entrou no PNE25 compondo 4, das 20 

metas que objetivam a melhoria da qualidade da educação básica brasileira 

para até os próximos 10 anos. 

Na estratégia 2.1 da meta 2, diz o seguinte:  

      

o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, deverá, até o final 
do 2º (segundo) ano de vigência deste PNE, elaborar e 
encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedida de 
consulta pública nacional, proposta de direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do 
ensino fundamental. (LEI Nº 13.005, DE 25 DE JUNHO DE 
2014) 

      

                                                           
23  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
24  Diretrizes Curriculares Nacionais. 
25  Plano Nacional da Educação. 
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Então, é dessa forma que em 2015, com o 1º Seminário 

Interinstitucional para elaboração da Base Nacional Comum, realizado em 

junho, foram definidos os grupos responsáveis pela elaboração do texto 

preliminar do documento e em setembro, a primeira versão foi lançada, 

ficando um período aberta para contribuições da sociedade em geral, 

professores, escolas, organizações e entidades científicas. 

Já, a segunda versão da BNCC, divulgada em abril de 2016 foi 

elaborada por 135 profissionais da educação que trabalharam em equipes, 

após estudarem os documentos estaduais e os seminários onde foram 

compartilhadas experiências semelhantes de outros países. Ademais, teve 

mais de 12 milhões de contribuições, além da leitura crítica de especialistas 

e vários debates pelo país (NEIRA; SOUZA JÚNIOR, 2016). Essa versão 

deixava claro a preocupação com a diversidade, gênero, classe e etnia, 

assim como dava ênfase na formação do sujeito pensando na construção 

de uma sociedade que respeitasse mais as diferenças e oferecesse 

oportunidades iguais para todos (NEIRA, 2017), pensamento este, que se 

aproximava dos pressupostos dos Estudos Culturais, valorizando e 

reconhecendo as questões de identidade e diferença. 

O mesmo pensamento não foi mantido na terceira versão do 

documento, que inclusive eliminou considerações, de alguns redatores, já 

aprovadas e colocadas no documento anterior. 

Considerando a segunda versão da BNCC como BNCC-II e a 

terceira versão como BNCC-III, Neira (2017) afirma que 

 

Enquanto a BNCC-II, atendendo à reivindicação dos leitores 
críticos se preocupou em expor os fundamentos da Educação 
Física, a BNCC-III suprimiu uma parcela considerável das 
explicações, tornando o texto desconexo e frágil. Além disso, 
inverteu, reescreveu e desconfigurou o raciocínio inicial, 
prejudicando a compreensão. (2017, p. 3) 

 

 Após o cenário político conturbado instaurado no Brasil em maio de 

2016, mudanças foram realizadas, e a terceira versão do documento foi 

divulgada, em 2017, de maneira “mais enxuta”. Fez uma breve referência 

aos princípios políticos, estéticos e éticos sem o mínimo de 

aprofundamento no assunto. Tais ações retrogradas, entre outros motivos, 
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fizeram com que a versão final do documento contasse apenas com um 

redator da Educação Física e três leitores críticos26.  

Durante o período de elaboração da base nacional, uma reforma do 

ensino médio27 ameaçou a permanência da Educação Física no texto da 

BNCC destinada a esse nível no ensino. No entanto, na parte referente ao 

ensino fundamental, esse componente curricular esteve presente em todas 

as versões apesar das alterações sofridas.  

No ponto de vista de Oliveira (2004), os professores precisam 

perceber o sujeito como um todo, como ser social e individual e nas suas 

várias maneiras de se relacionar com o mundo, além disso, a Educação 

Física, em si, ao passo que trata da cultura de movimento28 precisa 

considerar as individualidades dos sujeitos.  

Isto posto, ao mesmo tempo que o componente curricular Educação 

Física luta por sua legitimidade, em busca de conquistar o reconhecimento 

de sua importância junto aos demais componentes curriculares, os 

professores dessa disciplina possuem um destacado desafio nesse 

processo de legitimação, sendo necessário trazer para suas intervenções 

transformações nas estratégias de ensino, inovações tecnológicas, 

aperfeiçoamento das práticas pedagógicas no contexto escolar que 

possam proporcionar uma educação sensível e significativa para os alunos, 

além de desenvolver pesquisas voltadas para o esclarecimento a respeito 

da relevância dessa área de conhecimento. 

Ademais, no Brasil, os Estudos Culturais em educação, 

aparentemente, contribuem de forma significativa na expansão dos 

                                                           
26  Ficha técnica da Base Nacional Comum Curricular (2017, p. 459-465) 
27  Lei n◦ 13.415/2017. 
28  Conforme já foi indicado anteriormente (p. 22), nesta dissertação optou-se pelo 
uso da expressão “cultura de movimento” (MENDES; NÓBREGA, 2009), no entanto, os 
documentos oficiais como Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a Base Nacional 
Comum Curricular, não se apropriaram desse termo. Os PCNs fizeram uso da cultura 
corporal, amparados pela publicação do Coletivo de Autores que afirmam que "os temas 
da cultura corporal, tratados na escola, expressam um sentido/significado onde se 
interpenetram, dialeticamente, a intencionalidade/objetivos do homem e as 
intenções/objetivos da sociedade" (SOARES et al., 1992, p. 62). Já a BNCC faz uso da 
“cultura corporal de movimento”, considerada uma ampliação de cultura corporal pois, 
segundo Bracht (2005), a palavra "corporal", sozinha, não abrange todas as características 
da Educação Física, de modo que seria até redundante, já que toda cultura é corporal. Já 
o termo "movimento", pode provocar uma noção de algo mecânico e fora do contexto, caso 
não aja reflexão sobre. 
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sentidos de educação e currículo para além dos muros da escola, na 

visibilidade dos artefatos disciplinares em ação dentro e fora do ambiente 

escolar e na ampliação dos debates envolvendo identidade e diferença 

(COSTA; SILVEIRA; SOMMER, 2003). Nessa perspectiva, tais fatores 

também atraem pesquisadores da Educação Física para pensar em 

questões inerentes a discussão do currículo da Educação Física cultural, 

sendo ele, produto de um processo de conflitos culturais e confrontos 

sociais. Essa análise cultural, a que o currículo pode ser submetido, estuda 

artefatos em procura dos modos de significação que os discursos veiculam 

e que influenciam as maneiras de ver as coisas do mundo. 

Na BNCC, a Educação Física é tratada no âmbito do discurso que 

coloca este componente curricular como manifestação cultural e não 

estabelece quase nenhum diálogo com as concepções de saúde e 

desenvolvimento motor.  

Ainda, com relação à Educação Física e a BNCC, Neira (2018) 

aponta que, ao problematizar o texto, nota-se que a mesma não buscou 

dialogar com o estágio de conhecimento atual sobre o ensino desse 

componente em todas as suas abordagens possíveis e em um contexto 

que se busca compreender as práticas corporais como artefatos da cultura 

impregnados pelos marcadores das diferenças. 

Além da ideia de Educação Física impressa na BNCC, também se 

faz necessário observar a presença, ou ausência, das referências a 

respeito das tecnologias de informação e comunicação29, sendo esse, tema 

de relevância para o estudo tendo em vista que trata das narrativas 

midiáticas. 

O termo em questão, a princípio, parece estar bem localizado no 

texto da BNCC, ao passo que aparece no item 5 (cinco) das competências 

gerais da base: 

      

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 
informação e comunicação30 de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

                                                           
29  Ou tecnologias digitais de informação e comunicação - termo utilizado na Base 

Nacional Comum Curricular. 
30  Grifo nosso. 
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escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 
(BRASIL, 2017, p. 9) 

      

E no item 6 (seis) das competências específicas de linguagens para 

o ensino fundamental: 

      

Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e 
comunicação31 de forma crítica, significativa, reflexiva e ética 
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares), para se 
comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos 
autorais e coletivos. (BRASIL, 2017, p. 63) 

      

A primeira impressão é a de que se valoriza a utilização, o processo 

de criação por meio da mídia e para a mídia, bem como o pensamento 

crítico a respeito das tecnologias de informação e comunicação. No 

entanto, esse uso, esbarra nos limites de aprendizagens impostos pela 

base a partir do momento que definem as aprendizagens essenciais para 

todos os alunos do ensino fundamental, restringindo assim, as 

possibilidades pedagógicas quanto as mídias dentro da escola. 

Ao longo do texto sobre as considerações gerais da BNCC para o 

ensino fundamental, o termo é superficialmente citado, bem como, também 

aparecem menções a mídia. Eles são citados como parte de um conjunto, 

envolvendo o contexto familiar, social e cultural, responsável por estimular 

a curiosidade das crianças e jovens, e além disso, ampliar a compreensão 

de si mesmo e das relações possíveis para com o outro e com a natureza 

(BRASIL, 2017). 

A BNCC também admite que os elementos da cultura 

contemporânea fazem parte do cotidiano das crianças e jovens e interferem 

de maneira significativa na forma como eles se comportam, como pensam 

e como participam de maneira ativa desse processo de midiatização. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, 

 

Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem promovido 
mudanças sociais significativas nas sociedades 

                                                           
31  Grifo nosso. 
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contemporâneas. Em decorrência do avanço e da multiplicação 
das tecnologias de informação e comunicação e do crescente 
acesso a elas pela maior disponibilidade de computadores, 
telefones celulares, tablets e afins, os estudantes estão 
dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente como 
consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez mais como 
protagonistas da cultura digital, envolvendo-se diretamente em 
novas formas de interação multimidiática e multimodal e de 
atuação social em rede, que se realizam de modo cada vez mais 
ágil. (BRASIL, 2017, p. 59) 

 

Ao procurarmos o termo “tecnologia de informação e comunicação” 

na parte referente à Educação Física, não foi encontrado menção alguma, 

mesmo tratando-se de um elemento com grande potencial criativo para a 

Educação Física escolar. 

Logo, foi pesquisado o termo “mídia” dentro do texto referente a 

disciplina supracitada e então constatou-se que o documento aponta para 

a consideração das produções midiáticas e o que é disseminado por ela.  

O item 4 (quatro) das competências específicas de educação física 

para o ensino fundamental, está posto da seguinte maneira: 

 

Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, 
beleza e estética corporal, analisando, criticamente, os modelos 
disseminados na mídia32 e discutir posturas consumistas e 
preconceituosas. (BRASIL, 2017, p. 221) 

 

Além disso, também é possível localizar as indicações para 

utilização da mídia nas habilidades pretendidas para os alunos durante as 

aulas de Educação Física. 

A partir da leitura do trabalho Ferreira Júnior e Oliveira (2016), no 

qual investigaram a primeira e a segunda versão do documento - que, no 

momento da pesquisa em questão, estava aberto para contribuição pública 

- é possível perceber que mesmo com as sugestões de diversos pessoas 

interessadas em colaborar na construção do documento, a parte destinada 

ao debate mais incisivo da tecnologia na escola foi silenciado na versão 

final do documento, deixando-o frágil nesse aspecto. 

Este cenário, o documento apresenta à escola os entraves no 

tocante ao seu papel formador. É imprescindível que a escola assuma o 

                                                           
32  Grifo nosso. 
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compromisso de fomentar a reflexão, a análise crítica e o processo criativo, 

contribuindo para o desenvolvimento autônomo dos estudantes em relação 

a multiplicidade midiática. Além disso, é necessário que a escola 

compreenda e inclua as novas linguagens em sua proposta pedagógica, 

proporcionando a democratização das tecnologias e a conscientização da 

cultura digital e suas narrativas midiáticas. 

Na BNCC, a Educação Física está situada na área de linguagens, 

sendo contemplada, dessa maneira, com as competências relacionada a 

própria área de linguagens, além das competências específicas da 

Educação Física.  

Analisando a partir dos Estudos Culturais, dentre as onze 

competências específicas de Educação Física no Ensino Fundamental, foi 

identificado apenas uma competência relacionada a diversidade. A 

competência cinco diz “reconhecer as práticas corporais como elementos 

constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos”, (BRASIL, 2017, p. 

221). Os conhecimentos das práticas corporais são marcados por um 

conjunto de fatores relativos a identidade dos sujeitos, essas marcas 

podem se tornar responsáveis por diferenciar os sujeitos e fazer com que 

eles se sintam parte de determinados grupos. Então, é dada a relevância 

da contextualização das práticas corporais, em ambiente escolar, no 

tocante a produção de identidades, em busca da construção de um 

currículo cultural, de modo que possa confrontar com a universalização de 

uma cultura dominante que tenta a soberania em detrimento da diversidade 

cultural (NEIRA, 2011). 

A discussão da Base abarca os componentes curriculares da 

educação, direcionando os conteúdos e as dimensões do conhecimento, 

além de estabelecer as habilidades essenciais no que diz respeito a 

aprendizagem dos sujeitos. Tal imposição é criticada por Neira (2018), pois 

não é possível determinar o que é essencial para o outro saber, ainda mais 

em um país continental tão diversificado como o Brasil.  

As competências específicas do componente são objetivas e o 

documento sugere que essas competências podem ser alcançadas através 

das habilidades propostas pelo próprio documento. Porém, essa opção de 
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currículo baseado em habilidades e competências preestabelecidas, limita 

as possibilidades pedagógicas dos professores o que afeta diretamente o 

processo de formação dos alunos. Além de demonstrarem responder a 

uma demanda de mercado, em busca de trabalhadores polivalentes e 

acríticos. 

Esse objetivo, pode ser constatado ao observar que as habilidades 

estabelecidas para a Educação Física, na BNCC, dão prioridade as ações 

relacionadas ao cognitivo como formular, explicar, discutir, diferenciar, 

identificar, dando maior ênfase em experimentar e fruir. Tal atitude, 

pautadas em ações diretamente relacionadas ao saber fazer, é sinal de 

uma intenção meramente mercadológica quando destacam a 

aprendizagem esperada baseada em uma visão instrumental que 

caracteriza objetivos inerentes ao preenchimento de vagas de trabalho de 

nível médio, preocupados, apenas, com a resolução de problemas e na 

adaptabilidade dos sujeitos (NEIRA, 2018). 

No sentindo estrutural da BNCC, para esta pesquisa, se faz 

necessário compreender os elementos que compõe a parte referente à 

Educação Física a partir das próprias definições apontadas por ela. 

Com relação aos conteúdos que devem ser ensinados, o documento 

propõe seis classificações de práticas corporais, denominadas unidades 

temáticas e postas como: esportes; brincadeiras e jogos; lutas; dança; 

práticas corporais de aventura e ginástica. 

As unidades temáticas propostas, compreendem, segundo a BNCC, 

tudo o que precisa ser ensinado nas aulas de Educação Física para o 

ensino fundamental I e II. Um fator a se destacar é que as unidades 

temáticas não estão distribuídas por todos os anos do ensino fundamental, 

as lutas, por exemplo, iniciam-se no 3º ano e estendem-se até o 9º ano, as 

brincadeiras e jogos vão do 1º ano ao 7º ano, as práticas corporais de 

aventuras estendem-se do 6º ano ao 9º ano e as ginásticas, bem como os 

esportes e as danças, perpassam por todos os anos do ensino 

fundamental. É importante destacar que nas versões preliminares da Base, 

haviam outras duas unidades temáticas que foram retiradas da versão final: 

práticas corporais alternativas e exercícios físicos. 
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Neste mesmo documento são estabelecidas oito “dimensões do 

conhecimento”, que buscam dar conta das especificidades da Educação 

Física, direcionam o professor para a organização e ensino das unidades 

temáticas e que possibilitam a problematização dessas práticas como 

saberes escolares. São elas: Experimentação, Uso e apropriação, Fruição, 

Reflexão sobre a ação, Construção de valores, Análise, Compreensão e 

Protagonismo comunitário.  

Tais dimensões diferem e ampliam uma tradição recente na área de 

Educação Física em trabalhar a cultura de movimento na escola a partir de 

dimensões do conteúdo, que segundo Darido e Rangel (2005) 

compreende-se na dimensão conceitual, “o que se deve saber?”; dimensão 

procedimental, “o que se deve saber fazer?”; e dimensão atitudinal, “como 

se deve ser?”. 

As dimensões do conhecimento da Educação Física propostas pela 

BNCC, se bem analisadas, é possível identificar, em certa medida, algumas 

aproximações com as dimensões do conteúdo supracitadas, porém, a 

proposta atual, oferece mais possibilidades no que se refere ao fazer 

pedagógico, ao passo que se tratam de oito dimensões, antes representada 

por apenas três.  

Trabalhar as unidades temáticas dentro dessas dimensões é 

importante para que se consiga dar profundidade ao ensino da Educação 

Física na escola, além disso, a mesma proporciona aos professores, 

orientação para seu planejamento pedagógico. 

Além disso, a Base destaca que 

 

não há nenhuma hierarquia entre essas dimensões, tampouco 
uma ordem necessária para o desenvolvimento do trabalho no 
âmbito didático. Cada uma delas exige diferentes abordagens e 
graus de complexidade para que se tornem relevantes e 
significativas. (BRASIL, 2017, p. 220). 

 

A primeira das dimensões apresentadas é a “experimentação” e de 

acordo com a BNCC  

 
refere-se à dimensão do conhecimento que se origina pela 
vivência das práticas corporais, pelo envolvimento corporal na 
realização das mesmas. São conhecimentos que não podem ser 
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acessados sem passar pela vivência corporal, sem que sejam 
efetivamente experimentados. Trata-se de uma possibilidade 
única de apreender as manifestações culturais tematizadas pela 
Educação Física e do estudante se perceber como sujeito “de 
carne e osso. (BRASIL, 2017, p. 218). 

 

Ao fazer uma relação com as dimensões do conteúdo da Educação 

Física, é possível perceber aproximação existente entre a dimensão do 

conhecimento em questão com a dimensão procedimental do conteúdo que 

é caracterizada por experienciar e aprender fundamentos básicos dos 

conteúdos da Educação Física (DARIDO E RANGEL, 2005), no caso do 

documento atual, conhecido como unidades temáticas da Educação Física. 

Nota-se então que, tanto a experimentação proposta na BNCC (BRASIL, 

2017) quanto a dimensão procedimental (DARIDO E RANGEL, 2005), 

objetivam a aprendizagem por meio da vivência das diversas 

manifestações da cultura de movimento, que circundam a Educação Física 

escolar. 

A BNCC também nos apresenta a dimensão chamada de “uso e 

apropriação” que  

 
refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante ter 
condições de realizar de forma autônoma uma determinada 
prática corporal. Trata-se do mesmo tipo de conhecimento 
gerado pela experimentação (saber fazer), mas dele se 
diferencia por possibilitar ao estudante a competência 
necessária para potencializar o seu envolvimento com práticas 
corporais no lazer ou para a saúde. (BRASIL, 2017, p. 218). 

 

Desta forma, o aluno pode pensar sobre o que vai fazer e construir 

novas maneiras para alcançar a resolução do problema. E ainda, fazendo 

aproximações com o que diz Darido e Rangel (2005), refletir sobre as ações 

futuras, é semelhante ao conhecimento da ação que “acontece um pouco 

antes de o professor iniciar sua aula e é um momento em que reflete sobre 

as possibilidades humanas e materiais que possui” (2005, p. 105). 

“Fruição” é mais uma dimensão do conhecimento proposta na BNCC 

e é explicada no documento da seguinte maneira:  

 
implica a apreciação estética das experiências sensíveis 
geradas pelas vivências corporais, bem como das diferentes 
práticas corporais oriundas das mais diversas épocas, lugares e 
grupos. Essa dimensão está vinculada com a apropriação de um 
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conjunto de conhecimentos que permita ao estudante desfrutar 
da realização de uma determinada prática corporal e/ou apreciar 
essa e outras tantas quando realizadas por outros. (BRASIL, 
2017, p. 218 e 2019). 

 

Apesar de não ser um termo muito utilizado no campo da Educação 

Física, fruição é a dimensão do conhecimento, que talvez, mais se 

aproxime dos objetivos deste trabalho, pois nada mais é, que a apreciação 

estética de algo. Apreciação, é a terminologia mais encontrada nos 

trabalhos de Educação Física, e normalmente, estará diretamente 

relacionada a apreciação midiática ou apreciação do espetáculo esportivo. 

Os princípios estéticos de fruição, além de contribuir para que o 

aluno se expresse, desperte a curiosidade e desenvolva a criatividade, 

também é necessário no momento político, social e principalmente 

econômico que nosso país está vivendo. O desenvolvimento da 

subjetividade e aprimoramento da capacidade criativa é cada vez mais 

desejada, uma vez que, é por meio delas que o sujeito tem a possibilidade 

de criar e recriar. A fruição é um legado dessa proposta curricular mais 

culturalista, possibilitando aos alunos a apreciação, não somente no 

ambiente real, como também a apreciação estética e crítica de filmes, 

vídeos, programas relacionados as questões pertencentes a cultura de 

movimento. 

O documento também propõe a dimensão de conhecimento 

denominada “reflexão sobre a ação”. Esta dimensão, por sua vez  

 
refere-se aos conhecimentos originados na observação e na 
análise das próprias vivências corporais e daquelas realizadas 
por outros. Vai além da reflexão espontânea, gerada em toda 
experiência corporal. Trata-se de um ato intencional, orientado a 
formular e empregar estratégias de observação e análise para: 
(a) resolver desafios peculiares à prática realizada; (b) 
apreender novas modalidades; e (c) adequar as práticas aos 
interesses e às possibilidades próprios e aos das pessoas com 
quem compartilha a sua realização. (BRASIL, 2017, p. 2019). 

 

Sobre reflexão sobre a ação, Darido e Rangel (2005), também nos 

apresentam similaridades quando expõe que “imediatamente após a aula 

(e durante um certo tempo depois), o professor passa a refletir sobre os 

acontecimentos da mesma, como tomou decisões, quais poderiam ser 
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diferentes, o que faltou para que a mesma fosse melhor, enfim, o que deu 

certo ou errado” (DARIDO E RANGEL, 2005, p. 105). Deste modo, a 

situação descrita, implica em refletir sobre as próprias ações tomadas ou a 

partir da ação do outro, a fim de adquirir conhecimento para resolver novos 

problemas, aprender novas coisas e ajustar a prática aos interesses ou 

possibilidades de si ou do grupo. 

Construção de valores também é uma das dimensões do 

conhecimento da base, e está vinculado 

 
aos conhecimentos originados em discussões e vivências no 
contexto da tematização das práticas corporais, que possibilitam 
a aprendizagem de valores e normas voltadas ao exercício da 
cidadania em prol de uma sociedade democrática. A produção e 
partilha de atitudes, normas e valores (positivos e negativos) são 
inerentes a qualquer processo de socialização. (BRASIL, 2017, 
p. 2019). 

 

Na dimensão do conteúdo, construção de valores se daria na 

dimensão atitudinal do ensino da Educação Física, com o respeito as 

regras e respeito com o outro, solidariedade, companheirismo, entre outros 

valores que podem ter tematizados na escola e que possibilitam aos alunos 

a reflexão a respeito do seu próprio modo de agir (DARIDO E RANGEL, 

2005). 

Outra dimensão sugerida na base é a “análise”, que está relacionada 

com dimensão conceitual do conteúdo. De acordo com o próprio 

documento, a dimensão da análise  

 
está associada aos conceitos necessários para entender as 
características e o funcionamento das práticas corporais (saber 
sobre). Essa dimensão reúne conhecimentos como a 
classificação dos esportes, os sistemas táticos de uma 
modalidade, o efeito de determinado exercício físico no 
desenvolvimento de uma capacidade física, entre outros. 
(BRASIL, 2017, p. 2019). 

 

A análise, dimensão do conhecimento da BNCC, bem como a 

dimensão conceitual, fundamentam-se no conhecimento e nos conceitos, 

propriamente ditos, para compreender algum conteúdo. Corroborando com 

essa afirmação, Marante e Santos (2008, p.72) explicam que “para a 

obtenção do conhecimento em qualquer área é necessário possuir 
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informações acerca daquele assunto, estas informações constituem os 

fatos ou dados”. 

Dentro do referido documento, também existe a dimensão do 

conhecimento, “compreensão”, diretamente relacionada a anterior ao 

passo que também está associada ao conhecimento conceitual, exceto 

pelo fato de referir-se “ao esclarecimento do processo de inserção das 

práticas corporais no contexto sociocultural, reunindo saberes que 

possibilitam compreender o lugar das práticas corporais no mundo” 

(BRASIL, 2017, p. 2019). Em outras palavras, a “compreensão” está 

relacionada a assuntos que possibilitam aos alunos a interpretação das 

práticas corporais, nos aspectos estéticos e éticos, para a sociedade e para 

o período histórico em que elas foram criadas e recriadas. A apropriação 

desses conhecimentos pode explicar, até mesmo, o porquê que algumas 

práticas esportivas têm maior visibilidade midiática quando praticadas por 

homens do que quando praticadas por mulheres, como é o caso da Copa 

do Mundo de Futebol, que provoca maior comoção social quando se trata 

da competição masculina. 

E por último e não menos importante, o “protagonismo comunitário” 

que se refere às  

 
atitudes/ações e conhecimentos necessários para os estudantes 
participarem de forma confiante e autoral em decisões e ações 
orientadas a democratizar o acesso das pessoas às práticas 
corporais, tomando como referência valores favoráveis à 
convivência social. (BRASIL, 2017, p. 2019) 

 

Dessa forma, é possível observar que esta dimensão prioriza a 

autonomia dos alunos diante de ações, e também, decisões referentes as 

práticas corporais e seu acesso à comunidade escolar. Ainda, de acordo 

com o documento, essa dimensão do conhecimento 

 
Contempla a reflexão sobre as possibilidades que eles e a 
comunidade têm (ou não) de acessar uma determinada prática 
no lugar em que moram, os recursos disponíveis (públicos e 
privados) para tal, os agentes envolvidos nessa configuração, 
entre outros, bem como as iniciativas que se dirigem para 
ambientes além da sala de aula, orientadas a interferir no 
contexto em busca da materialização dos direitos sociais 
vinculados a esse universo. (BRASIL, 2017, p. 2019) 
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 A exemplo disso, os alunos podem promover a prática esportiva a 

comunidade escolar através de organizações de torneios, que envolvam os 

funcionários da escola, bem como os pais dos alunos, a fim de proporcionar 

a experiência e esportiva e a interação social. 

A partir da mediação do professor, dentro do processo educativo e 

reflexivo, a Educação Física pode proporcionar a autonomia e a criticidade 

dos alunos frente a cultura de movimento e frente a comunidade em que 

estão inseridos. 

Conforme citado anteriormente, a BNCC propõe as habilidades, 

como sendo aprendizagens previstas em cada objeto de conhecimento 

(temática da aula) e que são consideradas essenciais para os alunos, ou 

seja, são os objetivos de aprendizagem pretendidos em cada aula. Essas 

habilidades são apresentadas a partir de verbos, no entanto, alguns desses 

verbos se referem a estratégias de ensino e não a objetivos de 

aprendizagem, como por exemplo: divulgar e discutir, o que pode ocasionar 

diferentes interpretações e direcionamentos da prática pedagógica.  

A ação “experimentar” é o mais utilizado dentro das habilidades, no 

entanto, também se refere a uma das oito dimensões do conhecimento 

propostas pelo documento sendo definida como “vivência das práticas 

corporais” (BRASIL, 2017, p. 218). Dessa forma, pode-se compreender que 

“experimentar” é posto no sentido de experimentar algo pela primeira vez, 

algo desconhecido para o sujeito até então. Outro verbo também muito 

presente dentro das habilidades é o “fruir”, este, igualmente ao anterior, é 

colocado como uma das dimensões do conhecimento e é caracterizado 

como “apreciação estética das experiências sensíveis” (BRASIL, 2017, p. 

218), geradas pelas vivências das práticas corporais. Esta habilidade 

implica mais em aprendizagem do que no ato de “experimentar”, muitas 

vezes despretensiosamente, algo pela primeira vez. 

Esses dois verbos juntos, são predominantes dentro das habilidades 

propostas pela BNCC e estão presentes em todos os anos escolares e em 

quase todas unidades temáticas, exceto nos objetos de conhecimentos de 

esportes do 8º e 9º ano. 
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Além de “experimentar” e “fruir”, “identificar, utilizar e valorizar, são 

citados com significativa incidência dentro das habilidades propostas na 

base, já os demais, aproximadamente 20 verbos, aparecem pouquíssimas 

vezes, contribuindo para que eles possam ser esquecidos no planejamento 

didático-pedagógico dos professores de Educação Física, ao longo do 

tempo. É importante frisar também, a necessidade do cuidado ao 

determinar algumas habilidades/objetivos de aprendizagem na Educação 

Física, pois nem todos os verbos dão conta das singularidades deste 

componente curricular, cujas especificidades são repletas de subjetividade, 

sentidos e significados, não podendo assim, serem quantificadas. Há muito 

mais aprendizagens envolvidas durante as vivências das práticas corporais 

do que apenas regras ou tática, a construção dos valores essenciais para 

se viver em sociedade é uma delas.  

A seguir, será possível observar a articulação realizada entre as 

orientações pedagógicas propostas pela BNCC e a amostra do programa 

Esporte Espetacular.  

      

3.2. APROXIMAÇÕES ENTRE AS NARRATIVAS MIDIÁTICAS DO 

ESPORTE ESPETACULAR E A BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR 

      

A fim de estabelecer as relações necessárias para aproximar as 

narrativas midiáticas produzidas pelo Esporte Espetacular às orientações 

pedagógicas de ensino situadas na BNCC, foi realizado o mapeamento33 

do programa durante o período de 4 meses, que se estendeu de novembro 

de 2017 a fevereiro de 2018, e permitiu o registro de 354 reportagens com 

conteúdos diversos, em sua maioria, relacionadas a cultura de movimento. 

As reportagens foram organizadas com informações por dia de 

transmissão, considerando a sua duração, a prática corporal evidenciada e 

a síntese da matéria. No que se refere a Base Nacional Comum Curricular, 

na mesma tabela, após análise do conteúdo presente em cada narrativa, 

                                                           
33  Esse mapeamento pode ser visto no apêndice deste trabalho (p.119). 



P á g i n a  | 86 

 

foi feita a aproximação com o documento considerando as unidades 

temáticas e as dimensões do conhecimento propostas no bloco referente 

ao ensino da Educação Física escolar no nível fundamental. 

A categorização das reportagens se deu a partir da perspectiva da 

autora no momento de observação do vídeo, como pesquisadora e 

professora da rede pública de ensino, levando em consideração, 

principalmente, todas as orientações postas na Base Nacional no tocante 

aos pontos relevantes para a pesquisa, a saber: unidades temáticas e 

dimensões do conhecimento. Este exercício, apesar de transparecer 

isolamento de análise é também muito próximo do que os diversos 

professores da Educação Básica fazem ao se relacionar com os 

documentos oficiais de políticas curriculares, como a BNCC. De fato, ao 

fazer uso e buscar operacionalizar as sugestões do documento, 

professores buscam acionar seus saberes e experiências dialogando com 

um repertório que muitas vezes também passa pelas narrativas midiáticas. 

Conforme é possível verificar através do tópico anterior, existe uma 

caracterização no documento, que possibilita entender as compreensões 

da BNCC ao dar relevo a cada um dos pontos abordados aqui. Assim, o 

documento oferece subsídios para categorizar ou não categorizar as 

reportagens em determinada unidade temática e dimensão do 

conhecimento. 

As reportagens exemplificadas nesta análise foram colhidas em um 

período aleatório dentro da coleta de dados que compõe um total de 

reportagens (354) que constituem os 17 programas analisados. 

Após o processo de categorização, foi realizado a tabulação das 

respostas obtidas, que constam no apêndice, com o objetivo de sintetizar 

os dados referentes aos valores consideráveis, além de facilitar a análise, 

conforme pode ser observado nos tópicos a seguir. 

      

3.2.1. As unidades temáticas: da Base Nacional Comum Curricular 

ao programa Esporte Espetacular 

      



P á g i n a  | 87 

 

A tipologia da classificação dada às práticas corporais pela Base 

Nacional Comum Curricular e denominada de unidades temáticas pelo 

documento, segue a abordagem culturalista já conhecida pelos professores 

de Educação Física, são eles: Brincadeiras e jogos; Esportes; Lutas; 

Danças; Ginásticas; Práticas corporais de aventura. 

No programa Esporte Espetacular, caracterizado pela 

espetacularização esportiva, não é surpresa que os esportes 

(considerando a classificação da BNCC) seja a temática que ocupa lugar 

de destaque nas programações, sendo essa, abordada com maior 

frequência. A partir da análise realizada por meio dessa pesquisa, é 

possível constatar tal informação. 

O quantitativo referente ao número de reportagens total analisadas 

e o número de matérias que exibem as unidades temáticas, pode ser 

verificado na tabela 1, a seguir: 

 

Tabela 1 - dados quantitativos referentes as unidades temáticas 

 
Fonte: criado pela autora 

 

Conforme a tabela 1, 17 programas foram analisados, contabilizando 

um total de 354 reportagens. Após classificar essas reportagens, 

obedecendo a definição de unidades temáticas presente da BNCC, foi 

obtido o resultado de 279 reportagens tematizando os esportes, 1 matéria 

sobre dança, 28 matérias sobre lutas, apenas 3 abordaram as brincadeiras 



P á g i n a  | 88 

 

e jogos, outras 3 tinham relação com as ginásticas, as práticas corporais 

de aventura estavam presentes em 33 narrativas e, por fim, 14 reportagens 

não se aplicaram (NA) em nenhuma das unidades por não tratarem, em 

específico, de nenhuma prática corporal. 

Apesar do elevado número de reportagens registradas durante o 

período de 4 meses de observação do programa, nos quais, mais da 

metade, precisamente 279, foram dedicadas a representação de algum 

esporte (tomando como base a definição da BNCC), não houve diversidade 

de práticas corporais, faltando inclusive, esportes tradicionais no Brasil, e 

sobretudo nas escolas, como o vôlei e o handebol. 

Enfatiza-se que, ao acompanhar a programação do Esporte 

Espetacular, fica evidente que quase todas as práticas corporais são 

chamadas de esporte, destacando assim, sua classificação secundária no 

que diz respeito ao esporte formal, institucionalizado em federações e 

passível de espetacularização pela televisão (BETTI, 1998). Cito como 

exemplo, as ginásticas e as lutas que também podem ser denominadas 

esporte, no sentido de possuírem provas competitivas (BRACHT, 2009). No 

entanto, para esta análise, é considerado apenas a classificação primária 

das práticas corporais e utilizadas na Base Nacional. 

Além dessa classificação generalista, alguns esportes como a 

capoeira, mountain bike, motocross, xadrez, skate, provas de força e até 

mesmo o automobilismo, por vezes, necessitam de legitimação no 

desporto, além de sofrerem questionamentos sobre se encaixar ou não na 

categoria esporte. No entanto, tais modalidades são exibidas na mídia 

esportiva como tal. Araújo (2011) faz considerações semelhantes ao 

mapear as práticas corporais representadas na mídia televisiva e sua 

hipótese para a exibição de práticas corporais não legitimadas como 

esporte é a “descentralização do óbvio como forma de variar os horizontes 

de prazeres” (p. 8). 

Betti (2001), aponta como as características do esporte espetáculo, 

ou seja, o esporte da mídia, e até os dias atuais, pôde-se estabelecer as 

mesmas relações ao observar as reportagens do Esporte Espetacular: 

ênfase na “falação esportiva”, monocultura esportiva, sobrevalorização da 
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forma em relação ao conteúdo, superficialidade e prevalência dos 

interesses econômicos. 

No que diz respeito a falação esportiva (ECO, 1984), é possível 

identificar reportagens que atualizam o telespectador sobre quem ganhou, 

novos contratos, relata as partidas, jogadas, campeonatos, melhores 

momentos, polêmicas, além disso fala sobre a vida pessoal dos atletas e 

até elege ídolos ou gênios do esporte (BETTI, 2001), como é possível ver 

na reportagem representada na imagem 2 e na imagem 3, a seguir: 

 

Imagem 2 - Nadja Comaneci homenageada pelo Esporte Espetacular 

 
Fonte: Transmissão do “Esporte Espetacular” veiculado no dia 31 de dezembro de 

2017 

 
Imagem 3 - Heroína da ginástica mundial 

 
Fonte: Transmissão do “Esporte Espetacular” veiculado no dia 31 de dezembro de 

2017 
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As imagens 2 e 3 são parte da reportagem a respeito da trajetória da 

ginasta Nadja Comaneci, ganhadora da primeira “nota 10” da história da 

ginástica, em 1976, no Canadá. No conteúdo da narrativa é possível ver 

registros antigos e raros que mostram seu treinamento quando criança e o 

quanto esse processo envolveu rigor e dedicação. Nessa trajetória de 

conquistas, Nadja sagrou-se grande campeã na ginástica e entrou para a 

história do esporte sendo vista como gênia em sua modalidade. 

Em relação a monocultura esportiva, têm-se a ênfase no futebol. O 

destaque dado a essa prática esportiva, pode ser confirmado através da 

imagem 4, abaixo: 

      

Imagem 4 - hegemonia futebolística 

 
Fonte: Transmissão do “Esporte Espetacular” veiculado no dia 21 de janeiro de 

2018 

      

Na imagem 4, fica evidente que, das 9 reportagens que aparecem, 

7 falam sobre futebol. Apesar de ser um recorte da programação referente 

a um dia de Esporte Espetacular, a partir de uma visão geral, é possível 

constatar que a proporção se repete. 

Com o passar dos anos, o futebol destacou-se ainda mais, indo 

desde reportagens em jornais esportivos, até transmissões dos 

campeonatos, ocupando horário nobre da televisão brasileira, aos 

domingos à tarde e nas quartas-feiras a noite. Betti aponta que uma 

possível justificativa para isso é a relação de custo-benefício que as 

empresas têm feito com a modalidade no tocante a publicidade (2001). São 

aspectos sociais e econômicos, o futebol “é um esporte que movimenta 
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grandes massas de torcedores, consumidores, praticantes, simpatizantes 

e com isso gera lucros que vem de todas as partes” (AZEVEDO, QUATRIN, 

2011, p. 4). 

Já relativo a sobrevalorização da forma em relação ao conteúdo, é 

outra característica comum no telespetáculo esportivo, ocorrendo com mais 

ênfase nas plataformas que fazem uso de narrativas audiovisuais, a partir 

dos avanços tecnológicos, com o uso de recursos digitais, combinando 

sons e imagens, privilegiando assim a linguagem audiovisual com imagens 

ricas em detalhes, imagens virtuais e recursos gráficos (BETTI, 2001). 

Essas características podem ser observadas na imagem 5: 

      

Imagem 5 - apresentação digital do basquete 3x3 

 
Fonte: Transmissão do “Esporte Espetacular” veiculado no dia 04 de fevereiro de 

2018 

      

Dessa maneira, o poder da linguagem audiovisual é maximizado e o 

esporte passa a ser apresentado de diferentes maneiras, cada vez mais 

atrativo e significativo no processo de espetacularização. 

No que concerne a superficialidade, de acordo com Betti (2001, p. 2) 

as “próprias características das mídias impõem” a começar pelo fato de ser, 

a cultura da mídia, breve e momentânea. Betti ainda sugere que, 

antigamente, essa superficialidade se dava em decorrência da interação 

entre os meios de comunicação, por exemplo: se uma matéria era 
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transmitida rapidamente na televisão, o telespectador procuraria por 

informações aprofundadas no jornalismo investigativo (2001). 

No entanto, acredito que nos dias atuais, essa superficialidade se dê 

por causa da urgência em divulgar o máximo de notícias possíveis em um 

único canal de informação, julgando umas, mais relevantes que outras, ou 

que despertam mais interesse do público. 

Algumas questões no esporte como violência, doping, assédio, 

questões de gênero e sexualidade, precisam de destaque, conscientização 

e explicações plausíveis, quando necessário, para que os consumidores 

dessas narrativas compreendam as circunstâncias e a importância desses 

debates. 

Na imagem 6, fica perceptível a superficialidade com que a violência 

presente na imagem foi tratada. Em 49 segundos, o confronto foi narrado 

como sendo resultado dos “nervos à flor da pele” dos pilotos, deixando 

assim, a partir do discurso, a sensação de que é algo normal e tudo bem 

se aconteceu. 

      

Imagem 6 - violência entre pilotos 

 
Fonte: Transmissão do “Esporte Espetacular” veiculado no dia 17 de dezembro de 

2017 
      

Se parar para imaginarmos que entre o público que assiste o Esporte 

Espetacular no final da manhã do domingo, pode haver crianças e jovens, 

nem que sejam aqueles fãs do futebol aguardando pelas atualizações do 
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time do coração, fortalece a importância de não passar tão rapidamente por 

reportagens como essa. A violência no esporte vem sendo combatida, e 

não se pode considerar apenas a violência no futebol. Se, na perspectiva 

da reportagem, a agressão pareceu comum, em uma perspectiva 

educacional o professor entraria em ação para mediar essa interpretação. 

E por fim, a prevalência dos interesses econômicos. Segundo Betti, 

a mídia, “em última instância, atende a interesses econômicos” (2001, p. 

2), enaltecendo os lucrativos índices de audiência e oferecendo ao público, 

um produto que eles acreditam ser, o que esse público quer ver, gerando 

assim, um círculo vicioso. “Novidades aparecem, mas sempre sobre os 

mesmos temas e sob as mesmas formas” (2001, p. 2). 

Todas essas características da espetacularização esportiva, são 

passíveis de problematizações em sala de aula. Entende-se que a 

compreensão dos contextos que permeiam o esporte da mídia, bem como 

a noção da pedagogia esportiva, colabora para ampliar o pensamento 

crítico dos alunos sobre esse esporte midiatizado. No entanto, a BNCC, 

embora assuma que os artefatos da cultura fazem parte do dia a dia dos 

sujeitos e significam as formas de pensar e agir, não menciona a 

espetacularização esportiva em seu texto, mesmo sendo um debate antigo 

no âmbito da Educação Física escolar. 

Sendo assim, é constatado que nesse aspecto, o documento não 

está alinhado com as perspectivas pedagógicas dessa área de 

conhecimento. 

No que diz respeito aos conteúdos comuns a Educação Física, na 

maioria das vezes, por meio do esporte, o interesse econômico pode ser 

identificado na visibilidade das marcas aliada às transmissões esportivas, 

estampada nas camisas dos atletas e até mesmo nos intervalos do Esporte 

Espetacular, pensados para atrair o público que gosta de esportes. 

Os diversos sentidos e significados atribuídos ao que conhecemos 

hoje como esporte foram sendo constituídos ao longo da história conforme 

a sociedade e seus contextos, sejam eles, sociais, econômicos, culturais 

ou políticos. Segundo Bracht (2009), o esporte pode ser considerado uma 
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prática corporal especificamente competitiva. Sobre essa questão, o autor 

afirma que 

      

No seu desenvolvimento, o esporte assumiu características 
básicas, tais como: competição, rendimento físico-técnico, 
recordes, racionalização e cientificização do treinamento. 
Apresentando essas características, o fenômeno esportivo 
“tomou como de assalto o mundo da cultura corporal de 
movimento, tornando-se sua expressão hegemônica, ou seja, a 
cultura corporal de movimento esportivizou-se (BRACHT, 2009, 
p.15). 

      

Além disso, o esporte evoluiu ao decorrer dos anos e passou a ser 

diferenciado a partir de suas características centrais, podendo ser 

classificado em esporte de alto rendimento ou espetáculo e enquanto 

atividade de lazer (BRACHT, 2009). No contexto escolar, o esporte é 

compreendido enquanto fenômeno cultural, dessa forma, estabelecer 

críticas ao esporte de alto rendimento na tentativa de pedagogiza-lo 

possibilita ao aluno também um olhar crítico em relação ao tema (BRACHT, 

1992). Não diz respeito a negar o esporte dentro da escola, mas sim, trata-

lo de maneira pedagógica. 

Em meio aos esportes representados, fator que nos chamou mais 

atenção, antes mesmo de dar início ao mapeamento, foi a hegemonia 

futebolística. Essa preeminência também pode ser constatada, em maioria, 

no cotidiano da Educação Física nas escolas brasileiras, conforme aponta 

Ayoub ao afirmar que as aulas de Educação Física escolar “tem sido 

sinônimo de aula de esporte. Mais ainda: sinônimo de “jogar bola”” (2007, 

p.81). O esporte institucionalizado, sobretudo o futebol, é enfatizado com 

frequência pela mídia e seus conteúdos, com destaque para as narrativas 

televisivas, nesse sentido, o esporte tematizado nas aulas de Educação 

Física também recebe influência midiática (BETTI, 2002).  

Em contrapartida, o assunto “dança” quase não foi abordado pelo 

programa, com a incidência de 1 reportagem no período analisado. 

Coincidência ou não, a dança, embora seja conteúdo da Educação Física, 

dificilmente é contemplada no planejamento dos professores. Contudo, é 

importante que as aulas de Educação Física sejam contempladas com o 

ensino desse conteúdo, principalmente por tratar-se de uma atividade que 
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trabalha o sujeito de forma integral, além de proporcionar aos alunos o 

autoconhecimento, a liberdade de expressão, contribuindo assim para a 

experiência de viver enquanto cidadãos capazes de manifestar os próprios 

sentimentos e opiniões (BREGOLATO, 2006). 

Logo, questiona-se acerca da possibilidade de existir relação entre 

a predominância do esporte e do futebol nesses dois cenários, na televisão 

e na escola. Posto isso, é fortalecido a ideia de apropriar-se dos conteúdos 

midiáticos para compreender os anseios dos nossos alunos, bem como 

mediar prováveis conflitos e elucidar problemáticas. 

 

3.2.2. As dimensões do conhecimento: da BNCC ao programa 

Esporte Espetacular  

 

Como exposto anteriormente, a Base Nacional Comum Curricular 

sugere que as dimensões do conhecimento devem ser articuladas as 

unidades temáticas pelos professores, a fim da problematização das 

práticas relacionadas a esses saberes. 

Algumas narrativas midiáticas, podem auxiliar no desenvolvimento 

dessas questões no âmbito escolar ao passo que relacionam práticas 

corporais a temas sociais. A partir dessas possibilidades, foram 

estabelecidas aproximações entre as reportagens registradas com as 

dimensões do conhecimento enfatizados nessa pesquisa por possibilitarem 

problematizações por meio das narrativas midiáticas, especificamente, 

esportivas (fruição, construção de valores, compreensão e análise).  

A catalogação desses dados pode ser verificada na tabela 2, abaixo:  
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Tabela 2 - dados quantitativos referente as dimensões do conhecimento

 
Fonte: criado pela autora 

      

Conforme pode ser verificado na tabela 2, exemplos para todas as 

dimensões do conhecimento, destacadas nessa análise conforme afirmado 

anteriormente, foram encontrados na amostra de 354 reportagens. No que 

corresponde a quantidade de matérias selecionadas, das 354 reportagens, 

214 não se aplicavam (NA) a nenhuma caracterização proposta pela 

BNCC, restando 140 delas para classificação, que se deu da seguinte 

forma: 44 reportagens para fruição, 50 se relacionam a construção de 

valores, 35 com análise e 33 com compreensão. 

É importante ressaltar que, a partir da narrativa analisada, percebeu-

se que a mesma reportagem pode possibilitar debate com mais de uma 

dimensão do conhecimento. Dessa maneira, as dimensões em questão não 

são incomunicáveis. 

Os achados que se relacionam as dimensões do conhecimento são 

considerados relevantes, tendo em vista que, conforme já foi citado, o 

objetivo principal do programa não é estabelecer relações pedagógicas 

com temas esportivos, embora seja possível fazer as próprias relações, 

como professora da educação básica de ensino. Para exemplificar cada 

dimensão do conhecimento aliada as unidades temáticas e as narrativas 
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midiáticas aqui analisadas, se faz necessário estabelecer diálogos com 

cada uma delas. 

Características da dimensão do conhecimento intitulada de “fruição” 

foram identificadas em 44 reportagens. Essas reportagens se aproximam 

do que propõe a BNCC para a problematização do tema por se tratar de 

transmissões das competições propriamente ditas, possibilitando aos 

alunos a apreciação estética das experiências geradas pelas práticas 

corporais, apreciação das jogadas, estratégias, novas possibilidades e sua 

diversidade. 

Por meio da utilização das narrativas produzidas pelo programa 

Esporte Espetacular, os professores, podem encontrar formas de ir além e 

explorar práticas corporais inimagináveis no ambiente escolar, despertando 

as mais diversas sensações dos alunos por meio da fruição. 

A exemplo disso, tem-se o conteúdo/unidade temática “práticas 

corporais de aventura”, pouco explorado nas escolas, possivelmente, por 

falta de materiais, espaço adequado e recursos financeiros que poderiam 

contribuir levando os alunos até o espaço de vivência propício. Exemplos 

que podem subsidiar, de algum modo, essas aulas, estão presentes nas 

imagens 7 e 8. 

 

Imagem 7 - base jumping

 
Fonte: Transmissão do “Esporte Espetacular” veiculado no dia 05 de 

novembro de 2017 
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Imagem 8 - bicicross 

 
Fonte: Transmissão do “Esporte Espetacular” veiculado no dia 21 de 

janeiro de 2018 

      

É destacada as reportagens sobre o salto de base jumping e a 

competição de bicicross, que exibiram a prática do esporte a partir da 

perspectiva do atleta, com o uso de câmera GoPro presa no corpo do 

esportista, oportunizando a quem aprecia as imagens, viver a experiência 

e até mesmo sentir a sensação de vertigem, apreensão, além do aumento 

da adrenalina, em virtude do risco e do medo, provocado pela prática de 

um esporte radical.  

A partir da fruição, é possível estabelecer uma relação sensível entre 

o sujeito que aprecia e o objeto, originando assim a base de uma 

experiência estética, apontada por Araújo (2017) como maneira de pensar 

as relações com o mundo por meio do corpo sensível. Dessa forma, para 

além de ouvir os relatos dos alunos após a experiência vivida através da 

apreciação das narrativas, é importante que o professor busque 

compreender as relações estabelecidas entre os estudantes e o esporte 

em evidência no processo de fruição a fim de atingir a proposição estética 

na Educação Física escolar. 

A sensibilidade é considerada no sentido de poder oportunizar uma 

reorganização de saberes, por parte dos alunos, apoiada por uma 

construção coletiva no ambiente escolar. Fator esse, que a torna importante 
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quando considerada dentro do processo de ensino-aprendizagem, 

inclusive, quando se tratar de apreciação de narrativas. 

Segundo Araújo (2017) ponderar a apreciação do esporte 

espetáculo como possibilidade de aproximação com o esporte 

propriamente dito, pode se constituir em uma nova maneira de pensar a 

Educação Física na escola, bem como, pluralizar a percepção desse 

esporte para os alunos. 

Referindo-se a próxima dimensão do conhecimento observada, para 

se trabalhar com a “construção de valores”, proposta pela BNCC, foram 

encontradas 50 matérias. Essa dimensão do conhecimento foi a mais 

acionada na categorização e isso se justifica pelo fato da prática do esporte 

ter poder transformador na vida de muitas pessoas, além de possuir grande 

potencial socializador entre sujeitos de diferentes classes, raças, gêneros, 

entre outras diferenças que tornam o preconceito ainda muito latente na 

sociedade atual, fazendo com que os benefícios da prática esportiva sejam 

muito mais do que físicos, compreendendo também no “desenvolvimento 

das relações socioafetivas, a comunicabilidade, a sociabilidade, ajustando 

socialmente esse homem ao meio que vive” (BURITI, 2001, p.49). 

Questões semelhantes a essas, discutidas na dimensão “construção 

de valores”, como a diversidade e desigualdades, estão presentes nos 

debates de identidade na perspectiva dos Estudos Culturais. 

Dentro desse conceito, também se discute o papel dos meios de 

comunicação na constituição de identidade de classe, gênero, sexualidade, 

etnia, raça, cultura, dentre outros marcadores de diferenças.   

O Esporte Espetacular, como produto dos meios de comunicação, 

dá ênfase as transformações vividas pelos atletas e tudo o que eles 

conquistaram através do esporte, além disso, mostra como muitas pessoas 

conseguiram superar preconceitos, complexos, traumas, como o esporte 

possibilita a aprendizagem de valores, atitudes e normas direcionadas para 

o exercício da cidadania em benefício de uma sociedade democrática e 

igualitária.  
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Imagem 9 – futsal e agressão 

 
Fonte: Transmissão do “Esporte Espetacular” veiculado no dia 12 de 

novembro de 2017 

      

Na imagem 6 é possível ver a lamentável cena de agressão entre 

um atleta e o árbitro, em uma partida da Liga de Futsal nacional. Casos 

como esses, podem exemplificar potências pedagógicas para aulas sobre 

valores e atitudes no esporte.  

 Violência no esporte, seja ela dentro ou fora do campo de prática, é 

um assunto recorrente no país. A agressividade impulsionada pela emoção 

que o esporte provoca, culmina em inúmeras situações de desrespeito ao 

próximo quase todos os dias na televisão. Ética, respeito ao próximo, 

respeito as regras do jogo, também são questões que podem ser discutidas 

na escola a partir desta dimensão do conhecimento. 

Outro assunto discutido no esporte e que se encaixa, perfeitamente, 

nos debates gerados por meio da construção de valores, são as polêmicas 

de assédio e abuso no esporte.  

A imagem 7, expressão os cartazes divulgados para campanha “me 

too”, em português, “eu também” idealizado em prol do combate ao assédio 

sexual no esporte.  
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Imagem 10 – campanha “eu também” 

 
Fonte: Transmissão do “Esporte Espetacular” veiculado no dia 24 de 

dezembro de 2017 
      

Muitas vezes, o abuso ocorre e é omitido pelos próprios atletas, 

possivelmente, por medo de repressão social e vergonha. Essa questão é 

de grande relevância no espaço escolar por auxiliar as crianças e jovens a 

compreenderem situações de abuso, se protegerem e denunciarem. 

Mesmo a BNCC e os currículos não sejam culturalmente orientados, 

existe a possibilidade de aprofundamentos, ressignificações, ampliações, 

assim como problematização dos debates que se alinham com um currículo 

cultural. 

Os assuntos exemplificados nas imagens 9 e 10, que tratam 

respectivamente de violência no esporte e assédio/abuso no esporte 

apontam para ações pedagógicas orientadas culturalmente podendo ser 

desenvolvidas na tematização de qualquer prática corporal. A utilização das 

narrativas pode auxiliar para que os alunos compreendam as 

representações construídas a partir das situações narradas e reflitam 

criticamente a respeito do contexto em que os atores estão inseridos e 

como essas questões poderiam ser mediadas em situações cotidianas. 

Considerar o currículo cultural em situações como essas, possibilita 

um confronto entre as narrativas e a realidade dos alunos, abre espaço 
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para que eles externem e analisem os sentimentos e impressões pessoais 

que emergem desse confronto (NEIRA, 2018). 

As narrativas voltadas para explicação de jogadas, técnicas e táticas 

de jogo, bem como a classificação das práticas corporais e os efeitos de 

determinadas práticas para o desenvolvimento de capacidades físicas, por 

exemplo, também são frequentes na programação do Esporte Espetacular 

e podem auxiliar nas aulas de Educação Física contemplando a dimensão 

do conhecimento chamada de “análise”. 

Nas transmissões consideradas nessa pesquisa, foi possível 

apontar 35 matérias nas quais seriam possíveis seus usos para essa 

finalidade.  

Dentre elas, tem-se as reportagens a seguir, a primeira sobre as 

novas regras do judô, imagem 8, e a segunda, imagem 9, as melhores 

defesas da NBA34: 

      

Imagem 11 – judô 

 
Fonte: Transmissão do “Esporte Espetacular” veiculado no dia 19 de 

novembro de 2017 

 

 

 

 

                                                           
34  A National Basketball Association é a principal liga de basquetebol profissional da 
América do Norte.  
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Imagem 12 – basquete 

 
Fonte: Transmissão do “Esporte Espetacular” veiculado no dia 10 de 

dezembro de 2017 

      

Nas duas demonstrações, a potência pedagógica das narrativas se 

coloca na medida em que possibilita aos professores esclarecer questões 

técnicas e táticas, explicar as regras do esporte e a mecânica de 

determinados movimentos, possibilitando aos alunos, inclusive, aumento 

do repertório motor a partir da aprendizagem visual.  

Talvez, essa dimensão é a que possui maior tradição na Educação 

Física por se relacionar diretamente com o “fazer”. Além de possibilitar ao 

professor, esclarecer, por meio das narrativas, questões inerentes a 

sistemática das práticas corporais, as narrativas midiáticas, pautadas na 

dimensão de análise, podem oferecer aos alunos, formulação de 

estratégias, através das narrativas audiovisuais presentes nas realidades 

virtuais, para vivenciar jogos reais, imitando o virtual, o que amplia as 

possibilidades pedagógicas dos professores.  

Considera-se os games como estratégia de simulação, diferente dos 

demais, no sentido de proporcionar, aos jogadores “alunos”, múltiplas 

narrativas, permitindo que eles façam as próprias escolhas dentro das 

possibilidades de atuação oferecidas pelo jogo na realidade virtual. 

O jogo “cartola F.C.” é um fantasy game (LIMEIRA et al., 2019) que 

também exemplifica as contribuições da análise, proposta pela BNCC. Os 

jogadores do cartola, acompanham e analisam imagens de jogos 
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profissionais reais para determinar as melhores escolhas para pontuar no 

jogo virtual. 

Outra possibilidade, é a utilização dos games com sensor de 

movimento, que buscam combinar as narrativas audiovisuais exibidas pela 

tela com o corpo em movimento a partir da análise feita, em tempo real, 

pelo jogador. A abordagem dessas estratégias revela que os ambientes 

eletrônicos também imprimem suas próprias pedagogias, que apontam e 

traduzem as formar de ser dos sujeitos (LUCENA, 2014). 

A última dimensão do conhecimento utilizada na categorização 

dessa pesquisa e que poderia ser acionada a partir das narrativas 

presentes no Esporte Espetacular é a “compreensão”, caracterizada por 

discussões relativas ao processo de inserção das práticas corporais no 

contexto sociocultural em que estão postas, suas transformações ao longo 

do tempo e em como a sociedade interfere diretamente nessas mudanças.  

Por meio da compreensão também é possível abordar situações 

como uma muito recorrente na mídia televisiva, que é o fato de as 

categorias esportivas masculinas terem mais espaço, destaque e 

tratamento midiático do que os esportes praticados por mulheres. Para 

desencadear debates e processos de produção relacionados a isso, foram 

destacadas 33 matérias voltadas para as mudanças que aconteceram nos 

esportes, nas competições, ou nos próprios atletas com o passar dos anos, 

em decorrência de vários fatores.  

Os exemplos da imagem 10 e imagem 11 tratam do mesmo assunto 

e poderiam auxiliar os alunos a compreenderem as mudanças ocorridas no 

esporte no que diz respeito a gênero e sexualidade. Na primeira imagem, 

mulher transgênero jogadora de vôlei feminino enfrenta debates sobre 

poder ou não competir oficialmente por possuir capacidades físicas 

masculinas. E, logo em seguida, jovem transgênero atleta de natação 

masculina de Harvard, tem permissão para compor a equipe oficial da 

universidade e é o primeiro nadador universitário transexual dos EUA. 
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Imagem 13 – mulher transexual no vôlei 

 
Fonte: Transmissão do “Esporte Espetacular” veiculado no dia 04 de 

fevereiro de 2018 
      

Imagem 14 – homem transexual na natação 

 
Fonte: Transmissão do “Esporte Espetacular” veiculado no dia 04 de 

fevereiro de 2018 

      

Como já foi falando anteriormente, a BNCC, trata superficialmente 

das questões relacionadas a diversidade, o que conduzirá currículos tão 

fracos quanto ela, nessa perspectiva. 

As propostas da Base Nacional e as problematizações que emergem 

de questões sociais no ambiente escolar, por si só, talvez não consigam 

dar conta das questões de gênero e sexualidade. Desse modo, torna-se 

imprescindível que, para ampliar esse debate, sejam observados outros 
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artefatos culturais que funcionem, também, como produtores de 

conhecimentos e saberes, as narrativas midiáticas são exemplos disso. 

Partindo do ponto de vista dos Estudos Culturais, as representações 

de gênero e sexualidade presentes nas narrativas audiovisuais podem ser 

discutidas. Os textos esportivos midiatizados estão inseridos no âmbito da 

cultura de modo que atuam como mecanismos de representação, da 

mesma maneira que operam como constituintes de identidades. 

Segundo Neira e Nunes (2011), diante da imposição dos significados 

instituídos culturalmente, alguns artefatos culturais, bem como narrativas 

envolvendo debates de gênero e sexualidade, foram deixados à margem 

dos debates sociais. Hall (2003) procura justificar tal situação ao afirmar 

que o que está à margem, provavelmente se trata de elementos que 

desestabilizam a cultura. Referindo-se as reportagens destacadas, depois 

de anos de luta e marginalizações, narrativas como essas, estão cada vez 

mais presentes no campo midiático.  

Enquanto essas narrativas (imagens 13 e 14) problematizam a 

categorização feminino/masculino em competições. Nas aulas de 

Educação Física escolar, é constante os debates sobre aulas mistas ou 

aulas para meninos e aulas para meninas. Além disso, os professores se 

deparam com uma cultura que pensam no corpo em movimento separado 

por sexo, ou seja, para os alunos existem esportes especificamente 

masculinos e esportes especificamente femininos.  

Inúmeras questões contribuíram, ao longo dos anos, para que essa 

tradição ficasse impregnada na Educação Física, inclusive, as suas 

matrizes biológicas que apontam, predominantemente, superioridade 

masculina no que concerne à força e resistência (CRUZ e PALMEIRA, 

2009). No entanto, com os avanços nas questões de gênero, é possível 

desmistificar essa segregação tradicional e visões estereotipadas de 

gênero e sexualidade no esporte em prol do respeito às diferenças.  

Então, as narrativas esportivas que adentram os debates 

significativos para essas questões, apresentam potência pedagógica para 

a Educação Física escolar. Entretanto, a devida atenção deve ser dada a 

essa abordagem, mesmo as que incentivam a reflexão crítica. Por vezes, 
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as notícias transmitidas a respeito da diversidade cultural induzem a prática 

da tolerância ao que é diferente, o que pode ocasionar um efeito 

contraditório. As abordagens culturais partem do respeito as diferenças, 

mas ao aproxima-las de maneira inadequada podem reforçar aquilo que já 

é considerado como diferente (NUNES, 2006). 

Assim sendo, a partir do que foi posto anteriormente, considera-se 

que, em certa medida, o programa “Esporte Espetacular” possui potência 

pedagógica, desde que seu conteúdo seja mediado por professores. 

Também é importante ressaltar que não é legítimo dizer que o referido 

programa não ensina sobre esporte. Tanto isso não condiz com a verdade 

que é possível fazer algumas relações sobre seus conteúdos e as unidades 

temática propostas na Base Nacional Comum Curricular. 

No entanto, é necessário apontar também que, diante das 

fragilidades encontradas na BNCC, a apropriação e o uso de narrativas 

midiáticas no contexto escolar extrapolam as possibilidades sugeridas no 

documento, sendo necessário acionar os pressupostos do currículo cultural 

para estabelecer debates amplos, abordando uma Educação Física plural 

(DAOLIO, 1995). 

De acordo com o referido autor, sugerir uma Educação Física Plural 

significa fazer com que esta prática seja democrática, colocando seus 

serviços à disposição de todos os alunos. Para que isso seja possível é 

necessário levar em consideração as particularidades dos alunos, 

demonstradas nas diferenças apresentadas por eles (DAOLIO, 1995). 

Dessa maneira, considerando um sentido mais amplo, uma Educação 

Física Plural tentará considerar o contexto sócio-cultural onde ela se dá, e, 

num sentido mais específico, as diferenças existentes entre os alunos. 

Além de permitir, fazer das diferenças entre os alunos, condição de sua 

igualdade, ao invés de ser critério para justificar preconceitos que levam à 

subjugação de uns sobre outros. Só assim, será garantido o direito de todos 

e de cada um à prática de Educação Física na escola. 

      

3.2.3. Implicações encontradas no diálogo feito entre as narrativas 

midiáticas e a Base Nacional Comum Curricular  
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As relações estabelecidas entre as reportagens analisadas do 

Esporte Espetacular e a BNCC, apresentam amplas conexões quanto as 

unidades temáticas e as dimensões do conhecimento, mesmo que na 

programação, seja predominante a monocultura esportiva protagonizada 

pelo futebol e marcada por interesses econômicos relacionados a esse 

esporte. 

A aproximação feita, também aponta, para aspectos negativos 

considerados limitantes para a abordagem das narrativas midiáticas no 

espaço escolar.  

Ao mesmo tempo que a valorização do esporte é evidenciada frente 

às demais unidades temáticas, questões importantes relacionadas a esses 

outros temas são negligenciadas e vão além das práticas corporais 

propriamente ditas, como por exemplo, as questões de gênero e 

sexualidade que permeiam as ginásticas e as danças. Essa 

problematização na escola, possibilita aos estudantes compreenderem e 

identificarem aspectos relacionados a cultura de movimento35 para além da 

mera vivência de práticas corporais (NEIRA, 2018), além disso, eles podem 

começar a perceber, nessas situações, o processo de construção, 

afirmação e até mesmo exclusão de diferentes identidades. 

Ademais, Neira acredita que 

      

a problematização dos marcadores sociais das diferenças 
presentes nas brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas 
fornece elementos importantes para compreender o 
funcionamento dos mecanismos regulatórios que formatam as 
opiniões das pessoas a respeito de si mesmas, das demais e de 
tudo o que as cerca. (2018, 85) 

 

A partir dessa observação, é importante ressaltar que a mídia, 

poderia aliar-se a Educação Física, tendo em vista sua pedagogia própria 

e seu poder enquanto formadora de opinião capaz de influenciar o processo 

educacional dos sujeitos (ARAÚJO, 2017). As narrativas midiáticas 

poderiam abarcar assuntos variados como: divulgação e incentivo a prática 

                                                           
35  Em seus escritos, o autor faz uso do termo “cultura corporal”. 
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de uma diversidade maior de esportes, favorecendo aspectos da cultura de 

movimento, incentivar as pessoas a estilo de vida saudável, veicular 

informações responsáveis sobre exercício físico, conscientizar a respeito 

da importância que existe na prática da atividade física devidamente 

orientada, além de discutir as questões socioculturais imbricadas nas 

práticas corporais. 

A mídia e a Educação Física, juntas, poderiam proporcionar, aos 

sujeitos, significativas experiências no tocante a cultura de movimento, 

contribuindo para o pensamento crítico, valorização da cultura e respeito a 

diversidade. 

Já com relação a BNCC para o ensino fundamental, além de orientar 

quanto às unidades temáticas e as dimensões do conhecimento, o 

documento sugere habilidades que descrevem ações e condutas 

esperadas no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem por 

parte dos alunos. O documento delimita as habilidades e aponta que “os 

agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo 

obrigatório” (BRASIL, 2017, p. 220), expressando um arranjo possível que 

pode ser reorganizado na elaboração dos currículos de acordo com a 

realidade de cada local. Mas, mesmo que não sejam obrigatórios, não 

conseguem dar conta das narrativas que circulam o ambiente cultural dos 

jovens, nem tão pouco permitem a reflexão crítica dos meios e suas 

narrativas. 

De qualquer maneira, entendo que o documento propõe que, nos 

currículos, as habilidades permaneçam delimitadas e que privilegiem as 

dimensões do conhecimento mesmo que obedeçam a uma outra 

organização. A BNCC defende que a maneira utilizada por eles para 

organizar as habilidades, tem como objetivo garantir precisão, clareza e 

explicitação do que se esperar dos alunos na educação básica (BRASIL, 

2017). 

Na prática, ao relacionar as narrativas midiáticas analisadas à essas 

habilidades, conforme o que está posto na BNCC do ensino fundamental, 

é possível notar que existe uma limitação do documento no que diz respeito 

a aprendizagem que é possível se ter a partir do uso das mídias. O 
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documento direciona a proposta pedagógica que envolve essa utilização, 

ao ponto que, na etapa denominada de “habilidades” as ações esperadas 

giram em torno dos mesmos verbos, identificar, discutir, experimentar ou 

fruir algo, sendo predominante essas duas últimas. 

Pensando na perspectiva das pedagogias culturais e considerando 

que os artefatos da cultura possuem sua própria pedagogia, torna-se 

inviável limitar as habilidades. Não é possível determinar as habilidades 

que serão compreendidas a partir de aulas pautadas culturalmente. Talvez, 

essa restrição no que orienta a BNCC aconteça porque o que está posto, 

tanto nesse documento normativo, quanto nos próprios currículos ainda se 

distanciam da realidade em que os estudantes estão inseridos.  

Segundo Neira (2018), os currículos oficiais voltam-se para o 

desenvolvimento de competências e habilidades predeterminadas com o 

objetivo de formar cidadãos críticos, como se nada mais fosse necessário, 

sendo que, para formar uma sociedade democrática é preciso ampliar os 

horizontes para a diversidade cultural, pois a Educação Física cultural em 

ação possibilita muito mais que fruir, experimentar, discutir ou identificar 

algo por meio das narrativas midiáticas. 

A Educação Física cultural apresenta possibilidades reais para os 

sujeitos enfrentarem as desigualdades, pois é constituída de interpretações 

próprias daqueles que estão inseridos nos contextos de injustiças, valoriza 

as práticas corporais características das comunidades e modifica a maneira 

como os sujeitos escolares significam o ensino e os saberes 

problematizados em aula. De acordo com Neira, a proposta da Educação 

Física cultural assume uma postura em favor dos menos favorecidos, ou 

seja, daqueles sujeitos discriminados por fatores inerentes aos marcadores 

de diferenças e que ao longo do tempo tiveram suas produções culturais 

corporais negligenciadas pelos currículos (2018). 

Amparadas nessa premissa, as aulas proporcionam um leque 

diverso de práticas corporais, além de subsidiar condições para 

modificações necessárias, com o objetivo de possibilitar aos alunos, a 

vivência em distintas funções sociais e educativas, tornando-o produtores 

dentro do próprio processo e favorece a multiplicidade dos saberes. 
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Por acreditar na emergente urgência em compreender e considerar 

as narrativas midiáticas na perspectiva pedagógica, considerando a 

pedagogia impressa por elas em nosso cotidiano, além do crescente 

debate relacionado às diversidades culturais, dentro e fora da escola, e por 

consequência desses fatores, a necessidade que se tem em repensar o 

modelo de currículo que é imposto atualmente, é que se configuram as 

considerações aqui presentes. 

A respeito da relação que procurou-se estabelecer entre a Base 

Nacional Comum Curricular e o programa Esporte Espetacular, tendo como 

base suas narrativas midiáticas, ocorreu na tentativa de apontar as 

aproximações e distanciamentos existente entre eles. Acredita-se na 

possibilidade de ampliar o olhar de professores de Educação Física sobre 

a relevância existente, não apenas nessa correlação em específico, mas 

com todos os outros tipos de narrativas midiáticas que fazem parte do 

cotidiano dos alunos. O foco do trabalho é voltado para a contribuição no 

tocante ao fazer docente porque imagina-se que os documentos de 

orientação curricular, em grande medida, pautam ações docentes e 

reflexões críticas sobre tais documentos desencadeando questões que 

podem gerar ações pedagógicas mais autônomas e ricas, ampliando a 

maturidade pedagógica da área. 

A BNCC enquanto documento normativo a nível nacional busca 

orientar os currículos municipais e estaduais, no entanto, os professores 

podem utilizá-la para esclarecer quais os conhecimentos fundamentais 

precisam ser oferecidos aos alunos em cada ano escolar. No caso da 

Educação Física, essa categorização por ano, só pode ser encontrada na 

parte referente ao ensino fundamental, pois nos outros níveis, essa área de 

conhecimento aparece de maneira resumida, sem proposições de 

unidades temáticas. 

Já o programa Esporte Espetacular, exibido pela Rede Globo, 

oferece ao público reportagens relacionadas às práticas corporais, 

conforme já foi visto anteriormente, sendo esse também, principal assunto 

debatido nas aulas de Educação Física escolar. 
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É certo afirmar que existem inconsistências, tanto no texto da base 

nacional, como também nos conteúdos midiatizados pelo programa 

analisado, no entanto, nessa pesquisa, levou-se em consideração a 

legitimidade das partes protagonistas aqui relacionadas, bem como suas 

potencialidades para o fazer docente e o processo de ensino-aprendizagem 

dos alunos. 

O que se objetiva ao tecer algumas considerações no que concerne 

a esta investigação é responder às questões de estudo que motivaram essa 

dissertação. São elas: Quais são os tipos de saberes sobre as práticas 

corporais disseminadas nos programas esportivos da televisão aberta, 

especificamente no programa Esporte Espetacular da Rede Globo? De que 

forma é possível transformar as informações contidas nos produtos 

culturais em conhecimento no cotidiano escolar? 

Os saberes sobre as práticas corporais disseminadas no Esporte 

Espetacular estão relacionados, em maior parte do tempo, a 

espetacularização esportiva. O programa prioriza a exibição das partidas, 

melhores momentos, as experiências vividas na perspectiva dos atletas, 

informa sobre resultados de partidas e atualiza os telespectadores com as 

novidades do mundo esportivo com ênfase no futebol. Este panorama é o 

mesmo há muitos anos, conforme pode ser visto nos estudos feitos, ainda 

na década de 1990, por Betti (1998) e, nos estudos mais atuais, por Araújo 

(2017). Em proporções menores, o programa exibe matérias relacionadas 

a outras modalidades esportivas, como ginásticas, lutas e práticas 

corporais de aventura, também chamados de esportes nas narrativas do 

programa. Além disso, é possível identificar reportagens relacionadas às 

danças e brincadeiras e jogos. 

É importante acrescentar que, as narrativas midiáticas exibidas não 

ficam restritas aos esportes, brincadeiras e jogos, ginásticas, lutas, danças 

e práticas de aventura, reportagens sobre saúde e até mesmo relatos 

históricos que contribuem na compreensão das práticas corporais também 

surgem como pauta da programação. 

Tendo em vista que concepções socioculturais permeiam a cultura 

de movimento, as transmissões do Esporte Espetacular, a partir de uma 
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análise culturalista, possibilitam a abordagem de diversos assuntos 

inerentes às práticas corporais. Conforme foi visto no capítulo 3, em certa 

medida, a BNCC alcança algumas possibilidades de interlocuções 

possíveis com as práticas corporais presentes na mídia, por meio de 

dimensões do conhecimento que procuram estabelecer e subsidiar esses 

diálogos. A partir dessas narrativas os professores podem problematizar 

questões relacionadas às práticas propriamente ditas, ensinar sobre elas e 

utilizar as reportagens também para fruir jogos profissionais dos esportes 

estudados em sala. Além disso, desenvolver debates envolvendo atitudes 

e valores relacionados ao esporte, bem como questões relacionadas aos 

marcadores sociais das desigualdades, como classe, gênero, deficiência, 

etc, que se relacionam às práticas corporais e são características do 

multiculturalismo crítico. 

A partir do exposto, percebe-se que existe potencialidade 

pedagógica nos conteúdos publicizados pelo Esporte Espetacular e que 

tratam das práticas corporais (embora sejam predominantemente 

esportivas), atreladas a proposta da BNCC. É salutar destacar que existem 

também possibilidades para além do que propõe o documento, devido ao 

fato de ele, por si só, não dar conta de todas as possibilidades de ensino e 

aprendizagem que emergem dos artefatos culturais. 

Do mesmo modo, a base nacional, não garante suporte o suficiente 

para o ensino de uma Educação Física cultural, que por sua vez, objetiva 

destacar, não somente os conhecimentos e práticas sociais dos grupos 

hegemônicos, mas também prioriza questões que representam a 

valorização das diferenças e proporciona o ambiente necessário para que 

as narrativas sejam analisadas e recriadas por meio da própria cultura, de 

forma a narrar as condições enfrentadas e compartilhar maneiras de 

superá-las. 

Espera-se que outros professores de Educação Física se sintam 

motivados a explorar as possibilidades pedagógicas oferecidas a partir da 

apropriação das narrativas midiáticas e que busquem ultrapassar os limites 

impostos pelo tradicionalismo pautado pelos documentos normativos. 
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Como perspectivas futuras e movida por novas inquietações, fica a 

proposta de adentrar literalmente os muros das escolas, a fim de avançar 

nas considerações apontadas aqui, só que dessa vez, vivendo a 

experiência pedagógica ao lado dos alunos, eles, enquanto protagonistas 

do próprio processo de ensino-aprendizagem e o professor, enquanto 

mediador desse processo. É necessário considerar os alunos como autores 

do próprio processo de aprendizagem e atuantes em construção coletiva 

dos conhecimentos a serem desenvolvidos durante as aulas.  Além disso, 

a fim de realizar o caminho inverso do que foi apresentado nessa pesquisa, 

os alunos poderiam produzir narrativas tendo como referência as suas 

próprias vivências, para assim, confrontar os resultados e observar, a priori, 

se, na perspectiva dos alunos, as novas narrativas teriam similaridade com 

as produzidas pelo Esporte Espetacular, e, por conseguinte, categorizar as 

produções dos alunos com o objetivo de problematizar nas aulas temas de 

relevância sociais relacionados as práticas corporais. 

Por fim, é importante enfatizar a necessidade que existe, por parte 

dos professores, em promover uma Educação Física plural, que 

proporcione aos alunos a experiência e os conhecimentos da cultura de 

movimento, mas que considere as práticas corporais como textos culturais 

impregnados pelas questões de identidade e diferença. Para além disso, 

que os professores se apropriem das mídias e suas narrativas, tendo em 

vista que permeiam o espaço escolar e com sua pedagogia própria, 

acarretam implicações para o âmbito educacional, principalmente no que 

se relaciona a reflexão crítica sobre as experiências dos sujeitos e o 

conhecimento. 
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APÊNDICE: 
 

PROGRAMA 01 - 05 NOVEMBRO 2017 

REPORTAGEM 
NÚMERO: 

DURAÇÃO 
PRÁTICA 

CORPORAL 
SÍNTESE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

(BNCC) 

DIMENSÕES DO 
CONHECIMENTO 

(BNCC) 

1 7’23’’ Base jumping 

Paraquedistas brasileiros (Luigi Cani e 
Gabriel Lott) este campeão mundial de 

wingsuit (esporte mais radical que o 
paraquedismo) realizam voo saltando de 

base jumping no cânion do Parque Nacional 
dos Aparados da Serra, localizado no Rio 

Grande do Sul. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
Fruição. 

2 7’48’’ Corrida 

História de superação de Mirela Saturnino, 
maratonista que resistiu as dificuldades da 

vida, vendeu doce no sinal para se manter e 
hoje é uma das 3 melhores maratonistas do 

Brasil, sargento da marinha e se prepara 
para as olimpíadas de 2020 no Japão. 

Esportes 
Construção de 

valores 

3 6’08” Basquete 

Basquete 3x3, jogado em meia quadra é a 
novidade das olimpíadas de Tóquio 2020. A 
matéria fala sobre a modalidade, inclusive 

sobre regras, dimensões da quadra e 
características da bola. 

Esportes Análise 

4 4’38” Futebol 

Último clássico carioca de 2017. O 
Fluminense, que ainda não tinha vencido o 

Botafogo nesse brasileiro, conseguiu superar 
o adversário na última rodada do 

campeonato. 

Esportes - 
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5 3’39” Futebol 

Polêmica sobre empate do Cruzeiro e 
Corinthians, onde acusaram o time paulista 
de ter oferecido dinheiro ao Cruzeiro para 

vencer o jogo. O cruzeirense Robinho negou 
a afirmativa em entrevista para o Esporte 

Espetacular. 

Esportes 
Construção de 

valores 

6 4’39” Futebol 

Quadro “Selecionáveis” que observa os 
jogadores que podem ser escalados por Tite 
para a copa de 2018. Diego Souza fala sobre 

a pressão que é se manter no grupo. 

Esportes - 

7 7’30” Futebol 
História de Micaelly, jovem promissora no 

futebol feminino e que ganhou o apelido de 
minimarta. 

Esportes Compreensão 

8 4’47” Futebol 

As coincidências entre as campanhas do 
Grêmio na Libertadores de 1995 e 2017. 
Danrlei e Paulo Nunes relembram fatos 

marcantes da campanha campeã de 1995 e 
se impressionam com as semelhanças com 

o time atual. 

Esportes Compreensão 

9 3’32” Futebol 

Polêmica no jogo Santa Cruz e Náutico, 
clássico pernambucano que tem mais de 100 

anos, os dois times tentando escapar do 
rebaixamento, jogo disputado e placar de 

3x3, o árbitro marca um pênalti duvidoso, a 
partir de então, houveram agressões contra 
o a arbitragem e a polícia precisou entrar em 

campo para acalmar os ânimos. 

Esportes 
Análise e 

Construção de 
valores 

10 3’35” 
Futebol e Cartola 
(jogo eletrônico) 

Um repórter vai até o jogo do Santos e 
Atlético-MG para brincar com a escalação do 

jogo, pontuação do cartola e questões do 
ENEM com jogadores e torcida. 

Esportes/ 
Brincadei-ras 

e jogos 
Fruição 
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11 3’32” Automobilismo 

Lewis Hamilton sagra-se tetracampeão 
mundial de Fórmula 1. O britânico tem 

afinidade com o Brasil, usa a imagem do 
cristo redentor na capacete e é fã convicto 

de Ayrton Senna. 

Esportes - 

12 1’56” - 
Anitta é escolhida para cantar o hino 

brasileiro na abertura do GP do Brasil de 
formula 1 em Interlagos-SP. 

- - 

13 47” Automobilismo 
Entrevista a Felipe Massa, automobilista 

brasileiro, vice-campeão mundial de Fórmula 
1 em 2008, anuncia aposentadoria. 

Esportes - 

14 3’14” Basebol e Basquete 

Matéria fala sobre o título do Houston Astros, 
time de basebol, e a vitória do Houston 

também na NBA. Destaque também para a 
maior pontuação de Lebron James vestindo 

a camisa do Cleveland. 

Esportes - 

15 6’28” Futebol 

Formado na base do Vasco, Paulinho mostra 
que conhece tudo em São Januário, 

Atacante foi um dos destaques na campanha 
do Brasil no Mundial sub-17 na Índia. 

Esportes - 

16 10’39” Futebol 

Histórias marcantes do dérbi entre 
Corinthians e Palmeiras ao longo da história. 

Ademir da Guia e Marcelinho Carioca, ex-
jogadores do Palmeiras e Corinthians 

respectivamente, relembram jogos 
marcantes entre as equipes desde o primeiro 
confronto, em 1917, onde o Palmeiras saiu 

vencedor. 

Esportes Compreensão 

17 1’51” 
Artes Marciais 

Mistas 
Em Nova York, brasileiros, Borrachinha e 

Carcacinha, vencem.  Canadense conquista 
Lutas - 
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o cinturão novamente em seu retorno ao 
UFC. 

18 8’08” Futebol 

Pego com metabólito de cocaína no exame 
antidoping, Paolo Guerrero é suspenso de 
forma preventiva por 30 dias.  O jogador só 

poderia ter consumido essa substancia 
através do uso da droga, ou fazendo uso de 

algum chá da coca que tem seu uso 
permitido no Peru. 

Esportes 
Construção de 

valores 

19 7’33” Futebol 

Memes invadem as redes sociais após 
clássicos de futebol. Essa criação é feita em 

tempo real durante os jogos. Os 
mememakers, como são conhecidos os 

criadores desses conteúdos, estão atentos 
aos lances, momentos engraçados e ao que 
se comenta nas redes sociais sobre o jogo. 

Esportes - 

20 2’52” Futebol 
São Paulo vence Atlético-GO e está mais 
perto da Libertadores do que da zona de 

rebaixamento. 
Esportes - 

21 55” Futebol 
Coritiba goleia o Havaí com direito a gol do 

goleiro Wilson. 
Esportes - 

22 17’32” Futebol 

A trajetória de Cristiano Ronaldo para se 
tornar pela quinta vez o melhor jogador do 
mundo. O atleta leva uma vida cercada de 

flashes mas carrega um passado de 
superação. 

Esportes Compreensão 

23 7’18” Futebol 

Os cantores Marcos, palmeirense, e Belutti, 
corintiano, participam de um QUIZ e falam 

sobre o clássico entre Corinthians e 
Palmeiras. 

Esportes - 
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24 7’04” Futebol 

Ainda sobre o clássico, Corinthians e 
Palmeiras, Especialistas tentam explicar 
queda de rendimento do Corinthians no 

returno do Brasileirão. 

Esportes - 

25 7’23” Futebol 

Permanecendo com o tema, Corinthians e 
Palmeiras, agora o assunto especifico é a 
crescente de produção do Palmeiras sob 

comando de técnico interino 
Alberto Valentim que assumiu no lugar de 

Cuca e assim, o Alviverde entrou de vez na 
briga pelo título brasileiro. 

Esportes - 

26 8’38” Futebol 

História do ator que interpretou Pelé nos 
cinemas, Kevin tenta se firmar como jogador 

de futebol, mas sofre com a realidade do 
futebol brasileiro, salário do clube atrasado e 

relata experiência de atuar como o Rei do 
Futebol. 

Esportes Compreensão 

27 28” Tênis 
Marcelo Melo vence ex-companheiro e é 
campeão nas duplas no Masters 1000 de 

Paris 
Esportes - 

 

PROGRAMA 02 - 12 NOVEMBRO 2017 

REPORTAGEM 
NÚMERO: 

DURAÇÃO 
PRÁTICA 

CORPORAL 
SÍNTESE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

(BNCC) 

DIMENSÕES DO 
CONHECIMENTO 

(BNCC) 

1 10’34” Automobilismo 

Musical conta a vida de Ayrton Senna, e ator 
fala do desafio de encenar ídolo brasileiro. 

Montagem repassa carreira do piloto falecido 
em 1994. 

Esportes  
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2 47” Automobilismo 
Em rápida entrevista, Valtteri Bottas afirma 

que tem tudo para vencer GP do Brasil. 
Esportes - 

3 2’19” Automobilismo 

Resumo do treino classificatória para o GP 
do Brasil de Fórmula 1. Lewis Hamilton saiu 
na primeira etapa, Felipe Massa se irrita com 
adversário e Valtteri Bottas larga na ponta. 

Esportes - 

4 1’28” Automobilismo 

Campeão antecipado, Lewis Hamilton bate 
recordes atrás de recordes na Fórmula 1. 

Britânico é o piloto que mais vezes largou na 
ponta. 

Esportes - 

5 3’51” Futebol 

Reinauração o estádio que será palco da 
final da Copa do Mundo de futebol masculino 

de 2018 com amistoso da Rússia e 
Argentina. Este amistoso serviu também  

como teste de segurança. 

Esportes - 

6 33” Futsal 
Jogador tenta chutar bola em árbitro na Liga 

Futsal e acaba expulso. O 
Juiz se protege com o cotovelo de agressão. 

Esportes 
Construção de 

valores 

7 1’59” Futebol 

Além dos lances da partida contra o Vila 
nova, Internacional empata, torcida se irrita e 

confusão toma conta do Beira-Rio e 
treinador, Guto Ferreira, acaba demitido. 

Esportes - 

8 2’01” Futebol Gols da rodada. Esportes - 

9 1’51” Automobilismo 

GP do Brasil de Fórmula 1 chega à 46ª 
edição. Reportagem recorda como era a 

categoria no início, Emerson Fittipaldi foi o 
primeiro vencedor em provas valendo pontos 

para o mundial. 

Esportes Compreensão 
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10 10’01” Futebol 

Trajetória profissional de Carlos Alberto 
Parreira que anunciou a aposentadoria com 

treinador 
técnico e destinou grande parte da vida para 

o futebol. 

Esportes - 

11 2’51” Futebol Gols da repescagem para a copa 2018. Esportes - 

12 1’50” - 
Anitta fala da emoção em cantar o hino 

nacional antes do Grande Prêmio do Brasil 
- - 

13 4’05” 
Capoeira e 

Automobilismo 

Famosos por experimentarem esportes 
diferentes, pilotos da RBR, Daniel Ricciardo 

e Max Verstapen, se experimentam na 
capoeira “não sou um dançarino muito bom, 

mas fiz o meu melhor”. 

Esportes/ 
Lutas 

Análise 

14 3’25” Automobilismo 
Em brincadeira, Rubinho e Emerson Fittipaldi 

montam os seus "Grid dos Sonhos" 
Esportes - 

15 2’11” Automobilismo 
Mais da viagem no tempo com imagens 

raras do GP Brasil 1977 
Esportes Compreensão 

16 7’08” Automobilismo 

Tradição de antigamente, autorama ainda 
vive em pequenas oficinas de São Paulo. Os 
mais velhos, jovens e até crianças participam 

do show. 

Esportes 
Compreensão e 

Análise 

17 5’32” Futebol 
Após jogo o Brasil x Japão, Neymar 

desabafa após críticas recebidas pela 
imprensa francesa e Tite o defende. 

Esportes - 

18 2’05” Automobilismo Mais lembranças do GP do Brasil Esportes Compreensão 

19 8’03” Automobilismo 

Trajetória profissional de Felipe Massa que 
garante que realmente é último Grande 

Prêmio do Brasil e relembra carinho de 2016. 
Piloto conta as razões de ter voltado aos 

carros de F1 após a despedida. 

Esportes - 
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20 1’54” Boxe 
Popó se despede definitivamente dos 

ringues com vitória por decisão unânime 
contra rival mexicano. 

Lutas - 

21 7’15” Skate 

Cheio de humor, brasileiro tenta completar 
volta ao mundo com skate. 

Marcelo conhece alguns dos lugares mais 
incríveis do mundo. O objetivo dele é 

atravessar a Ásia e chegar em Moscou, na 
Rússia, antes da Copa do Mundo de futebol 

masculino de 2018. 

Práticas 
corporais de 

aventura 

Construção de 
valores. 

22 7’15” Futebol 

Igualdade dos times no Brasileirão gera uma 
competição paralela pela Libertadores. Altos 
e baixos dos times exigem força mental dos 

torcedores. 

Esportes - 

23 3’20” Automobilismo 
Sebastian Vettel responde perguntas de 
crianças brasileiras sobre sua carreira e 

como tudo começou. 
Esportes - 

24 4’58” 
Automobilismo 

e Jogos 
eletrônicos 

Brasileiro pode ser campeão mundial de 
Fórmula 1 virtual em 2017. 

Igor Fraga, nasceu no Japão mas foi criado 
em Minas gerais e ainda disputa a 

competição internacional, além de ser o líder 
da Fórmula 3 brasileira. 

Brincadei-ras 
e jogos 

Análise 

25 3’19” Automobilismo 

Retrospectiva dos filmes que retrataram 
grandes duelos da história da Fórmula 1. 

Grand Prix, Rush e o Fabuloso Fittipaldi são 
destaques. 

Esportes Compreensão 

26 3’24” Automobilismo 
Comandada por americanos, Fórmula 1 

segue receita para entreter e fazer crescer 
modalidade. 

Esportes - 
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Chefe da categoria, explica que tudo é 
pensado para manter o público durante 

todos os 3 dias de competição, ele sempre 
trabalhou no ramo de mídia e entretenimento 

e quer trazer pra formula 1, o estilo 
americano de promoção ao esporte. 

27 6’56” Futebol 

Torcedores de Palmeiras e Flamengo 
sentem-se decepcionados com o 

desempenho em 2017 das equipes. 
Financeiro, contratações, folhas salariais 

gigantescas e poucos resultados em campo. 

Esportes 
Construção de 

valores 

28 4’51” Futebol 
Corinthians bate o Havaí e pode garantir o 

heptacampeonato. 
Esportes - 

29 7’33” 
Automobilismo 

e Surf 

Entrevista com o piloto de formula 1, Lewis 
Hamilton, sobre seus títulos e sua trajetória. 

Participação de Gabriel Medina. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
Compreensão 

30 10’27” Automobilismo 
Nelson Piquet: A história do primeiro 

brasileiro tricampeão da F1 que venceu em 
1981, 1983 e 1987. 

Esportes Compreensão 

 

PROGRAMA 03 - 19 NOVEMBRO 2017 

REPORTAGEM 
NÚMERO: 

DURAÇÃO 
PRÁTICA 

CORPORAL 
SÍNTESE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

(BNCC) 

DIMENSÕES DO 
CONHECIMENTO 

(BNCC) 

1 7’35” Atletismo 

Projeto Tóquio: O esporte espetacular 
acompanha a rotina de 10 promessas 
brasileiras que querem uma vaga nas 

olimpíadas de Tóquio 2020. Esta exibição foi 
dedicada ao velocista Petrúcio Ferreira, do 
sertão da paraíba, perdeu o braço quando 

Esportes 
Construção de 

valores 
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criança em uma máquina de moer cana e já 
é campeão e recordista mundial em Londres 

2017. 

2 38” Futebol 

Destaque para a Alemanha que venceu 
todas as partidas e chega à perfeição nas 
eliminatórias da Copa do Mundo de futebol 
masculino com 100% de aproveitamento. 

Esportes - 

3 7’35” Futebol 

70 anos depois do livro “O Negro no Futebol 
Brasileiro” de Mário Filho, que deu nome ao 

Maracanã, debate sobre racismo volta a tona 
no futebol, ao mesmo tempo em que negros 

protagonizam grandes feitos no futebol 
mundial, o preconceito ainda impera nos 

campos. 

Esportes Compreensão 

4 5’15” Futebol 
Bastidores da volta do internacional a série A 

do campeonato brasileiro. 
Esportes - 

5 4’46” Automobilismo 
Confira como foi criada a vinheta de abertura 

da Fórmula 1. 
Esportes - 

6 1’24” Judô Novas regras e pontuações do judô Lutas Análise 

7 8’29” Judô 

Transmissão ao vivo da disputa entre 
Ketleyn Quadros, brasileira, e Maria 

Centrachio, italiana. A brasileira aplica 
wazari e vence sua adversária no Desafio 

Internacional de Judô. 

Lutas 
Análise 

 

8 4’43” Judô 

Transmissão ao vivo, David Lima, brasileiro, 
finaliza Augusto Meloni, italiano, com uma 

chave de braço no Desafio Internacional de 
Judô. 

Lutas 
Análise 

 

9 7’05” Judô 
Transmissão ao vivo, Rafaela Silva, 

brasileira e atual campeã olímpica, vence 
Lutas 

Análise 
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Anna Righetti, italiana, com dois wazaris 
pelo Desafio Internacional de Judô. 

10 10’02” Judô 

Transmissão ao vivo, Daniel Cargnin, 
brasileiro, aplica wazari e vence Davide 

Faraldo, italiano, pelo Desafio Internacional 
de Judô. 

Lutas 
Análise 

 

11 6’36” Judô 
Transmissão ao vivo, Antônio Ciano, italiano, 
aplica wazari no fim e bate Victor Penalber, 
brasileiro,  no Desafio Internacional de Judô. 

Lutas 
Análise 

 

12 4’11” Futebol 
Ultimas definições com relação as 

classificações para a copa do mundo 2018. 
Esportes - 

13 0’33” - 
Quadro “Curiosidade da copa”: Ricos e 

pobres: Japão e Senegal são dois extremos 
entre os 32 que estarão na Copa de 2018 

- - 

14 6’07” Futebol 
Destaque do Grêmio, Luan, fala sobre final 

da Libertadores, Renato Gaúcho e "fake 
news". 

Esportes - 

15 1’52” Basquete 
Defendendo bem e com Kyrie Irving em 

quadra, Boston Celtics se destaca na NBA. 
Esportes - 

16 3’ Futebol 

Na final da Libertadores, Renato Gaúcho, 
fala sobre passado, quando foi o craque do 

grêmio na final da libertadores de 83  
presente e futuro do Grêmio enquanto 

técnico do time. 

Esportes Compreensão 

17 6’58” Futebol 
História do Lanús, time “pequeno” da 

Argentina que vai disputar com o grêmio na 
final da libertadores 

Esportes Compreensão 

18 32” Futebol 
Quadro “Curiosidades da Copa”: Brasil é a 
seleção mais cara da Copa do Mundo. O 

Esportes - 
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Panamá é o time mais barato, 125 vezes 
mais barato que o Brasil 

19 4’35” Muay thai e Boxe 

História de 3 mulheres lutadores na vida e 
no esporte. moradoras de uma favela do Rio 
de Janeiro, pessoas comuns que procuram 

superar os próprios limites através das lutas. 

Lutas 
Construção de 

valores 

20 1’01” Futebol 

Quadro “Curiosidades da copa”: A copa da 
Rússia pode ter os jogos mais repetidos em 

copas. Brasil x Suécia e Alemanha x 
Argentina são os confrontos que mais se 

repetiram nas copas anteriores. 

Esportes - 

21 1’54” Futebol 
Desclassificação da Itália da Copa da Rússia 

vira fonte de memes na internet. 
Esportes - 

22 6’45” Futebol 

Após ser campeão brasileiro, no dia seguinte 
ao título, Fábio Carille mantém vida regrada 
e rotina de trabalho, inclusive treinando os 

jogadores que não atuaram no jogo da 
decisão. 

Esportes 
Construção de 

valores 

23 6’09” Futebol 
Um dos times mais tradicionais de São 

Paulo, a Portuguesa perde para a Ferroviária 
e fica sem vaga na Série D. 

Esportes - 

24 7’02” Futebol 
Quadro “EE de casa”: Pedro Geromel, 

zagueiro do Grêmio, mostra rotina, "turma do 
barulho" e responde quis. 

Esportes - 

25 11’29” - 
Órgãos de técnico alemão que morreu na 
Rio 2016 salvam vida de três brasileiros. 
Foram doados o coração e os dois rins. 

- - 

26 5’14” Futebol 
Após dois anos e meio fora dos gramados 
por causa de uma grave lesão no joelho, 

Esportes - 
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Judivan lembra retorno com gol pelo 
Cruzeiro. 

27 10’48” Futebol 

Homenagem pelo título do Corinthians: 
Torcedores e jogadores do Corinthians 

contam a história do título brasileiro de 2017, 
e ainda Confira os sete títulos brasileiros do 

Corinthians. 

Esportes - 

 
PROGRAMA 04 - 26 NOVEMBRO DE 2017 

REPORTAGEM 
NÚMERO: 

DURAÇÃO 
PRÁTICA 

CORPORAL 
SÍNTESE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

(BNCC) 

DIMENSÕES DO 
CONHECIMENTO 

(BNCC) 

1 4’41” Surfe 

Entrevista exclusiva com Gabriel Medina que 
nos próximos dias, com disciplina e 

concentração, vai tentar o bicampeonato 
mundial de surfee no Havaí. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
- 

2 3’36” Futebol 
Sport vence Fluminense no Maracanã por 2 
x 1 e respira na briga contra o rebaixamento. 

Esportes - 

3 3’43” Futebol 

Torcedores do Grêmio ganham ingressos 
para assistir a final da Libertadores. Eles 

estavam prontos para assistir ao jogo em um 
barzinho até que foram escolhidos 

aleatoriamente. 

Esportes - 

4 6’53” Futebol 

Campeonato Francês segue em crescimento 
e atrai cada vez mais brasileiros. História dos 

jogadores que fizeram e fazem história por 
lá. 

Esportes - 

5 5’01” Automobilismo 
Átila Abreu vence etapa Stockcar de Goiânia 
e decisão da temporada fica para São Paulo. 

Esportes - 
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6 2’26” 
Artes Marciais 

Mistas 

Depois de perder cinturão em casa, José 
Aldo treina forte para voltar ao topo da 

categoria 
Lutas - 

7 10’05” Karatê 
Diego San Ep05: repórter-carateca do 

esporte espetacular vive drama com lesão e 
cirurgia no joelho. 

Lutas 
Construção de 

valores 

8 5’35” Futebol 

Os heróis improváveis do Corinthians na 
conquista do título brasileiro de 2017. Clube 

paulista contou com surpresas no elenco que 
ajudaram muito na trajetória do 

heptacampeonato. 

Esportes 
Construção de 

valores 

9 1’51” Futebol 
América-MG bate o CRB e conquista o título 

da série B 2017. 
Esportes - 

10 5’14” Futebol 
Autor de belos gols pelo Galo, Otero mostra 

segredos para bater tão bem na bola. 
Esportes Análise 

11 7’03” Futebol 

Na busca do tricampeonato da Libertadores, 
Grêmio relembra história de César, herói do 
título de 83. Ex-jogador relembra partidas 
históricas que sagraram o Grêmio como 

campeão da taça Libertadores. 

Esportes Compreensão 

 
PROGRAMA 05 - 03 DEZEMBRO DE 2017 

REPORTAGEM 
NÚMERO: 

DURAÇÃO 
PRÁTICA 

CORPORAL 
SÍNTESE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

(BNCC) 

DIMENSÕES DO 
CONHECIMENTO  

(BNCC) 

1 6’19” Futebol 
Reportagem mostra a ‘briga” dos times pelas 
últimas vagas da taça libertadores de 2018, 

a taça mais cobiçada da américa do sul. 
Esportes - 

2 21’37” Futebol 
A lenda condá – parte 2: Reportagem conta 
como foi o retorno da Chapecoense após a 

Esportes 
Construção de 

valores 
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tragédia de 28.11.2016, fala sobre o 
amistoso contra o palmeiras que vai 

arrecadar fundos para o clube e para as 
famílias dos sobreviventes, além do retorno 

dos sobreviventes ao local do acidente, 
assim como a participação do time na 

libertadores , devido ao time Nacional de 
Medelim (que iria disputar a final da copa 
sul-americana com o time vitimado) ter 

cedido o primeiro lugar em uma atitude de 
esportividade, generosidade e solidariedade. 
A Chapecoense participou desses jogos com 

atletas emprestados de outros times. 

3 4’55” Futebol 

Amigos de infância, tornam-se jogadores de 
futebol de times diferentes e preservam a 
amizade com lealdade e companheirismo. 
Elias e Geromel, além disso, sonham em 
jogar com a mesma camisa. O Grêmio e o 

Atlético Mineiro, times dos respectivos 
jogadores, iriam disputar a última rodada do 

brasileirão. 

Esportes 
Construção de 

valores 

4 5’41” Futebol 

Jô, jogador do Corinthians, pode coroar 
temporada com título, artilharia e prêmio de 

craque do Brasileirão. Sua história é contada 
pelo Sr. Dário, pai do atleta e fã nº1. 

Esportes - 

5 3’ Futebol 

Jogador do Palmeiras, Willian “bigode”, 
participou do desafio de responder perguntas 
da “garotada”, crianças de aproximadamente 

9-10 anos. Cada criança participante do 
quadro fizeram perguntas especificas do 

Esportes Análise 
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futebol, alguns demonstraram inclusive 
conhecimento tático a respeito do esporte. 

6 7’33” Corrida 

Reportagem sobre 19º edição da Volta 
Internacional da Pampulha, com destaque 

para os competidores, o grupo de elite que é 
composto pelos atletas profissional, assim 
como também os amadores que participam 

pelo lazer. Duelo entre dois amigos, que 
treinam juntos, demonstração de fair play. 

Esportes 
Construção de 

valores 

7 1’43” 
Artes Marciais 

Mistas 

Resultado da disputa entre José Aldo e Max 
Holloway pelo cinturão do peso-pena, que 

perdeu depois de um nocaute técnico. Aldo 
ficou bastante machucado e seguiu direto 

para um hospital, seu adversário em 
entrevista, elogiou o brasileiro, enfatizando 
que ele é o melhor de todos os tempos. “ele 

é uma lenda” 

Lutas 
Análise, Construção 

de valores 

8 12’45” Futebol 

Análise do sorteio de adversários do Brasil 
na primeira fase da Copa 2018. Além de 

uma expectativa mundial para a realização 
do evento, os apreciadores e entendedores 
de futebol também depositam expectativas 

para mais um título do Brasil. 

Esportes - 

9 8’17” Futebol 

Reportagem fala sobre a Suíça, adversária 
de estreia do Brasil na Copa do Mundo. 
Quantidade de copas, confrontos com o 

Brasil, em 1950, principais atletas, 
curiosidades do país. 

Esportes Compreensão 

10 6’10” Futebol 
Reportagem fala sobre a Costa Rica, 

segundo adversário do Brasil na Copa do 
Mundo. Quantidade de copas, confrontos 

Esportes Compreensão 
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com o Brasil, principais atletas curiosidades 
do país. 

11 6’30” Futebol 

Reportagem fala sobre a Sérvia, terceiro 
adversário do Brasil na Copa do Mundo. 
Participou de apenas uma copa e nunca 

enfrentou o Brasil, principais atletas 
curiosidades do país. 

Esportes Compreensão 

12 5’11” Futebol 

Flamengo se classifica para a final da Sul-
Americana com boa participação do goleiro 
César. Destaque para a história do goleiro 

que superou as dificuldades com 
perseverança mesmo sendo destaque por 

onde passava,  ficou 2 anos sem jogar. 

Esportes 
Construção de 

valores 

13 2’31” Futebol 

Reportagem sobre disputa entre Strasbourg 
e Paris Saint Germain, onde mesmo com 

Neymar, PSG é surpreendido e perde 
invencibilidade para time desconhecido da 

França. 

Esportes - 

14 1’44” Basquete 

Reportagem sobre o investimento do 
Oklahoma City Thunderns nas contratações, 

mas decepciona os apreciadores e fica 
abaixo das expectativas na NBA. 

Esportes - 

15 6’15” Futebol 
Reportagem dedicada aos times: Vitória, 

Coritiba, Sport e Havaí que “brigavam” para 
se manter na série A do Brasileirão. 

Esportes - 

16 4’43” Futebol 

Reencontro de Vampeta e Fernando 
Henrique Cardoso após a cerimônia no 

palácio do planalto com o então presidente 
da república para premiação da seleção 

brasileira após vencer a Copa do Mundo de 
futebol masculino em 2002. E uma 

Esportes - 



P á g i n a  | 142 

 

brincadeira de “eu tiro a cartola” com o nome 
de alguns jogadores. 

17 9’02” Futebol 
Esporte Espetacular acompanha de perto o 
título do Grêmio tricampeão da Libertadores, 

na Argentina e no Brasil. 
Esportes - 

 

PROGRAMA 06 - 10 DEZEMBRO DE 2017 

REPORTAGEM 
NÚMERO: 

DURAÇÃO 
PRÁTICA 

CORPORAL 
SÍNTESE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

(BNCC) 

DIMENSÕES DO 
CONHECIMENTO 

(BNCC) 

1 8’15” Automobilismo 
Transmissão do GP Interlagos, última etapa 
da stockcar Brasil. Daniel Serra, brasileiro, é 

o campeão da temporada. 
Esportes Fruição 

2 48” Natação 
Pequena explicação sobre como ocorre a 

competição Rei e Rainha do mar, realizado 
na praia de Copacabana. 

Esportes Análise 

3 1’20” Natação 

Apresentação das equipes formadas por 4 
aletas. Participaram da competição, 3 

continentes (América, Europa e África) + 2 
equipes representando o brasil: 

Esportes - 

4 30’59” Natação Transmissão da prova completa. Esportes Fruição 

5 1’45” Natação Entrevista com os vencedores. Esportes - 

6 9’46” Futebol 
Casagrande bate um papo com o polêmico 

goleador Serginho Chulapa, atacante e 
artilheiro de 82. 

Esportes - 

7 1’07” Futebol 
Você viu? Jogador do sub-20 do Galo se 

inspira em gol de Otero, venezuelano, 
jogador profissional do mesmo clube. 

Esportes - 

8 5’46” Futebol 
Andreoli vai às ruas para saber se 

torcedores rivais vão torcer pelo Flamengo 
Esportes 

Construção de 
valores 
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na Sul-Americana. Mostrando que a 
rivalidade entra as torcidas cariocas é muito 
maior que qualquer outra coisa, prevalece 
até mesmo quando podem se beneficiar. 

9 3’25” Futebol 
Torcida do Grêmio embarca para os 

Emirados Árabes e confia no título Mundial 
de clubes em AL Ain. 

Esportes - 

10 5’31” Futebol 

Copa Sulamericana: Flamengo não ganha 
uma competição internacional a 18 anos e 

Flamenguista de coração e de criação, Juan, 
que ganhou o último título na Copa Mercosul 

de 99, pode levantar mais um título. 

Esportes - 

11 6’50” Futebol 

De Bento Gonçalves para o mundo: conheça 
um pouco do início da carreira de Renato 

Gaúcho, que foi campeão como jogador do 
mundial de clubes em 83 e pode ser 

campeão agora como técnico. 

Esportes - 

12 1’26” - 
Noticia ao vivo: sobre a morte da atriz Eva 

Todor. 
- - 

13 6’27” 
Futebol, Basquete, 

Xadrez 

No Líbano, refugiados sírios, encontram no 
esporte uma oportunidade de se reintegrar à 
sociedade. Projeto é oportunizado por uma 
ONG americana (ANERA). O esporte tem 

até resolvido conflitos, como misturar 
meninos e meninos no momento de 

convivência (que na cultura islâmica é algo 
proibido). Eles não colocam juízes nos jogos, 

para todos aprenderem a contornar 
discussões e brigas, qualquer conflito não é 
tolerado, e com o xadrez, pensam sobre a 

Esportes 
Construção de 

valores 



P á g i n a  | 144 

 

consequência de cada ação, desenvolver o 
auto controle. 

14 1’48” 
Artes Marciais 

Mistas 
Perto da disputa pelo cinturão, Rafael do 

Anjos vai enfrentar Robbie Lawler. 
Lutas - 

15 1’40” Basquete 
Principais defesas que fizeram a diferença 

nos jogos da NBA. 
Esportes Análise 

16 9’26” Futebol 
Novas gravações revelam ligação entre 
dirigentes de clubes cariocas e torcidas 

organizadas 
Esportes 

Construção de 
valores 

17 8’27” Futebol 

Homenagem feita para atleta: Após 23 anos 
de uma carreira vitoriosa, Zé Roberto, com 

43 anos, deixa os gramados, vestindo a 
camisa do palmeiras, orgulhoso do passado. 

Esportes - 

18 2’11” Surfe 
Gabriel Medina se prepara para buscar o 

bicampeonato mundial de Surfee. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
- 

19 7’37” - 

Pouco mais de um ano após a Rio 2016, o 
esporte brasileiro (exceto o futebol)  pode ter 

orçamento reduzido, pois depende 
basicamente do dinheiro público que vem do 

governo federal. 

- - 

20 7’14” Futebol 
Valor em jogo: O esporte usado como 

ferramenta de inclusão para pessoas com 
deficiências 

Esportes 
Construção de 

valores 
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PROGRAMA 07 - 17 DEZEMBRO DE 2017 

REPORTAGEM 
NÚMERO: 

DURAÇÃO 
PRÁTICA 

CORPORAL 
SÍNTESE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

(BNCC) 

DIMENSÕES DO 
CONHECIMENTO 

(BNCC) 

1 10’ Futebol 

Torcedores do Flamengo vivem clima de 
guerra na partida contra o Independiente. 

Cenas de selvageria da torcida no 
Maracanã marcam a final da Copa Sul-
Americana e o futebol brasileiro busca 

melhorias. A 22 anos atrás a mesma cena 
se repetiu em uma mesma disputa. 

Esportes 
Construção de 

valores 

2 1’44” Futsal 
Regas do desafio “Reis do Drible”. A regras 
da competição de habilidades dos craques 

da bola. 
Esportes Análise 

3 9’20” Futebol 

Como é feita a bola da próxima Copa do 
Mundo, na Rússia. Com tecnologia e muitos 

testes, a nova bola deve superar 
antecessoras e garantir o espetáculo do 

futebol. A equipe do Esporte Espetacular foi 
para Alemanha para acompanhar esse 

processo e além disso, “viajou na linha do 
tempo” para ver como a evolução da bola 

ao longo dos anos influenciou no futebol. A 
copa de 1950, foi a primeira copa em que o 
mesmo tipo de bola foi usado em todas as 

copas. Bola essa, produzida no Brasil. 

Esportes Compreensão 

4 13’40” Futsal 

Os melhores momentos do desafio “Reis do 
Drible” 2017 no Verão Espetacular. O jogo é 

uma variante do futsal/futebol e reuni nas 
equipes atletas dessas modalidades, além 

de praticantes do futebol freestyler. 

Esportes Fruição, e Análise 
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Destaque para o craque do futsal brasileiro, 
Falcão. 

5 8’50” Futebol 

Técnico Abel Braga relembra perda do filho 
e trajetória do Fluminense em 2017. 

Técnico superou dor pessoal e revela como 
lidou com a perda através do esporte. 

Esportes - 

6 1’26” 
Artes Marciais 

Mistas 

Brasileiro, Rafael dos Anjos, vence ex-
campeão Robbie Lawler no UFC. Lutador 

domina a luta e deve ser o próximo a 
disputar o cinturão na categoria. 

Lutas - 

7 49” Automobilismo 

Pilotos saem na briga no desafio das 500 
milhas de kart em São Paulo. Cenas típicas 

de UFC marcam o evento de 
confraternização entre pilotos 

Esportes 
Construção de 

valores 

8 7’54” Futebol 

Argentina implementa novo sistema de 
vigilância e combate à violência no futebol. 

País consegue prender inúmeros torcedores 
violentos, além de foragidos da justiça e 

consequentemente reaproxima as famílias 
ao esporte 

Esportes 
Construção de 

valores 

9 8’11” Futebol 
Quadro Casão FC: Muralha fala com 

Casagrande e abre jogo sobre críticas, 
carreira e fase no Flamengo. 

Esportes - 

10 5’14” Nado Sincronizado 
Nado sincronizado adaptado transforma 

jovens em exemplos de superação. 
Esportes 

Construção de 
valores 

11 2’30” 
Jogo (League Of 

Legends) 

Felipe "BRTT" se torna atleta do Flamengo 
no esporte eletrônico e relata emoção da 

família. Um dos maiores jogadores do Brasil 
de League of Legends concorre a prêmios e 

brinca com o assédio da torcida. 

Brincadei-ras 
e jogos 

- 



P á g i n a  | 147 

 

12 8’07” Futebol 

Cristiano Ronaldo se iguala a Pelé, ironiza 
Renato. Real bate Grêmio na final do 

Mundial em Abudab e mesmo sem o título 
mundial, gremistas celebram o desempenho 

da equipe.  

Esportes - 

13 28’29” Futebol 

Homenagem aos 10 anos do título de 
melhor jogador do mundo de Kaká. Ele 

anuncia aposentadoria. Jogador revelado 
no São Paulo relembra toda sua carreira de 
muito sucesso e recebe linda homenagem 

em entrevista para Galvão Bueno. 

Esportes - 

 
 PROGRAMA 08 - 24 DEZEMBRO DE 2017 

REPORTAGEM 
NÚMERO: 

DURAÇÃO 
PRÁTICA 

CORPORAL 
SÍNTESE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

(BNCC) 

DIMENSÕES DO 
CONHECIMENTO 

(BNCC) 

1 6’36” Wingsuit 

Homem-pássaro, Luigi Cani, inova e voa 
com wingsuit, lado a lado com os aviões da 

Esquadrilha da Fumaça.  Esquadrilha da 
fumaça ajuda aventureiro a realizar voos 

conjuntos. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
Fruição 

2 5’09” Futebol 

Flamengo se defende em processo 
disciplinar aberto pela Conmebol. Depois da 
final da Copa Sulamericana, funcionários da 
entidade afirmam que Flamengo não deve 

pegar pena máxima. 

Esportes Compreensão 

3 1’13” Futebol 
Cruzeiro deixa para trás Fluminense e 

Flamengo e fecha com o atacante Fred. 
Esportes - 

4 1’49” Atletismo 
Estrelas do atletismo têm histórico de 
participar da Corrida de São Silvestre. 

Esportes - 
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Atletas Internacionais e nacionais sempre 
participaram da festa do atletismo brasileiro. 

5 11’08 - 

#METOO: Atletas brasileiras quebram o 
silêncio e denunciam casos de assédio 

sexual. Campanha mundial ganha força no 
Brasil 

- 
Construção de 

valores 

6 3’10” Basquete 

Kobe Bryant recebe homenagem dupla por 
uma carreira brilhante na NBA. Ex-jogador 
teve dois números aposentados pelo Los 

Angeles Lakers usadas pelo atleta durante 
seus 20 anos de carreira. 

Esportes - 

7 1’01” Atletismo 
Histórias da São Silvestre: Criada em 1924, 
a corrida era noturna e transmitida pelo rádio 

Esportes Compreensão 

8 6’39” Futebol 

Natural de Vila Isabel, Zé Ricardo lembra 
infância no bairro e faz balanço da 

temporada. Treinador vascaíno morava bem 
perto do Maracanã e viu grandes craques no 

estádio. 

Esportes - 

9 14’36” Futebol 

Refugiados FC Ep01: Conheça o 
Lampedusa, time amador da Alemanha com 
atletas refugiados. Equipe da 2ª divisão da 

Liga alemã, o St Pauli com histórico de 
sempre atuar na luta contra o preconceito e 
a intolerância apoia o Lampedusa FC, time 

amador da cidade 

Esportes 
Construção de 

valores 

10 3’28” 
Artes Marciais 

Mistas 

Cris Cyborg defende cinturão das Penas 
contra Holly Holm. Brasileira afia jogo em pé 
para encarar a ex-campeã mundial de boxe 

em três categorias diferentes. 

Lutas - 

11 9’53” Atletismo 
Atletas brasileiros dos 100m rasos seguem 
atrás da barreira dos 10 segundos. Principal 

Esportes Análise 
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promessa para o feito sofre lesão, mas 
jovens aparecem muito perto da marca. 

12 4’01” Automobilismo 

Arena Corinthians vive dia diferente com 
competição de Monster Jam. Caminhões 

modificados se apresentam em evento que 
atrai atenção e curiosidade do público. 

Esportes Fruição 

13 11’31” Karatê 

Diego San Ep06: Fora dos tatames por 
lesão, repórter-carateca acompanha o 

Brasileiro. Ainda se recuperando e focado no 
sonho de ir à Olimpíada de 2020, jornalista 

conta histórias de competidores 

Lutas - 

14 11’20” Futebol 

A Década de Ouro do Corinthians: do 
rebaixamento ao acúmulo de títulos. 
Tricampeonato no brasileiro, títulos 

internacionais e reestruturação dentro e fora 
de campo. 

Esportes - 

15 4’38” Futebol 

Cartolouco faz ceia de Natal com Ronaldinho 
Gaúcho, que elege os piores do ano. Craque 

revela que gostaria de ter jogado no 
Corinthians. 

Esportes - 

16 27’17 
Surfe, Voo Livre, 

Natação 

Homenagem: Ícone dos esportes radicais, 
pioneiro no estilo de vida saudável, Pepê, 

ainda é referência. 

Práticas 
Corporais de 

aventura, 
Esportes 

Fruição, 
Compreensão 

 
PROGRAMA 09 - 31 DEZEMBRO DE 2017 

REPORTAGEM 
NÚMERO: 

DURAÇÃO 
PRÁTICA 

CORPORAL 
SÍNTESE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

(BNCC) 

DIMENSÕES DO 
CONHECIMENTO 

(BNCC) 
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1 10’35” Automobilismo 

Sobre Rodas #08: Fernando Fernandes, 
atleta paralímpico brasileiro e desbravador 
dos esportes adaptados, disputa a "Quanta 

Lameira" em Araguaiana. 

Esportes Fruição 

2 3’43” Atletismo 
Resumo e os resultados da São Silvestre 

2017. 
Esportes - 

3 5’44” Atletismo 
Crianças refugiadas disputam a São 

Silvestrinha. São algumas das mais de 900 
crianças refugiadas que hoje vivem no Brasil. 

Esportes 
Construção de 

valores 

4 13’43” Futebol 

Refugiados FC Ep02: 2º episódio da série 
conta a história de um time de futebol 

amador da Alemanha formado somente por 
refugiados, Lampedusa. Comandado por 
duas técnicas, que carregam a missão de 

ensinar futebol aos refugiados e de ajudar a 
inseri-los na sociedade alemã. Todos os 

jogadores fugiram de guerras, de regimes 
políticos ditatoriais, ou simplesmente buscam 

melhor perspectiva de vida, ou fugiram por 
todos os motivos juntos. Muitos acabam 

sendo deportados. 

Esportes 
Construção de 

valores 

5 2’31” Futebol 
Top 5: Os cinco gols mais bonitos do futebol 

brasileiro em 2017. 
Esportes - 

6 4’54” Tênis 
Série Projeto Tóquio mostra a luta do tenista 
Orlandinho para chegar aos Jogos Olímpicos 

de 2020. 
Esportes - 

7 4’30” Basquete 
Melhores lances da semana na NBA e os 5 

melhores lances do ano. 
Esportes - 

8 26’58” Ginástica Olímpica 
Reportagem sobre a trajetória de Nadia 
Comaneci, que rendeu premiação ao 

Esporte Espetacular, medalha de bronze no 
Ginástica Compreensão 
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COI36, na categoria produção olímpica, no 
conteúdo é possível ver registros raros e 

antigos que mostram seu treinamento 
quando criança, a metodologia era sem 
carinho e bem rigoroso para todas as 

crianças. Nadia foi a dona do primeiro nota 
10 da história da ginástica, em 1976, 

Canadá. 

9 8’07” Futebol 

A história de Dondinho, craque da bola e 
primeiro ídolo do Rei do Futebol. Criado em 

Minas Gerais, Dondinho completaria 100 
anos em 2017. 

Esportes - 

10 7’16” Boxe 

Relembre história dos boxeadores cubanos 
que desertaram durante o Pan Rio-2007.  

Reveja a matéria especial sobre os 
boxeadores. 

Lutas 
Construção de 

valores, 
Compreensão 

11 5’41” Surfe 

Primeiro Campeonato Brasileiro de Surfee 
de Agua Doce reúne 200 competidores em 

surfee de água doce, no rio Pará, na 
Amazônia. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
Fruição, Análise 

12 14’ Bike 

Clayton Conservani atravessa os Alpes 
Suíços em uma prova de ciclismo radical. 
Repórter completa a Swiss Epic, uma das 

provas de montain bike mais lindas e difíceis 
do mundo com 280 km de prova 

Práticas 
corporais de 

aventura 
Fruição e Análise 

13 6’07” Futebol 
Fórmula de sucesso da categoria de base 
inglesa: R$ 1,1 bilhão investido e parceria 

com Alemanha. Sucesso da Inglaterra para 
Esportes - 

                                                           
36  Comitê Olímpico Internacional.  
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ganhar dois títulos mundiais e um europeu 
na categoria de base. 

14 9’31” Automobilismo 

Reveja história do tetraplégico que pilotou 
carro de corrida com a força da mente. Sem 
os movimentos do corpo e usando apenas a 

mente, Rodrigo Mendes conseguiu tal 
façanha graças à tecnologia. 

Esportes Fruição 

15 2’21” Automobilismo 
Top 5: As melhores ultrapassagens da 

Fórmula 1 em 2017. Temporada de muita 
velocidade e adrenalina na categoria 

Esportes Análise 

16 1’42” Surfe 

Quadro “Você viu?”: Estrutura no mar facilita 
a vida dos surfistas na hora de pegar as 
ondas. Projeto auxilia atletas na hora de 

pegar ondas mas acaba gerando outros tipos 
de dificuldades. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
- 

17 5’09” Futebol 
Neymar e Piqué falam sobre Copa do Mundo 

durante entrevista para site. 
Esportes - 

18 7’41” Futebol 

Régis Rösing vai ao Jogo das Estrelas de 
Zico e fala com Romário, Renato, Tite e 

Adriano. Muita diversão na partida festiva 
realizada no Maracanã. 

Esportes - 

19 13’45” Futebol 

Casão FC: Rogério Ceni fala dos planos no 
Fortaleza e explica saída do São Paulo. Ex-
goleiro fala sobre diversos temas do futebol 

com Casagrande e comenta toda a polêmica 
envolvendo o São Paulo. 

Esportes - 

20 8’33” 
Artes Marcais 

Mistas 

Cris Cyborg vence Holly Holm no UFC 219 
em Las Vegas. E outras lutas 

protagonizadas por brasileiros. Top 5: Os 
melhores nocautes do UFC em 2017. Um 

Lutas Análise 
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show de golpes impressionantes marcaram o 
ano do MMA37. 

 16’45” Futebol De 5 
Reencontro do campeão paraolímpico, 

Mauricio Dumbo, com a mãe em Angola. 
Esportes 

Construção de 
valores 

 1’04” Futebol 
Gabriel Jesus se lesiona, sai de campo 

chorando e deve ficar de fora por um ou dois 
meses. 

Esportes - 

 
PROGRAMA 10 - 07 JANEIRO DE 2018 

REPORTAGEM 
NÚMERO: 

DURAÇÃO 
PRÁTICA 

CORPORAL 
SÍNTESE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

(BNCC) 

DIMENSÕES DO 
CONHECIMENTO 

(BNCC) 

1 6’27” Judô 
Vencedores do Reality Ippon, o primeiro da 
tv brasileira, visitam o Japão, a terra onde 

nasceu o judô. 
Lutas Compreensão 

2 6’31” 
Motocross 

(Estilo Livre) 

Reportagem sobre "Duelo de Motos" que 
amanheceu com a pista alagada após forte 

chuva durante a madrugada. Evento teve de 
ser adiado. "Duelo de Motos: volta de Fred 
Kyrillos na final do desafio em Minas Gerais 

com vitória. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
Fruição 

3 4’59” Futebol 

Aos 38 anos, Danilo se recupera de lesão 
que quase o fez perder a perna e segue no 
Corinthians.Depois de fraturas na tíbia e na 
fíbula e rompimento de uma artéria, atleta 

quase teve membro amputado. Com 
recuperação demorada e difícil processo de 
recuperação, jogador fica no time esse ano. 

Esportes - 

                                                           
37  Artes Marciais Mistas. 
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4 2’32” Futebol 

Quadro "Você Viu?": Gustavo Scarpa ainda 
não se reapresentou ao Fluminense após 

férias. Paulo Autuori afirmou que ainda 
aguarda retorno do jogador para iniciar os 

trabalhos este ano. 

Esportes - 

5 12’25” Futebol 

Refugiados FC Ep03: Conheça a Eritreia, 
última colocada no ranking da FIFA, pobre 

país africano de onde saem muitos 
refugiados. Equipe acompanha a vida da 

família de atleta do Lampedusa e a Decisão 
do Campeonato Nacional. País tem o maior 

número de expatriados do mundo. 

Esportes 
Construção de 

valores 

6 46” Esqui 

Olha o que ele fez! Francês esquia apenas 
com a luz da Lua e velame iluminado. 

Confira o espetáculo visual da façanha do 
esquiador. 

Esportes Fruição 

7 2’57” Atletismo 

Uma das mais antigas do Brasil, Corrida de 
Reis, maior corrida do centro oeste, 

acontece desde 1985. Tem vitórias de 
Edwin Kipsang e Paskalia Chepkorir. 

Esportes Compreensão 

8 8’12” Tênis 

Aos 21 anos, Bia Haddad é promessa do 
tênis brasileiro e vem subindo no ranking. 

Matéria sobre a história da tenista, que 
chegou a atingir a quinquagésima posição 

do ranking mundial. 

Esportes - 

9 7’29” Futebol De Areia 

Tendo Brasil como referência, China 
começa a investir pesado no futebol de 

areia. Seleção brasileira de futebol de areia 
esteve no país pela primeira vez na história 

Esportes - 
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10 5’47” Futebol 
Philippe Coutinho é anunciado como a nova 

contratação do Barcelona. Jogador se 
tornou o segundo mais caro da história. 

Esportes - 

11 3’15” Futebol 

"Selecionáveis": Ederson é mais um 
candidato a ir à Copa do Mundo 2018. 
Confira a entrevista com o goleiro do 

Manchester City. 

Esportes - 

12 7’03” Futebol 
Entenda como funciona o trabalho dos 

olheiros na Copinha. Conheça alguns dos 
profissionais do ramo. 

Esportes - 

13 3’27” Futebol 
Os gols, lances e entrevistas mais 

marcantes da semana na Copa São Paulo 
de Futebol Júnior. 

Esportes - 

14 3’15” Basquete 

Vinícius Junior acompanha partida do 
Houston Rockets na NBA. Jogador 

encontrou com Nenê, do Rockets, após 
vitória do time sobre o Orlando Magic. 

Esportes - 

15 1’16” Skate 

Quadro “Você viu?”: Thomas Winkler quer 
ser 1º skatista amputado a competir com 

perna mecânica. Atleta faz campanha para 
desenvolvimento de prótese especial para 

prática de skate que será esporte olímpico a 
partir de Tóquio 2020. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
Fruição 

16 9’16” Futebol 

Documentos dão indícios de relação 
irregular entre CBF e empresa de exames 

de doping. Controle de drogas estimulantes 
segue sendo um problema no esporte 

brasileiro. 

Esportes 
Construção de 

valores 

17 6’57” Futebol 
Supermercado da bola: Clubes se 

movimentam menos que nos últimos anos. 
Com receitas antecipadas há alguns anos, 

Esportes - 
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times ficam com menos grana, mas com 
mais ativos e bastante atenção em 

possíveis "promoções" para reforçar 
equipes para temporada. 

18 13’31” - 

Quadro “Valor em jogo”: Conheça Augusto 
Delfino, formado em Educação Física 

apesar de sofrer de paralisia cerebral. Veja 
a história inspiradora do jovem de 25 anos. 

- 
Construção de 

valores 

 

PROGRAMA 11 - 14 JANEIRO DE 2018 

REPORTAGEM 
NÚMERO: 

DURAÇÃO 
PRÁTICA 

CORPORAL 
SÍNTESE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

(BNCC) 

DIMENSÕES DO 
CONHECIMENTO 

(BNCC) 

1 9’09” 
Corrida De 
Aventura 

Repórteres enfrentam o desafio de 50km no 
Ultra Trail na Chapada Diamantina.Carol 

Barcellos e Clayton Conservani enfrentam 
subidas, escaladas, rios, dores no corpo, 

sede, fome nos 50km da competição. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
Fruição 

2 8’30” 
Strongman Ou 

Atletismo De Força 
Ao vivo, competição força bruta Esportes Fruição, Análise 

3 10’42” Futebol 

Atlético-PR, Santos, Internacional, São 
Paulo e Cruzeiro se classificam pela 
Copinha. Dos últimos artilheiros da 
Copinha, poucos seguem no futebol 

profissional. 

Esportes - 

4 3’31” 
Strongman Ou 

Atletismo De Força 

2º prova ao vivo: Polônia vence Brasil por 
15 a 11 na prova da caçamba pelo Força 

Bruta. 
Esportes Fruição, Análise 
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5 8’13” 
Musculação, 

Corrida, Ciclismo, 
Ginástica 

Após perder 100 quilos, publicitário volta a 
andar de bicicleta e quer disputar o Iron 

Man. 

Ginástica, 
Esportes, 
Práticas 

corporais de 
aventura 

Fruição 

6 1’49” 
Strongman Ou 

Atletismo De Força 

3º prova ao vivo: Polônia vence "vôlei de 
pedra", faz 9 a 4 no Brasil e leva o Força 

Bruta. 
Esportes Fruição, Análise 

7 3’02” Futebol 
Ceni x Lúcio: em duelo de pentacampeões, 
ex-goleiro vence na estreia pelo Fortaleza. 

Esportes - 

8 7’59” Vôlei 
Polêmica na Superliga: primeira atleta 

transgênero do torneio divide opiniões no 
esporte 

Esportes Compreensão 

9 9’45” 
Artes Marciais 

Mistas 

Africano atravessa Atlântico para jogar 
futebol, mas vê no MMA o transformador de 

sua vida. 
Lutas 

Construção de 
valores 

10 8’45” Futebol 
Paulistão desperta paixão de torcedores do 

interior e é a maior vitrine entre os 
estaduais. 

Esportes - 

11 7’12” Futebol 
Após vencer câncer, Ederson ganha de 

presente de aniversário, a reapresentação 
no Flamengo 

Esportes - 

12 6’26” Futebol 

Caso Scarpa: atleta é mais um, entre vários 
envolvidos em disputas jurídicas com 

clubes. Ele conseguiu na justiça a liberação 
pelo Fluminense para ir para outro clube, 

devido a pagamentos atrasados. 

Esportes - 

13 14’75” Caratê 
Quadro "Valor em jogo": menino de sete 
anos encontra no caratê a superação de 

uma doença pulmonar 
Lutas 

Construção de 
valores 
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PROGRAMA 12 - 21 JANEIRO DE 2018 

REPORTAGEM 
NÚMERO: 

DURAÇÃO 
PRÁTICA 

CORPORAL 
SÍNTESE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

(BNCC) 

DIMENSÕES DO 
CONHECIMENTO 

(BNCC) 

1 1’13” Bicicross Percurso do Rei da Montanha. 
Práticas 

corporais de 
aventura 

- 

2 3’01” Futebol 
Depois de muitos shows de habilidade com 

alegria, Ronaldinho Gaúcho anuncia 
aposentadoria. 

Esportes - 

3 12’32” Futebol Pênalti é loteria? Estudos mostram que não. Esportes Análise 

4 3’37 Futebol 
São Paulo segue sem vencer no Paulistão e 

a torcida pede reforços 
Esportes - 

5 1’46” Futebol 
Grêmio leva virada impressionante do 

Caxias no Campeonato Gaúcho. 
Esportes - 

6 3’04” Futebol 

Campeonatos Gaúcho, Paranaense e 
Catarinense de uma maneira diferente, 

remetendo ás histórias do passado e fatos 
atuais. 

Esportes - 

7 7’21” Skate 
Skate na Alma: Bob Burnquist apresenta o 
americano Tom Schaar, favorito para as 

olimpíadas de Tóquio 2010. 

Praticas 
corporais de 

aventura 
- 

8 4’49” Bicicross 
Confira um "combo" das quedas que 
rolaram durante os treinos do Rei da 

Montanha. 

Práticas 
Corporais de 

aventura 
- 

9 3’57” Futebol 
Quadro “Você viu?”: Árbitro chuta jogador 

durante partida. 
Esportes 

Construção de 
valores 

10 3’49” Futebol 
Confira um top 5 de brigas entre juízes e 

jogadores de futebol. 
Esportes 

Construção de 
valores 
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11 4’13” Futebol 
Depois de muita confusão política, o médico 
Alexandre Campello é o novo Presidente do 

Vasco. 
Esportes - 

12 3’36” Futebol 
No mercado dos estaduais, tem dança da 
cadeira de atacantes e veterano de clube 

novo. 
Esportes - 

13 6’31” Atletismo 

Equipe que mais ganhou medalhas na 
história do atletismo brasileiro vai fechar as 

portas. 4kg de barras de ouro foram 
destinados pela Bolsa de Mercadorias & 
Futuros, em são Paulo, aos brasileiros 

medalhistas de 1978, a empresa escolheu o 
atletismo para alavancar um clube de 

esportistas que não dependia de verba 
pública e formou muitos campeões ao longo 

dos anos. Agora, a empresa B3 resolveu 
investir em educação e formação de jovens, 

não mais investindo no esporte. 

Esportes - 

14 1’10” Hoquey de gelo 

Coreia do Norte deve mandar delegação 
para a Olimpíada de Inverno na Coreia do 

Sul. Eles são inimigos mas resolveram 
formar um time unificado no hoquey de gelo 

feminino unindo as duas coreias nesse 
quesito. 

Esportes Compreensão 

15 1’52” Patinete e Bicicross 
Quadro “Olha o que ele fez!”: Celebridade 
do patinete faz manobra espetacular. Essa 
é a modalidade esportiva do novo milênio. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
Fruição 

16 6’39” Bicicross Ao vivo rei e rainha da montanha. 
Práticas 

corporais de 
aventura 

Fruição 
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17 3’52” Basquete 
Com novato em destaque, confira o que 

rolou na semana da NBA 
Esportes - 

18 4’10” Basquete 

Quadro “Você viu?”: Anderson Varejão é 
apresentado no Flamengo. Ele é o segundo 
campeão da liga americana a jogar na NBB. 
Leandrinho volta ao Brasil para jogar o NBB 

pelo França. 

Esportes - 

19 6’08” Futebol 
Veja a trajetória de Flamengo, Internacional, 

São Paulo e Portuguesa na Copinha. Os 
times estão nas semifinais da competição. 

Esportes - 

20 6’10” Futebol 
Palmeiras apresenta Gustavo Scarpa, o 

sexto reforço para a temporada. 
Esportes - 

21 2’58” Futebol 
Após empate com o Botafogo, Abel Braga 
diz que Henrique Dourado não joga mais 

pelo Fluminense. 
Esportes - 

22 36” Futebol 
Sport vence o Afogados pelo Campeonato 

Pernambucano. 
Esportes - 

23 3’40” Futebol 

Campeonatos Pernambucano, Cearense e 
Baiano de uma maneira diferente, 

remetendo ás histórias do passado e fatos 
atuais. 

Esportes - 

24 4’51” Futebol 
Bem-humorado, Pelé fala sobre a Seleção e 

diz estar pronto para a Copa da Rússia. 
Esportes - 

25 2’27” Futebol 

Economista faz estimativa de quanto Pelé 
valeria no mercado da bola. O comparativo 
é feito com Neymar, estimando seus títulos 

e os gols, além da valorização que ele 
proporciona ao time em que joga. Pelé seria 

mais caro que Neymar. 

Esportes - 
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26 30” 
Artes Marciais 

Mistas 
Cormier e Miocic vencem no UFC 220 em 

Boston. 
Lutas - 

27 4’58” Ginástica 
Mulheres se unem para denunciar médico 
que abusava de ginastas da seleção dos 

EUA. 
Esportes 

Construção de 
valores 

28 2’04” Futebol 
Olha o que ele fez! Neymar marca golaço 

pelo PSG. 
Esportes - 

29 6’15” Futebol 
Personalidades falam sobre a importância 

de Ronaldinho Gaúcho no futebol. 
Esportes - 

 

PROGRAMA 13 - 28 JANEIRO DE 2018 

REPORTAGEM 
NÚMERO: 

DURAÇÃO 
PRÁTICA 

CORPORAL 
SÍNTESE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

(BNCC) 

DIMENSÕES DO 
CONHECIMENTO 

(BNCC) 

1 9’41” Wakeboard 
Quadro “sobre rodas”: Fernando Fernandes 

apresenta o wakeboard adaptado. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
Fruição, Análise 

2 24’37” Skate 

De olho em Tóquio 2020, mulheres 
competem em Torneio Internacional De 
Skate bowl. Yndiara Asp, Dora Varella, 

Isadora Pacheco e Camila Borges fazem 
bonito no campeonato, em Itajaí-SC. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
Fruição, Análise 

3 5’45” Bobsled 
Brasil usa tecnologia para aprimorar a 

equipe de Bobsled, espécie de corrida de 
trenós, para a Olimpíada de Inverno. 

Esportes - 

4 2’32” Skate 

Ao vivo: Yndiara Asp faz volta perfeita e 
vence o Skate Park Internacional. Skatista 

faz 78.00 pontos e fica com a primeira 
colocação na competição disputada em 

Itajaí-SC. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
Fruição 
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5 3’16” Futebol 
Alisson é o convidado do Selecionáveis e 

fala sobre expectativa para Copa do Mundo. 
Esportes - 

6 36’18” Skate 
Ao vivo: Competição masculina do Skate 
Park Internacional. Pedro Barros vence. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
Fruição 

7 6’27” Futebol 
Flamengo aumenta recursos da base e já 

colhe os frutos do investimento vencendo a 
Copa São Paulo de juniores. 

Esportes - 

8 1’59” Futebol 
Confira os gols do sábado pelos estaduais 

no Brasil. 
Esportes - 

9 9’33” Futebol 

Série Minha História Nas Copas: Careca 
lamenta até hoje ter sido cortado da seleção 
de 1982 em virtude de uma lesão e relembra 

Copas de 1986 e 1990. 

Esportes - 

10 3’10” Basquete Saiba tudo que rolou na semana da NBA. Esportes - 

11 4’57” Surfe 
Maya Gabeira explica super onda surfada 

em Portugal e espera indicação ao Guiness 
Book. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
- 

12 3’23” Futebol 
PSG vence o Montpellier com Neymar em 

campo e recorde de Cavani. 
Esportes - 

13 6’10” Futebol 

Má fase do Real Madrid pode colocar fim a 
passagem de Cristiano Ronaldo no clube 

merengue. Há desconfiança de que dinheiro 
é a razão dessa crise. 

Esportes - 

14 5’07” Futebol 

O jogador de futebol, Felipe Santana, 
aproveita as férias na África e dá um show 
de solidariedade, uma de suas atitudes foi 
proporcionar momentos de lazer jogando 

futebol com as crianças do Togo. 

Esportes 
Construção de 

valores 
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15 4’03” Futebol 

Flamengo e Vasco fazem clássico pouco 
empolgante pelo campeonato Carioca, o 

camisa 10 do Vasco deixou o clube depois 
de 2 anos 5 meses para ir para o São Paulo. 

Esportes - 

16 1’17 
Artes Marciais 

Mistas 
Após oito meses sem lutar, Ronaldo Jacaré 

volta ao octógono com vitória 
Lutas - 

17 8’41” 
Artes Marciais 

Mistas 

Após superar uso de drogas e chegar no 
fundo do poço, Priscila Pedrita vai estrear no 

UFC 
Lutas 

Construção de 
valores 

18 4’44” Futebol 
Corinthians vence o São Paulo e completa 

sete jogos sem perder para o rival. 
Esportes - 

19 4’22” Futebol 
Em entrevista exclusiva, Roger Machado, 

técnico do Palmeiras, conta que Tite ajudou 
na carreira de treinador. 

Esportes - 

20 52” Tênis 
Roger Federer vence Marin Cilic e conquista 

Aberto, da Austrália 
Esportes - 

21 5’45” Parapente 
Laís Souza se aventura em desafio nas 

montanhas voando de parapente. 

Práticas 
corporais de 

aventura 

Fruição, Construção 
de valores 

 

PROGRAMA 14 - 04 FEVEREIRO DE 2018 

REPORTAGEM 
NÚMERO: 

DURAÇÃO 
PRÁTICA 

CORPORAL 
SÍNTESE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

(BNCC) 

DIMENSÕES DO 
CONHECIMENTO 

(BNCC) 

1 10’17” Ciclismo 
Brasileiro luta pelo título de recordista 

mundial de velocidade sobre uma bicicleta. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
Fruição 

2 5’45” Futebol 
David Beckham lança projeto de colocar um 
clube de futebol na Major League Soccer. 

Esportes - 
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3 3’40” Futebol 
Na estreia de Nenê, São Paulo faz 2x0 no 

Botafogo-SP e Cueva se desculpa com 
torcida. 

Esportes - 

4 1’ Futebol 
Após vitória de Andrés Sanchez, torcedores 

do Corinthians provocam tumulto em 
eleições. 

Esportes - 

5 6’58” Vôlei 

Dupla brasileira campeã mundial de vôlei de 
praia luta para conseguir jogar sem 

patrocínio. Após os jogos do Rio 2016, os 
esportes olímpicos do Brasil enfrentam crise. 
Campeões mundiais pagam para continuar 

jogando. 

Esportes - 

6 4’32” - 
Coreia do Sul se prepara para receber 

olimpíadas de inverno. 
- - 

7 2’14” Futebol 
Rodada da NBA teve ginga de braço, 

recorde de pontos e dribles desconcertantes. 
Esportes Fruição 

8 5’12” Basquete 3x3 

Confira as regras e a pontuação do 
Basquete 3x3, nova modalidade olímpica. 

Definição do trio brasileiro finalista do desafio 
Gigantes do Basquete 3x3. Brasil 19x21 

Estados Unidos. 

Esportes Fruição, Análise 

9 4’20” Futebol 
De volta ao Santos, Gabigol sonha em voltar 

à seleção brasileira. 
Esportes - 

10 7’ Futebol 
Fred, Ricardo Oliveira e Rafael Moura 

narram gols. 
Esportes - 

11 1’52” Futebol 
Olha o que ele fez (jargão de Galvão Bueno): 
Neymar chega aos 350 gols na carreira e vai 

comemorar 26 anos. 
Esportes - 
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12 2’24” 
Artes Marciais 

Mistas 

Brasileiros se destacam com belas vitórias 
no UFC Belém. Pedrita que teve sua história 
de superação contada na semana anterior. 

Lutas Fruição 

13 2’04” Vôlei 

Quadro “Você viu?”: Frente a polêmica, 
Tiffani bate recorde de pontos na Superliga. 

Fato de ser transexual é visto como 
vantagem para atleta e o COI segue 

avaliando o caso. 

Esportes Compreensão 

14 5’40” Natação 

Atleta americano transexual segue o 
exemplo de Tifanny e quer fazer história. 

Nasceu mulher e hoje nada por uma equipe 
masculina de uma das melhores 
universidade do mundo, Harvard. 

Esportes Compreensão 

15 4’45” Futebol 
Definidos os primeiros semifinalistas da Taça 

Guanabara. 
Esportes - 

16 12’48” Crossfit 

CarnaFIT, competição que reúne carnaval e 
CrossFit. Os competidores são os sambistas 
profissionais das escolas de samba campeãs 

de 2017. 

Ginástica - 

17 1’28” - 

Comitê Olímpico Internacional anuncia fim 
da punição ao COB. Presidente do Comitê 
Olímpico Brasileiro se diz aliviado por conta 
do fim da punição e informa que repasses 

voltarão a ser feitos para entidade. 

- - 

18 5’22” Futebol 
Dudu revela proposta da China recusada e 

desejos no Palmeiras. 
Esportes - 

19 25’13” 
Futebol, Basquete, 

Ginastica 

Estudo de neurologista usa esporte para 
auxiliar pacientes com problemas sérios de 
memória. Em parceria com a Rede Globo, 
estudo acompanhado durante 1 ano pelo 

Esportes 
Fruição, Construção 

de valores 
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Esporte Espetacular mostra que o esporte 
tem capacidade de reativar memória de 

pessoas com lesões sérias que afetaram as 
suas lembrança. 

 
PROGRAMA 15 - 11 FEVEREIRO DE 2018 

REPORTAGEM 
NÚMERO: 

DURAÇÃO 
PRÁTICA 

CORPORAL 
SÍNTESE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

(BNCC) 

DIMENSÕES DO 
CONHECIMENTO 

(BNCC) 

1 5’33” Futebol 
Selecionáveis: Gabriel Jesus fala sobre a 

lesão no joelho. 
Esportes - 

2 6’04” Skate 

Skate na Alma: Bob Burnquist recebe Murilo 
Peres e Vi Kakinho na Califórnia. Astro do 

esporte mostra sua casa para os candidatos 
a representar o Brasil na Olimpíada de 

Tóquio e os leva à Praia de Venice. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
- 

3 2’10” Futebol 
Você viu? Coutinho marca o primeiro gol 

pelo Barcelona e Ronaldinho Gaúcho 
manda mensagem. 

Esportes - 

4 5’26” Futebol 
De olho na Copa! Conheça a origem dos 
mais famosos clubes russos de futebol. 

Esportes - 

5 3’16” Basquete 

Duelo histórico de Michael Jordan e 
Dominique Wilkins no All-Star Game 
completa 30 anos. Competição de 

enterradas foi decidida com o voo e a cesta 
perfeita do ídolo do Chicago Bulls. 

Esportes Análise 

6 8’07” Automobilismo 
Pela primeira vez, depois de 48 anos, 

temporada da F1 não vai ter nenhum piloto 
brasileiro. Os obstáculos estão relacionados 

Esportes - 
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a falta de categoria de base e o financeiro, e 
falta de patrocinadores. 

7 2’41” - 
Eventos do Verão Espetacular prometem 
agitar as manhãs de domingo na Globo. 

- - 

8 4’26” Esqui 
"Besuntado de Tonga" explica mudança de 

esporte para participar da Olimpíada de 
Inverno. 

Esportes - 

9 6’24” Futebol 
Ex-talismã da torcida do Botafogo, Caio se 

torna ídolo nos Emirados Árabes. 
Esportes - 

10 7’21” Futebol 
Minha história nas Copas: Serginho 

Chulapa lembra de momentos marcantes do 
Mundial de 1982. 

Esportes Compreensão 

11 4’47” Futebol 

Arrependido, Rodrigo diz que deixou de ser 
provocador: "Aquele Rodrigo morreu". 

Zagueiro pede desculpas pela agressão a 
Tréllez e expulsão no jogo que acabou com 
derrota de virada e rebaixamento da Ponte 

Preta. 

Esportes 
Construção de 

valores 

12 5’45” Futebol 

Vem de longe! Sarori, novo reforço do 
Central de Caruaru vem do Iêmen, país do 
Oriente Médio e acumula 30 convocações 

para a seleção do seu país. 

Esportes - 

13 1’18” Surfe 
Ondas de até sete metros impressionam na 

Praia de Waimea, no Havaí. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
- 

14 7’46” Heli-Esqui 
Fora dos Jogos de Inverno, conheça o 

radical e assustador heli-esqui, modalidade 
não olímpica é praticado em montanhas. 

Esportes Fruição, Análise 

15 5’21” Esqui Alpino 
Cearense, Michel Macedo, se prepara para 

representar o Brasil no esqui alpino em 
Esportes Fruição 
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PyeongChang. Morador de Portland, no 
Estados Unidos, desde os três anos de 

idade, brasileiro encara as piadas com bom 
humor e é o 18º a disputar a modalidade 

pelo país. 

16 1’03” Atletismo, Futebol 
Usain Bolt treina com time de futebol na 

África do Sul e cava vaga na Liga 
Americana. 

Esportes - 

17 5’16” Futebol 
Se em 2017 o rendimento não foi o 

esperado, Borja do Palmeiras mostra 
confiança na nova temporada. 

Esportes - 

18 2’29” Futebol 
Olha o que ele fez: Torcedor do Grêmio 

caminha de Porto Alegre ao Rio de Janeiro 
para pagar promessa. 

Esportes - 

19 2’25” Futebol 
Gabigol marca, dança, mas Santos fica no 

empate com a Ferroviária. 
Esportes - 

20 1’51” Futebol 

"Gordinho" Nonato, jogador do Bahia, ficou 
famoso por estar acima do peso e fala 
sobre emagrecimento, assim como a 

eliminação do Bota na Copa do Brasil. 

Esportes - 

21 1’03” Futebol 

Atlético-PR bate o Cascavel, segue invicto e 
garante vaga na semifinal do Paranaense. 

Coritiba vence o Londrina e o Paraná bate o 
Prudentópolis. 

Esportes - 

22 2’02” Futebol 

Neymar comemora aniversário com festa de 
gala em Paris. Atacante do PSG reúne 

celebridades e jogadores para festejar seus 
26 anos. 

Esportes - 

23 4’39” Futebol 
Flamengo bate o Botafogo e se garante na 

final da Taça Guanabara. 
Esportes - 
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24 7’59” Futebol 

Duelo entre Real e PSG pode começar a 
decidir a disputa do prêmio de melhor do 

mundo. 81 mil ingressos foram vendidos em 
37 minutos. 

Esportes - 

25 1’16” Futebol 

Neymar decide e PSG vence o Toulouse 
pelo Campeonato Francês. Atacante volta 
ao time após sua festa de aniversário e faz 

o único gol da partida. 

Esportes - 

26 3’09” Futebol 
As crianças e Roger: atacante responde 

perguntas dos pequenos torcedores do Inter 
Esportes - 

27 3’53” Futebol 
Em semana conturbada, Atlético-MG volta a 
decepcionar no Campeonato Mineiro, com 

treinador interino e em casa. 
Esportes - 

28 55” 
Artes Marciais 

Mistas 

Yoel Romero nocauteia Luke Rockhold e 
"finaliza" com beijo no UFC 221. Cubano 
não dá chance para o americano e aplica 

cumprimento inusitado ao fim da luta. 
Brasileiro Jussier Formiga também vence. 

Lutas Fruição 

29 7’36” Dança 

Após lesão, esporte ajuda porta-bandeira da 
escola de samba, Unidos de Padre Miguel, 

a voltar à avenida. Jéssica Ferreira teve 
ruptura parcial do ligamento cruzado 

anterior do joelho e recorreu à preparação 
física de atleta para reaver confiança no 

samba. 

Danças 
Construção de 

valores 

30 15’45 Futebol 
Andreoli e Tite passeiam pela história da 
Seleção e treinador relembra tempo de 

torcedor da seleção brasileira. 
Esportes Compreensão 
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PROGRAMA 16 - 18 FEVEREIRO DE 2018 

REPORTAGEM 
NÚMERO: 

DURAÇÃO 
PRÁTICA 

CORPORAL 
SÍNTESE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

(BNCC) 

DIMENSÕES DO 
CONHECIMENTO 

(BNCC) 

1 38’56” Wake Board 
Verão Espetacular: tailandês vence o Wake 
Brasil em Goiás. Brasileiro favorito perde o 

cabo e fica em segundo lugar. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
Fruição e Análise 

2 7’38” 
Mergulho Em 

Apneia 

Brasileira quebra recorde sul-americano de 
mergulho em apneia. Carol Schrappe 

mergulha a 101 metros de profundidade. 
Esportes Fruição e Análise 

3 4’22” Futebol 

Jogo entre Real Madrid e PSG, pela Liga dos 
Campeões foi a partida mais comentada no 
mundo. A internet explodiu com o confronto 

entre Neymar e CR7. 

Esportes - 

4 3’33” Futebol 
PSG goleia no Campeonato Francês, mas 

treinador não escapa das críticas. 
Esportes - 

5 6’05” Futebol 
Criptonita azul do Chelsea é a única forma 

de parar o Super Messi. Jogador nunca 
conseguiu marcar contra os Blues. 

Esportes - 

6 3’39” - 

Tecnologia rouba a cena na Olimpíada de 
Inverno de PyeongChang, na Coreia do Sul. 
provas e medalhas estão sendo decididas 

por milésimos. 

- - 

7 2’ Bobsled 
Brasileiros se classificam no bobsled trenó, 

para dois, pela primeira vez. 
Esportes Fruição 

8 2’41” Basquete 
Desafio de enterrada, três pontos e 

habilidade marcam noite do All Star, em Los 
Angelis. 

Esportes Fruição e Análise 

9 1’59” Esqui 
Michel Macedo estreia na Olimpíada de 

Inverno após lesão. 
Esportes - 
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10 1’21” Tênis 

Você Viu?: Federer e Bill Gates se unem em 
prol da África. Tenista treina gênio dos 

computadores para torneio beneficente pelas 
crianças. 

Esportes 
Construção de 

valores 

11 2’30” Futebol 
Sem treinador, Atlético-MG cogita efetivação 

de auxiliar técnico após algumas recusas 
Esportes - 

12 2’38” Futebol 
As crianças e Rafael Moura: atacante 

responde perguntas de torcedores mirins. 
Esportes - 

13 1’01” Futebol 
Glos dos estaduais: Cruzeiro vence o Villa 

Nova-MG e Veranópolis surpreende Grêmio 
pelos Estaduais. 

Esportes - 

14 6’32” Futebol 
Comemoração de Vinícius Júnior rende 
polêmica entre Botafogo e Flamengo. 

Esportes - 

15 6’50” Futebol 
Cueva quer reconquistar torcida com boa 

atuação em clássico contra o Santos. 
Esportes - 

16 4’28” Futebol 
Sasha chega com moral no Santos e se 

torna peça chave da equipe. Jogador deixou 
o Internacional a pedido de Jair Ventura. 

Esportes - 

17 10’15” Futebol 
Léo Percovich tenta reconstruir vida após 

tragédia familiar. 
Esportes - 

18 6’28” Salto Com Esqui 
Bota usada, capacete, herói improvável: 

Eddy "The Eagle" lembra como virou atleta 
olímpico. 

Esportes - 

19 1’23” Hoquei 

Pela primeira vez, Coreia comemora gol de 
time unificado no hóquei. 

Apesar de eliminação, gol entra para a 
história dos Jogos Olímpicos de Inverno. 

Esportes Compreensão 

20 12’33” Futebol 
Tempo de Bola: Ídolo do Cruzeiro, Dirceu 
Lopes relembra passagem pela seleção 

brasileira. 
Esportes - 
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PROGRAMA 17 - 25 FEVEREIRO DE 2018 

REPORTAGEM 
NÚMERO: 

DURAÇÃO 
PRÁTICA 

CORPORAL 
SÍNTESE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

(BNCC) 

DIMENSÕES DO 
CONHECIMENTO 

(BNCC) 

1 11’07” 
Kit Surfe, 

Wind Surfe 

Desbravando o nordeste “Dias de kit”, foi um 
desafio que aconteceu em Touros, Rio 

Grande do Norte, escolhido por ser o lugar 
onde popularmente “o vento faz a curva”, na 
esquina do brasil. Em busca dos melhores 
ventos para velejar de kit surfe. A praia de 
Tibau do Norte, é conhecida como o Havaí 

do kit surfe. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
Fruição e Análise 

2 16’40” Waterline 
Matéria sobre as duplas competidoras de 
waterline (variação do slackline) do Verão 

Espetacular. Dupla brasileira leva a melhor. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
Fruição e Análise 

3 3’43” Futebol 
Selecionáveis: Roberto Firmino fala sobre 

momento e planos com a seleção. 
Esportes - 

4 5’30” Futebol 
Com a missão de substituir Guerrero, 

Dourado diz já ter traçado metas para o ano 
no Flamengo. 

Esportes - 

5 10’26” Futebol 
Casão F.C: Casagrande relembra momentos 

históricos com Paulo Roberto Falcão. 
Esportes - 

6 4’01” Futebol 
Fluminense goleia o Flamengo pelo 
Campeonato Carioca, em Cuiabá. 

Esportes - 

7 2’ Futebol 
Confira os gols dos campeonatos estaduais 

pelo Brasil. 
Esportes - 

8 3’06” Futebol 
Depois de colecionar títulos nos últimos 
meses, Grêmio precisa se recuperar no 

campeonato Gaúcho. 
Esportes - 
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9 7’24” Futebol 
Estudo de campo: Economista usa 

estatísticas para explicar escolhas do 
futebol. 

Esportes - 

10 1’50” Basquete 
Com Stephen Curry inspirado, confira o que 

rolou na rodada da NBA. 
Esportes - 

11 1’12” Basquete 
Tiago Splitter fala sobre aposentadoria no 

basquete. 
Esportes - 

12 2’07” Automobilismo 
Novidade nos carros da F1 para a 

temporada de 2018 gera discussões. 
Esportes - 

13 5’48” Futebol 
Corinthians vence Palmeiras em clássico 

quente e polêmico. 
Esportes - 

14 3’16” 
Artes Marciais 

Mistas 

Lutadora brasileira, Cyborg, se prepara para 
defender o cinturão do UFC e já fala em 

confronto com Amanda Nunes. 
Lutas - 

15 9’52” Futebol 

Reportagem sobre a violência nos gramados 
e o que fazer para acabar com cenas 

lamentáveis em campo. Jogo entre Operário 
e Comercial, jogador agrediu o gandula. 
Bahia e Vitória, depois de 6 jogos com 

torcida única, o clássico com torcida mista 
teve 9 jogadores expulsos. 

Esportes 
Construção de 

valores 

16 4’24” 

Esqui, Patinação 
Artística, Snow 
Board, Croos- 

Country, Bobsled, 
Hoquei 

Destaques dos Jogos de PyeongChang, 
Coréia do Sul. 

Esportes, 
Práticas 

corporais de 
aventura. 

Fruição 

17 1’06” Skate 

Olha o que ele fez: "Fadinha do Skate" 
conquista título nacional de da modalidade. 7 
anos. Competiu em uma categoria acima da 

dela e ganhou a competição. 

Práticas 
corporais de 

aventura 
Fruição 
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18 6’47” Futebol 

Números mostram que a Libertadores é o 
campeonato de futebol mais disputado do 

mundo. Nos últimos 10 anos, foram 10 
finalistas diferentes. 

Esportes - 

19 10’22” - 
Melhores momentos da cerimônia de 

encerramento de PyeongChang, Coréia do 
Sul. 

- - 

20 1’32” Futebol 
Quadro: “vc viu?”: Jogadores brasileiros 

fazem campanha contra assédio sexual no 
futebol. 

Esportes 
Construção de 

valores 

21 13’31” Futebol 
Tempo de bola: Como Ademir da Guia, o 
Divino, virou referência de uma geração. 

Esportes - 

 


