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Universidade Federal de Uberlândia
Núcleo de Estudos em Planejamento e Metodologias do Ensino

da Cultura Corporal -  Nepecc/UFU

Equipe Nepecc/UFU1.

Introdução.

Depois de analisarmos algumas experiências concretas de gestão democrático-

popular da escola, como são os casos da Secretaria Municipal de Educação de Porto

Alegre2 e de Belo Horizonte, no que diz respeito à experiência adquirida no processo de

observação da aprendizagem e do comportamento social do/as alunos/as,

estabelecemos, no contexto do PCTP/Educação Física em Uberlândia, que o trabalho

com zonas de desenvolvimento de dois em dois anos cronológicos de diferença, estaria

mais próximo de uma estreita articulação entre desenvolvimento, aprendizagem e

ensino, de forma a fazer da aprendizagem do aluno/a um processo contínuo.

Tendo em vista que o ensino público municipal de Uberlândia, ainda se encontra

estruturado em séries escolares, pensamos na utilização das zonas de

desenvolvimento no contexto escolar, com duas finalidades: como mecanismo

preparatório para a construção de Estratégias de Ensino e como parte de um momento

crítico-reflexivo de transição para a construção de uma escola democrática e popular,

                                                
1 Texto extraído do Plano Básico Curricular de Ensino –PBCE, construído coletivamente por

docentes da FAEFI/UFU, a equipe de professores de Educação Física da ESEBA/UFU e os/as
professores/as participantes da elaboração da proposta curricular da área na Rede Pública Municipal
de Ensino de Uberlândia, Minas Gerais, entre 1996-1997. Todos/as membros participantes do
Nepecc/UFU.

2 Parte do material de estudo da SME de Porto Alegre (RS), foi encontrado no site da Prefeitura
Municipal em novembro do ano 2000: <http://www.portoalegre.rs.gov.br>.   
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cuja estrutura futura possa vir a ser constituída por ciclos, a exemplo das escolas

municipais de Porto Alegre e Belo Horizonte 3.

Pensando nesse contexto de transição,  decidimos que não seriam utilizadas as

denominações “Ciclo de escolarização” ou “Ciclo de Formação” na construção desse

trabalho, por considerar que a sua utilização está restrita ainda ao campo do

planejamento de ensino.

Por esse motivo, a noção de aprendizagem e desenvolvimento, orientada por

uma perspectiva dialética de Educação, foi  denominada no PCTP com o nome de

Zonas de Desenvolvimento Potencial do/a aluno/a.

A importância estratégica desse trabalho entre os/as professores/as de

Educação Física em Uberlândia deve-se, dentre outros aspectos, ao fato de termos

identificado, ainda que sem termos elaborado um parecer conclusivo a respeito desse

assunto, que

tornou-se fundamental redimensionar a lógica excludente da organização
curricular seriada, buscando uma nova organização do tempo e do espaço
escolares capaz de flexibilizar-se em função de uma lógica de inclusão,
fundada no compromisso coletivo com a aprendizagem efetiva de todos
os/as alunos/as. Partindo do pressuposto de que todo/a aluno/a não só tem
direito, mas é capaz de aprender e traz consigo saberes para a situação de
aprendizagem, fez-se necessário pensar uma organização curricular
diferenciada. Para tanto, a Escola Cidadã organizada por Ciclos de
Formação, orienta-se para o sucesso escolar a partir de quatro aspectos
fundamentais: a eliminação de mecanismos que institucionalizam a
exclusão, a criação de mecanismos institucionais de inclusão capazes de
garantir a aprendizagem para todos, a formação permanente dos
educadores e a gestão democrática da escola4.

Dessa forma, apresentamos as seguintes zonas de desenvolvimento para o

Ensino Infantil e Fundamental para serem utilizadas como referência teórica para a

construção de Estratégias de Ensino. Para tanto, partimos do pressuposto básico de

que a prática pedagógica na área de Educação Física da Eseba/UFU e da RME/UDI,

                                                
3 Essa possibilidade tornou-se mais próxima da realidade, depois da vitória eleitoral de Zaire Rezende

(PMDB) para ocupar o cargo de Prefeito Municipal de Uberlândia, a partir do ano 2001. No seu
programa de governo foram contempladas diretrizes que apontam para a transformação da escola
municipal autoritária em uma escola cidadã.
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vem mostrando, empiricamente, mudanças significativas no processo de ensino, que

podem implicar em saltos qualitativos de aprendizagem e desenvolvimento a cada dois

anos, aproximadamente.

ZONA 1:  Ensino Infantil ( 4 a 6 anos )

Nesse período de desenvolvimento, a criança vem construindo a sua visão de

realidade, de forma difusa e misturada (sincrética), descrevendo conceitos, objetos,

costumes e sentimentos vividos, assim como identificando alguns (ou todos) os

elementos constitutivos desses aspectos. Como conseqüência do desenvolvimento e

da experiência de aprendizagem neste ciclo, o/a aluno/a eleva progressivamente o seu

rendimento qualitativo e a sua disponibilidade para as várias formas de movimento.

Dessa forma, o salto qualitativo de desenvolvimento cognitivo e comunicativo

transparece quando se demonstra por meio das diferentes manifestações da linguagem

(verbal, escrita e teleológica), competência para:

• Identificar, associar e classificar objetos, conceitos, costumes e sentimentos
relacionados à sua vida cotidiana;

• agir comunicativamente, compreendendo a diferença do diálogo entre seus
pares e com o grupo, aproximando-se das habilidades do saber falar e do
saber ouvir.

Tais competências se materializam na medida em que o/a aluno/a consegue avançar:

• do pensamento intuitivo para o pensamento racional;

• da atividade espontânea para a atividade cooperativa;

• da heteronomia para a autonomia relativa;

• da atividade egocêntrica à socialização;

• do aprimoramento de suas habilidades motoras básicas para o exercício de
movimentos combinados e  transferência destes para o cotidiano.

                                                                                                                                                             
4 Material de estudo retirado do Portal da Secretaria Municipal de Porto Alegre (RS).
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ZONA 2:  1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental

Nesse período, o/a aluno/a continua construindo a sua visão da realidade, de forma

difusa e misturada (sincrética). Porém, diferentemente do ciclo anterior, evidencia-se a

superação do nível intuitivo do pensamento, mediante a possibilidade, cada vez mais

crescente, de aprendizagem e de representação do mundo que o/a rodeia,

experimentando ainda o contato com os objetos que mantém as atividades do

pensamento ligadas à ação. Como conseqüência, além de continuar a  elevação de seu

rendimento qualitativo para as várias formas de movimento, o/a aluno/a aprimora nesse

ciclo a sua capacidade de interpretação de determinadas atividades humanas (como

por exemplo, o esporte), representando-as de acordo com os níveis de compreensão

alcançados.

Por outro lado, no campo da aprendizagem social, observa-se um avanço qualitativo no

que diz respeito à efetivação de atividades de caráter coletivo e cooperativo. Dessa

forma, o salto qualitativo de desenvolvimento transparece quando o/a aluno/a

demonstra por meio das diferentes manifestações da linguagem, competência para:

• Continuar identificando, associando e classificando objetos, conceitos,
costumes e sentimentos, porém começando a questionar teoricamente sobre
as causas e efeitos dos fatos relacionados à sua vida cotidiana. Demonstra-
se assim, no final desse ciclo, uma introdução ao denominado raciocínio
crítico.

• Agir comunicativamente, dialogando entre seus pares e com o grupo,
aprimorando as habilidades do questionar criticamente, do saber falar e do
saber ouvir no processo de construção, aplicação e respeito às normas
estabelecidas e às criadas coletivamente.

• Aperfeiçoar e dominar habilidades motoras complexas relacionadas ao
mundo da expressão corporal e do esporte.
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ZONA 3:  3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental

Nesse período, o/a aluno/a passa a utilizar o raciocínio sincrético como parte dos

processos de análise e compreensão da realidade, revelando-se capaz de identificar,

analisar criticamente e descrever os elementos constitutivos dos objetos, dos

conceitos, dos costumes e dos sentimentos, demostrando-se assim, a elevação de seu

raciocínio crítico por indagação teórica sobre as causas e efeitos, por resistência às

opiniões dos adultos e por identificação emocional com os pares do mesmo sexo.

Em termos de aprendizagem social, na medida em que as atividades coletivas se

revestem de um maior sentido e significado nesse ciclo, a criança deve apresentar uma

estrutura, cognitiva e emocional, suficiente para se reconhecer objetivamente como um

membro da sociedade, o que facilita o trabalho em grupo.

Nesse sentido, a construção dessa noção na criança está associada à percepção de

que os/as outros/as têm pensamentos, sentimentos e necessidades diferentes, que a

obriga a reconhecer a necessidade de romper com o seu individualismo, sem perda de

sua identidade, e a refletir criticamente no momento de compartilhar a realização de

atividades coletivas, mediando seus próprios interesses com os do grupo. O salto

qualitativo de desenvolvimento transparece quando o/a aluno/a demonstra por meio das

diferentes manifestações da linguagem, competência para:

• estabelecer, criticamente, generalizações a partir do conhecimento dos
objetos, dos conceitos, dos costumes e dos sentimentos por ele/a
vivenciados;

• agir comunicativamente com maior autonomia, mediatizando seus interesses
individuais com os interesses coletivos.
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ZONA 4:  5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental

Nesse período de desenvolvimento, o/a aluno/a deve ser capaz de organizar o saber

escolar e outros dados da realidade social e natural, estabelecendo relações por

associação, categorias e/ou quadros de classificação. Podemos citar como exemplo o

campo da linguagem: nesse ciclo, o/a aluno/a já deverá estar descrevendo

categoricamente a natureza gramatical das palavras (verbo, substantivo, advérbio,

adjetivo, etc.) além de ser capaz de raciocinar criticamente por meio de comparações

entre a percepção da realidade natural e social e  o significado das palavras, das

opiniões e dos questionamentos relacionados a um determinado assunto.

Em termos de aprendizagem social, o/a aluno/a passa a manifestar capacidade em

diferenciar o sentido e significado do conceito de norma e regra, interpretando,

generalizando e relativizando a sua utilização na prática dos direitos e dos deveres

individuais e coletivos, de acordo com a situação. Dependendo da experiência

acumulada, o salto qualitativo de desenvolvimento transparece quando o/a aluno/a

demonstra, por meio das diferentes manifestações da linguagem (verbal, escrita,

teleológica), competência para:

• raciocinar abstratamente e agir comunicativamente, de forma semelhante aos
processos de pensamento e ação adulta.

ZONA 5:  7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental

Neste período de desenvolvimento, o/a aluno/a deve ser capaz de ampliar suas

referências conceituais sobre os diferentes saberes escolares advindos do estudo da

realidade natural e social.

Nesse sentido, sua racionalidade deve estar preparada para a compreensão e

assimilação crítica da teoria (científica e filosófica), de tal forma que a mesma possa ser

materializada lingüisticamente em discursos teóricos (conhecimento técnico-científico) e

em discursos práticos (argumentação social para elaboração de normas reguladoras de
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ações sociais nos mundos do lazer e do trabalho, constituídas democrática e

solidariamente, sem preconceitos de gênero, sexualidade, raça, etnia  e geração).

O salto qualitativo de desenvolvimento cognitivo e comunicativo transparece quando o/a

aluno/a demonstra, por meio das diferentes manifestações da linguagem (verbais,

escritas, teleológicas), competência para:

a) explicar/argumentar teoricamente os dados da realidade natural e social
advindos do saber escolar;

b) agir comunicativamente, mediatizando seus interesses individuais com os
interesses coletivos.


