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1.  A RESPEITO DO JOGO NA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA.

Para compreender o significado e a importância do jogo no processo de
desenvolvimento humano, numa perspectiva sócio-histórico-dialética, torna-se
necessário realizar a sua análise ampla na realidade concreta e a forma como se
materializa e interfere no processo de construção da consciência humana.

Na realidade concreta, o processo de industrialização progressiva da cultura
humana vem “homegeneizando” o mundo do movimento, do brinquedo e do jogo,
massificando o seu significado e a sua prática social.

Há um certo interesse, também, no controle social pela influência
dos brinquedos e objetos de jogo industrializados, sobre o
imaginário infantil. Pois, a criança forma o seu imaginário social,
cultural e lúdico, através de seu pensar, agir e sentir, que até a
idade do adolescente, configura-se, especialmente pela
brincadeira e o jogo. No entanto, se pelo simples brincar, a criança
é afastada de sua realidade, o seu imaginário é facilmente
dominado e sua subjetividade controlada, facilitando assim, a
submissão e a obediência. (KUNZ, 1994, p. 87).

Nesse contexto, o jogo tem sido amplamente difundido pela mídia e a Educação Física,
dentro de três vertentes que têm orientado os/as professores/as e alunos/as a
inserirem-se numa lógica de produção em que os objetos prontos (regras e brinquedos)
do jogo substituam o imaginário criador da criança pelo brinquedo:

• jogo-recreação, encarado como um puro ato de aproveitamento do tempo livre,
ligado à esfera do lazer-entretenimento;

 

                                                
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.
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• jogo-rendimento, relacionado à “esportivização”  da atividade, com reflexo e
reprodução dos valores e práticas associadas ao esporte espetáculo amplamente
veiculado pela indústria cultural;

 
• jogo-compensatório, entendido como uma atividade utilizada como mecanismo de

liberação de energia acumulada-represada .

O jogo, em qualquer uma dessas vertentes, histórica e hegemonicamente utilizado na
escola, ou fora dela, como mecanismo ideológico de controles individual e , ao invés de
contribuir para o desenvolvimento crítico dos sujeitos,  tem servido para “apaziguar”,
“acalmar”, tranqüilizar, “colocar ordem no lugar” e, ao mesmo tempo, induzir ao
consumo e à apropriação dos valores ético-morais veiculados pela indústria cultural.

Diante do significado dessa abordagem, constatamos  que as suas prática e finalidade,
quando transpostas para o campo político-pedagógico, refletem visões muito limitadas
sobre o seu valor e as suas possibilidades educacionais.

Concordamos com KUNZ (1994), para quem, na atualidade, constitui-se um problema
pedagógico transformar em valor pedagógico-educacional as atividades lúdicas do
brincar e jogar, uma vez que contrastam frontalmente com as atividades “sérias” do
trabalho e das demais tarefas escolares.

Esse problema passa não somente pela transmissão de valores e práticas dominantes
da sociedade de classes como um todo mas também pelo processo de formação de
educadores/as que incorporam essas práticas de forma ingênua e alienada, por
estarem desprovidos/as  de uma capacidade de reflexão mais profunda sobre o impacto
que o jogo, enquanto atividade humana, traz para o desenvolvimento da consciência
individual e social.

Numa abordagem crítica de educação, é preciso reconhecer definitivamente que o jogo,
enquanto atividade e manifestação humanas, é na verdade, fruto das relações sociais
estabelecidas entre indivíduos organizados e reproduzidas socialmente, (CARVALHO,
1994, p.49), uma vez que se desenvolve sob condições de perfeita comunicação com o
meio, em cujo transcurso esses indivíduos adquirem a experiência das gerações
passadas e presente.

No curso de sua vida, o homem não somente aperfeiçoa e afina
suas sensações, as percepções e estruturas corporais (ossos,
nervos, músculos, etc.) mas, desenvolve também, a capacidade
de observação, o pensamento e a imaginação. Forma também,
simultaneamente, seus sentimentos, sua vontade, seus hábitos,
costumes e diversas capacidades como o ouvido musical e gosto
artístico. Surgem também seus interesses, suas tendências
políticas de ação social, e se define seu caráter (SMIRNOV, 1960
apud MUÑOZ PALAFOX, 1995, p. 4).
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Com base nesses pressupostos, e de acordo com as diversas concepções de homem,
mundo e sociedade contidas nos estudos realizados até o momento, a equipe de
professores/as envolvida nessa proposta elaborou o seguinte conceito sobre  jogo:

atividade humana que se manifesta na realidade concreta de forma lúdica,
exploratória e intencional, dentro de um processo de desenvolvimento
individual e de interação social, por meio da qual se adquirem,
progressivamente, concepções de homem, mundo, sociedade e os valores
assimilados ao longo desse processo. Sua finalidade primordial é que o
sujeito reproduza suas condições de vida social, ao mesmo tempo em que
se organiza corporalmente e aprende a conhecer a si mesmo e aos outros,
bem como os papéis assumidos por cada um dos participantes durante o
jogo, desenvolvendo-se, assim, a sua personalidade. De acordo com as
características do processo, pode-se promover a cooperação e a
criatividade, o individualismo ou a submissão às normas estabelecidas.

Com a finalidade de caminhar na perspectiva de superação das abordagens
tradicionais do jogo para contribuir com a formação de sujeitos críticos, autônomos e
participativos,  partimos para a busca da compreensão sobre como o jogo se manifesta
nas práticas cotidianas da criança e da atividade escolar.

Nesse contexto, observamos que existem basicamente duas intencionalidades, que
permeiam a prática do jogo infantil. A primeira delas diz respeito ao jogo enquanto
atividade humana, que contribui para o desenvolvimento integral do sujeito. Aqui se
encontram quatro manifestações básicas que podem ser transportadas para o campo
pedagógico: a forma jogada (exploração de objetos e suas propriedades), o jogo
simbólico, de construção e o competitivo.

A segunda intencionalidade do jogo pode ser encontrada quando verificamos que a sua
finalidade é direcionada especificamente para criar situações que promovam a reflexão
sobre as dificuldades encontradas na  vida de um grupo, assim como o seu
fortalecimento, enquanto tal, para além das práticas individualistas ou corporativistas.

Para que esses jogos atinjam os sujeitos envolvidos no processo, de acordo com os
princípios de aprendizagem estabelecidos para Educação Física escolar contidos nesta
Proposta, devemos promover a reflexão, a problematização, o diálogo e o prazer.

Para a superação do caráter alienante e homogeneizador, o jogo deve estimular o
pensamento crítico-reflexivo, a busca da compreensão sobre o porquê e como as
coisas acontecem, a capacidade de criação, a socialização, a prática da linguagem pela
ação comunicativa, assim como a possibilidade da criança se comprometer progressiva
e conscientemente com a sua cidadania.

O jogo é uma atividade interativa, que provoca ou estimula uma relação intencional de
ações significativas. A relação entre o objeto e o sujeito não pode ser direcionada ou
colocada somente de um dos lados, pois essa relação, por ser dialeticamente
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mediatizada pela consciência, se constitui em um processo indissociável da relação do
homem com o mundo, ou do sujeito com os objetos.

Essas ações significativas, também mediatizadas pela relação professor-aluno,
implicam que o primeiro procure conhecer e superar as limitações impostas pelas
teorias do jogo tradicionais. Ao se fundamentarem, mantendo a dicotomia entre o
sujeito e o mundo, essas teorias  chegam a  propor, dentre outros absurdos, que o jogo
infantil não se utilize de uma relação adulto/criança, mas apenas da relação
criança/criança (CARVALHO, 1994, p. 57).

Quando o professor renuncia a utilização do jogo, enquanto espaço pedagógico de
reflexão e crítica constante, assim como a sua participação no mesmo, ele reproduz
uma forma de “populismo pedagógico”, que somente contribui para a extinção da
direção do processo de ensino, esvaziando-o de seu real significado pedagógico.

Acreditar que a promoção de ações, com caráter espontaneísta, levará os alunos a
descobrirem  “por si mesmos” e pelos seus próprios meios a realidade social e suas
múltiplas determinações, incluindo a sua dimensão política, significa contribuir para a
formação de cidadãos alienados do processo de construção e organização da
sociedade. Isto é, da perspectiva de torná-los sujeitos conhecedores, críticos e
autônomos, capazes de organizarem-se para poder transformar coletivamente a sua
realidade, em busca de uma sociedade mais humana, solidária e efetivamente
igualitária.

2. A RESPEITO DA GINÁSTICA NA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Segundo Paiva (1996), o nome ginástica nos lembra hoje salas espelhadas povoadas
por corpos malhados e coreografados (...) performances espetaculares que só os
ginastas (rítmicas, olímpicos e aeróbicos) poderiam nos proporcionar (...) e aquela do
dia-a-dia de como é preciso ter “fôlego” para suportar (p.266).

Nesse sentido.  perguntamos:  a) O que é ginástica e quais são os elementos
constitutivos de sua estrutura no contexto da educação?   b) Quais são os objetivos da
ginástica numa prática de Educação Física escolar, orientada para uma perspectiva
crítica de Educação?

Para responder essas questões, consideramos necessário reviver, em primeira
instância, o contexto histórico-social da ginástica,  com a finalidade de identificar e
descrever as suas origens e implicações político-pedagógicas na Educação Física
escolar.

Para Soares (1994), no século XIX, a ginástica representou uma prática corporal,
que privilegiou o desenvolvimento e o aprimoramento da força física do trabalhador. De
acordo com essa lógica, essa manifestação da cultura corporal passou a ser utilizada,
no contexto educacional, como instrumento para disciplinar os corpos e, dessa forma,
contribuir para a manutenção da ordem e do controle social.
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Para tanto, a ginástica na escola procurou os seus fundamentos no pensamento
médico-conservador e, mais especificamente, nas ciências biológicas, que lutavam para
superar os caracteres místico e dogmático do conhecimento sobre o corpo, então
controlado pela ideologia hegemônica da igreja.

O exercício físico denominado ginástica desde o século XVIII, com
maior ênfase porém no século XIX, foi aquele conteúdo curricular
que introduziu na escola um tom de laicidade2, uma vez que
passava a tratar do corpo, território então proibido pelo
obscurantismo religioso (SOARES, 1994, p. 60).

O movimento ginástico na Europa do século XIX também se apresentava no
contexto sócio-econômico, por meio de manifestações expressas na cultura
popular, como o circo, os espetáculos de rua, os exercícios militares e os
passatempos da aristocracia.

Nesse contexto, pela importância dada a essa prática social no incipiente
desenvolvimento urbano-industrial da sociedade capitalista brasileira, segundo Inezil
Penna Marinho, por volta de 1880, surgiram as famosas escolas de ginástica alemã,
francesa, sueca e dinamarquesa, que se destacaram por desenvolver seus próprios
métodos analíticos de exercícios. Tais métodos foram utilizados durante décadas no
Brasil como procedimentos de ensino nas aulas de Educação Física escolar.

A ginástica, influenciada pelas diversas culturas mundiais, foi modificando e
diversificando as suas práticas até alcançar o status de modalidade esportiva, como
são os casos da Ginástica Olímpica e da Ginástica Rítmica Desportiva. Mais
recentemente, a partir da década de 70, apareceram novas modalidades que,
mantendo os elementos constitutivos da ginástica,  passaram a ser denominadas
acrobática3 e aeróbica4.
Atingida por uma intensa crise política, epistemológica e pedagógica, a Educação
Física, a partir dos anos 80, teve que repensar profundamente a sua legitimidade e,
conseqüentemente, todas as suas bases de sustentação. Como produto desse
processo, dentre outros aspectos, surgiu a necessidade de refletirmos sobre uma outra
forma de conceber e aplicar todas as manifestações da cultura corporal na escola,
incluindo aqui a própria ginástica.

Acompanhando essa questão até os dias atuais, o entendimento sobre a relevância da
ginástica dentro de uma perspectiva crítica de educação se justifica, em princípio,
porque

                                                
2 Com este termo, a autora refere-se a um tipo de manifestação ou prática social desprovida de conteúdo

e de  ideologia religiosa.

3 Modalidade que explora os movimentos acrobáticos saltar, girar, rolar e equilibrar de forma a combiná-
los por meio dos códigos predefinidos esportivamente.

4 A volta aos movimentos analíticos calistênicos combinados com ritmos musicais coreografados  e
predefinidos de acordo com a lógica do esporte competitivo.
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sua prática é necessária na medida em que a tradição histórica do
mundo ginástico é uma oferta de ações com significado cultural
para os praticantes, onde as novas formas de exercitação em
confronto com as tradicionais possibilitam uma prática corporal
que permite aos alunos darem sentido próprio às suas
exercitações ginásticas (BRACHT et al, 1992).

Procurando responder a essas perguntas levantadas, e objetivando definir os
conteúdos dessa esfera da cultura corporal, entendo a ginástica como uma:

manifestação da cultura corporal, que desenvolve e aplica movimentos
acrobáticos relacionados com os atos de equilibrar, saltar, rolar/girar,
trepar e/ou balançar/embalar, propulsão/recepção, os quais podem  ser
explorados individual e/ou coletivamente (ex. pirâmides humanas) tendo no
circo a forma de manifestação histórico-cultural  mais representativa dessa
dimensão de conhecimento.

Se a Educação, numa perspectiva histórico-cultural, trabalha na formação da
consciência por meio da produção de significados sociais interativamente
desenvolvidos, sendo a linguagem o principal elemento de mediação humana,
então a ginástica faz parte do conteúdo das aulas de Educação Física escolar,
objetivando contribuir na compreensão e  apropriação mais ampla do significado da
cultura corporal, enquanto representação da expressão humana, que  traduz,
implícita e explicitamente, seus diversos momentos de experiências individual e
sócio-política de vida.

3.  A RESPEITO DO ESPORTE NA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Segundo Terra (1996), as modalidades esportivas ministradas nas escolas, a começar
pelos cursos de formação de licenciados, são reproduzidas em conteúdos normatizados
e padronizados, em que o jogo é realizado por meio de suas regras e espaços
apropriados. Atuando nesse sentido, se impede a construção de outros movimentos,
que podem ser desenvolvidos criativamente entre os alunos. Por essa razão, se faz
necessário contextualizar o esporte enquanto prática social na aula de Educação
Física, procurando enfocá-lo como uma fonte de conhecimento a ser apropriada pelo
aluno, em toda a sua magnitude. Dessa forma, o ensino do esporte na escola, ou  no
clube, não pode mais pautar-se, apenas, nos conteúdos das técnicas, tática e regras do
jogo.

Nessa perspectiva, com a finalidade de identificar quais seriam os conteúdos do
esporte a serem  progressivamente apreendidos, praticados e problematizados, ao
longo dos ciclos de escolarização pelas crianças de 7 a 14 anos, como parte da
formação de sua cultura corporal, verificamos que antropologicamente o esporte pode
ser identificado, em primeira instância, como uma prática instrumental, caracterizada
pelo “jogo em si”, com suas regras, materiais, espaços físicos, habilidades motoras,
técnicas, táticas e físicas.
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Esses conhecimentos, procedimentos e metodologias de ensino, vinculados à esfera da
instrução e dos treinamentos físico, técnico e tático, constituem, principalmente, as
fontes da interação ensino-aprendizagem.

Nesse mesmo campo instrumental, podem ser incorporadas a aprendizagem e a
aplicação de técnicas ou procedimentos vinculados ao processo de organização dos
eventos esportivos, para que o aluno adquira autonomia para promovê-los e executá-
los, de acordo com as suas necessidades e os seus interesses.

Uma vez que  o esporte, enquanto esfera de conhecimento, é visto também como uma
estrutura institucional inserida em contextos de vida sócio-econômica que incluem as
relações interpessoais, os sistemas de valores, idéias e ideais necessários para
reproduzir e legitimar esse tipo de atividade humana no mundo, entende-se que cabe à
Educação Física promover atividades para que o aluno adquira esse conhecimento por
meio da apropriação do significado desses valores, símbolos, aspectos ideológicos e
suas conseqüências para o homem e a sociedade, com base em atividades de
pesquisa, debates e demonstração dos resultados alcançados (MUÑOZ PALAFOX,
1996). Isto implica ampliarmos, progressiva e criticamente, a nossa visão de mundo e
sociedade, além de adquirirmos as competências sociais e comunicativas necessárias à
sua formação integral (instrumental, ético-moral e comunicativa).

Assim, cabe aos/às licenciados/as em Educação Física trabalharem para modificar os
ambientes tradicionais de ensino e caminhar coletivamente para transformar a visão
culturalmente restrita e imediatista que se tem dessa matéria, para que o aluno possa
tornar-se, além de sua competência técnica, conhecedor crítico e ativo do mundo do
esporte e suas relações sociais, políticas e econômicas. Necessidade esta fundamental
para fomentar a formação de sujeitos autônomos, críticos e criativos.

Por essas razões, a seleção e organização de conteúdos exigem coerência com o
objetivo de promover a leitura da realidade. Para que isso ocorra, devemos analisar a
origem do conteúdo e conhecer o que determinou a necessidade de seu ensino
(BRACHT et al, 1992 p. 63-4).

Essas competências podem ser alcançadas, buscando-se uma relação ensino-
aprendizagem de caráter problematizador, com a utilização de metodologias de ensino
coletivamente construídas, procurando dar aos alunos maior independência e
espontaneidade para favorecer um ensino crítico-social (MUÑOZ PALAFOX, 1991,
p.99), de tal sorte que o conteúdo do programa apresente a necessidade de solução de
um problema nele implícito. Vejamos um exemplo: “organizar atividades de lazer em
áreas verdes” (BRACHT et al, 1992, p. 63). Exemplo que, traduzido nesse contexto de
estudo, poderia ser: “organizar e participar da competição, oficinas e festivais esportivos
e recreativos da escola”.

A importância desse processo ensino-aprendizagem reside  no fato de que o
aprofundamento da realidade através da problematização de conteúdos desperta no
aluno curiosidade e motivação, o que pode incentivar uma atitude científica (BRACHT
et al, 1992, p. 63).
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Dado à complexidade das questões metodológicas colocadas, a fim de favorecer a
aquisição das competências educacionais propostas, entendemos  que o licenciado em
Educação Física não pode mais restringir as suas práticas de ensino à estimulação
isolada de técnicas esportivas, psicologicistas ou  simplesmente socializadoras, pois, na
busca de se alcançarem os objetivos de ensino e o desenvolvimento da educação,
numa perspectiva democrática,  faz-se necessário tratar esta disciplina como uma
totalidade abrangente, que integra todos esses componentes e outros, como a
participação no planejamento, na observação, verificação e  reflexão dos processos
experimentados  (MUÑOZ PALAFOX, 1991, p. 99).

Categoria Conteúdos temáticos CICLOS DE ESCOLARIZAÇÃO
7/8 9/10 11/12 13/14

ESPORTES COLETIVOS

Voleibol
Basquetebol
Handebol
Futebol (salão e campo)
Outros

ESPORTES INDIVIDUAIS

Atletismo (pista e campo)
Ginástica Artística
Ginástica Rítmica Desportiva
Peteca (individual e duplas)
Capoeira
Outros

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

4.  A RESPEITO DA DANÇA NA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA.

A dança é uma das mais antigas manifestações culturais humanas e, de acordo com o
nível de conhecimento da realidade adquirido pelo Homem, esta prática social foi
historicamente utilizada como importante meio de expressão da vitalidade criadora para
satisfazer necessidades psico-emocionais de interação e  integração sociais e naturais,
a fim de ajustar-se, individual e coletivamente, ao complexo processo da existência
temporal de vida.

A dança tem sido um meio para homem expressar as suas crenças, os seus
sentimentos, mitos e as suas fantasias. Esses aspectos são considerados formas
simbólicas emergentes dos significados que as pessoas procuram dar às coisas
tangíveis e intangíveis, cognoscentes e não-cognoscentes da vida emocional, religiosa,
social, política e/ou econômica.

Por estar inserido no contexto mais amplo das relações sócio-político-econômicas, o
significado e sentido cultural dado à dança também evoluiu com a lógica de
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desenvolvimento da racionalidade humana e a forma desta estabelecer as suas
organizações sociais.

A partir da constituição das sociedades humanas em sistemas divididos em classes
exploradoras e exploradas, a dança também refletiu tal divisão, diversificando as suas
práticas dentro de contextos culturais tanto eruditos quanto populares, adquirindo
assim, em cada esfera, as suas próprias manifestações, dotadas de sentidos e
significados sociais.

Com o advento da sociedade moderna e dos grandes meios de comunicação de
massa, junto a outras atividades artísticas, a dança adquiriu um novo significado e
sentido social: o de uma mercadoria  a ser comercializada. Tornou-se, assim, mais uma
modalidade de comércio vinculado à estrutura social de consumo mais ampla,
passando, para além de seu valor de uso, a transmitir sentidos, sentimentos e
significados, relacionados à lógica social dominante da cultura de consumo de massa.

Ao se incorporar à essa lógica, a dança apresenta-se ao imaginário social com múltiplas
significações, que transcendem as culturas erudita (acadêmica) e popular e incorpora-
se também no mundo da cultura de consumo-massa.

Quais os valores predominantes em cada uma dessas culturas?

No campo da dança denominada acadêmica (escolas de dança), observamos uma
ênfase na busca da perfeição, motivo pelo qual valores, como disciplina, constância,
treinamento exaustivo, compromisso e destreza têm permeado a sua prática.

Quanto à dança popular, a ênfase não tem sido necessariamente a busca da perfeição
do movimento mas sim a procura da expressão de sentimentos e emoções, mantendo
viva as tradições, crenças, mitos e fantasias de um determinado grupo social.

Na cultura de consumo-massa, observamos a utilização da dança-mercadoria como
instrumento de exploração de sentimentos e emoções das pessoas para promover a
compra de produções advindas da industria musical.

A dança-mercadoria caracteriza-se pela apresentação de seqüências coreográficas
que, objetivando estimular a compra de variados produtos a ela associados, se utilizam
de manifestações eruditas e populares, explorando o corpo-mercadoria (corpo
sensualizado transformado em objeto de consumo), tanto do homem quanto da mulher.
Nesse contexto, encontramos  a dança institucionalizando-se no mundo do trabalho.

Na educação, essa atividade apresenta-se nos campos não-formais, isto é, dentro de
escolas e academias, cujo principal objetivo tem sido o de transmitir o legado histórico
de uma determinada cultura, seja erudita, seja popular ou  de consumo.

No campo formal, isto é, na escola, a dança pode ser observada como uma prática para
desenvolver habilidades específicas de um ou mais estilos (ballet, jazz, sapateado,
dança moderna, etc), ou como parte dos conteúdos de ensino da Educação Física.
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Uma análise das práticas de transmissão e aplicação de conhecimento nesses campos
permite focalizar um marcante interesse formativo de caráter técnico-instrumental,
orientado para a aquisição e demonstração de habilidades específicas da dança, seja
esta de origem clássica, popular ou de consumo.

Por outro lado, a prática da dança na escola pública tem mostrado que este saber
escolar tem ficado basicamente restrito àqueles professores de Educação Física, que
tiveram algum tipo de formação específica na área.

A grande maioria de educadores declara não ter tido formação suficiente para trabalhar
com essa modalidade dentro do que poderia ser considerada uma perspectiva crítica de
educação, capaz de incorporar o aluno não somente ao mundo técnico-instrumental da
modalidade mas principalmente ao conhecimento da cultura corporal (acadêmica,
popular e de consumo-massa), subjacente a essa prática social, a fim de que se
adquira uma visão ampliada e crítica da modalidade para favorecer a sua utilização
autônoma e prazerosa.

Cientes da necessidade de produzir conhecimento nesse campo educativo, e de
viabilizar processos de formação continuada que promovam a capacitação permanente
dos professores de Educação Física para fortalecer uma ação pedagógica, considera-
se que a dança, por meio da prática da expressão corporal, fornece um importante
espaço para a aprendizagem social, o trabalho coletivo, a prática da criatividade e da
produção coreográfica, que deve ser explorado no contexto escolar em benefício da
criança.

- Voltar -


