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■ LOCAL DE APRENDIZAGEMAPRENDIZAGEM  DE CONHECIMENTOSCONHECIMENTOS  ÚTEISÚTEIS PARA A
VIDA PRESENTE E FUTURA;

■■ INSTITUIÇÃOINSTITUIÇÃO DE APRENDIZAGEMAPRENDIZAGEM E AQUISIÇÃOAQUISIÇÃO DE
CONHECIMENTOSCONHECIMENTOS  (CIENTÍFICOS, DE HÁBITOS E DE COSTUMES
INDIVIDUAIS E SOCIAIS QUE CONTRIBUEM COM A FORMAÇÃO DO
CARÁTER CARÁTER - AMADURECIMENTO AMADURECIMENTO DA PESSOA (CULTURA)(CULTURA).

ESCOLA:ESCOLA:
Para que serve ?Para que serve ?
Porque que ir ?Porque que ir ?

• RESPONSÁVEIS - COM SEUS DEVERES INDIVIDUAIS E SOCIAIS;

• CRIATIVOS - PARA RESOLVER PROBLEMAS DE TODO TIPO;

• AUTÔNOMOS - QUE SAIBAM AGIR POR SI MESMOS ASSUMINDO A
RESPONSABILIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DAQUILO QUE SE DIZ
E SE FAZ;

•• ATIVOS ATIVOS -- DIANTE DOS DESAFIOS QUE A VIDA COLOCA;

•• SENSÍVEISSENSÍVEIS - - AOS PROBLEMAS  E DIFICULDADES DA VIDA SOCIAL;

•• SOLIDÁRIOS/COOPERATIVOSSOLIDÁRIOS/COOPERATIVOS - COM OS OUTROS;

•• OTIMISTAS -OTIMISTAS - DIANTE DOS OBSTÁCULOS QUE A VIDA COLOCA;

•• CRÍTICOS:CRÍTICOS:

A) QUE CONHEÇAM SEUS DIREITOS INDIVIDUAIS E SOCIAIS,
LUTANDO COM COMPETÊNCIACOMPETÊNCIA  (técnica, social, emocional e(técnica, social, emocional e
comunicativa)comunicativa)  PARA CONQUISTA-LOS, BUSCANDO, SEMPRE,
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES PARA TODOS (sem exceção);

B) QUE RECONHEÇAM A INJUSTIÇA, PARTICIPANDO NA LUTA
CONTRA ELA, JUNTO COMJUNTO COM OS/AS EXCLUÍDOS/ASEXCLUÍDOS/AS - -
MARGINALIZADOS/ASMARGINALIZADOS/AS DO SISTEMA SOCIAL (Ética libertadora).

CARÁTER:CARÁTER:
Que pessoas/cidadãos se deseja formar ?Que pessoas/cidadãos se deseja formar ?



■ QUANDO NA MINHA RODA DE AMIGOS/AS, CÍRCULO
SOCIAL, E/OU NO PRÓPRIO SISTEMA SOCIAL  EM QUE
VIVEMOS, SÃO ESTABELECIDAS E APLICADAS REGRASREGRAS
(nem sempre pensadas pelas pessoas com antecedência)
QUE, NO MOMENTO DA ATIVIDADE, ANULAM,
DESMOTIVAM E MARGINALIZAM (EXCLUEM) UMA OU
VÁRIAS PESSOAS (INCONSCIENTE OUINCONSCIENTE OU
INTENCIONALMENTEINTENCIONALMENTE), PORQUE:

■ SÃO DE CLASSE SOCIALCLASSE SOCIAL DIFERENTE;

■ TÊM CORCOR DIFERENTE DA (RAÇA/ETNIARAÇA/ETNIA);

■ PENSAM E AGEM DIFERENTE DE MIM/NÓS
((CULTURACULTURA));

■ NÃO APRESENTAM COMPETÊNCIAS MOTORASCOMPETÊNCIAS MOTORAS
EXIGIDAS PELO RENDIMENTO DA ATIVIDADE,
PORQUE FALTA COORDENÁÇÃO OU PORQUE SÃO
PORTADORES/AS DE NECESSIDADES ESPECIAIS;

■  TÊM IDADE DIFERENTE DA NOSSA (GERAÇÃOGERAÇÃO););

■■ EXALTA-SEEXALTA-SE AS  AS DIFERENÇASDIFERENÇAS COMO SE ELAS COMO SE ELAS
FOSSEM PRODUTO DE UM FOSSEM PRODUTO DE UM RETARDO MENTALRETARDO MENTAL
(BURRICE)(BURRICE) => ( => (PRECONCEITOPRECONCEITO););

■■ Ou simplesmente porque pouco nos importamos comOu simplesmente porque pouco nos importamos com
os/as demais, a não conosco mesmos =>os/as demais, a não conosco mesmos =>
((INDIVIDUALISMO EXTREMOINDIVIDUALISMO EXTREMO))..

PRÁ LEMBRAR:PRÁ LEMBRAR:
Quem alguém torna-se um excluído ?Quem alguém torna-se um excluído ?
Quem é um excluído dos bens sociais ?Quem é um excluído dos bens sociais ?



Estudar Educação Física na Escola
significa refletir juntos que:

a)  a Educação Física é uma NECESSIDADE, pois
sua finalidade é que o aluno aprenda a:

■ praticar, saudável e prazerosamente, o movimento
corporal relacionado com o jogo, a dança, a
ginástica e o esporte;

■ saber comunicar-se e saber organizar eventos
recreativos e esportivos, utilizando normas
elaboradas entre os participantes, sem praticar
nenhum tipo de discriminação ou pré-conceito (de
cor, habilidade física, idade ou sexo);

■ contar com uma opinião pessoal, séria e profunda
sobre o consumismo e a utilização inadequada das
atividades físicas e esportivas ao longo da história
da humanidade.

b) Que, devido as finalidades da Educação Física na
escola, deve-se entender que esta disciplina não é
somente jogo ou  brincadeira !!!!

   É uma MATÉRIA DE ESTUDO, pois a Educação
Física tem uma história, uma geografia, uma ciência
que deve ser motivo de estudo e pesquisa para
ser efetivamente aproveitado na vida...



EDUCAÇÃO FÍSICA
■ Não é aula de “esporte” nem de treinamento

esportivo;

■ Não é aula de “brincar” pelo “brincar”pois
tem conteúdos a ensinar igual às outras
disciplinas da escola.

■ Seu conteúdo tem a função de cumprir a
obrigação da escola: ENSINAR e contribuir
com a formação do CARÁTER DO ALUNO.

■ Portanto, tem as mesmas funções e
características das outras disciplinas:

     Têm um conteúdo TEÓRICO para ensinar;

    Têm um conteúdo PRÁTICO para ensinar



Assim, a escola e os pais, devem devem compreender que:

■  atender a necessidade de movimento humano, é um
direito da criança e, portanto, responsabilidade daresponsabilidade da
escola como um todoescola como um todo, a qualquer momento, em
todas as aulas, todos os dias!...

■ A necessidade de movimento da criança não é
exclusividade, nem motivo principal da aula de
educação física !

■ Isto porque têm pai, professores/as e
alunos/as, que ainda pensamainda pensam que aa
Educação Física serve basicamente paraEducação Física serve basicamente para
BRINCAR ou JOGAR na escola devido àBRINCAR ou JOGAR na escola devido à
necessidade de:necessidade de:

SUPRIR a falta de atividade - movimento
promovida pelo excesso de aulas onde se
fica a maior parte do tempo....SENTADO !

Exemplo de pesquisa (1999):
2 Escolas particulares:
5a a 8a série - UDI.
Tempo de atividade semanal total: 26:23’

Alunos/as:
sentados/as  : 22:17’ = 84.52 %
movimento    : 04:06’ = 15.48 %
Aula de Educação. Física:
80’ movimento   :  = 05.16 % (do total)
20’ sentados/as :  = 01.29 %



O QUE DEVEMOS APRENDER NA
EDUCAÇÃO FÍSICA PARA QUE A

DISCIPLINA CUMPRA SUA MISSÃO NA
ESCOLA ? - EXEMPLOS

■ O corpo, o movimento humano, a Educação Física
e o  esporte: o que isso tem a ver comigo?

■ Competir: o que é, como e porque surgiu na vida
do homem. É uma prática necessária ?

■ Esporte: quais são os benefícios psicológicos,
fisiológicos, econômicos e políticos que sua prática
promove? - Existe preconceito e exclusão na
prática esportiva ? Porque é importante conhecer
criticamente estas questões para nossa vida
individual e social?

■ Atividade física: é um direito do cidadão garantido
para todos ? - UDI coloca em prática esse direito?
- O que podemos fazer para que esse direito
alcance a todos, sem distinção?

■ Esporte Espetáculo: O que é ? qual a sua
estrutura e função social ? - Quais os aspectos
positivos e negativos de sua existência ?

■ Futebol: Mulher também pode jogar ? Vamos
estudar as regras da copa do mundo ?

■ Exercício físico e culto ao corpo: O que é
qualidade de vida para todos ? Quais os perigos
do culto excessivo do corpo e seu reflexo na
escola e na comunidade?


