
REBESCOLAR 25

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano IV, V. 3 – Mar. 2019

AMPLIANDO OS CONHECIMENTOS 
SOBRE O MOVIMENTAR-SE NO SURFE 

NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR:  
relato de experiência no PIBID 

-
bre a importância do movimen-
tar-se para a vida dos alunos.

Palavras-Chave: Educação  
Física Escolar, Meio Am-
biente, Surfe, PIBID.

Abstract: Physical Education 
as a curricular component has 
the role of expanding the know-
ledge about moving in Physical 
Education classes. The scope of 
text is to relate the experience of 
a pedagogical intervention as a 
student of the graduation of the 
Physical Education course en-
rolled in PIBID at the University 
Nove de Julho with the students 
of the 7th year of Elementary 
Education II at EMEF Cleóme-
nes Campos in the municipality 
of São Paulo. The methodology 
used a qualitative approach cha-
racterized by ethnographic rese-
arch (LÜDKE; ANDRE, 1986) and 
the documents based on (1) Cur-
ricular Propositions of the Muni-
cipal Department of Education of 
São Paulo; (2) teaching plan of 
the supervising teacher; (3) and 
the concept of Human Kinesiolo-
gy (MARIZ DE OLIVEIRA, 2009). 
We conclude that these Radi-
cal Sports contents take into ac-
count the culture of the young 
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Resumo: A Educação Físi-
ca como componente curricular 
tem o papel de ampliar os co-
nhecimentos sobre o movimen-
tar-se nas aulas de Educação Fí-
sica. O escopo do texto trata-se 
relatar a experiência de uma in-
tervenção pedagógica enquanto 
aluno de graduação do curso de 
Educação Física inscrito no PI-
BID na Universidade Nove de Ju-
lho, com os alunos do 7º ano do 
Ensino Fundamental II, na EMEF 
Cleómenes Campos, no municí-
pio de São Paulo. A metodologia 
empregou uma abordagem qua-
litativa caracterizada de pesqui-

1986) e os documentos basea-
dos nas (1) Proposições Curricu-
lares da Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo; (2) Pla-
no de ensino do professor su-
pervisor; (3) e o conceito da Ci-
nesiologia Humana (MARIZ DE 
OLIVEIRA, 2009). Concluímos 
que estes conteúdos de Espor-
tes Radicais levam consideração 
à cultura dos jovens e podem 
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on the importance of moving to 
the life of the students.

Keywords: School Phy-
sical Education, Environ-

Introdução

A Educação Física como com-
ponente curricular (BRASIL, 
1996) tem o papel de apresentar 
temas relacionados ao movimen-
tar-se considerando aspectos 
culturais, sociais usufruindo des-
ses conhecimentos para interagir 
o indivíduo no meio em que vi-
ve (MARIZ DE OLIVEIRA, 2009).

Por meio de diferentes mani-
festações corporais relacionadas 
ao movimento humano, o profes-
sor pode se utilizar dessas prá-
ticas pedagógicas que contex-

crítica dos estudantes aos proble-
mas estruturais enfrentadas pela 
sociedade, formando os cidadãos 

-
preendem que serão próprios au-
tores de suas atitudes.

Mariz de Oliveira (2009) des-
taca que o movimento huma-

-
ca entre os aspectos culturais e 
biológicos que ocorrem de for-
ma integrada e indissociável. Os 
blocos temáticos da Cinesiologia 
Humana possibilitam que os as-
suntos e os conhecimentos es-
colhidos possam se organizar de 
forma integrada ou mesmo se-

-
vel seleção conteúdos.

Dentre os blocos temáticos 
da Cinesiologia Humana (MARIZ 

DE OLIVEIRA, 2006) o relacio-
namento do movimento huma-
no com o ambiente físico e social 
permite aos alunos estabelecer 
relações importantes sobre co-
mo o movimentar-se pode so-

-
cionados aos fatores climáticos, 

e dessa forma, saber agir nas 
interações com esses ambien-
tes, sabendo que podem interfe-
rir, adaptar e até transformá-lo 
para que possamos nos movi-
mentar nesse ambiente em dife-
rentes contextos.

Ainda para Mariz de Oli-
veira (2009, p. 6)

Considerando-se a relação en-
tre conteúdos e conhecimentos e 
as características do processo de 
aprendizagem, as alunas/os alu-
nos estudam as implicações ine-
rentes às ações motórias reali-
zadas tanto no lazer, quanto no 
trabalho e nas demais atividades 
do dia-a-dia, vivenciando os res-
pectivos movimentos. Os conhe-
cimentos acerca do movimento 
humano, para efeito de organi-
zação didática, são apresentados 
em quatro blocos de conteúdos 
relacionamento, ao movimentar-
-se, com o meio físico e social, 
envolvendo o estudo e vivências 
de situações onde o movimento 
humano afeta e é afetado pelo 
ambiente no qual está inserido, 
destacando-se a possibilidade e 
importância da ação motória nos 
processos de integração, intera-
ção, comunicação, expressão, 
controle, e transformação.

O meio ambiente é o maior pa-
trimônio que os seres humanos 
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possuem, desde pré-históricos 
extrai recursos naturais para sua 
sobrevivência entre alimenta-
ção, vestimenta, água e mora-
dia. Ao longo do tempo, com a 
grande urbanização das cidades, 
superlotação de automóveis, ge-
rou uso exacerbado da natureza 
resultando uma série de impac-
tos ambientais, comprometendo 
a vida das próximas gerações. 
Dessa forma, esse tema foi in-
troduzido no currículo educacio-
nal brasileiro e destacado em di-
ferentes documentos.

Segundo artigo 1° da Lei 
9.795 (BRASIL, 1999):

Entende-se por educação am-
biental os processos por meio 
dos quais o indivíduo e a coletivi-
dade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, ati-
tudes e competências voltadas 
para a conservação do meio am-
biente, bem de uso comum do 
povo, essencial á sadia qualidade 
de vida e sua sustentabilidade.

No documento dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN’s) do 
ensino fundamental, no volume 
de “Meio Ambiente”, a propos-
ta de inclusão de temas relacio-
nados é indispensável para uma 
educação transformadora, sensi-
bilizando os estudantes a mudar 
comportamento e assim atuar 
de forma consciente no ambien-
te em que vive para seu melhor 
bem-estar e da sociedade local.

De acordo com Rodrigues e 
Darido (2002) o “Olhar o meio 
ambiente e toda a sua complexi-
dade a partir das aulas de Educa-
ção Física é tarefa extremamente 

delicada, dada à abrangência e a 
profundidade das temáticas. Al-
gumas temáticas e suas discus-
sões se sobrepõem o que, ao in-
vés de ser considerado negativo, 
pode ser mais um instrumen-
to para o enfrentamento da rea-
lidade social”.

As modalidades esportivas que 
promovem uma interação plena 
e complexa entre o ser humano e 
o ambiente tiveram notoriedade 
e sua importância reconhecida 
em documentos recentemente 
homologados pelo Ministério da 
Educação – MEC, a Base Nacio-
nal Comum Curricular (BNCC).

Para a BNCC (2017, p. 216)

Práticas corporais de aventura, 
exploram-se expressões e for-
mas de experimentação corporal 
centradas nas perícias e proezas 
provocadas pelas situações de 
imprevisibilidade que se apresen-
tam quando o praticante intera-

Algumas dessas práticas costu-
mam receber outras denomina-
ções, como esportes de risco, 
esportes alternativos e esportes 
extremos. Assim como as demais 
práticas, elas são objeto também 

-
forme o critério que se utilize. 
Neste documento, optou-se por 
diferenciá-las com base no am-
biente de que necessitam para 
ser realizadas: na natureza e ur-
banas. As práticas de aventura 
na natureza se caracterizam por 
explorar as incertezas que o am-
biente físico cria para o pratican-
te na geração da vertigem e do 
risco controlado, como em corri-
da orientada, corrida de aventu-
ra, corridas de mountain bike, ra-
pel, tirolesa, arborismo etc.
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Culturalmente, ao citar os es-
portes radicais os alunos agem 
com uma resistência a esta prá-
tica, por estar lidando direta-
mente riscos e perigos por es-
tarem em contato direto com o 
ambiente. Os esportes radicais 
são práticas designadas por al-
tos graus de risco, por conta de 
condições de altura, velocidade, 
instabilidade, que o indivíduo es-
tá em busca do não esperado.

Para Pereira et al. (2008) os 
esportes radicais e de aventura 

-
rem implantadas na escola, pois 
essas práticas têm relação dire-
ta com o meio ambiente pratica-
do em locais aéreo, terrestre e 
aquático. Apesar da recente in-
clusão na BNCC, e considerando 

-
mações deste tema em conheci-
mentos, o surfe foi escolhido para 
ser desenvolvido nas aulas, por 
ter incluído como modalidade nos 
jogos olímpicos de 2020 no Ja-
pão, entendendo que num futu-
ro próximo os jovens serão os te-
lespectadores destes eventos e a 
mídia irá bombardear com infor-
mações referentes à prática.

A ideia de transformar esse 
assunto em tema de aula se deu 
na possibilidade de ampliar o co-
nhecimento sobre o esporte ra-
dical Surfe que não é tão comum 
no âmbito escolar e aproximar 
os alunos que não tiveram es-
ta oportunidade de conhecê-lo, 

da mídia, somente o público que 
reside próximo de cidades litorâ-
neas tem oportunidade de vivên-

do surfe, além de compreender 
os seus aspectos históricos.

O objetivo deste texto é re-
latar a experiência de uma in-
tervenção pedagógica enquanto 
aluno da graduação do curso de 
Educação Física inscrito no PI-
BID na Universidade Nove de Ju-
lho, com os alunos do 7º ano do 
Ensino Fundamental II, na EMEF 
Cleomenes Campos, no municí-
pio de São Paulo.

Metodologia

A metodologia utilizada pa-
ra organização e desenvolvimen-
to das aulas foi baseada nas (1) 
Proposições Curriculares da Se-
cretaria Municipal de Educação 
de São Paulo; (2) Plano de en-
sino do professor supervisor; (3) 
e o Conceito da Cinesiologia Hu-
mana; (4) Parâmetros Curricula-
res Nacionais: tema Transversal 
(BRASIL, 1998). Empregou uma 
abordagem qualitativa caracte-

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986).
Os procedimentos para inves-

tigação contaram com: a identi-
-

no Fundamental II, matriculados 
na Escola Municipal Ensino Fun-
damental Cleómenes Campos no 
município de São Paulo. A coleta 
de dados ocorreu a partir de fo-
tos e da observação do professor 
supervisor do PIBID Marcelo de 
Moura Jorge. A análise conside-
rou o comportamento dos alunos 
antes, durante e após o término 
das aulas, comentários, expres-
sões corporais e faciais.6

6 Nota: A autoria deste trabalho possui autorização 
do responsável da instituição escolar e do professor 
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A EMEF Cleómenes Campos 
está localizada na Rua Bartolo-
meu Côrrea Bueno, 268 no Bair-
ro da Vila Darli, na Zona Leste do 
município de São Paulo. A esco-
la possui as modalidades de En-
sino Fundamental I e II (1º ao 9º 
ano), atendendo 827 alunos re-
sidentes do entorno, matricula-
dos nos períodos matutino e ves-
pertino. Para o desenvolvimento 
das aulas de Educação Física, 
há duas quadras poliesportivas 
amplas, coberta e descoberta e 
possui diversos materiais didá-
ticos. A sequência didática se 
desenvolveu em duas aulas de 
Educação Física com o período 
aproximadamente de cada aula 
com 50 minutos.

Planejamento e aplicação

Para o desenvolvimento das 
aulas sobre o Surfe, procuramos 
contemplar as três dimensões do 
conteúdo, (conceitual, procedi-
mental e atitudinal) baseado em 
Coll (2000). As expectativas de 
aprendizagens possibilitaram (1) 
conhecer os aspectos históricos 
do surfe; (2) vivenciar ativida-
des de equilíbrio e de movimen-

(3) conhecer as possibilidades 
de movimentar-se no surfe.

O surfe é um esporte radical 
de ação efetuado no meio líquido 
praticado nas ondas do mar, pos-
sui atletas e praticante de sexos 
masculino e feminino, que tem 
por objetivo pegar uma onda 

supervisor do programa para mencionar todas essas 
informações da vivência que foi realizada

com a prancha percorrendo em 
direção à costa aproveitando sua 
velocidade e sua formação para 
criação de manobras.

A prática adaptada do Surf no 
ambiente escolar que tem a au-
sência do meio líquido tornou-se 
num obstáculo para o êxito das 
nossas aulas. Segundo Pereira e 
Armbrust (2010) a vivência das 
modalidades relacionadas com 
os “Esportes Radicais pode ser 
explorada na área urbana, sem 
deslocar os alunos para meios 
distantes daqueles em que vi-
vem e, dessa forma, promover, 

de seus saberes ambientais”.
Apesar de a escola ter gran-

de variedade de materiais, pa-
ra a realização de atividades 
que se distanciam das modali-
dades mais tradicionais relacio-
nadas com jogos e brincadeiras 
na quadra poliesportiva enfren-

-
sencial o planejamento pedagó-
gico na elaboração de recursos 
didáticos e materiais alternati-
vos para utilizar em situações de 
equilíbrio e desequilíbrio, consi-
derando sempre os aspectos de 
segurança. Os materiais utiliza-
dos para a realização das aulas 
foram: colchonetes pequenos e 
médios, colchões grandes, co-
nes pequenos e grandes, bancos 
suecos, bolas de iniciação, sha-
pes de skate (madeira do skate) 
e “garrafas Pet” para construir 
os “Balance Boards -

para se confeccionar as pranchas 
de Surfe (FUNBOARD e SHORT-
BOARD) (Figura 2).
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Figura 1 – Balance Board 
Adaptado

Figura 2 – Pranchas de Surfe

No início do processo foi apre-
sentado o tema e procuramos 
despertar os conhecimentos pré-
vios dos estudantes quanto ao 
que pensavam sobre assunto da 
aula. Nesse sentido, foram dis-
cutidas as implicações do meio 
ambiente na prática dos espor-
tes radicais. Explicamos a ori-
gem do surfe, a sua chegada 
ao Brasil e suas evoluções, as-
sim posicionando a situação real 
para a prática da modalidade no 
ambiente escolar que tem a au-
sência do meio líquido, que com 
aprimoramento de suas habili-
dades e capacidades pode evi-
tar sérios problemas como, por 
exemplo, lesões, afogamentos, 
atribuindo atitudes de seguran-
ça (PEREIRA; ARMBRUST, 2017).

Na quadra, foram mostradas 
confecções de diferentes desig-
ners de pranchas de surfe (FUN-
BOARD e SHORTBOARD) e suas 
características de cada mode-
lo. Podendo chamar a atenção à 
obrigatoriedade de todos os equi-
pamentos e a sua função, desde 
a prancha, vestimenta, acessó-
rios, até o “leash” ou “cordinha” 
que é o mais importante que co-
necta a prancha com o pratican-
te evitando que ele se afogue e a 
prancha atinja os banhistas.

A intervenção na primeira au-
la considerou o método de ensi-
no global, direcionando a prática 
de modo que os alunos experi-
mentassem os movimentos li-
vremente, não estipulando ne-
nhum padrão de gesto motores. 
Em seguida, foi essencial a de-
monstração dos movimentos e 
a sinalização das placas com os 
números de cada estação para 

nas transições das atividades.
Os alunos foram organiza-

dos em grupos, os recursos e 
materiais disponíveis na unida-
de escolar utilizados permiti-
ram que explorássemos através 
de movimentos cujas habilida-
des destacam-se as de estabi-
lização presentes em elemen-

do Surfe, evitando congestio-
namento e realizando a tarefa 
mais vezes, em um determinado 
tempo estabelecido.

Na parte prática foi estrutura-
da em um circuito realizado no 
espaço físico da quadra polies-
portiva, com tarefas de saltar, 
equilibrar-se, postura de base, 
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entre outros. Cada estação tem 
por objetivo estimular de forma 
progressiva, movimentos que 
variavam do simples ao mais 
complexo, possibilitando vivên-

como remadas, técnicas de su-
bir corretamente na prancha, di-
ferentes exercícios de equilíbrio, 
assim experimentando as habi-
lidades. As estações do circuito 
nas duas aulas foram estrutura-
das de acordo com as habilida-
des motoras e capacidades físi-
cas mais solicitadas no esporte 
radical surfe, como apresenta-
do na Figura 3.

Figura 3 – Experimentando  
o equilíbrio

De acordo com Lowdon 
(1988), “a prática do surf exi-
ge do praticante: 1- velocida-
de, força e agilidade para rea-
lizar manobras; 2- resistência 
aeróbica para remar 3- força pa-
ra entrar na onda”.

Na segunda aula foram plane-
jadas atividades de jogos e brin-
cadeiras em circuitos novamente 
que atendessem os posiciona-
mentos e movimentos do surfe 
em diferentes momentos carac-
terísticos da modalidade, como é 
possível observar na Figura 4.

Figura 4 – Experimentando  
o Surfe
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Para além da aplicação de uma 
ferramenta tradicional de avalia-
ção, considerando apenas o do-
mínio motor do indivíduo, pri-
vilegiando o mais habilidoso de 

-
nal deste processo, pensamos na 
avaliação de aprendizagem com 
a aplicação de uma atividade lú-
dica, onde os alunos eram sepa-
rados em dois grupos, e o pró-
prio professor deu as instruções a 
serem seguidas pelos jogadores, 
sendo que a cada comando um 
movimento deveria ser realizado. 

sinal ou algum gesto, todos os jo-
gadores teriam que fazer mesmo 
movimento correspondente, com 
um deles posicionado na base da 
prancha do Surfe respondendo o 
que foi explicado anteriormente.

Os sons do apito variaram 
os gestos para cada movimen-
to, a velocidade e a sua sequên-
cia. Dessa forma, aumentamos o 
grau de complexidade da brinca-

-
-

tos sobre os conceitos históricos, 
sociais, das capacidades físicas 
e habilidades motoras e os ele-
mentos do aparelho locomotor 
foram retomados.

Figura 5 – Avaliando  
o conhecimento

Procuramos sensibilizar os 
alunos após a vivência, sobre a 
importância do movimentar-se 
no surfe, e a relação com o la-
zer na natureza, sensibilizando-
-os para um maior respeito com 
a preservação e sustentabilidade 
do meio ambiente para uma me-
lhor qualidade de vida. Conside-
ramos que conteúdo desenvolvi-
do teve ótima aceitação, a partir 
da avaliação dos discursos e de-

aula. Concluímos que estes con-
teúdos de Esportes Radicais que 
levam em consideração a cultu-
ra dos jovens podem contribuir 
para motivação de adolescen-
te a participação das aulas, além 

a importância da atividade física 
para a vida dos alunos.
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