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Os conteúdos procedimentais são, na maioria das vezes, o eixo norteador das 

aulas na Educação Física Escolar (EFE), principalmente quando vinculadas à prática dos 

jogos e esporte. Neste contexto, os conteúdos tornam-se ausentes de sentido e significado 

à aprendizagem dos alunos, fazendo da EFE um componente curricular, isolado dos 

currículos escolares por não definir determinados objetivos como compreensão da 

necessidade de saber fazer determinados movimentos, atribuir e elaborar conceitos às 

vivências, bem como se posicionar a respeito de determinadas situações.   

Nas propostas das aulas de EFE exige-se dos alunos o desempenho de tarefas 

motoras, fornecendo alguma explicação do “como” fazer, porém deixa-se totalmente 

ausente o “por que” e o “quando” fazer tais atividades.  

Aulas com tais características contribuem para uma grande evasão dos alunos 

das últimas séries (7ºs e 8ºs anos) do ensino fundamental e de todo o ensino médio, como 

constatado em um estudo realizado por Ulasowicz & Peixoto (2004), em que os alunos de 7ª 

e 8ª séries do ensino fundamental, desinteressados do conteúdo proposto nas aulas de EFE 

aproveitavam este período para descansar, relaxar, bater papo, para estudar ou fazer as 

tarefas de outras disciplinas, uma vez que a adesão se faz pelos “mais habilidosos”.  Os 

autores destacam também que, numa breve discussão para saber o que os alunos pensam 

sobre as aulas de EF, as respostas variam desde “é um momento de recreação”, “serve 

para relaxar”, “aula que não precisa pensar”, “para adiantar tarefas das outras disciplinas”, 

“só não é aula vaga porque tem professor”.  

Nos preocupamos com este quadro encontrado na realidade das aulas da EFE e 

consideramos que ela deva exercer uma intervenção pedagógica sendo caracterizada, 

conhecida, reconhecida e legitimada como componente curricular da Educação Básica, 
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contribuindo para a formação crítica e autônoma do cidadão. Para isso ela deve 

sistematizar, organizar e implementar conteúdos que permitam ao aluno uma reflexão e a 

utilização dos mesmos em situações da vida diária, contribuindo para uma aprendizagem 

significativa (Pozo, 2002). 

Com o propósito de compreender com maior profundidade a realidade do nosso 

trabalho e torná-lo mais coerente, considerando os vários problemas encontrados no 

cotidiano do trabalho dos professores de Educação Física (EF) e levando em consideração 

as várias abordagens para este componente curricular, um grupo de professores buscou 

estabelecer aspectos comuns em suas práticas e elaborar um planejamento coletivo 

envolvendo quatro blocos temáticos de conteúdos, com o propósito de reduzir a incoerência 

entre intenções e ações na prática pedagógica.  

Os blocos de conteúdos foram sistematizados seguindo um critério de 

complexidade a respeito do que os alunos devem aprender/apreender na EF, bem como as 

relações dos conteúdos com as experiências e expectativas dos alunos (Sanches Neto et al. 

2006). Tais blocos foram organizados da seguinte forma: Bloco 1 – Elementos culturais do 

movimento do corpo humano (brincadeira e jogo, esporte, dança, ginástica e circo, luta e 

capoeira, vivências e atividade da vida diária); Bloco 2 – Movimentos (fundamentais, 

combinados e especializados) do corpo humano (capacidade, habilidades, noções de 

treinamento e saúde pública); Bloco 3 – Aspectos pessoais e interpessoais do movimento do 

corpo humano:  anatomia do movimento humano, fisiologia ; bioquímica; nutrição; 

biomecânica; antropologia; psicologia; comportamento motor; crescimento e 

desenvolvimento motor; saúde e patologias; Bloco 4 – Demandas ambientais do movimento 

do corpo humano: administração e economia, estética e filosofia, física e natureza, história e 

geografia, sociologia e política, virtual.  

Tais conteúdos devem ser trabalhados de forma inter-relacionada entre os 

blocos temáticos para que o aluno seja conhecedor do que, do porque, para que, como 

fazer suas opções de vivências corporais, além de compreender os diferentes aspectos que 

as constituem.  

A pesquisa-ação foi o método principal utilizado na investigação, envolvendo as 

teorias e as ações docentes, bem como as transformações eventuais na prática cotidiana 

(Barbier, 2002; Thiollent, 2003). Assim, os próprios autores pesquisaram sua prática no dia-

a-dia, encontrando-se sistematicamente para refletir e planejar coletivamente sua 

intervenção. 

Partindo deste contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar algumas 

possibilidades de intervenção no processo ensino-aprendizagem da EFE, mais 
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especificamente sobre noções de anatomia e biomecânica com os elementos culturais 

esporte/handebol, circo e lutas/boxe.   

O bloco temático estudado é “Aspectos pessoais e interpessoais do movimento 

do corpo humano” (bloco 3), tendo seus conhecimentos fundamentados nos pressupostos 

de Coll et al (1998), que propõem o ensino de conteúdos de aprendizagem denominados 

conceituais, procedimentais e atitudinais. Possui uma perspectiva de aprendizagem 

construtiva e significativa, sendo o professor um facilitador/orientador deste processo.  

Em relação ao ensino das noções de anatomia e biomecânica identificamos 

certos pontos consensuais (Maturana, 2005) de convergência: a necessidade de definição 

terminológica (o que é), de objetivos (para que serve), de classificação (os tipos)  nas duas 

áreas e tomadas de decisões (quando se faz ou se aplica) (Alvarez, 2007; Behnke, 2004; 

Dangelo & Fattini, 2007; Hall, 1993). No processo de tomada de decisões que procuramos 

ensinar aos alunos, consideramos certas noções integradas a outros três blocos de 

conteúdos: elementos culturais, movimentos e demandas ambientais.  

Para este trabalho, relacionamos dois exemplos de aula. A primeira com ênfase 

no elemento cultural Esporte – Handebol e no Sistema Muscular e Esquelético (SME), a 

segunda com ênfase no elemento cultural Circo e nas Demandas Ambientas.  

No primeiro dia de aula sobre o Handebol e o SME para os alunos de 3ªs séries 

do ensino fundamental, realizamos uma avaliação diagnóstica, com o objetivo de verificar 

quais os conhecimentos prévios que os alunos já possuíam sobre o tema proposto de forma 

que o professor estruturasse os conhecimentos a serem construídos durante as aulas.  

 A metodologia utilizada durante as aulas foi a de ensinar as informações mais 

gerais para depois ensinarmos às informações mais específicas. Por exemplo, os alunos 

perceberam  quais as alterações fisiológicas que o corpo produziu após uma vivência de 

handebol, sem a interferência do professor. As respostas relatadas foram: sudorese, 

aumento do calor corporal, maior cansaço físico e muscular, aceleração dos batimentos 

cardíacos e da ventilação respiratória.  

De posse destas informações, com a intervenção do professor, discutimos como 

essas sensações eram produzidas (o coração bombeia mais sangue de forma mais rápida - 

dilata e contrai, com isso há um aumento da circulação corporal, as veias e artérias dilatam-

se) e a partir destes conhecimentos, introduzimos os conceitos de artéria, veia, câmaras 

cardíacas, freqüência cardíaca, freqüência respiratória, músculo, força, contração, extensão, 

flexão, sistema de alavancas, moto-neurônios, etc.  

Durante a maioria das aulas procuramos realizar a prática dos exercícios 

específicos do handebol e a partir das observações e percepções dos alunos os conceitos 

eram introduzidos. Assim, conseguimos construir o conceito de forma conjunta (professor-
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aluno) e percebemos que a formação do conhecimento para o aluno não era realizada de 

forma abstrata. Fazia sentido aprender como o corpo funcionava a partir do que era 

percebido. Os alunos conseguiram reconhecer e atribuir sentido e significado à vivência. 

Para síntese do tema, as aulas ministradas tiveram alguns conceitos enfatizados, sendo 

utilizadas estratégias como: montagem de cartazes; debates; conversas informais; 

seminários; pesquisas; aulas expositivas com recursos áudio visuais (fitas de vídeo, slides, 

transparências), uso do laboratório de informática; manipulação de ossos, músculos e 

tendões no laboratório de biologia.  Também foi criado material didático apostilado e as 

folhas de questões. 

Para o elemento cultural Circo tratamos de movimentos de estabilização, 

manipulação e locomoção, além de certas noções de treinamento das habilidades motoras, 

para que os alunos aprendessem a transferir as habilidades vivenciadas com membros 

dominantes para os não-dominantes. Ensinamos noções de biomecânica e tratamos de 

demandas administrativas e econômicas. 

O objetivo desta aula foi identificar e vivenciar movimentos característicos do 

circo, malabarismo com bolinhas e lenços (de tule), pernas-de-pau, trave de equilíbrio e 

contorcionismo, perceber e discutir a necessidade de treinamento para aquisição e melhora 

de determinados movimentos e capacidades físicas; analisar e discutir os movimentos, a 

biomecânica (alavancas) e as relações com os materiais utilizados. Procuramos discutir 

algumas características culturais do circo no Brasil e no mundo (administração e economia), 

como as diferenças entre o circo tradicional e o circo moderno (i.e. a vida dos circenses, o 

preço do ingresso, a infra-estrutura, a diferença entre os espetáculos considerados mais 

tradicionais e os modernos). Como estratégia utilizamos a leitura de um texto introdutório 

sobre a origem e a história do circo.  Organizamos grupos operacionais fixos distribuídos em 

quatro estações e na avaliação discutimos as dificuldades de realização dos movimentos 

com critérios que contemplam as três dimensões dos conteúdos.  Solicitamos uma atividade 

prévia de pesquisa em que os alunos deveriam trazer imagens de revista ou jornal fazendo 

referência ao circo. Nessas imagens, o foco se daria com a análise de aspectos anatômicos 

(diferentes segmentos corporais) e variáveis biomecânicas.  

Como outro exemplo de aula dos conteúdos relacionados aos aspectos pessoais 

e interpessoais do corpo humano, podemos considerar as aulas sobre o elemento cultural 

luta – boxe  implementadas com alunos do ensino fundamental. Nesta aula foi tratado sobre 

a regra que determina a proibição de golpes na parte occipital do crânio, por conta de atingir 

o nervo ótico, além de identificar as demais ramificações do crânio (anatomia). Outra 

situação comentada relacionou o posicionamento antero-posterior dos boxeadores nos 

momentos de combate, questionando que esta estratégia está relacionada ao aumento da 
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base de equilíbrio do boxeador (biomecânica). O objetivo desta aula foi a aprendizagem dos 

conceitos relacionados aos ossos e também a prevenção de acidentes, além da 

possibilidade de perceber e utilizar em elementos da cultura ou em outras situações as 

melhores formas de opções de posicionamento questionando alguns conceitos de 

biomecânica. Tais conteúdos só foram possíveis de serem seqüenciados e problematizados 

através do ensino reflexivo (Oliveira, Sanches Neto & Bocato, 2006), que busca uma 

constante verificação do aprendizado dos alunos, para então, direcionar de forma coerente o 

ensino.  

Desta forma sugerimos que as intervenções pedagógicas na EFE necessitam 

ser sistematizadas e organizadas para que os alunos possam elaborar conhecimentos e 

atribuir sentidos e significados às vivências. O professor como mediador será o responsável 

em propor situações problemas nas quais os alunos possam coordenar consensualmente 

suas condutas. 

 

Palavras-Chave: ensino reflexivo; pesquisa-ação; dimensões dos conteúdos. 
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