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1 INTRODUÇÃO

Historicamente, a Educação Física esteve às voltas com a dicotomia

teoria/prática. De um lado, havia os defensores de que a essência da área é a prática

de movimentos corporais, predominantemente em contextos esportivos e de

ginástica. Esse conjunto de atividades disciplinaria a criança e o jovem, tanto em

aspectos morais e éticos, via prática “limpa” (fairplay) do esporte, como em aspectos

posturais, posto que os movimentos simétricos, lineares e harmônicos do corpo,

sistematizados na ginástica, influenciariam a postura da criança e do jovem perante a

sociedade. Essa concepção foi muito importante nos currículos dos cursos de

preparação profissional em Educação Física até o final dos anos 1980.

Nos últimos anos, cresceu a influência daqueles que vêem a Educação

Física como um campo de intervenção profissional academicamente orientado.

Como tal, a Educação Física compreenderia um corpo de conhecimentos produzidos

sobre um objeto particular (movimento humano, atividade física, exercício, esporte,

motricidade, etc.), corpo esse que estaria a serviço do desenvolvimento de diretrizes,

planos e programas de Educação Física. Mais do que nunca, a identidade da

Educação Física esteve em debate nos últimos vinte anos e ainda não há sinais de

que a controvérsia em torno do tema tenha amainado.

Os reflexos desses questionamentos se fazem sentir também na

Educação Física da escola. Ao final da 6ª série do Ensino Fundamental II, espera-se

que um aluno tenha adquirido na disciplina de História, conceitos sobre a história do

Brasil; que na matemática, domine o cálculo e em ciências, tenha noções sobre o

funcionamento do organismo. No conjunto, espera-se que esses e outros

conhecimentos permeiem o agir do aluno em seu cotidiano. E na Educação Física?

Qual seria o conhecimento a ser adquirido na mesma série? Como esse

conhecimento seria de utilidade para o aluno no seu cotidiano?

Vale destacar que com a promulgação da nova Lei de Diretrizes e

Bases (LDB), número 9.394 de 20 de Dezembro de 1.996, artigo 26, parágrafo 3, a

Educação Física deveria estar integrada à proposta pedagógica da escola,

ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar (BRASIL, 1996).

Nessa condição, a disciplina Educação Física deve propiciar à criança e ao jovem,
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conhecimentos que dizem respeito a esse componente. Entrementes, falta não só

consenso como clareza no que se constituiria como o conhecimento que cabe à

Educação Física disseminar nos ciclos que compõem o Ensino Fundamental e

Médio.

Coloca-se aqui um problema interessante, pois a Educação Física, mais

do que componentes curriculares tradicionais como matemática ou ciências, abarca

conhecimentos de natureza diversa. Há o conhecer sobre alguma coisa (o objeto de

estudo), há o conhecer sobre si mesmo realizando essa coisa (o indivíduo em

movimento) e há o conhecer sobre como fazer ou realizar essa coisa (como efetuar

os movimentos que compõem uma dada ação motora). Todos esses conhecimentos

estão permeados por um fundo mais amplo, de natureza filosófica e que remete a

questões centrais na educação: Por que eu me movimento? A quem serve o meu

movimento? Para que me movimentar?

Vamos colocar o problema de outra forma, partindo do componente

curricular Língua Portuguesa.

O contato que o indivíduo mantém com a língua mãe inicia-se na vida

intra-uterina, mães e pais falam e cantam para seus filhos nesse período, fato que se

intensifica após o nascimento. Nesse momento, o bebê enfrenta um problema motor,

além de outros de ordem perceptiva e cognitiva. Para gerar sons e articulá-los em

fonemas é necessário coordenar os padrões de ativação de grupos musculares

específicos. Mais do que o significado dessa ou daquela expressão, o bebê se

dedica à produção motora de fonemas até produzir protótipos de palavras. Regras

básicas de sintaxe da língua são rapidamente internalizadas, todavia, estamos

falando de um conhecimento que é essencialmente operativo. Isto é, a criança não

abstrai e formula regras para organizar palavras e sentenças, ela opera com

procedimentos que governam a relação sujeito e predicado num processo de

aprendizagem social. A reflexão sobre essas regras só vai se dar nos primeiros anos

escolares. Isto é, a criança aprende a falar, sem que para isso precise saber as

regras de sintaxe da construção verbal. Nos quatro ciclos do Ensino Fundamental

(1ºciclo: 1ª e 2ª séries, 2ºciclo: 3ª e 4ª séries, 3ºciclo: 5ª e 6ª séries e 4ºciclo: 7ª e 8ª

séries) haverá uma gradual assimilação e, espera-se, a conscientização dessas

regras por parte da criança. Isso ocorre em paralelo com o aumento do vocabulário,
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compreendendo conhecer mais e mais palavras (substantivos comuns e próprios,

adjetivos, sinônimos, antônimos, etc.), seu significado e ortografia. O professor de

língua portuguesa tem a preocupação de organizar conhecimentos sobre a língua e

sobre como ela funciona para dar ao aluno o domínio da capacidade de

compreensão e expressão verbal, falada e escrita.

O professor deverá criar condições para que o aluno produza e

interprete textos que variam em forma e estilo. Isso não quer dizer que a disciplina de

língua portuguesa deverá transformar alunos em escritores. Mas na sua expressão

verbal, o aluno deverá demonstrar pleno domínio da língua no que concerne à sua

gramática, ortografia, contexto, forma e conteúdo. Esse conhecimento, em parte

declarativo, em parte operativo, lhe será útil na elaboração de uma carta de

apresentação, numa manifestação verbal perante um grupo de pessoas, na leitura de

um contrato ou na confecção de um, na apreciação de uma peça de teatro, na leitura

de um romance, de um poema. Interpretar aqui é amplo. É entender o sentido, tantas

vezes, nas entrelinhas, outras no contexto social de onde provém o texto.

A escolha da língua portuguesa se fez por sua similaridade com a

Educação Física. Aqui vemos que, se o objeto da Educação Física passa pelo

movimento corporal das pessoas, esse movimento começa muito cedo em nossas

vidas. Assim como na língua, a criança chega à escola movimentando-se com

razoável desenvoltura, sem que para isso o movimento tenha algum significado para

ela. Cabe ao professor de Educação Física a responsabilidade de construir um

significado para esse fenômeno, o movimento humano, e assim torná-lo significativo

para a escolarização. Seria uma atitude simplista dizer que há uma forma melhor de

realizar essa construção, pois existem várias. Mas é sobre essa a problemática, a de

construção de um corpo de conhecimentos a ser disseminado na Educação Física

Escolar, que trata o presente trabalho.

2 OBJETIVO

A presente dissertação visou selecionar, sistematizar e validar o

conhecimento declarativo de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental. Trata-se,
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portanto, de um trabalho de desenvolvimento e aplicação, por essa razão o objetivo

se operacionaliza na condução e conclusão de três fases.

A primeira fase é relativa à seleção do conhecimento declarativo aqui

entendido como os conhecimentos sobre fatos, descrições e conceitos passíveis de

representação lingüística (ANDERSON, 1995), os quais são sintetizados em livros

didáticos de Educação Física voltados para o ensino básico. A seleção desses

conhecimentos foi submetida à apreciação de especialistas, docentes e

pesquisadores da educação física escolar.

A segunda fase concerne à sistematização do conhecimento declarativo

selecionado como relevante para a Educação Física Escolar. A sistematização é

entendida como o processo em que um conjunto de princípios é entrelaçado numa

ligação lógica, formando um todo harmônico.

A terceira fase consiste na validação da proposta com o conhecimento

sistematizado na fase anterior. A validação consiste de uma avaliação da pertinência

da proposta por aqueles que trabalham nas escolas, no caso desse estudo

abarcando professores de Educação Física da rede pública estadual de ensino.

3 REVISÃO DE LITERATURA

Na década de 70, no Brasil, o professor Hudson Ventura publicou um

livro didático para Educação Física Escolar com o intuito de organizar os

conhecimentos relacionados com o componente curricular (TEIXEIRA,1996). Esse foi

um trabalho pioneiro, de fato, adiante de seu tempo, se considerarmos que nessa

época apenas começava a discussão sobre a identidade da área e sobre o corpo de

conhecimentos da Educação Física como área de pós-graduação stricto sensu. Esse

trabalho de vanguarda focava as regras das modalidades esportivas e trazia algumas

orientações para a prática da atividade física com base nos conhecimentos

disponíveis na época. Isso significou um enfoque predominantemente biológico. Em

mais de vinte cinco anos pouco se fez em acréscimo à proposição de Ventura.

Em agosto de 1996, o Ministério da Educação publicou os Parâmetros

Curriculares Nacionais, com a proposta de desenvolver três blocos de conteúdos ao

longo de todo o Ensino Fundamental. São eles: esportes, jogos, lutas e ginásticas;
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atividades rítmicas e expressivas, e conhecimento sobre o corpo, sendo esse último

bloco relacionado ao conhecimento de natureza conceitual sobre o funcionamento do

organismo em termos anatômicos, fisiológicos, biomecânicos e bioquímicos

(BRASIL, 1998).

Em 2000, Mauro Mattos e Marcos Garcia Neira, publicaram um livro

apresentando uma proposta de construção do conhecimento escolar separado por

temas, para serem desenvolvidos a cada aula (MATTOS & NEIRA, 2000). A proposta

do livro está embasada nos objetivos propostos pelo PCN, de ensinar o cidadão a

monitorar, controlar e ter autonomia em seus programas de atividade física,

sugerindo uma temática central para organização dos conteúdos em aptidão física,

saúde e qualidade de vida.

Internacionalmente, as propostas de sistematização do conhecimento

aparecem com maior freqüência em livros didáticos para os níveis secundários do

ensino ou em currículos nacionais ou estaduais para Educação Física Escolar. Uma

dessas publicações é o Basic Stuff publicado nos Estados Unidos (KNEER,1981),

onde as subdisciplinas acadêmicas da Educação Física foram organizadas em

pequenos livretos. Esse projeto acompanha a proposta pedagógica da Cinesiologia

citado num estudo realizado sobre abordagens pedagógicas por BAIN e JEWETT

(1985). A publicação é dividida em dois volumes. O primeiro volume é apresentado

como um livro didático para os alunos, com conceitos a serem desenvolvidos no

programa de Educação Física. Os temas, em cada subdisciplina, foram divididos em

saúde - eu quero me sentir bem; aparência – eu quero parecer bem; metas pessoais

– eu quero fazer melhor; psicossocial – eu quero estar com os outros; estético – eu

quero me “turbinar”, e administração de dificuldades – eu quero sobreviver. Para os

professores existem livros de apoio didático, para desenvolver o conteúdo a cada

faixa etária: primeira infância, segunda infância e adolescência.

Alguns livros utilizados no período escolar em Educação Física,

enfocam conteúdos semelhantes a respeito do conhecimento sobre o corpo em

movimento como: o que é Educação Física e saúde; seu corpo; o corpo em

movimento; aptidão física e performance; lesões no esporte e sua prevenção;

esporte, sociedade e você; saúde e você; saúde e dieta; drogas e sua saúde (DAVIS,

BULL, ROSCOE & ROSCOE, 1991; ESHUYS, GUEST & LAWRENCE, 1990).
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CHEPRO e ARNOLD (2000) sugerem como conteúdos para o

desenvolvimento intelectual, conceitos provenientes da biomecânica, aprendizagem

motora, desenvolvimento motor e fisiologia do exercício. Estes conteúdos foram

sugeridos do sexto ao oitavo ano dentro dos padrões americanos de escolarização e

que corresponderiam aos ciclos do Ensino Fundamental em nosso país. Um dos

objetivos apresentados para o sétimo ano, por exemplo, é de participar de atividades

selecionadas pelos próprios alunos em horários extra-escolares com ênfase no

desenvolvimento da capacidade cardiovascular.

De acordo com um documento produzido por especialistas de

Educação Física da Associação Norte-americana de Educação Física (NASPE) uma

pessoa fisicamente educada, aprendeu habilidades necessárias para diversas

atividades físicas, é fisicamente apta, participa regularmente de um programa de

atividade física, conhece as implicações e benefícios das atividades físicas, valoriza

a atividade física e contribui para um estilo de vida saudável (CHEPRO & ARNOLD,

2000).

Em uma análise geral do que foi produzido na área, nota-se que ainda

são poucas as iniciativas em direção ao desenvolvimento e estruturação dos

conhecimentos a serem organizados para os níveis básicos de Educação Física. De

fato, não há estudos que mostrem como esse conhecimento foi elaborado e/ou

sistematizado ou, ainda, estudos que testem a estruturação proposta. VERONEZI

(2000), em sua pesquisa, analisou as referências bibliográficas utilizadas por

professores do Ensino Fundamental II para elaboração dos planos de ensino, com o

objetivo de entender qual é o conhecimento abordado nas séries mencionadas. Os

resultados mostraram que apenas quatro, dos vinte e seis professores, utilizavam

algum tipo de referencial bibliográfico, e esses apresentavam conteúdos de natureza

atitudinal, procedimental e conceitual, mas nem sempre específicos, sistematizados e

com uniformidade de objetivos.

Finalmente, nota-se a ausência de propostas ou estudos que se

fundamentem numa discussão acerca da natureza do conhecimento. Assim, os

vários tipos de conhecimentos são tratados de forma indistinta, gerando confusões e

ambigüidades, ficando mais difícil entender e definir quais são os conhecimentos que

a Educação Física deve tratar.
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Com o propósito de suplantar as dificuldades apontadas serão

apresentados a seguir alguns pressupostos.

4 PRESSUPOSTOS

Um pressuposto sempre busca organizar o conhecimento em torno de

algum fenômeno ou problema. A partir dos pressupostos, conceitos básicos são

articulados tendo como pano de fundo um embasamento teórico que expressa uma

visão particular. Desta forma, um pressuposto é uma ferramenta do pensamento para

unir o que é visto como estanque, para distinguir o que é tratado de forma

indiferenciada, para ordenar o que está disperso, e organizar o que está sem nexo.

Dentro dessa perspectiva, apresentamos pressupostos para se formular o que é o

conhecimento a ser veiculado pela Educação Física como um componente curricular,

com o objetivo de embasar a proposta desse estudo e não realizar um estudo

reflexivo dos aspectos abordados abaixo.

Realizaremos uma trajetória que parte do entendimento de escola e do

conhecimento escolar que navega nesse ambiente; passando pela natureza do

conhecimento para uma maior compreensão de quais tipos de conhecimentos

podemos encontrar; apresentaremos como o termo Educação Física pode ser

entendido até chegar ao âmbito escolar; retomaremos as principais abordagens

pedagógicas envolvidas na Educação Física Escolar; e por último, conheceremos a

faixa etária dos alunos envolvidos na proposta desse estudo, fazendo sua

caracterização.

4.1 A Escola e o Conhecimento

Historicamente, a escola tem sido estabelecida no seu grupo social

para servir às seguintes funções: transmitir a cultura da sociedade, contribuir para a

sociabilização do jovem, cuidar da preservação da sociedade como uma nação,

contribuir para a preparação do jovem para sua vida adulta e dar assistência no seu
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desenvolvimento pessoal, como um processo de reconstrução e experiência

(SAYLOR & ALEXANDER, 1974).

Como citou HANNOUM (1997), educar na escola é não deixar por conta

da natureza a orientação do mundo em que vivemos, não fazer das determinações

biológicas e ambientais construtoras da personalidade atual e futura do homem, nem

permitir que esta acrescente sua própria marca à construção de seu destino.

Durante muitos anos, os conteúdos foram o alicerce da educação

(COLL, POZO, SARABIA & VALLS, 2000), o que a tornou tradicionalista e centrada

unicamente na transmissão e acúmulo de conhecimentos.

O papel da escola é objeto de contínuo debate. De forma geral ela foi

entendida como uma instituição que tem a função de transmitir conhecimentos

sistematizados sobre os mais diversos aspectos da natureza e do homem.

Atualmente, a escola adquire também o papel de desenvolver as capacidades e

potencialidades do indivíduo, caracterizando-se, assim uma educação centrada no

aluno (COLL et al., 2000). A criança, ao apropriar-se dos conhecimentos acumulados

ao longo de gerações (verdadeiro patrimônio da humanidade), poderá

instrumentalizar-se para transformar e reconstruir o mundo em que vive. Assim, no

lugar de um aluno com uma quantidade de informações acumuladas ao longo dos

anos, tem-se um aluno com conhecimentos assimilados, que foram selecionados

com o objetivo de desenvolver suas capacidades e criar significados (COLL et al.,

2000).

Esses conhecimentos assimilados durante todo o período escolar

podem ser definidos, como: saber escolar, conhecimento pedagógico de conteúdo ou

simplesmente conteúdo.

O conteúdo, segundo COLL et al. (2000), é um conjunto de

conhecimentos e formas culturais essenciais para o desenvolvimento e socialização

dos alunos. No caso da Educação Física Escolar isso incluiria tanto aspectos

fisiológicos sobre o corpo em movimento, quanto aspectos socioculturais. Entretanto,

não podemos confundir conhecimento escolar com conhecimento científico.

O conhecimento científico consiste numa descrição objetiva dos

fenômenos do mundo, produzida a partir de critérios experimentais, que permitem a
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eliminação de dados subjetivos e individuais, superando, assim, as controvérsias,

construindo formulações verificáveis e, portanto, consensuais (VADEMARIN, 1998).

Além disso, o conhecimento científico aponta uma diferença

significativa em relação ao conhecimento escolar. Por meio da especialização, a

ciência constrói e refina seus conceitos que, ao serem abordados pela escola, vão

sofrer um processo inverso, isto é, devem novamente adquirir referências com a

realidade, a fim de serem compreendidos e traduzidos numa linguagem cotidiana. O

saber escolar não está dedicado à apresentação das novas descobertas científicas e,

quando o faz, é para situá-las num contexto já conhecido pelo aluno (VADEMARIN,

1998).

Assim, o conteúdo, ou conhecimento pedagógico de conteúdo, ou

mesmo o saber escolar é uma categoria de conhecimento distinta daquela produzida

pela ciência (VADEMARIN, 1998). Essa distinção é clara, como explica DEWEY1

(1902) apud GRAÇA (2001), já que o cientista pretende criar um novo conhecimento

na sua disciplina e o conhecimento pedagógico de conteúdo tem como objetivo

auxiliar o aluno a aprender a matéria da disciplina em questão. É uma categoria

particular de conhecimento, emergente das transformações no conteúdo da

disciplina, efetuadas pelo professor, com o objetivo de tornar a matéria que ensina

compreensível para os alunos.

Existe uma preocupação de inúmeros professores na hora de

selecionar os conteúdos do planejamento anual de ensino de uma determinada

instituição escolar. Às vezes, essa proposta pode ser imposta pela direção ou

coordenação, ou realizado com discussão em grupos ou ainda construída por apenas

um docente. O que devemos ressaltar é a existência de uma valorização do

elaborador por trás desse processo do conhecimento pedagógico do conteúdo ou

saber escolar. Além disso, GROSSMAN2 (1988) citado por MARKS (1990) sugere

mais três componentes que sustentam o conhecimento pedagógico do conteúdo: o

conhecimento das estratégias, o conhecimento dos alunos e conhecimento curricular.

Assim, o propósito seria a finalidade que a disciplina tem como um componente

1 J. DEWEY, The child and the curriculum. In J. BOYDSTON (Ed.): John Dewey: The middle works,
1899-1924. New York: Longman (apud Grossman, 1990), 1902/1983.
2 P.L. GROSSMAN, A study in contrast: Sources of pedagogical content knowledge for secondary
English. Unpublished doctoral dissertation, Stanford University, Stanford, CA, 1998.
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curricular de ensino, que busca proporcionar o crescimento dos alunos nas suas

possibilidades de pensamento, de transformações de estilos de vida, com o objetivo

final de construção do indivíduo como pessoa. Ao optar por certas finalidades,

automaticamente, algumas são rejeitadas, sempre enfatizando os aspectos

relevantes para o aprendizado do aluno. O conhecimento do aluno se aproxima de

uma abordagem construtivista da educação, onde o professor verifica o

conhecimento prévio do aluno para iniciar a elaboração do próprio conhecimento

pedagógico de conteúdo. O conhecimento da estratégia precisa estar centrado numa

aprendizagem significativa para que o aluno possa utilizar ou criar situações que

estejam disponíveis durante a aula. Os conhecimentos pedagógicos do conteúdo são

formas elaboradas que serão utilizadas para instrução, de forma sistematizada e

organizada (GRAÇA, 2001).

Na construção do conhecimento pedagógico do conteúdo o professor

precisa estar embasado em alguma teoria ou conhecimento para sua elaboração.

MARKS (1990) sugere que o conhecimento pedagógico de conteúdo pode ser

estabelecido com base no conhecimento científico por um processo chamado de

interpretação. O conteúdo é examinado na sua estrutura e significância, e depois

transformado de forma a se tornar compreensível e desafiante para um grupo

particular de alunos. Outra maneira seria por intermédio de um processo de

especificação de princípios pedagógicos gerais às circunstâncias concretas da

matéria e dos alunos. O último seria o processo de síntese, onde existiria uma

compilação da interpretação e especificação, e que o conhecimento pedagógico de

conteúdo se renova com as experiências de sucesso e insucesso, ou ainda através

da reflexão e do questionamento crítico da prática.

Uma outra maneira encontrada de iniciar a organização de uma base

de currículo educacional foi elaborada por Benjamin S. Bloom, com a construção de

uma taxionomia de objetivos educacionais, que tem como meta auxiliar professores

na avaliação dos resultados educacionais na área cognitiva: memória, pensamento e

solução de problemas. Onde os conhecimentos são definidos em específicos e

universais, sendo tal informação processada em diferentes níveis de entendimento,

como: compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação (BLOOM,1973).
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Pensando nos esclarecimentos feitos acima, o conhecimento na escola

sofreu um processo de definição como um campo da Psicologia da Educação; é

desenvolvido e definido pensando na aplicabilidade escolar. Na seleção do

conhecimento para elaboração da proposta, como objetivo desse estudo, devemos

analisar o conhecimento, primeiramente, em sua natureza, como sugere a Psicologia

Cognitiva.

4.2 Natureza do conhecimento

O conhecimento pode ser entendido como um corpo de informações

organizadas abrangendo aspectos específicos e gerais de uma determinada idéia,

ciência, notícia, prática de vida ou experiência. Essas informações foram

processadas pelo indivíduo, isto é, foram coletadas, codificadas, organizadas e

armazenadas por ele durante sua experiência.

Conhecimento e memória estão intimamente ligados, um é dependente

do outro. A memória é um sistema de armazenagem de conhecimentos e, para tanto,

possui funções de codificação e recuperação da informação (STENBERG, 2000). As

pessoas recorrem ao conhecimento armazenado para organizar suas ações. A forma

de elaboração do conhecimento armazenado pode ser definida de diferentes

maneiras. Para ilustrar esse aspecto, DANTAS (2000) utilizou o computador para

fazer uma analogia com a memória humana. Assim, as estruturas de memória

corresponderiam ao hardware (chips, circuitos integrados, microchips, etc.) e a

alguns softwares básicos (programas). O conhecimento corresponderia aos arquivos

e seus conteúdos.

RYLE (1969) afirma que há dois tipos de conhecimento: o saber fazer e

o saber que. O saber fazer é aprendido mediante a prática, é um saber circunscrito à

operação de alguma atividade e nada tem a ver com a explicação de como se dá

uma dada atividade. O saber que refere-se ao conhecimento que se tem sobre, ele

fala de fatos, princípios e leis, trata-se, portanto, de um conhecimento teórico

também adquirido. A identificação do momento da aprendizagem saber que é mais

precisa do que a do saber fazer.
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Numa outra classificação, ainda que similar à de RYLE (1969) e

ANDERSON (1995) define o conhecimento em declarativo e procedimental. De

maneira geral, a estrutura de conhecimento declarativo é representada em três

categorias: o conhecimento sobre fatos, descrições e conceitos, onde os fatos podem

ser atividades realizadas pelo indivíduo e armazenadas na memória para uso

posterior, por exemplo, o que comi no café da manhã ontem; as descrições

detalhadas sobre objetos ou movimentos, como por exemplo, as dicas essenciais

para execução de uma habilidade motora específica; e os conceitos, que são

conhecimentos teóricos provenientes das disciplinas acadêmicas. O conhecimento

procedimental refere-se a como executar tarefas, eminentemente cognitivas ou

motoras. Por exemplo, saber chutar uma bola, saber como andar de bicicleta.

Para HEGENBERG (2002), o conhecimento se estrutura em três

saberes: saber de, saber que e saber como. Fazendo uma associação com a

estrutura sugerida por Anderson, o saber como, refere-se ao conhecimento de

procedimento, a como fazer alguma coisa, proceder, agir, executar uma ação. O

saber que e saber de referem-se ao conhecimento declarativo, citado anteriormente,

que são informações reais sobre os objetos, idéias e eventos no ambiente, que

podem ser declarados mediante linguagem, como exemplo, data do seu aniversário,

nome de seu melhor amigo.

A associação entre fatos é uma atividade que está presente no modo

de pensar dos indivíduos desde a infância. Nessa associação busca-se estabelecer

relações de causa e efeito. Temos capacidade para perceber as conseqüências no

mundo exterior dependendo da ação realizada. A partir daí, relações são

estabelecidas e classificadas dependendo das experiências vividas. Por exemplo, um

garoto que mora no interior consegue perceber que irá chover com grande

probabilidade de acerto a partir da observação do comportamento dos pássaros, da

intensidade e direção do vento, das nuvens no céu. Assim como uma criança que

vive na região sudeste possui uma percepção de locomoção, meios de transporte,

muito diferente de uma criança que viva no interior do nordeste. Com isso, o saber

de é construído, sendo um sistema lógico de conhecimento. Varia com o ambiente e

com a cultura que o ser humano vive, fazendo com que os sistemas gerados sejam

definidos de pessoa para pessoa, sendo particular e específico.
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O saber que, representa um sistema lógico de raciocínio, que está

baseado em teorias científicas. Esse saber independe da experiência ou cultura do

indivíduo, ele pode ser registrado e transmitido através de sentenças declarativas

que as pessoas enunciam.

A partir das definições de conhecimento apresentadas, temos alguns

critérios para organizar o conhecimento a ser tratado no componente curricular de

Educação Física dentro do ensino básico. Quando se verifica que a ênfase de muitos

programas de Educação Física escolar está na aquisição de habilidades motoras ou

na prática de habilidades esportivas, pode-se dizer que o conhecimento por eles

tratado é o de procedimento. O conhecimento de procedimento tem sido o conteúdo

prototípico da maioria dos programas de Educação Física Escolar. O saber fazer em

Educação Física reduz-se à execução de habilidades motoras características da

cultura do movimento dos alunos, como saber chutar, arremessar em jogo de

queimada, sacar no voleibol, podendo ser avaliado mediante a apresentação da

tarefa pelo aluno.

Considerando a relação entre a Educação Física como um campo de

conhecimento e a Educação Física como componente curricular, e ponderando sobre

o que um aluno poderia aprender nas aulas de Educação Física, assumimos que um

dos conhecimentos mais pertinentes a serem abordados na Educação Física escolar

é o conhecimento declarativo. Deve-se reconhecer que essa não tem sido a tônica

das propostas curriculares existentes.

O conhecimento declarativo na Educação Física está ramificado em

fatos e conceitos acerca da atividade motora e do como se movimentar. Dessa

forma, ele pode ser entendido como as dicas essenciais para a execução de uma

habilidade motora, os erros mais comuns realizados numa determinada tarefa, o

significado sociocultural de uma determinada atividade motora, ou ainda as

orientações sobre o gasto energético a ser despendido num certo exercício físico.

Transformar uma habilidade em conhecimento declarativo requer um domínio teórico

dos mecanismos e processos envolvidos na execução e aprendizagem de

habilidades motoras. O aluno pode, por exemplo, possuir o conhecimento de que ao

arremessar, o pé que está à frente deverá ser o contrário do braço do arremesso,

mas ao executar ele poderá não fazer isso. Os conceitos são informações teóricas
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sobre o corpo em movimento e possibilitam ao aluno um maior domínio sobre a

atividade que realiza. Por exemplo, ao medir e interpretar a freqüência cardíaca, o

aluno passa ao domínio de um dos principais subsídios para controlar a intensidade

do exercício físico e, de acordo com vários propósitos, passa a saber como melhorar

suas funções cardiovasculares, perder peso ou simplesmente usufruir de uma

atividade prazerosa. Os conceitos devem ser selecionados do universo de

conhecimentos sistematicamente organizados pela área de conhecimento da

Educação Física, tendo como critério de seleção aqueles conhecimentos que

contribuem diretamente para as finalidades da disciplina escolar. Nessa direção,

apontamos para a importância de se conhecer as dimensões e implicações

biopsicosocioculturais do movimento humano como um dos meios para que o

indivíduo adquira autonomia no gerenciamento das suas próprias atividades.

A Educação Física Escolar ao enfocar um conhecimento teórico não

estará deixando de cumprir seu papel por não dar mais oportunidades de movimento

para a criança. Ao contrário, a prática de movimentos na aula ocorrerá como um

laboratório de testes aos conceitos apresentados. Além disso, e mais importante

ainda, a criança ao assimilar os conhecimentos declarativos difundidos na disciplina

curricular ganhará condições para que se exercite fora da aula sabendo como,

porque e para que.

Na construção de uma estrutura de conhecimento para atender às

necessidades acima relacionadas, VICKERS (1990) propõe que o desenvolvimento

desta estrutura passe por 10 etapas: (1) Uma estrutura de conhecimento deve

reconhecer a especificidade – iniciar, por exemplo, com a especificidade de uma

modalidade esportiva, habilidades motoras envolvidas, estratégias, regras e, a partir

disso, mostrar como os conceitos e princípios (biomecânica, fisiologia do exercício,

aprendizagem motora) se relacionam com aquela modalidade; (2) Uma estrutura de

conhecimento oferece uma regra – deve-se analisar diversas fontes de pesquisa e

com diferentes tipos, como livros, vídeos, cursos e entrevistas; (3) Conhecimento

declarativo e procedimental – o conhecimento declarativo para o professor implica na

busca de novas formas de ensinar um determinado movimento com base na

biomecânica, fisiologia, psicologia, entre outras; já o mesmo conhecimento para

aluno implica em que ele seja capaz de descrever verbalmente ou exemplificar um
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modelo de uma habilidade física ou estratégias para desenvolvê-la. O conhecimento

procedimental que, para o professor significará descrever os métodos, estratégias e

procedimentos usados num determinado assunto e para os alunos, o implicará em

sua capacidade de efetuar uma dada habilidade; (4) Método Interdisciplinar – é

usado para definir a base do conhecimento do esporte, dança, ou atividade física

através da identificação de categorias comuns do conhecimento, como: informação

específica do esporte, condicionamento e treinamento fisiológico, habilidades e

estratégias psicomotoras, categoria psicológica, conceitos sociológicos e culturais,

conceitos filosóficos e históricos, entre outros; (5) Conhecimento procedimental – é

definido por métodos e práticas do modelo de instrução, cognição, crescimento e

desenvolvimento, e outras áreas capazes de nos informar como ensinar; (6) As

interdisciplinas selecionadas no currículo podem refletir nos objetivos e recursos; (7)

Uma estrutura de conhecimento declarativo exibe uma economia cognitiva – uma vez

representada em um conceito, essa estrutura deveria ser atualizada, modificada,

revisada ou apagada; nunca repetida; (8) Uma estrutura de conhecimento declarativo

emprega uma representação hierárquica – representam técnicas com seqüência,

tempo e herança das propriedades dominantes; (9) Uma estrutura do conhecimento

declarativo permite a flexibilidade da seqüência do conteúdo; e, (10) Desenvolver

uma estrutura de conhecimento promove três importantes qualidades para ensinar –

selecionar formas e materiais mais apropriados para os níveis de aprendizagem e

dificuldades dos alunos, auto-eficácia e um alto nível de visão global do assunto.

4.3 Área de Conhecimento, Disciplina Acadêmica, Curso de Formação e

Disciplina Curricular

O termo Educação Física compreende vários entendimentos. Ele pode

se referir a uma área de conhecimento ou disciplina acadêmica, um curso de

preparação profissional ou a um componente curricular. Como área de conhecimento

ou disciplina acadêmica, a Educação Física compreenderia um conjunto de

conhecimentos produzidos com o propósito de se entender o indivíduo em

movimento. Alguns diriam que o objeto de estudo dessa área é o movimento humano
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(MANOEL, 1996) e, por essa razão, sua denominação deveria ser modificada

adotando-se, por exemplo, termos como Ciência do Movimento Humano, Ciência da

Motricidade Humana, Ciência da Atividade Física, entre outros.

Como curso de preparação profissional, a Educação Física abarcaria o

processo de organização de conhecimentos da disciplina acadêmica, visando a

capacitação de profissionais para intervirem na sociedade usando como instrumento

a atividade física e suas diferentes organizações culturalmente definidas, como

jogos, esporte, dança, lutas, ginástica, etc. Já como disciplina curricular, pode-se

discutir no que consistiria a Educação Física no Ensino Fundamental. Um

entendimento é o de que a Educação Física como componente curricular deveria

abarcar o conhecimento produzido e sistematizado na área de conhecimento da

Educação Física. O presente estudo tem como um de seus desafios sistematizar o

conhecimento da Educação Física que seria pertinente ao nível do terceiro e quarto

ciclos do Ensino Fundamental.

Segundo MARIZ DE OLIVEIRA (1993), a motricidade humana, é a área

de conhecimento da Educação Física que apresenta conhecimentos teóricos e

práticos que possibilitam ao ser humano: otimizar suas possibilidades e

potencialidades para mover-se genericamente ou especificamente, de forma

harmoniosa e eficaz; capacitar-se em relação ao meio ambiente em que vive,

adapta-lo, interagir, e transformá-lo, sempre em busca de uma melhor qualidade de

vida.

Para TANI (1996), a área de conhecimento Educação Física busca em

seu sentido lato estudar o movimento humano em múltiplos níveis de análise:

biológico, psicológico, social e cultural. O termo por ele preferido é Cinesiologia com

três dimensões em que o conhecimento é produzido: Biodinâmica do movimento

humano, Comportamento motor e Estudos socioculturais do movimento humano.

HOFFMAN e HARRIS (2000) também adotam modelo similar com uma organização

transdisciplinar constituída de três esferas: sociocultural, biofísica e comportamental.

As bases foram colocadas por Henry3 apud TANI (1996)

procurando denotar que ela teria um objeto de estudo próprio, uma

3 F.M. Henry, The academic discipline of physical education. Quest, 29, 13-29,1978.
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metodologia de estudo especializada, um paradigma próprio identificado por um

conjunto de teorias. Henry apresenta também as disciplinas mães (fisiologia,

psicologia, anatomia, antropologia, sociologia, história, filosofia e física), cujo

conhecimento tem impacto na Educação Física. Existem as disciplinas que fazem um

recorte para o tema do movimento humano como a fisiologia do exercício, a

aprendizagem motora, o desenvolvimento motor, a sociologia do Esporte, a história e

filosofia da Educação Física, entre outras. O objeto de estudo é tratado de forma

diferenciada de acordo com a perspectiva. Por exemplo, na disciplina mãe fisiologia,

procura-se entender como se dão os vários sistemas que atuam para a manutenção

do meio interno do organismo. O exercício é uma dentre outras variáveis a serem

manipuladas para se desvendar esse funcionamento. Da perspectiva da fisiologia

dentro da Educação Física, isto é, a fisiologia da atividade motora, o enfoque é sobre

a atividade motora e como os vários sistemas fisiológicos atuam para dar suporte à

realização da atividade. Uma coisa é entender o significado do débito de oxigênio

para o sistema cardiovascular, outra é entender as variações do débito de oxigênio

de acordo com determinadas atividades motoras realizadas numa situação de

Educação Física.

O componente curricular Educação Física deveria estar diretamente

associado aos conhecimentos produzidos na área de conhecimento. Todavia, essa

associação não é clara o que muitas vezes faz com que esse componente passe por

uma simples atividade ou coadjuvante no processo educacional (TANI, 1989).

Convém ressaltar que essa dificuldade não advém de indefinições da Educação

Física escolar, mas da própria área de conhecimento. O status da Educação Física

como uma área acadêmica na universidade ainda é recente em nosso meio, tem

cerca de 30 anos.

Um componente curricular tem como meta básica possibilitar o acesso

ao conhecimento sistematizado e acumulado por uma ou mais disciplinas

acadêmicas. No caso da Educação Física escolar, historicamente, nota-se uma

preocupação em se transmitir conhecimento de natureza prática ou procedimental

acerca da cultura corporal (jogos, esporte, dança, ginástica e lutas), mas isso não

mais corresponde ao novo perfil epistemológico.
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Quando se considera que o componente curricular Educação Física

está sedimentado nos conhecimentos produzidos pela atividade científica dessa

área, deduz-se que o aluno não deveria ir à escola para melhorar a capacidade

aeróbia ou a habilidade motora, mas sim para aprender como melhorá-las por meio

de uma compreensão das suas dimensões biopsicosocioculturais (GAYA,

MARQUES & TANI, 2004). O conhecimento científico tem como papel desvendar

fenômenos, atribuir relações entre fatos e elementos que não são diretamente

percebidas. Desta forma, o conhecimento científico pode ajudar na explicação e

previsão de acontecimentos. A educação orientada cientificamente acredita que os

conhecimentos poderão dar ao aluno condições para que ele venha a agir de forma

autônoma e responsável. Evidentemente que as condições para tal modo de ser não

se restringem ao oferecimento de uma educação academicamente orientada.

Antes de chegar à escola, devemos refletir sobre o desenvolvimento de

um corpo de conhecimentos através da pesquisa e a sua utilização para melhorar a

qualidade da prática profissional, sendo imprescindível para a profissão (TANI, 1989).

Segundo BLESDSTEIN4 (1976), citado por TANI (1989), uma determinada ocupação

profissional se desenvolve em cinco etapas: (1) isolar partes importantes das

experiências humanas, (2) rotular essas partes das experiências como problemas,

(3) convencer os membros da sociedade de que a definição profissional do problema

também representa necessidades da pessoa, (4) controlar o trabalho para atender

essas necessidades e (5) adicionar conhecimento científico à prática e à formação

profissional.

A sociedade, que nos últimos anos passou a ter um entendimento

diferenciado da importância da atividade motora, ainda está a mercê de visões na

maior parte das vezes equivocadas do que seja a Educação Física e seu papel. O

crescimento do mercado de academias e treinamento personalizado pode indicar que

uma parcela da população está preocupada com a saúde e estética, entendendo que

a prática de exercícios físicos irá proporcionar benefícios para a saúde e para o

corpo. Não raro, percebe-se que este crescimento é resultado da falta de informação

da população das possibilidades do próprio corpo em movimento. Além disso, criou-

4 B.J. BLESDSTEIN, The culture of professionalism: The middle class and the
development of higher education in America. New York: Norton, 1976.
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se no imaginário das pessoas que a prática de exercícios deve sempre ser cercada

de equipamentos sofisticados (desde a indumentária até o uso de aparelhos como

esteira, máquinas de força, etc.). De fato, essa concepção de prática de exercícios

fica restrita às elites, porque a população com baixa renda não possui recursos para

contratar um serviço como este, ou não tem autonomia para realização dos mesmos.

Os conhecimentos científicos sobre a atividade motora, sobre o exercício adaptado

ao processo de escolarização, saber escolar ou conhecimento pedagógico do

conteúdo podem ser um meio para que os benefícios da atividade motora sejam

estendidos a toda população sem distinção de classe socioeconômica.

Um dos grandes desafios para que o conhecimento possa ser tratado

na escola refere-se à construção de teorias com maior probabilidade de serem

utilizadas no processo de decisão do futuro profissional (MANOEL, 1996). Esse

desafio revela outro aspecto importante na formação de um tripé cujos dois dos

vértices já foram mencionados e comentados, a Educação Física como componente

curricular e a Educação Física como disciplina acadêmica. Trata-se da Educação

Física como curso de graduação para a preparação dos futuros profissionais. Esses

cursos muitas vezes se baseiam em vivências práticas sem fundamentação teórica.

Assim, são apresentadas atividades motoras como receitas. Logo, como se percebe,

o problema da estruturação dos conhecimentos a serem abordados na Educação

Física escolar esbarram no nível superior.

Historicamente, a graduação em Educação Física centrou-se num

conhecimento eminentemente prático, com ausência de um corpo de conhecimentos

estruturados. Nesse período, o aluno de graduação deveria adquirir as habilidades

motoras e até mesmo melhorar as chamadas valências motoras a fim de obter sua

aprovação em várias disciplinas. Praticamente não havia distinção entre o

profissional de Educação Física e um indivíduo habilidoso. Uma das conseqüências

dessa concepção era a relação direta que se estabelecia entre o esporte e as aulas

de Educação Física. Nesse sentido, o esporte escolar rouba a cena das aulas de

Educação Física, já que a própria direção da instituição confunde os objetivos dos

dois fenômenos (BRACHT, 2003).

Nos últimos vinte anos, o curso de graduação sofreu várias alterações

que o aproximaram de um curso academicamente orientado. Disso resultou um
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embate ainda não resolvido entre os chamados teóricos e os chamados práticos. Em

que pese a persistência da dicotomia teoria e prática, muitos cursos de graduação da

área fazem com que o aluno entre em contato com áreas e conhecimentos que

emanam de vários campos do conhecimento científico. Busca-se, portanto, formar

profissionais que tenham o conhecimento teórico como sua base para tomar

decisões em suas intervenções na sociedade (MANOEL & TANI,1999).

Em resumo, a discussão do conhecimento na Educação Física escolar

trafega por vias exteriores à escola. O estatuto epistemológico da área, a natureza do

campo de conhecimento da Educação Física, a resolução da dicotomia teoria e

prática na formação dos profissionais da área, são temas que se imbricam quando se

busca sistematizar o conhecimento a ser oferecido aos alunos no ensino básico. Ao

se assumir que a disciplina acadêmica da Educação Física seria a fonte para se

buscar os conhecimentos a serem abordados no ensino básico, tomamos como base

a idéia de que o conhecimento é patrimônio da humanidade e, assim sendo, deve ser

apropriado pelos alunos em sua formação básica. No caso particular da Educação

Física, o aluno deve se apropriar dos conhecimentos sobre a atividade motora na

medida em que os mesmos lhe propiciarão meios para melhor planejar, executar e

apreciar a sua atividade motora e os diferentes contextos culturais em que ela se

manifesta.

4.4 Educação Física Escolar

A Educação Física dentro das escolas possui um quadro com

dificuldades mais amplas, como a desvalorização da disciplina pelos alunos e

colegas de trabalho, os conteúdos repetitivos ao longo das séries, principalmente a

partir do ensino Fundamental II e a luta pela especificidade do componente. Essa

falta de valorização da Educação Física Escolar é explicada por GUEDES e

GUEDES (1994) como a falta de uma justificativa coerente, que tem sido

apresentada apenas com base na abrangência e pseudo afetividade da prática

esportiva no desenvolvimento biopsicosociocultural de uma sociedade. Com isso, a

Educação Física acadêmica busca outras alternativas para a especificidade dentro
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da escola, mas por caminhos divergentes dos professores atuantes na instituição

escolar.

Portanto, dentro das escolas encontramos professores com dificuldades

para manter-se atualizados. A universidade tem uma parcela de culpa por essa falta

de atualização, pois o foco dado aos trabalhos científicos em Educação Física

Escolar não é voltado para a aplicação. Como mostra o trabalho realizado por

DANTAS, ANTUNES, BIGOTTI, BRASIL, TANI e TOKUYOCHI (no prelo), mais de

80% de todas as publicações em revistas nacionais, no período de 1999 a 2003, não

estão voltados para a Educação Física Escolar e, o restante dos artigos possui um

foco maior em caracterização da população escolar, epistemologia, finalidade e muito

pouco em processo ensino aprendizagem. Os professores não possuem informações

suficientes para atualização do conhecimento, conseqüentemente, os programas se

repetem de ano para ano, quando não são totalmente repetidos.

Com isso, os alunos ficam desmotivados quando alcançam as séries

terminais ao encontrarem os mesmos conteúdos estudados nas séries anteriores,

prejudicando sua participação no período de aulas e reduzindo a prática de

exercícios. Este último fator acaba reforçando mais o sedentarismo dos jovens de

hoje, já que as opções lúdicas atualmente estão se tornando cada vez mais

sedentárias comparando às atividades realizadas no passado, devido aos avanços

tecnológicos, como o controle remoto, os computadores e a internet (GUEDES &

GUEDES, 1993).

Uma solução para o sedentarismo é a proposta de uma Educação

Física que possa auxiliar os educandos a incorporarem conhecimentos que os levem

a administrar sua atividade motora com autonomia. Uma fundamentação teórica e

prática que possa levar os educandos a incorporarem os conhecimentos do corpo em

movimento. Uma proposta, que não seja essencialmente biológica, preocupada em

apenas melhorar as capacidades físicas do aluno no período escolar, mas que

popularize a prática do exercício físico, construindo estilos de vida ativo e, desse

modo, contribua para melhoria da saúde e qualidade de vida da população

(FERREIRA, 2001).

Programas como do Estado de Alberta, no Canadá, que tem como

objetivo na Educação Física da Educação Infantil ao 3a série do ensino médio,
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possibilitar que os indivíduos desenvolvam os conhecimentos, habilidades e atitudes,

necessárias para adotar um estilo de vida ativo e saudável.

Estes deverão ser cuidadosa e intencionalmente planejados, além de

se levar em consideração que estes não são um fim em si mesmos, mas um meio

para o desenvolvimento do indivíduo, para criar autonomia para administração de

sua vida ativa. Segundo FERRAZ (1996), a Educação Física não pode deixar de

veicular conhecimentos teóricos e práticos, garantindo autonomia aos alunos para

que, no futuro, eles possam atender às suas aspirações de lazer e adequar seus

movimentos ao cotidiano.

4.5 Abordagens pedagógicas da Educação Física Escolar e o Conhecimento

A Pedagogia é a arte ou ciência de ensinar, com foco no

comportamento do professor e produção de aprendizado nos alunos (HOFFMAN &

HARRIS, 2000). Os professores comprometidos com o processo pedagógico estão

preocupados com o planejamento das tarefas, com o envolvimento das crianças

durante as atividades, com a execução apropriada dos movimentos propostos, com a

manutenção de um ambiente positivo de aprendizagem e com o feedback útil.

Sabem distinguir quais habilidades são apropriadas para iniciantes e praticantes mais

experientes (HOFFMAN & HARRIS, 2000).

A maioria dos alunos passa treze mil horas de suas vidas na escola,

onde são submetidos a diferentes professores. As experiências e impressões

adquiridas neste período influenciarão seus valores e crenças (HOFFMAN &

HARRIS, 2000). Qualquer que seja o padrão de comportamento dos alunos, é

possível imaginar que ao saírem da escola a atividade física não se tornará um

hábito para a maioria deles por causa das lembranças desagradáveis eles tiveram

durante suas aula de Educação Física (FOX, 1999).

Diante desse quadro, uma preocupação importante diz respeito à

seleção dos conhecimentos que serão adquiridos pelos alunos. Existem várias

alternativas de estruturação para os programas de Educação Física. Um modelo de

currículo varia de acordo com objetivos, metas, estrutura e seqüência, mas ele

deverá sempre refletir uma base teórica consistente. Os objetivos descrevem,
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primeiramente, os valores intrínsecos inerentes às experiências com a atividade

física e a contribuição da Educação Física como um instrumento para atingir valores

nas experiências vividas por cada um (BAIN & JEWETT, 1985).

HOFFMAN e HARRIS (2000) sugerem seis modelos de currículo em

atividade física: (1) Multiatividades – o aluno seleciona uma atividade das várias

oferecidas. Este tipo de currículo é mais comum em parques, algumas escolas e

instituições de ensino superior; (2) Aptidão Física – enfatiza o desenvolvimento da

capacidade cardiorespiratória, resistência muscular, força, flexibilidade,

conhecimento sobre o corpo e como ele responde ao exercício; (3) Modalidades

esportivas – neste modelo, os professores tratam os alunos como atletas. Além do

aprendizado da modalidade esportiva em questão, eles assumem algumas

responsabilidades como regras e gerenciamento; (4) Esporte de aventura –

introduzem aos alunos modalidades como canoagem, caminhada, camping, escalada

e primeiros socorros.; (5) Desenvolvimento social – os alunos são estimulados a

obter controle próprio e assumir responsabilidades; e (6) Programa com base

conceitual – enfatizar o desenvolvimento cognitivo dos alunos através do

ensinamento de modalidades esportivas e atividades específicas.

Além disso, existem diferentes abordagens pedagógicas, citadas por

BAIN e JEWETT (1985), criadas com o objetivo de esclarecer e justificar a

permanência da Educação Física na escola. São elas: (1) Desenvolvimentista, com o

objetivo de oportunizar o máximo do desenvolvimento de todos com respeito às

diferenças individuais; (2) Humanista, que valoriza a singularidade do indivíduo e a

tomada de consciência de sua condição humana e social; (3) Aptidão Física, com a

meta da melhoria da condição física para uma boa saúde; (4) Educação do

Movimento, que valoriza o movimento humano respeitando a integralidade do

indivíduo; (5) Estudos de Cinesiologia, aprendizagem experimental do conhecimento;

(6) Educação do Jogo, valorização do jogo como fonte do significado e (7)

Significado Pessoal, proposta holística de educação.

No Brasil, é possível identificar essas abordagens em algumas

propostas curriculares como mostra a QUADRO 1:
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QUADRO 1 – Propostas Pedagógicas Brasileiras.

Classe de modelo

curricular

Modelo Nacional Ano Principais

autores

Desenvolvimentista

(ênfase no psicológico)
• Abordagem desenvolvimentista

• Abordagem construtivista

1988

1989

Tani, Manoel,

Kokubun &

Proença;

Freire

Humanista

(ênfase no histórico-

crítica)

• Abordagem crítico superadora

• Abordagem cultura corporal

1992

1998

Bracht,

Soares,

Castellani ,

Kunz

Daólio

Aptidão Física • Abordagem promoção da saúde 1996 Guedes,

Nahas

Ao citar as principais abordagens, apresentas por BAIN e JEWETT

(1985), faremos a transferência do conhecimento abordado em cada uma para a

teoria do conhecimento proposta por Anderson.

A Abordagem Desenvolvimentista tem como objetivo educacional a

melhora do desenvolvimento integral do indivíduo. O programa é caracterizado por

várias atividades: jogos, esportes, danças e exercício. O foco central dessa proposta

é a aquisição do conhecimento procedimental com a aprendizagem do movimento. O

conhecimento declarativo, conhecimento sobre o movimento, não é objeto de

atenção nessa abordagem. Além disso, as críticas a essa abordagem destacam a

falta de objetivos pessoais e sociais, passíveis de serem alcançados quando se

educa através do movimento.

A Educação Física Humanista tem o objetivo de contribuir para o bem-

estar total do indivíduo, ajudar o estudante a investigar a sua identidade pessoal e

tomar consciência de sua condição humana e social. Ela busca ajudar os estudantes

a construir as conexões do seu próprio corpo com o mundo, fornecer um senso de
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comunidade e ao mesmo tempo facilitar uma atividade de espírito divertido. A

participação é opcional, mas os estudantes devem assumir as responsabilidades de

suas decisões. A crítica dessa linha é a falta de clareza quanto às estratégias

utilizadas. Quando o tema é definido, a aquisição do conhecimento procedimental (do

movimento) e o conhecimento declarativo (históricos e filosóficos) ambos são

abordados de forma conjunta.

A Aptidão Física centra-se na promoção da saúde via prática

consciente da atividade física. Ela contribui para o bem-estar do indivíduo, como a

desenvolvimentista e humanista. As críticas a essa abordagem a definem como

treinamento e não como educação. Todavia, nessa abordagem a atividade física é

essencial para um estilo de vida saudável cujo desenvolvimento requer:

conhecimento sobre o relacionamento da atividade e saúde (declarativo), habilidade

nas atividades com benefícios para saúde (procedimental), e um compromisso com a

importância do exercício.

A Educação do Movimento tem como foco o movimento humano em

suas várias dimensões. Essa abordagem se desenvolve de acordo com seis

princípios: (1) o aprendiz é um indivíduo e sua individualidade varia de dia para dia,

de tarefa para tarefa, e de momento para momento; (2) os professores devem

respeitar a integridade do aprendiz; (3) o professor deve dedicar-se para que o

aprendiz se torne independente; (4) o aprendiz é capaz de tomar decisões; (5)

individualidades nas experiências; (6) a Educação Física divide significativamente a

responsabilidade de aprendizagem do aprendiz com a educação, promovendo

experiências para melhorar as habilidades de mover-se. Há, desta forma, uma

grande ênfase no aprendizado do movimento e, conseqüentemente, no

conhecimento procedimental.

A Cinesiologia é uma abordagem voltada para a aquisição dos

conhecimentos originados na disciplina acadêmica sobre o movimento. Seu emprego

tem sido proposto ao que corresponde ao Ensino Médio. Uma pessoa fisicamente

educada conhece como executar (procedimental), conhece sobre a execução

(declarativo) e possui condições para gerir sua própria aprendizagem. A concepção

dos estudos relacionada à teoria do movimento é: (1) A proposta básica da escola

secundária do programa de Educação Física: a. capacitar os estudantes a aprender
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como se mover com mais habilidade; b.capacitar os estudantes a entender as

variáveis que afetam sua participação em atividades lúdicas e físicas; c.ajudar os

estudantes com a integração das habilidades e formas adquiridas de conhecimento

com aquilo aprendido previamente; d.refinar cada habilidade do estudante para

ocupar racionalmente habilidades e conhecimentos derivados da Educação Física

para problemas da vida real. (2) O estudante ao final do processo de escolarização

deveria ser capaz de direcionar uma aprendizagem própria: a.Aprender como

gerenciar, solucionar os problemas. b.os estudantes deveriam aprender como e onde

adquirir recursos adicionais para solução de problema quando estiverem fora da

escola. (3) O currículo de Educação Física deveria estar apropriadamente adaptado

para as necessidades e interesses dos estudantes. a.a aprendizagem dos

estudantes deveria estar na medida certa e personalizada. b.deveria se oportunizar

aos alunos momentos de fazer escolhas entre duas ou várias atividades. O processo

de fazer escolhas e antecipar as reais conseqüências delas representa o conteúdo

que deveria ser enfatizado pelos professores de Educação Física. (4) Na maioria das

vezes, as formas de conhecimentos tratadas no componente curricular da Educação

Física são melhor adquiridas por meio de uma aprendizagem experimental.(5) A

introdução apropriada dos conceitos cognitivos e afetivos na Educação Física pode

facilitar uma aplicação e integração interdisciplinar.

Cada uma das abordagens mencionada foi apoiada em valores que

professores acabam por assumir em seu trabalho. Existem alguns autores que

definem esses valores como conhecimento da Educação Física, da realidade

pessoal, da reconstrução social, da aprendizagem processual e da integração

ecológica. Diante da diversidade das propostas pedagógicas há uma variação nos

valores em que cada uma se suporta (BAIN & JEWETT, 1985).

Pensada de maneira mais objetiva para a realidade escolar, uma outra

proposta para fins didáticos de conhecimentos acerca do movimento, foi a de blocos

de conteúdos apresentados pelo Instituto de Cinesiologia Humana de São Paulo

(JORGE, 2004):(1)Estruturas e potencialidades relacionadas ao mover-se,

(2)Capacidades relacionadas com o mover-se, (3)Habilidades relacionadas com o

mover-se e (4)Relacionamento por meio do mover-se. Esses blocos envolvem
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diversas dimensões do movimento humano, apresentando conhecimentos de

natureza procedimental e declarativo.

Como foi apresentado acima, o conhecimento declarativo é difundido

em todas abordagens, algumas de forma mais explícita, como na abordagem da

Cinesiologia.

Os conhecimentos que serão propostos nesse estudo não devem

necessariamente ser conteúdos das aulas de Educação Física em termos absolutos.

“Todos os temas apresentados podem ser pedagogizados pelo componente

curricular da Educação Física, desde que sejam selecionados como conhecimentos a

serem adquiridos e apreendidos pelos alunos. Tomar um tema como conhecimento

de um componente curricular implica considerá-lo como construção histórica da

humanidade, algo que é patrimônio cultural e deve ser escolarizado e introjetado no

aluno. Ou ainda, o mesmo conhecimento deve ser desenvolvido de maneiras

diferentes, em função do ciclo de escolarização, nas séries iniciais de forma factual e

nas últimas séries de forma crítica e reflexiva” (Daólio em resposta ao questionário).

A proposta do presente trabalho é a de sistematizar o conhecimento

declarativo de forma que possa ser usado pelo professor de acordo com suas

convicções e necessidades, considerando sua realidade e da escola onde atua.

4.6 Caracterização do aluno

Uma base importante para a sistematização do conhecimento da

disciplina refere-se à caracterização dos alunos envolvidos no processo ensino-

aprendizagem. Só assim é possível adequar o conhecimento que é passível de ser

assimilado pelo aluno. Os alunos envolvidos que freqüentam o Ensino Fundamental

II são pré-adolescentes e adolescentes na faixa etária de 10 a 15 anos. Esse

corresponde a um período de transição de um estágio cognitivo operatório concreto

para um hipotético dedutivo (PIAGET,1998). Em termos motores, esse indivíduo

estão numa fase de transferência da combinação de movimentos fundamentais para

movimentos culturalmente determinados (SEAMAN & DEPAUW, 1982). Trata-se

ainda de uma fase de aquisição do auto-conceito, consciência corporal e sua função

(GALLAHUE,1987).
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No domínio socioafetivo, lida-se com crianças cujos pais são "ausentes"

na vida cotidiana por diversos motivos de ordem socioeconômica e pessoal. Por essa

razão, adolescentes e crianças são muito carentes de atenção e afeto, mas por

outro lado, são extremamente arredios pois temem que alguém possa interferir na

sua "pseudo-estabilidade".

Ao se enfatizar o domínio socioafetivo, distingue-se dois aspectos: o

nível coletivo e o nível individual.

No nível coletivo há uma ligação afetiva com a família que, segundo

PFROMM NETO (1977), é o principal agente de socialização do indivíduo, embora

este sofra influências e interferências de grupos socializadores. Os adolescentes,

segundo GESELL, ILG e AMES (1978), deterioram a tendência de aproximação com

o lar; muitos desligam-se do círculo familiar, isolam-se e opõem-se a todos os

controles e limitações que a família tende a impor.

GESELL, ILG e AMES (1978) afirmam que o desenvolvimento social

dos indivíduos é profundamente afetado por pressões dos grupos. Nesse sentido, se

os grupos socializadores mantém valores, crenças, atitudes e objetivos comuns,

ambos - adolescentes e grupo - apoiam-se mutuamente ou se complementam em

suas influências, de maneira que o grau de conflito passa a ser mínimo. Por outro

lado, se não há correspondência, os conflitos aumentam em intensidade e

quantidade, incorrendo em sérias conseqüências para o indivíduo e para a

sociedade.

No nível individual, o foco de atenção volta-se mais para a formação do

autoconceito e, conseqüentemente, na relação "eu-corpo" destes adolescentes.

Psicólogos e especialistas em educação acreditam ser relativamente fácil a

observação de mudanças positivas em crianças e adolescentes quanto ao

autoconceito e à consciência corporal quando estes estão envolvidos em um

programa de Educação Física de qualidade orientado para o sucesso, apropriado em

termos de desenvolvimento, orientado para metas razoáveis, desafiantes,

individualizado nas instruções e incluindo reforço positivo (GALLAHUE, 1987).

Concluindo, DORIN (1974) aponta a adolescência como a "idade

emocional", época da vida humana em que o comportamento se acha

freqüentemente sujeito a frustrações, conflitos entre motivos, desajustamentos a
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situações novas, etc., que perturbam a conduta e a experiência do indivíduo,

implicando num aumento da quantidade e variedade de situações que conduzem a

dificuldades de ordem emocional e à intensificação das experiências afetivas.

No domínio motor, os adolescentes deveriam estar, segundo SEAMAN

e DEPAUW (1982), na fase de movimentos culturalmente determinados. Eles já

deveriam ter experimentado a maioria das combinações possíveis dos movimentos

fundamentais referentes ao estágio anterior do desenvolvimento motor. Porém, nem

todos os indivíduos tiveram a mesma oportunidade de exploração de suas

capacidades motoras e de aprendizagem de diversas habilidades. Dessa forma,

encontraremos adolescentes transitando ainda pela fase de combinação de

movimentos fundamentais ou num estágio bem geral da fase de movimentos

culturalmente determinados.

No domínio cognitivo, a educação e, conseqüentemente, a linguagem

são deficientes, os recursos verbais são usados de forma lacunar e não

necessariamente de forma correta (DORIN, 1974). Do ponto de vista gramatical, o

autor define a tendência a utilizar um restrito número de formas. Suas deficiências

cognitivas tornam-se evidentes notadamente nos anos finais do Ensino Fundamental

I e no início do Fundamental II, portanto na adolescência, quando as disciplinas

escolares passam a exigir maior uso de capacidades de abstração e de

generalização, nível este mais avançado da linguagem.

Segundo PIAGET (1998), eles estão em um estágio de

desenvolvimento cognitivo caracterizado pelas operações concretas hipotéticas

dedutivas, onde o "jogo de estratégias" estaria presente de forma a permitir que

estes adolescentes possam exercer seu papel real na sociedade e integrar-se

harmoniosamente.

Segundo DORIN (1974), nesta mesma linha de pensamento acima

descrita, o adolescente, em função de seu nível de desenvolvimento cognitivo, passa

a refletir sobre as coisas em geral de modo mais objetivo e imediato. Utilizam-se de

mais conceitos abstratos para entender a realidade ocupando-se com a percepção

do significado do fato. Essa maior capacidade de pensar as coisas, reflete uma maior

segurança para se comunicar, decidir, hipotetizar e imaginar. Para ABERASTURY e

KNOBEL (1981), essas hipóteses e imaginações podem ser logicamente
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consideradas como mecanismos defensivos, ou seja, o adolescente tem necessidade

de intelectualizar-se e fantasiar o que acontece, pois a necessidade que a realidade

impõe de renunciar ao corpo e à identidade infantil, ao papel dos pais na infância,

assim como a bissexualidade que acompanha a identidade infantil, obrigam-no a

enfrentar uma vivência de fracasso ou de impotência frente à realidade externa.

Dessa forma, o jovem recorre ao pensamento para compensar as perdas que

ocorrem dentro de si mesmo e que não pode evitar. Surge-lhes o desejo incontrolável

de polemizar, permitindo-lhes exercitar o jogo de palavras e frases, exibir-se, libertar-

se um pouco da influência intelectual dos adultos (DORIN, 1974).

Outro aspecto do domínio cognitivo que pode ser considerado é como

esta população entende e trabalha seu corpo, quais as funções que ele pode exercer

além de suporte para seu cérebro e sistemas fisiológicos. Teoricamente, eles

estariam em uma fase de compreensão das possibilidades e abrangência de funções

de seu corpo.

Para compreender a real capacidade do aluno, o MEC – Ministério da

Educação e Cultura – ao elaborar o sistema de avaliação da educação básica

(SAEB), definiu cinco níveis de desempenho em Língua Portuguesa para avaliar o

estado do aluno a cada série durante o Ensino Fundamental (QUADRO 2) (BRASIL,

2000).
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QUADRO 2 – Nível de desempenho em Língua Portuguesa.

Nível 1 Operar preferencialmente com estratégias locais de leitura.

Identificar informações cruciais/centrais com posição destacada. E

a finalidade ou tema de um texto. Usar conhecimento de mundo na

percepção do sentido de texto.

Nível 2 Resolver problemas de leitura a partir da compreensão global do

texto, incluindo inferências. Localizar informações secundárias.

Reconstruir uma narrativa, encadeando vários fatos na ordem da

aparição. Reconhecer efeitos de sentido de recursos variados

(repetição, substituição, onomatopéia).

Nível 3 Estabelecer relações coesivas entre partes do texto, inclusive pelo

reconhecimento de tópico e comentário. Distinguir “fato” de

“opinião”; problema de solução; tese de argumento; causa de

efeito. Fazer transformações estruturais e estabelecer relações de

correspondência. Compreender explicações mais abstratas,

metalingüísticas.

Nível 4 Comparar textos afins, identificando e avaliando as estratégias

argumentativas e a finalidade de cada um. Estabelecer relações

sintático-semânticas na progressão temática. Mostrar

conhecimento da estrutura e do funcionamento dos gêneros

textuais. Apresentar boa noção de relação entre linguagem e

sociedade.

Nível 5 Trabalhar com linguagem figurada/conotativa em nível global,

articulado. Identificar diferentes níveis de tratamento temático,

reconhecendo tópicos e subtópicos. Analisar o efeito da seleção

lexical em uma argumentação. Aplicar com propriedade

conhecimentos metalingüísticos e literários.

O QUADRO 2 mostra a solução encontrada pelos sistemas de

avaliação para verificar o nível em que os alunos são letrados considerando o que se
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espera deles relativo à idade e nível de escolaridade em que se encontram.

Habilidades relacionadas com a identificação, recuperação de informação e a

interpretação também são avaliadas. Segundo a avaliação realizada em 1999, a

maioria dos alunos na 8ªsérie estão no nível 2 de proficiência, ou seja, naquele nível

em que a operação de ler não vai além da compreensão de idéias gerais que estão

em grande parte explícitas no texto (BONAMINO, COSCARELLI & FRANCO, 2002).

A construção do corpo de conhecimentos da disciplina curricular de educação física

deve considerar esse nível para sistematizar os conteúdos que comporiam essa

disciplina.

5 METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida em três fases. A primeira fase relativa à

seleção dos conhecimentos, a segunda concerne à sistematização desse

conhecimento e a terceira consiste na validação da proposta apresentada.

5.1 Fase I: Seleção do Conhecimento Declarativo

5.1.1 Critérios para seleção do Conhecimento Declarativo

O conhecimento declarativo com fins didáticos para período escolar foi

selecionado de quatro livros didáticos:

1. DAVIS, R.J.; BULL,C.R.; ROSCOE, J.V.; ROSCOE, D.A. Physical

education & the study of sport. London: Wolfe,1991.

2.ESHUYS,J.; GUEST, V.; LAWRENCE, J. Fundamentals of health and

physical education. Edinburg: Scotprint, 1990.

3. KNEER, M.E. Basic stuff series: adolescence. Reston: AAHPERD, 1981.

4. MOHNSEN, B. Concepts and principles of physical education: what

every student needs to know. Reston: AAHPERD, 2003.
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Pressupomos que na elaboração de um livro didático, um corpo de

especialistas foi selecionado, tanto conhecedor de uma área específica, como a

fisiologia, a biomecânica, etc.; como especialistas em Educação Física Escolar, com

intuito de verificar a pertinência para fins didáticos.

No momento de seleção dos temas apresentados nos livros levamos

em consideração aqueles que contribuem diretamente para as finalidades adotadas

para o componente curricular na escola. Os conhecimentos selecionados deveriam

ter reais significados e aplicabilidade para a vida do aluno, sendo conhecimentos

importantes para a população.

5.1.2 Organização dos temas selecionados

Na seleção dos temas encontrados nos livros citados acima, adotamos

como critério as dimensões do campo de conhecimento denominado Cinesiologia,

isto é, estudo do movimento humano nas dimensões Socioculturais,

Comportamentais e Biodinâmicas. Essa opção se deu pela facilidade em delimitar os

conhecimentos concernentes à dimensão declarativa do conhecimento. Na dimensão

sociocultural, foram incluídos conhecimentos de áreas como Filosofia, Antropologia e

Sociologia. Na dimensão comportamental, os conhecimentos incluídos foram dos

temas aprendizagem motora, crescimento e desenvolvimento motor, aspectos

psicológicos do exercício. A dimensão biodinâmica abarcou os conhecimentos

ligados à biomecânica e aos aspectos biológicos da atividade física.

A partir dessas três dimensões foram organizados e selecionados os

seguintes temas (QUADRO 3):
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QUADRO 3 – Temas selecionados das três dimensões: Sociocultural,

Comportamental e Biodinâmica.

SOCIOCULTURAL

ASPECTOS SOCIOCULTURAIS

Usos do corpo

• Estético

• Social

• Funcional

Lazer

História do corpo

Estereótipo do corpo

Doenças do “corpo” (bulimia, aneroxia,...)

Estética corporal

COMPORTAMENTAL

APRENDIZAGEM MOTORA

Capacidades físicas e motoras

Habilidades motoras

• Classificação das habilidades

Diferenças individuais

Prática

• Fatores que influenciam a aprendizagem

(Feedback, Motivação, Atenção e Dicas)

• Tipos de prática (em blocos, variada,...)

• Transferência de habilidade

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO MOTOR

Curvas de crescimento

Mudanças corporais (influências hormonais)

Fatores ambientais

Fatores genéticos

Continua...
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QUADRO 3 – Temas selecionados das três dimensões: Sociocultural,

Comportamental e Biodinâmica (Cont.).

Universalidade/Individualidade

Equivalência motora

Etapas do desenvolvimento motor

Controle motor

• Atenção/automatização

• Velocidade/precisão

PSICOLOGIA E EXERCÍCIO

Autoconceito e exercício

Imagem corporal

Fatores psicológicos do desempenho

• Motivação

• Estresse ( estratégia de manejo de

estresse)

Agressividade e exercício

Dinâmica de grupo (liderança x liderado)

Benefícios psicológicos do exercício

BIODINÂMICA

BIOMECÂNICA

Biomecânica funcional

• Sistema músculo-esquelético (principais ossos,

articulações e músculos).

• Tipos de músculos (bíceps, tríceps,...)

• Tipos de contração (isotônica e isométrica)

• Tipos de movimento (flexão, extensão, ...)

• Importância do movimento eficiente

• Princípios de redução de lesões

Força

Continua...
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QUADRO 3 – Temas selecionados das três dimensões: Sociocultural,

Comportamental e Biodinâmica (Cont.).

• Força interna (Origem, Controle,...)

• Força externa (Gravidade,Fricção e Resistência

fluida)

• Aplicação de Força

• Ponto de aplicação

• Tipos de alavancas

• Análise do movimento

• Absorção de força

Postura

• Aspectos essenciais das principais posturas do

cotidiano (sentar, levantar peso, transportar peso,...)

ASPECTOS BIOLÓGICOS

Metabolismo energético

Componentes da aptidão física

Força (Estática e Dinâmica)

• Método

• Repetições

Exercício anaeróbio

• Treinamento

• Potência

• Resistência

Exercício aeróbio

• Tipos de exercício

• Benefícios

• Intensidade (Freqüência Cardíaca)

• Duração

• Treinamento (porcentagem da FC)

Continua...
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QUADRO 3 – Temas selecionados das três dimensões: Sociocultural,

Comportamental e Biodinâmica (Cont.).

Flexibilidade

Avaliação Física

Composição corporal

Como melhorar a aptidão física

Dieta e exercício

• Tipos de alimentos (pirâmide)

• Alimentação saudável

• Alimentação antes e depois do exercício

• Relação do consumo e gasto calórico

• Controle do peso

• Hidratação

• Suplementação

Adaptações e exercício

Necessidades de fluidos

Necessidade de sais

Roupas necessárias

Exaustão por calor

Aspectos relacionados ao exercício

Doping sanguíneo

Esteróides anabólicos

Aquecimento

Volta à calma

Exercício e prevenção de doenças

Noções de Primeiros socorros
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5.1.3. Amostra para avaliação da seleção do Conhecimento Declarativo

Para a avaliação dos temas selecionados optamos por realizar um

levantamento da opinião de docentes de nível superior, especialistas em Educação

Física Escolar, atuantes em cursos de Licenciatura em Educação Física ou similar. A

opção recaiu sobre instituições do Estado de São Paulo que contassem com

programa de pós-graduação strictu senso reconhecido pela CAPES5 e com área de

concentração na dimensão sociocultural e pedagógica. Assim, cinco universidades

foram identificadas e de seu corpo docente foram selecionados os que estavam

envolvidos com questões da escola na graduação e na pós-graduação. Uma carta

convite (ANEXO I) foi enviada aos seguintes docentes:

• Universidade de São Paulo – USP

o Prof. Dr. Mauro Gomes de Mattos

o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira

• Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP

o Prof. Dr. Jocimar Daólio

o Prof. Dr. Jorge Sérgio Pérez Gallardo

• Universidade Estadual de São Paulo – UNESP/Rio Claro

o Profa. Dra. Suraya Cristina Darido

o Prof. Dra. Irene C. Andrade Rangel

o Prof. Dr. Luiz Alberto Lorenzetto

• Universidade São Judas Tadeu – USJT

o Profa. Dra. Sheila Aparecida Silva

o Profa. Dra. Vilma Leni Nista - Píccolo

• Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP

o Profa. Dra. Ida Carneiro Martins

o Profa. Dra. Eline Porto

5 Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação do
Brasil.
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Após o aceite em participar do estudo, enviou-se a cada docente um

questionário que será descrito a seguir.

5.1.4 Instrumento para avaliação da seleção do Conhecimento Declarativo

O levantamento da opinião dos docentes foi obtido via a administração

de um questionário com uma pergunta norteadora, na qual foi baseada segundo a

proposta de MARIZ DE OLIVEIRA (1993); descrita a seguir, para os temas

selecionados previamente:

Pergunta

Quais temas você julga importantes para serem transmitidos através do

processo de escolarização para que o indivíduo otimize suas possibilidades e

potencialidades para mover-se genericamente ou especificamente de forma

harmoniosa e eficaz, capacitar-se em relação ao meio em que vive e, adapta-lo,

interagir e transformá-lo, sempre em busca de uma melhor qualidade de vida?

Com essa questão em mente, cada docente deveria indicar para cada

tema sua opinião seguindo a Escala Likert. Essa escala tem como objetivo avaliar o

grau de concordância ou discordância de determinadas afirmações (SILVEIRA &

MOREIRA, 1999; THOMAS & NELSON, 2002). Na escala Likert, proposta por Rensis

Likert em 1932, os participantes são solicitados não só a concordarem ou

discordarem das afirmações, mas também a informarem qual o seu grau de

concordância/discordância. Essa escala foi adaptada como instrumento de

mensuração do valor que os entrevistados atribuem à seleção dos temas propostos.

A cada célula de resposta é atribuído um número que reflete a direção da atitude do

respondente em relação a cada afirmação. No caso dessa pesquisa foi utilizada uma

escala com cinco pontos com intervalos supostamente iguais, de 1 a 5, sendo 5 =

concordo totalmente; 4 = concordo parcialmente; 3 = não tenho opinião formada; 2 =

discordo parcialmente; 1 = discordo totalmente (ANEXO II).
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5.2 Fase II: Sistematização do Conhecimento Declarativo

5.2.1 Critério para sistematização do Conhecimento Declarativo

A forma adotada para a sistematizar o conhecimento pelas séries do

Ensino Fundamental 2 foi por comportamentos esperados de saída para cada série.

É uma proposta invertida de construir o currículo, que normalmente é definido de

maneira crescente. Nessa proposta, inicialmente estabelecemos os comportamentos

esperados para a última série do Ensino Fundamental II, 8ªsérie, e a seguir inicia-se

a composição dos comportamentos esperados para as séries anteriores com o

objetivo de formular pré-requisitos, sendo os comportamentos esperados pelos

alunos da 8ªsérie descritos primeiramente, e os seguintes definidos para 7ªsérie e

assim por diante. Esta forma de organização curricular torna-se um veículo essencial

para alcançar a aprendizagem e valoriza os resultados dos alunos, é um processo

teórico-prático (LAMBERT,1996). Esses resultados descrevem o que o aluno deve

conhecer, aplicar ou identificar a cada seleção.

Para cada série do Ensino Fundamental II foram respeitados os níveis

de escolaridade e o grau em que os alunos são letrados, segundo a proposta do

Ministério da Educação.

Além disso, levamos em consideração os objetivos definidos pelos

componentes curriculares no Ensino Fundamental II (Língua Portuguesa,

Matemática, Ciências Naturais, Geografia, História, Artes, Língua Estrangeira e

Educação Física).

5.2.2 Proposta de Sistematização do Conhecimento Declarativo

No QUADRO 4 foram detalhados os comportamentos esperados pelos

alunos ao sair da 8ªsérie, correspondente ao final do Ensino Fundamental II, para

cada subárea selecionada.
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QUADRO 4 - Comportamentos esperados pelos alunos ao sair da 8ªsérie.

BIODINÂMICA

BIOMECÂNICA

1. Nomear os principais ossos, músculos e articulações envolvidos nas

principais atividades físicas.

2. Diferenciar os tipos de músculos - bíceps, tríceps e quadríceps.

3. Conceituar contração isométrica e isotônica.

4. Demonstrar os tipos de movimentos – flexão, extensão, abdução,

adução e rotação.

5. Reconhecer a importância do movimento eficiente. Citar os princípios de

redução de lesão.

6. Assumir posturas eficientes nas ações motoras básicas do cotidiano

(sentar, levantar peso, transportar peso, ficar em pé, etc).

ASPECTOS BIOLÓGICOS

7. Classificar o metabolismo energético (Glicólise, beta-oxidação, ATP).

8. Relatar métodos e repetições para um treinamento de força.

9. Distinguir os tipos, benefícios, treinamentos e intensidades de

exercícios anaeróbicos e aeróbicos.

10. Listar aspectos de como melhorar a aptidão física.

11. Identificar os tipos básicos de alimentos (energéticos, construtores e

reguladores).

12. Identificar aspectos de uma alimentação saudável.

13. Escolher alimentos adequados para antes e depois da prática da

atividade física.

14. Relacionar o consumo e gasto calórico.

15. Listar aspectos importantes do controle do peso.

16. Relacionar a hidratação e a suplementação com a prática da

atividade física.

Continua...
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QUADRO 4 - Comportamentos esperados pelos alunos ao sair da 8ªsérie (Cont.).

17. Conhecer e justificar os equipamentos e vestuários apropriados, em

termos de conforto, desempenho e segurança, para a prática de atividades

físicas.

18. Identificar os aspectos por exaustão no calor.

19. Identificar os malefícios do doping e anabolizantes.

20. Justificar os procedimentos de aquecimento e volta à calma durante a

prática de atividades físicas.

21. Relacionar a atividade física e a prevenção de doenças.

22. Listar noções de primeiros socorros (gelo para entorses e evitar

mexer no local machucado).

COMPORTAMENTAL

APRENDIZAGEM MOTORA

23. Classificar capacidades físicas e motoras.

24. Classificar os tipos de habilidades motoras.

25. Reconhecer as diferenças individuais.

26. Justificar a importância da prática.

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO MOTOR

27. Identificar as influências hormonais nas mudanças corporais.

28. Identificar a influência de fatores ambientais e genéticos no

crescimento e desenvolvimento.

29. Comparar universalidade e individualidade.

30. Definir equivalência motora e reconhecer aplicações na sua vida

cotidiana.

PSICOLOGIA E ATIVIDADE FÍSICA

31. Criticar estratégias de dinâmica de grupo.

32. Identificar benefícios psicológicos das atividades físicas.

ASPECTOS SOCIOCULTURAIS

33. Discutir vivências do corpo com aspectos estéticos, sociais e

funcionais.

Continua...
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QUADRO 4 - Comportamentos esperados pelos alunos ao sair da 8ªsérie (Cont.).

34. Identificar possibilidades de lazer.

35. Conhecer que o conceito de corpo é historicamente construído.

36. Identificar e explicar os estereótipos modernos de corpo.

A partir da definição desses comportamentos esperados foram

sistematizados ao longo das quatro séries do Ensino Fundamental II, como segue

QUADRO 5.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com

