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O Ministério do Esporte, por
meio da Secretaria Nacional
de Esporte, Educação, Lazer
e Inclusão Social, mantém um
contínuo processo de estudo
e aprimoramento do Programa
Segundo Tempo – PST. Há investimento em ações que visam à qualificação e formação
continuada dos Coordenadores
e Monitores do Programa, pois
é consenso de que somente
com essa disponibilidade e estímulo ao estudo e práticas
inovadoras o Programa e seus
participantes terão sucesso.
Dentre as ações, destaca-se a
produção de material pedagógico que possa subsidiar os Coordenadores e Monitores do Programa em suas atividades junto
aos beneficiados. A produção
da área no país é rica, porém
distante das necessidades detectadas pela Equipe Gestora

introd_apres.indd 3

do PST e também das Equipes
Colaboradoras – ECs que têm
contato direto com todos os
Convênios. Dessa forma, as
ECs foram desafiadas a produzirem um material que se aproximasse mais das necessidades
detectadas e que oferecessem
aos profissionais envolvidos
pistas e indicações claras sobre
possibilidades de intervenção.
Feito o desafio e acatado por
parte de nossos colaboradores,
produziu-se esse material com
uma boa variedade de modalidades esportivas e atividades
que podem ser vivenciadas pelos beneficiados. Os esportes
e atividades sugeridas e trabalhadas se basearam nas experiências e vivências dos autores,
assim como foram experimentadas para que pudessem se
aproximar ao máximo das realidades vivenciadas no PST. Isso

12/12/11 10:48
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valoriza em muito o trabalho
desenvolvido, uma vez que se
trata de conteúdos aplicados e
detalhadamente descritos e pormenorizados para os leitores.
Com isso, os Coordenadores e
Monitores têm à sua disposição uma variedade de opções
para a organização e desenvolvimento de atividades junto
aos beneficiados, com a grande
vantagem de terem os aspectos
conceituais, procedimentais e
atitudinais esclarecidos e exemplificados. Trata-se de um detalhamento que poderá subsidiar
os novos olhares e práticas que
todos executam continuamente, potencializando os olhares e
as chances de aprimoramento
de todas as demais atividades
que desenvolvem nos núcleos.
Este livro faz parte do acervo
pedagógico que esta Secretaria
vem produzindo para disponibilizar a todos os profissionais
e acadêmicos envolvidos com
o PST. É uma ação que deve
servir de estímulo e valorização
ao trabalho desenvolvido junto
às nossas crianças, adolescentes e jovens, pois se tem como
meta que esse trabalho seja o
mais organizado, consistente e
representativo possível. Nesse

introd_apres.indd 4

sentido, a Secretaria e todos
os seus colaboradores não têm
medido esforços para o cumprimento da tarefa, ou seja, estruturar e desenvolver o PST com
as melhores possibilidades pedagógicas possíveis com vistas
a consolidá-lo enquanto um programa legítimo social e pedagogicamente em nossa sociedade.
Por fim, salientamos que o trabalho aqui apresentado se coloca não como o fim, mas apenas
como mais uma etapa e avanço do que foi idealizado. Conclamamos a todos que reflitam,
que apliquem as experiências
sugeridas e que produzam novos e enriquecidos conhecimentos para que avancemos
mais e ininterruptamente com
o Programa Segundo Tempo.
Abraços e bom trabalho a todos!
Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão
Social - SNELIS
Ministério do Esporte

20/05/2013 16:43:08
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Este material didático do Programa Segundo Tempo é fruto
da colaboração dos integrantes
das Equipes Colaboradoras, que
ao analisarem e pesquisarem as
ações desenvolvidas pelos Coordenadores de Núcleos e Monitores dos diversos convênios
se propuseram a disponibilizar
suas experiências e vivências,
a fim de potencializar a proposta pedagógica do Programa.
O esporte é o elemento cultural
básico estimulado e desenvolvido no Programa Segundo Tempo como forma de apropriação
de conhecimento das crianças,
adolescentes e jovens. Essa
apropriação se dará a partir da
participação irrestrita e emancipada de todos que dele queiram
participar. Assim, o seu desenvolvimento ocorre de forma a
possibilitar que os participantes
tenham consciência e domínio,

introd_apres.indd 7

o mais ampliado possível sobre
as ações, e que consigam, sobre elas, se posicionar em relação às suas exigências físicas,
motoras e cognitivas. Para tanto, o conhecimento adequado
dos temas e seu planejamento
e organização se colocam como
vitais para a sua consecução.
O Programa Segundo Tempo
possibilita plena liberdade de
escolha de modalidades para o
seu desenvolvimento, não há
restrição e/ou indicação. A regra básica é que os beneficiados
vivenciem ao menos três modalidades (duas coletivas e uma
individual) durante o ciclo de
desenvolvimento do plano pedagógico. Com isso, estimulase que os beneficiados tenham
chances de vivências motoras,
afetivas e cognitivas diferenciadas, pois os diversos esportes trabalham essas dimensões

12/12/11 10:48
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em diferentes estágios e graus
de complexidade, o que pode
contribuir na constituição de
uma base sólida para os beneficiados em todos os sentidos.
Os textos elaborados, cada um
deles cuidando de uma modalidade ou duas, está estruturado de
forma a disponibilizar uma visão
geral do esporte trabalhado. Os
textos foram organizados destacando alguns elementos históricos, fundamentos técnicos,
possibilidades de adaptações e
mudanças de regras, e também
apresentam várias propostas
de planos de aulas. Destaca-se
que os planos foram experimentados e trabalhados pelos seus
autores, fato este que fortalece a aproximação do discurso
à vivência prática idealizada.

sem sombra de dúvidas podem
ser replicados nas mais diversas
regiões em que o Programa Segundo Tempo se faz presente.
Ainda como forma de subsidiar
o entendimento das propostas
apresentadas, para cada conteúdo trabalhado destacaram-se
os conceitos, procedimentos e
atitudes que estes indicam. Tal
aspecto coloca-se como um
exercício importante, pois os
professores, ao manipularem
os diversos planos, poderão
acessar de forma mais simples
e esclarecida as partes integrantes dos conteúdos e oportunamente em suas práticas e
variações, conseguirem tam-

Esse desafio foi colocado a todos os autores quando foram
convidados a participar dessa
obra. Tal indicativo tem fundamento na busca do rompimento
entre o que se propõe e o que se
pode ter efetivamente na prática
proposta. É lugar comum ouvirmos: falar é fácil, difícil é fazer!
Foi na busca desse rompimento
que os autores foram colocados
à prova. Com isso, referendase que planos são viáveis e que

introd_apres.indd 8
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bém identificá-las. Por vezes,
há uma simplificação exagerada
no trato com os conteúdos da
prática esportiva, empobrecendo o valor formativo e informativo que este possa ter. Explorar os conteúdos vinculados
ao esporte e transcendê-los é
um dos fundamentos básicos
do Programa Segundo Tempo.
Ao pretendermos emancipação
e autonomia plena, restringir
as práticas esportivas apenas
às vivências, pouco contribuiremos para o objetivo maior
do Programa Segundo Tempo.

15

Para este trabalho foi preciso
paciência e esforços comuns
de aproximação de olhares sobre as propostas apresentadas,
pois nem sempre é possível
que haja essa coesão e proposição tendo tantos envolvidos
para uma ampla gama de modalidades. Contudo, entendese que o resultado tenha sido
positivo e que poderá contribuir substancialmente com todos que efetivamente atuam
no Programa Segundo Tempo.
Amauri Aparecido Bássoli de
Oliveira
Coordenador de Desenvolvimento e Acompanhamento Pedagógico do Programa Segundo
Tempo
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Este texto reúne os principais
aspectos que caracterizam e
localizam a ginástica geral no
universo de conhecimento gímnico na atualidade. Esta que é
uma modalidade ginástica não
competitiva congrega um vasto campo de manifestações
da cultura corporal, tais como
ginástica, dança, artes circenses, dentre outras, o que lhe
confere um significado inusitado na contemporaneidade,
visto que em tempos de especializações a ginástica geral caminha na direção de ampliação
de possibilidades corporais.
Nesse sentido, o objetivo desse
texto é tratar a ginástica geral a
partir de como foi construída historicamente, e de como se apresenta na atualidade mediante
suas características, princípios
norteadores, objetivos e possibilidades metodológicas, com o
intuito de contribuir com o pro-

gin_geral_ok.indd 3

cesso de ensinoaprendizagem.
As propostas de atividades aqui
apresentadas são fruto de estudos na área da ginástica e da
experiência profissional das autoras na escola, no Ensino Superior e em outros contextos de
educação não-formal. Assim,
esperamos com esse texto contribuir com o trabalho dos professores de Educação Física, no
sentido da promoção de práticas pedagógicas significativas
para a formação dos alunos.

02/12/11 12:31
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Para tratarmos da ginástica geral, inicialmente acreditamos
ser necessário localizá-la historicamente no universo do conhecimento gímnico mundial.
Sendo assim, tomamos como
foco de análise a Federação Internacional de Ginástica (FIG)
que é a Instituição que organiza a ginástica no mundo. Esta
tem sua sede em Moutier, na
Suíça, e congrega 121 países
filiados. Vinculadas a ela há as
Federações que controlam a ginástica no âmbito continental,
quais sejam a União Asiática, a
União Pan-americana, a União
Europeia e a União Africana.
Também da FIG fazem parte
Federações Nacionais que representam o órgão máximo de
ginástica de seu país e com os
mesmos objetivos. No Brasil,
este órgão é a Confederação
Brasileira de Ginástica (CBG).
Entendemos que para melhor

gin_geral_ok.indd 4

compreendermos as características que a ginástica geral
assume na atualidade é preciso resgatar historicamente sua
presença e inserção na FIG,
e defendemos este como um
aspecto importante, visto que
apenas sete modalidades ginásticas são oficialmente acolhidas
por esta instituição, posto que
a estrutura da FIG é composta
por sete comitês e seis deles
relativos às modalidades ginásticas competitivas (ginástica
artística masculina, ginástica artística feminina, ginástica rítmica, ginástica aeróbica esportiva,
trampolim e esportes acrobáticos) e um relativo à ginástica
geral que tem caráter demonstrativo
(BARBOSA,
1999).
Para Souza (1997), essa estrutura é um aspecto interessante da FIG, pois nela convivem
modalidades competitivas e
demonstrativas em harmonia,

02/12/11 12:31

Oficia
co de

dentro do espírito e tradições da
entidade, e isto a diferencia das
demais federações esportivas.
A presença da ginástica geral
hoje na FIG é resultado de um
processo que ocorreu ao longo
do último século, encabeçado
por estudiosos da ginástica que
valorizavam os encontros ginásticos nacionais e internacionais
sem caráter competitivo. Ayoub
(1998) acrescenta que vários
países da Europa Central com
tradição na ginástica iniciaram
um movimento de pressão mais
intensivo junto à FIG, ao final da
década de 1960, com o objetivo
de que fosse dada mais atenção
fora do âmbito competitivo. A
mesma autora destaca que esta
pressão se acentuou na década
de 1970 “com a criação de uma
comissão de trabalho de ginástica geral, em 1979 [...] em 1984
foi oficializado o Comitê Técnico de Ginástica Geral da FIG, o
único nessa instituição destina-

21

do a uma prática não competitiva” (AYOUB, 1998, p. 54).
A realização das primeiras
gymnaestrada, aliada a esse
momento de pressão junto à
FIG influenciou o nascimento
da ginástica geral nesta instituição. Souza (1997, p. 32)
afirma que “a presença da Ginástica Geral como um comitê
específico dentro da estrutura
da FIG a partir de 1984, vem
demonstrar a importância deste fenômeno de massa que
envolve um incontável número
de praticantes de todo o mundo”. O autor acrescenta, ainda,
que o número de praticantes
de ginástica geral é significativamente maior que o total de
atletas das outras modalidades
de ginásticas competitivas dirigidas pela mesma federação.
A FIG é um órgão com características
eminentemente
administrativas, e sua maior
preocupação concentra-se na

1984
Oficialização do Comitê Técnico de Ginástica Geral da FIG

gin_geral_ok.indd 5
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organização de eventos, da
mesma forma que seus representantes (confederações) nos
diversos países. Segundo a FIG
(1993), a gymnaestrada mundial é o único evento mundial
oficial de ginástica geral organizado por ela e também o maior
evento oficial de ginástica geral.
Acontece de quatro em quatro
anos e reúne milhares de participantes, em número bem maior
que as olimpíadas. Desta forma, a FIG é o órgão que regulamenta a existência institucional da ginástica geral no mundo
na atualidade e a define como
a parte da ginástica que está
orientada para o lazer; que oferece um programa de exercícios
com características especiais,
adequadas para todas as idades. Desses exercícios, as pessoas participam principalmente pelo prazer que sua prática
proporciona, a qual: desenvolve
a saúde, a condição física e a
interação social, contribuindo
também para o bem-estar físico e psicológico; possui caráter
social e cultural; e proporciona
experiências de movimentos expressivos com caráter estético
para participantes e espectadores, respeitando as características, interesses e tradições de
cada povo, expressos por meio

gin_geral_ok.indd 6
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da variedade e beleza do movimento corporal (FIG, 1993).
Também é importante ressaltar
que a denominação ginástica
geral foi proposta pela FIG no
final da década de 1970 e início da de 1980, para que ela se
diferenciasse das modalidades
competitivas. De acordo com
Ayoub (1998), esse nome foi escolhido por acreditarem melhor
expressar a ideia da ginástica
em geral, das atividades físicas
em sua base (não competitiva)
e também pela facilidade de
tradução em diversos idiomas.
Essa terminologia adotada pela
Federação Internacional de Ginástica foi aceita e utilizada por
muitos países, inclusive no Brasil por muitos anos. Atualmente,
desde a década de 2000, a FIG
mudou o nome desta modalidade para Ginástica para Todos
(GPT). A Confederação Brasileira de Ginástica como um órgão
vinculado à FIG também assume
esse nome na divulgação dessa prática gímnica, bem como
em seus eventos. No entanto,
o nome pelo qual ainda é mais
conhecida no Brasil é ginástica
geral, sobretudo porque a maioria das pesquisas e publicações
assume essa nomenclatura.
Por essa razão, nesse capítulo
também adotamos esse termo.

gin_geral_ok.indd 7
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Ainda vale informar que no Brasil, o número de praticantes tem
aumentado consideravelmente
nas duas últimas décadas, e
entendemos que esse fato seja
reflexo dos estudos e pesquisas
que foram desenvolvidos nas
universidades brasileiras tomando a ginástica geral como uma
possibilidade educacional para o
contexto escolar e comunitário.

02/12/11 12:31
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A partir da definição da FIG, é
possível compreender que a
ginástica geral congrega um
grande campo de atividades
(ginástica, dança, exercícios
com aparelhos e jogos), e que é
uma manifestação gímnica nãocompetitiva. Também como já
apresentado, esta instituição
assume a ginástica geral como
uma das modalidades que compõe um dos seus comitês e esse
é um dado importante, uma vez
que contribui para a divulgação
dessa prática, assim como de
sua legitimação mundial. No entanto, “embora a GG tenha nascido na segunda metade deste
século como uma proposta da
FIG, a sua existência enquanto
manifestação da cultura corporal tem um alcance que extrapola os contornos dessa instituição” (AYOUB, 1998, p. 91).
Desse modo, o entendimento
de ginástica geral precede as

gin_geral_ok.indd 8

ginásticas de competição, e
como salienta Soares (1999)
pode ser considerada uma acertada reconstrução de uma das
primeiras manifestações ginásticas com características próprias construídas a partir dos
saberes científicos, filosóficos,
artísticos, bem como da cultura
popular. Os movimentos que a
compõem envolvem ao mesmo
tempo os gestos ousados dos
acrobatas, a alegria dos funâmbulos e das brincadeiras infantis.
Ayoub (2003) ratifica esse entendimento quando afirma que
a ginástica geral tem como eixo
fundamental a própria ginástica
e pode ser capaz de atender a
dimensão humana do indivíduo,
possibilitando a reconstrução
da ginástica como uma prática
corporal que permite que seus
elementos transitem entre seu
núcleo primordial, entre a ginástica científica e as diversas ma-
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nifestações contemporâneas,
sendo assim, uma possibilidade
de re-encontro do lúdico com o
artístico. Acrescenta que pode
transitar também por outros temas da cultura corporal (como
por exemplo,
as danças, as
lutas, os esportes, a capoeira, dentre
outras) “reinterpretando,
ressignificando
e transformando esses elementos em sua
prática, porém
atenta à sua especificidade e a
de cada um deles” (AYOUB,
1999, p. 39).
Mediante tais
pressupostos,

defendemos que a ginástica geral pode ser trabalhada como
um conteúdo de sucesso dentro do espaço escolar e comunitário, podendo participar do
processo de formação de indivíduos críticos, assumindo assim
sua função educacional. O que
se pretende é justamente que,
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por meio do sensível, do humano, o indivíduo possa vivenciar com a prática da ginástica
geral a sua cultura, e ocupar
de forma autônoma seu tempo com atividades corporais,
como também entender e posicionar-se criticamente perante
a nossa cultura de movimento.
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Como referência, temos o trabalho desenvolvido na Universidade Estadual de Campinas,
uma vez que como afirma Souza (1997), desde 1992, o Grupo de Pesquisa em Ginástica
Geral da Faculdade de Educação Física da Unicamp passou
a desenvolver pesquisas com
tendências pedagógicas relacionadas com a Ginástica Geral.
Ayoub (1996) salienta que a
proposta de trabalho do Grupo Ginástico Unicamp tem
como preocupação educacional a formação de crianças
e jovens que não sejam simples reprodutores, mas criadores de suas próprias ações e,
para tanto, o papel do professor é de orientador/facilitador.
Souza (1997) apresenta que
nessa proposta o aluno pode
conquistar não só a autonomia
corporal, mas também de vida,
tornando-se capaz de escolher e
gerenciar a atividade que mais
lhe agrade. A autora ainda acrescenta que nessa abordagem metodológica o papel do professor
é importante, pois permite a vivência de valores significativos
para o aluno, tais como “criatividade, o respeito às normas
e leis do grupo e da sociedade
como um todo, o espírito crítico, a honradez, a afetividade, a
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liberdade, a disponibilidade para
estar a serviço do grupo e não
o grupo a seu serviço, entre outros” (SOUZA, 1997, p. 86).
De acordo com Barbosa-Rinaldi e
Paoliello (2008, p. 26) “a Ginástica Geral proposta com esta visão pode proporcionar um diálogo do ser humano com o mundo,
levando-o a dar significado aos
seus movimentos, ressignificando os movimentos ginásticos”.
Na concepção de Gallardo e
Souza (1996, p. 35), a ginástica geral deve ser compreendida como uma manifestação gímnica que reúna,
[...] as diferentes interpretações das
Ginásticas (natural, construída, artística, rítmica desportiva, aeróbica, dentre
outras), integradas com outras formas
de expressão corporal (dança, folclore,
jogos, teatro, mímica, dentre outras)
de forma livre e criativa, de acordo
com as características do grupo social, contribuindo para o aumento da
interação social entre os participantes.
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A partir dessa concepção de
ginástica geral, o centro da
atenção do professor deve ser
a valorização das experiências
do aluno no processo de ensinoaprendizagem. O objeto de
estudo passa a ser então a cultura corporal. O trabalho com
a ginástica geral deve ter os
seguintes objetivos: promover
o aumento da interação social
por meio do trabalho em grupo, no qual cada participante
contribui com as experiências e
habilidades que melhor domina
e que podem contribuir para o
trabalho do grupo. A metodologia, para efeito didático, pode
ser dividida em duas partes:
“uma destinada ao aumento
da interação social e à vivência e exploração de inúmeras
possibilidades de movimento
e a outra direcionada para a
utilização e exploração dos recursos que o material proporciona” (SOUZA, 1997, p. 91).
Desse modo, partindo desta
metodologia é possível destacar alguns princípios norteadores para orientar o desenvolvimento do trabalho com a
ginástica geral na escola ou em
espaços comunitários.
Assim, por meio da socialização
de movimentos, o aluno estará
interagindo com o grupo de for-
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ma a aumentar sua vivência de
inúmeras possibilidades de movimentos, além da interação social, estabelecendo códigos de
convivência mútua (BARBOSARINALDI; PAOLIELLO, 2008).
Nessa metodologia, outra possibilidade interessante é a utilização da adaptação de materiais
que pode proporcionar a criatividade e produção de novos movimentos, gerando um desafio
constante e, consequentemente, a motivação nas aulas. Sendo assim, a utilização de materiais não-tradicionais também
se torna uma opção que facilita
o desenvolvimento do trabalho
com a ginástica geral, visto que
aumenta as possibilidades de escolha do material, podendo ser
buscado até mesmo na natureza, como é o caso da utilização
de bambus gigantes, que podem
servir como um dos aparelhos
utilizados na ginástica geral.
Segue o Quadro 1 constando os
possíveis conteúdos a serem tratados no desenvolvimento de um
trabalho com a ginástica geral:
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Conhecimentos
Elementos corporais (com, em
e sem aparelhos)
Elementos acrobáticos
(com,
em e sem aparelhos)

Descrição
Passos, corridas, saltos, saltitos, giros, equilíbrios, ondas, poses, marcações, balanceamentos, circunduções, dentre outros.
Rotações: no solo, no ar, em aparelhos.
Apoios: no solo, em aparelhos.
Reversões: no solo, em aparelhos.
Suspensões: em aparelhos.
Pré-acrobáticos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA MODALiDADE

Exercícios de con- Para o desenvolvimento das habilidades e capacidades físidicionamento físicas: força, resistência, flexibilidade, velocidade, agilidade,
co (com, em e sem
equilíbrio, coordenação motora, ritmo, dentre outros.
aparelhos)

Pequeno porte: bola, corda, arco, fita, maças, dentre outros.
Aparelhos tradi- Grande porte: plinto, barra fixa, mesa de salto, trave de equicionais
líbrio, cavalo com alças, trampolim, esteira, colchões, barra
simétrica e assimétrica, dentre outros.
Bastão, tecido, pneu, câmara de ar de pneu, caixas, galões de água,

Aparelhos não- engradados, bambus, garrafas, bancos, cama elástica, cadeiras, bolas de parque, boias, dentre outros, além de aparelhos construídos
tradicionais
de acordo com a criatividade e cultura corporal, como barangandam,
mini-trampolim de câmara de pneu.

Construção
materiais

de Construção criativa de materiais adaptados à ginástica, ligados ou não à cultura vigente.

Ginásticas competitivas (olímpi- Artística, rítmica, estética, aeróbica, acrobática, roda ginásticas e não-olím- ca, tumbling, trampolim acrobático e outras.
picas)
Coreografia gi- Formação, direção, trajetória, planos, harmonia, sincronia, ritmo, apresentação individual e em grupo, dentre outros.
nástica geral

Ginástica geral

Conhecimentos históricos, culturais, sociais, pedagógicos e
metodológicos.

Manifestações Jogos, ginásticas, danças, lutas, brincadeiras, teatros, artes
circenses, artes musicais, entre outros, desenvolvidos no
da cultura
contexto da ginástica geral.
corporal
Quadro 1 - Conhecimentos que podem estar presentes em um trabalho com a ginástica
geral.
Fonte: Pizani, Seron e Barbosa-Rinaldi (2009, p. 904).
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Entendemos que um dos caminhos para legitimar a ginástica
como conhecimento é o trato
com a ginástica geral, que por ser
uma manifestação gímnica sem
cunho competitivo e, portanto,
sem regras rígidas, abre espaço
para a participação de todos e
para a criação a fim de atingir
liberdade gestual, além de valorizar as experiências individuais
e coletivas dos alunos advindas
da história de vida destes. Para
tal constatação nos valemos
da seguinte definição de GG:
[...] uma ginástica articulada às demais
manifestações da cultura corporal (danças, lutas, jogos, ginásticas, esportes,
artes circenses, musicais e cênicas,
entre outras) de forma livre e criativa,
de acordo com as características do
grupo social que a integra. Uma prática
corporal que permite a utilização de diferentes materiais, de pequeno e grande porte, oficiais, convencionais e não
convencionais, bem como, atividades
sem utilização de aparelhos. Possibilita a participação irrestrita de todos os
indivíduos, podendo ser praticada em
qualquer idade e contexto, tendo como
princípio o respeito aos limites de cada
um. Não possui fins competitivos, o
que provoca a valorização da subjetividade, autonomia, liberdade e criatividade gestual durante o processo de experimentação e construção coreográfica.
Como resultado do trabalho com a
ginástica geral, normalmente são realizadas composições coreográficas, que
podem ser tematizadas ou não, inse-

gin_geral_ok.indd 13

29

ridas num intenso processo educativo
que expressa a diversidade da produção
humana nas criações rítmicas, expressivas e artísticas, preconizadas pela
formação humana (PIZANI; SERON;
BARBOSA-RINALDI, 2009, p. 904).

Outro ponto importante a ser informado é que o trabalho com
a GG pode funcionar como veículo de experimentação gímnica, com o objetivo de estudar
o conhecimento historicamente
construído e as possibilidades
de reconstrução do mesmo.
Isto pode vir a concretizar-se
em forma de coreografias para
que o conhecimento possa ser
socializado, como mais uma
possibilidade, já que as demonstrações podem constituir-se em
um momento avaliativo e reflexivo do trabalho (BARBOSARINALDI; PAOLIELLO, 2008).
Em suma, mediante as reflexões
levantadas, imaginamos o desenvolvimento de uma ginástica
geral inclusiva e democrática,
uma proposta de trabalho que
consiga alcançar a ressignificação de suas práticas corporais
e de seus valores em busca de
novos modelos e formas críticas de intervenção no mundo.
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PLANO DE ATIVIDADE - 1

Dados de identificação
Núcleo: Centro Esportivo Ginástica para Todos
Endereço: Rua dos Saltitos, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 7 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de núcleo: Ieda Parra Barbosa-Rinaldi
Monitora responsável: Roseli Terezinha Selicani Teixeira

Objetivo geral
- Reconhecer e utilizar o fundamento dos elementos gímnicos, respeitando e valorizando as potencialidades de todos os praticantes.
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Objetivos específicos
- Conhecer o tema, por meio da demonstração de vídeos e fotos
para que possam ter um contato inicial com essa manifestação
gímnica e entender suas características principais, para vivenciar o
que viram na aula e elementos ginásticos que estão presentes em
suas ações cotidianas.

Conteúdo
- Ginástica geral: características gerais.

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- Ginástica geral: ca- - Vivências ginásti- - Valorização da partiracterísticas
princi- cas.
cipação e envolvimenpais.
to de todos no pro- O que é ginástica gecesso de realização
ral?
da atividade.
- Características da
- Respeito às limitaginástica geral.
ções e potencialida- Manifestações gides de cada um.
násticas.
- Familiarização com a
modalidade.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:
- Iniciar a aula explicando que ela será baseada no levantamento dos
conhecimentos gímnicos perguntando: Vocês sabiam da existência
da ginástica geral? Quem pode praticar a ginástica geral?
- Apresentar cartazes com elementos da ginástica geral e, em seguida, perguntar: vocês acham que é possível realizar alguns dos
elementos presentes nos cartazes?
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Ilustração:
- Após essa breve conversa, apresentaçar um vídeo sobre ginástica
geral, solicitando a seguir que eles identifiquem as principais características dos movimentos gímnicos.

PLANOS DE ATIVIDADES

2ª PARTE:
Trabalho em Grupo:
- Dividir os alunos em quatro grupos, cada grupo com uma folha de
papel em branco.
- Cada grupo de alunos relacionará movimentos gímnicos considerando as informações obtidas até então.
- A seguir, os alunos apresentarão aos demais grupos os movimentos
gímnicos elencados.
- Depois da apresentação, os alunos procurarão relacionar os movimentos corporais gímnicos (passos, corridas, saltos, saltitos, giros, equilíbrios, ondas, poses, marcações, balanceamentos, circunduções, dentre outros), nos diferentes planos: alto, médio e baixo,
direções: para frente para trás para o lado, em zigue-zague, dentre
outros, movimentos rápidos e lentos, procurando agrupá-los.
- Após a elaboração da atividade por parte dos alunos, solicitar que
expliquem e demonstrem a atividade elaborada, submetendo a apreciação do grande grupo.
3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:
- Após as vivências de todas as atividades elaboradas pelos grupos
passa-se a um momento de identificação das dificuldades e facilidades encontradas na vivência, reorganização dos procedimentos e da
metodologia utilizada.
- Ao término dessa atividade, arquivar o registro das atividades para
que possam fazer “memória” de suas construções e num outro momento possam ser reutilizadas.

Recursos
- Papel, canetas, cartazes, DVD ou videocassete, televisão.
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Avaliação
- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados
ao grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a
do grupo na realização dos diferentes tarefas propostas.

Fontes para aprofundamentos
Ayoub (2003), Bertolini (2005), Oliveira et al. (2009) e Moreira e
Nista-Piccolo (2009).

Coordenadora de Núcleo

Visto

Ieda Parra Barbosa-Rinaldi

Monitora responsável

Visto

Roseli Teixeira
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Refletindo Sobre o Plano
de Atividades do Programa
Segundo Tempo

PLANOS DE ATIVIDADES

Importância do Conteúdo no
Cotidiano
A prática da ginástica geral nas
escolas tem crescido nos últimos anos, considerando o seu
caráter inclusivo e não-competitivo. Esses dois indicativos
representam a possibilidade de
trato com esse conhecimento
em espaços públicos – escolas, praças e centros esportivos – como os utilizados pelo
Programa Segundo Tempo.
Assim, dominar os movimentos gímnicos pode significar a
instrumentalização do aluno
para uma prática permanente
ao longo de sua vida. A estratégia da improvisação que
a mesma oferece envolvendo
movimentos gímnicos sem a
utilização de materiais, com
utilização de materiais de pequeno e grande porte, materiais alternativos construídos
pelos próprios alunos e também oficiais proporciona uma
prática recreativa que não depende necessariamente dos
espaços físicos tradicionais.
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Justificativa para escolha das
Práticas, Metodologias e Procedimentos
A opção de práticas, metodologias e procedimentos, tais como
a exposição verbal, observada
por meio do diálogo, a apresentação de vídeo e a discussão
deste permite aos alunos saber, conhecer, observar, identificar os elementos gímnicos
pertencentes à ginástica geral.
Quando os alunos passam a
discutir e trabalhar em grupo,
a partir do levantamento de
diferentes movimentos gímnicos presentes no cotidiano,
os mesmos passam a descobrir, experimentar, classificar, sistematizar, criar, relacionar, concluir e comparar.
Dimensão Conceitual dos
Conteúdos
Quando se pretende ensinar
qualquer conteúdo, entendemos que seja necessário que os
alunos saibam o porquê dessa
aprendizagem, qual a sua contribuição na formação humana,
como poderão utilizar esses
conhecimentos construídos no
seu cotidiano. É partindo dessas
informações que o aluno poderá participar ativamente no processo de ensinoaprendizagem
nas etapas seguintes (procedi-
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mental e atitudinal). Conhecer
os movimentos gímnicos da
ginástica geral auxiliará em diversas atividades do cotidiano,
bem como na iniciação de diferentes modalidades esportivas
e não-esportivas que requeiram
variadas formas de deslocamento e destrezas não somente
motoras, mas também na resolução de problemas imediatos
em qualquer lugar que esteja.
Dimensão Procedimental dos
Conteúdos
Quando os alunos dominam
os sentidos e significados dos
conceitos relacionados aos movimentos gímnicos, torna-se
mais fácil compreender como
elaborar e vivenciar as atividades propostas, como também
propor novas atividades. No
caso específico da ginástica
geral, o aluno poderá criar diferentes formas de realização de
atividades, pois tem diante de si
inúmeras possibilidades de estruturação como, por exemplo,
explorar materiais alternativos.
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Dimensão Atitudinal dos Conteúdos
A participação ativa do aluno
no processo de construção de
conhecimento, exploração e vivência individual e coletiva permite que o mesmo identifique
com mais clareza a sua utilização transcendendo os conhecimentos para diferentes campos
de atuação, seja na escola, no
trabalho, no lazer entre outros.
Dessa forma, a valorização da
participação e o envolvimento
de todos são de fundamental
importância para que os alunos
respeitem o que cada um pode
fazer e como estes podem contribuir para a realização da atividade, respeitando os limites e
as potencialidades de cada um.
Avaliação
A opção pela avaliação apresentada tem foco central na
identificação de como os alunos solucionam os problemas
apresentados ao grupo, uma
vez que uma das etapas mais
importantes da atividade é que
os alunos construam novos
saberes a partir de uma problematização posta ao grupo.
Assim, é significativo que o
professor questione os alunos
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PLANOS DE ATIVIDADES

com um roteiro prévio, com o
objetivo de identificar as expectativas dos mesmos bem
como a sua familiaridade com
os conteúdos desenvolvidos.
Identificar as dificuldades iniciais auxilia o professor na
organização das tarefas, observando uma formação continuada de forma progressiva.
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PLANO DE ATIVIDADE - 2

Dados de identificação
Núcleo: Centro Esportivo Ginástica para Todos
Endereço: Rua dos Saltitos, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 7 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de núcleo: Ieda Parra Barbosa-Rinaldi
Monitora responsável: Roseli Terezinha Selicani Teixeira

Objetivo geral
- Conhecer e explorar um material de grande porte, não-tradicional
da ginástica geral, o “paraquedas”, respeitando e valorizando as
potencialidades de todos os praticantes.

Objetivos específicos
- Explorar material de grande porte não-tradicional da ginástica geral, por meio de atividades com o mesmo, para que visualizem
como esse material pode estar presente na prática da ginástica
geral.

Conteúdo
- Ginástica geral: manipulação de material de grande porte.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

PLANOS DE ATIVIDADES

- Apresentação do pa- - Atividades de exraquedas.
ploração e manipulação do paraquedas
(subir e abaixar, trocas de lugares e de
cores, levantar e soltar, ola, cabaninha).

Atitudinal:
- Valorização da participação e envolvimento de todos no processo de realização
da atividade.
- Respeito às limitações e potencialidades de cada um.
- Importância do trabalho coletivo no desenvolvimento
das
atividades não somente nas atividades
proposta com o paraquedas, mas no combate ao mosquito da
dengue, limpeza de
caixas d’água, combate as enchentes,
socorro a vítimas de
acidentes de diferentes alcances.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:
- Iniciar a aula explicando que o tema central será o paraquedas,
buscando identificar por meio de perguntas, quais conhecimentos os
alunos possuem sobre esse material de grande porte como: vocês
conhecem um paraquedas? Quem gostaria de realizar alguns movimentos com o paraquedas?
- Seguidos a esses questionamentos, é apresentado o paraquedas
para que os alunos possam ter um primeiro contato seguido de outras perguntas como: vocês acham que é possível realizar alguns
movimentos com o paraquedas? Vocês acham que é possível que
todos juntos levantemos esse paraquedas?
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- Após essa breve conversa solicitar que eles pensem em como levantar o paraquedas buscando identificar os movimentos possíveis
para essa realização.
2ª PARTE:
Elaboração Conjunta:
- Organizar um grande círculo envolvendo todos os alunos.
- Ao sinal, todos ao mesmo tempo, devem fazer uma movimentação
para a direita buscando a sincronização de movimentos, depois para
a esquerda, para frente e para trás.
Trabalho em Grupo:
- Depois das vivências propostas, os alunos assumirão as posições
para realizarem as primeiras manobras com o paraquedas.
- Coletivamente, as manobras com o paraquedas serão realizadas, e
em caso da mesma não obter êxito, os alunos serão questionados
sobre como resolver os problemas identificados.
- Manobras:
- Rodar o paraquedas para os dois lados; chacoalhar.
- Subir e abaixar o s, só com os braços, flexionando as pernas.
- Levantar, andar para o centro e fechar, quando estiver no centro
dizer o nome e sair antes que ele abaixe.
- Troca de lugares – levantar o paraquedas e o professor deverá indicar quem troca de lugar.
- Trocar de cores passando por baixo.
- Levantar e soltar o paraquedas.
- Ola (onda), ola com uma bola.
- “Cabaninha” (ficar em baixo do paraquedas).
- Após a realização das manobras previstas, solicitar que os mesmos
expliquem como ocorreu a realização das tarefas propostas.

3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:
- Após as vivências de todas as atividades elaboradas pelos alunos
passa-se a um momento de identificação das dificuldades e facilidades encontradas na vivência, reorganização dos procedimentos e da
metodologia utilizada.

gin_geral_ok.indd 23

02/12/11 12:31

40
Recursos
- Paraquedas.

Avaliação
- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados
ao grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a
do grupo na realização dos diferentes tarefas propostas.

PLANOS DE ATIVIDADES

Fontes para aprofundamentos
Ayoub (2003), Bertolini (2005), Oliveira et al. (2009) e Moreira e
Nista-Piccolo (2009).

Coordenadora de Núcleo

Visto

Ieda Parra Barbosa-Rinaldi

Monitora responsável

Visto

Roseli Teixeira
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PLANO DE ATIVIDADE - 3

Dados de identificação
Núcleo: Centro Esportivo Ginástica para Todos
Endereço: Rua dos Saltitos, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 7 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de núcleo: Ieda Parra Barbosa-Rinaldi
Monitora responsável: Roseli Terezinha Selicani Teixeira

Objetivo geral
- ���������������������������������������������������������������
Confeccionar e explorar um brinquedo da cultura popular, o “barangandan”, por meio de vivências individuais e coletivas, a fim de
que conheçam como esse material pode estar presente na prática
da ginástica geral.

Objetivos específicos
- Confeccionar um material não-tradicional a ser utilizado no contexto da ginástica geral (barangandan).
- Vivenciar diferentes possibilidades de movimentos de manipulação com o barangandan (balanceios, rotações, movimentos em
oito, lançamentos) e relacioná-los com movimentos presentes nas
atividades cotidianas.
- Identificar como o barangandan pode estar presente no contexto
da GG.
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Conteúdo
- Ginástica geral: manipulação de material de pequeno.

PLANOS DE ATIVIDADES

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- Barangandan como
brinquedo da cultura
popular.
- Barangandan como
aparelho na ginástica
geral e sua semelhança com aparelhos tradicionais da ginástica
geral.

- Atividades de exploração e manipulação do barangandan
(balanceios, circunduções,
rotações,
movimentos
em
oito, molinetes, lançamentos).
- Apresentação das
composições coreográficas.

- Valorização da participação e envolvimento de todos no processo de realização
da atividade.
- Respeito às limitações e potencialidades de cada um.
- Importância do respeito ao outro no trabalho coletivo realizado na composição
coreográfica e em diferentes ações do cotidiano.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE: Construção e exploração do barangandan
Exposição verbal - roda inicial:
- Iniciar a aula explicando que o tema central será a exploração do
barangandan, buscando identificar por meio de perguntas, quais conhecimentos os alunos possuem sobre esse brinquedo da cultura
infantil: Vocês conhecem o barangandan? Quem gostaria de confeccionar e realizar movimentos com ele? Vocês acham que é possível
realizarem alguns movimentos com o barangandan?
- Seguidos a esses questionamentos, são distribuídos os materiais
para que os alunos possam confeccionar o barangandan. Passos a
serem seguidos na confecção: 1) fazer um quadrado dobrando a folha de jornal em diagonal; 2) cortar seis tiras de mais ou menos 1,5
m de papel crepom – uma de cada cor; 3) colar dentro do quadrado
de jornal, as pontas das tiras de papel crepom; 4) amarrar a ponta
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de um pedaço de barbante, de mais ou menos 1,5 m, no quadrado
de jornal.
- Após essa breve conversa solicitar que eles pensem como manipular o barangandan buscando identificar os movimentos possíveis
para essa realização.
- Possibilitar um momento livre para a manipulação do material por
meio de problematizações: podemos fazer movimentos de giros? De
que forma? Podemos lançar o barangandan? Como? Um de cada
vez? E os dois ao mesmo tempo? Podemos fazer movimentos de
balanceios e rotações? Como? Sentados? Em pé? Sobre a cabeça?
E deitados o que podemos fazer? É possível brincar em duplas? E
em trios?
2ª PARTE: Construção e apresentação de coreografia
Trabalho em Grupo:
- Manipulação do material em duplas, trios, e quartetos: inicialmente
em duplas, depois em trios, e por último em quartetos.
- Na sequência, questionar se os movimentos já vivenciados em aula
podem ser utilizados em uma composição coreográfica, com possíveis questionamentos como: podemos utilizar o barangandan para
fazer uma coreografia? O que podemos usar? Podemos fazer todos
os mesmos movimentos em círculo? E em fila? E em duas filas? Podemos ficar uns ajoelhados e outros em pé? Como podemos sair da
fila e ir para o círculo?
- Cada grupo de alunos relacionará movimentos gímnicos a partir das
informações obtidas até então.
- A seguir, eles apresentarão aos demais grupos os movimentos gímnicos elencados.
- Partindo dos questionamentos, os alunos farão uma composição
coreográfica; na sequência, cada grupo, de mais ou menos de seis a
dez alunos, apresentará a coreografia criada (de mais ou menos 36
tempos de música).
- Na coreografia, os alunos associarão a manipulação do barangandan com movimentos corporais gímnicos (Passos, corridas, saltos,
saltitos, giros, equilíbrios, ondas, poses, marcações, balanceamentos, circunduções, dentre outras) nos diferentes níveis (alto, médio
e baixo), direções (para frente para trás para o lado) e trajetórias
(zigue-zague, reta, curva, dentre outras) procurando agrupá-los.
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3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:
- Após as vivências de todas as atividades elaboradas pelos alunos
passa-se a um momento de identificação das dificuldades e facilidades encontradas na vivência, reorganização dos procedimentos e
da metodologia utilizada por meio de questionamentos, tais como:
o que vocês acharam do barangandan? Vocês já conheciam o barangandan? O que foi mais difícil de fazer com eles? Algum desses
movimentos pode estar presente em nossas vidas? Quando? Como?

Recursos

PLANOS DE ATIVIDADES

- Materiais a serem utilizados para confecção do barangandan: jornal, barbante, fita adesiva, tesoura e papel crepom (cores variadas).
- Barangandan, aparelho de som e cd’s.

Avaliação
- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados
ao grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a
do grupo na realização das diferentes tarefas propostas.

Fontes para aprofundamentos
Ayoub (2003), Bertolini (2005), Oliveira et al. (2009) e Moreira e
Nista-Piccolo (2009).

Coordenadora de Núcleo

Visto

Ieda Parra Barbosa-Rinaldi

Monitora responsável

Visto

Roseli Teixeira
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PLANO DE ATIVIDADE - 4

Dados de identificação
Núcleo: Centro Esportivo Ginástica para Todos
Endereço: Rua dos Saltitos, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 7 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de núcleo: Ieda Parra Barbosa-Rinaldi
Monitora responsável: Roseli Terezinha Selicani Teixeira

Objetivo geral
- Explorar a corda (rope skipping), um aparelho tradicional da ginástica, por meio de vivências individuais e coletivas, a fim de que
conheçam como esse material pode estar presente na prática da
ginástica geral.

Objetivos específicos
- Vivenciar diferentes possibilidades de movimentos de manipulação com a corda (balanceios, rotações, movimentos em oito, lançamentos) e relacioná-los com movimentos presentes nas atividades cotidianas.
- Explorar e criar movimentos básicos como saltos, saltitos com
cordas de diferentes tamanhos individualmente e em grupo.
- Identificar como os movimentos característicos do rope skipping
podem estar presentes no contexto da GG.
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Conteúdo
- Ginástica geral: manipulação de material tradicional da ginástica.

PLANOS DE ATIVIDADES

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- Corda como um
brinquedo infantil, e
como um aparelho
tradicional da ginástica, especialmente da
Ginástica Rítmica e do
Rope Skipping.
- Possibilidades de
utilização da corda no
contexto da ginástica
geral.
Contextualização
de movimentos com
esse aparelho nas ginásticas e nas brincadeiras infantis.

- Exploração da corda (balanceios, circunduções,
rotações,
movimentos
em oito, molinetes,
lançamentos, saltos,
saltitos).
- Vivências individuais com pequenas
cordas e em grupos
com cordas grandes.

- Valorização da participação e envolvimento de todos no processo de realização
da atividade;
- Importância do respeito ao outro no trabalho, sobretudo no
coletivo quando da
realização de saltos
com corda em grupo.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:
- Iniciar a aula explicando que ela terá como tema central a exploração da corda, a fim de identificar por meio de perguntas, quais
conhecimentos os alunos possuem sobre esse brinquedo da cultura
infantil: vocês conhecem a corda? Quais movimentos vocês realizam
com ela?
- Seguidos a esses questionamentos, são distribuídas cordas individualmente.
- Após essa breve conversa solicitar que eles pensem como manipular a corda a fim de identificar os movimentos possíveis para essa
realização.
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- Possibilitar um momento livre para a manipulação do material por
meio de problematizações: podemos fazer movimentos de giros? De
que forma? Podemos fazer movimentos de balanceios e rotações?
Como? Sentados? Em pé? Sobre a cabeça? E deitados o que podemos fazer? Como podemos saltar com a corda? É possível brincar
em duplas? E em trios?
2ª PARTE:
Exposição verbal:
- Relembrar os movimentos técnicos do manuseio da corda como:
balanceios, rotações, veus, movimentos em oito, solturas, entre outros, se prendendo mais aos saltitos podendo ser normal para frente,
normal para trás, cruzado para frente, cruzado para trás, girando,
duplo, dentre outros e os mais específicos do rope skipping.
Trabalho em Grupo:
- Manipulação do material em duplas, trios, e quartetos, dentre outros.
- Explorar alguns exercícios com as cordas: - em grupo, pular apenas
com uma corda, o máximo de pessoas que conseguir; - em fileira
apenas uma pessoa com corda vai passando pulando junto com os
que estão na fileira, o mesmo exercício, mas colocando um giro no
meio dos pulos; - uma corda para três pessoas, pular corda em deslocamento, para frente e para trás, agora com uma corda grande e
gradativamente inserir mais pessoas; - uma corda para três pessoas
e essas se revezam quem bate e quem pula ao centro mas sem deixar a corda parar de bater; - duas pessoas batem uma corda e uma
outra pessoa pula no centro com outra corda; - formar uma coluna, e
ficar pulando sem corda no lugar, duas pessoas vão bater uma corda
e passar por todo mundo; - com uma corda grande, passar correndo
pela diagonal e pela frente; - pular ao centro da corda grande de diferentes maneiras, em dupla, trio, quarteto; - com duas cordas grandes
ao mesmo tempo, tentar entrar e pular; - com três cordas individuais,
bater em forma de triângulo, com mais cordas formar um quadrado,
círculo e explorar as possibilidades de salto; - com duas, três ou quatro cordas grandes bater em forma de “guarda-chuva” com as cordas
cruzadas, e explorar as possibilidades de saltos.
- A seguir, cada grupo de alunos apresentará aos demais grupos os
movimentos gímnicos experimentados.
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3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:
- Após as vivências de todas as atividades pelos alunos passa-se a
um momento de identificação das dificuldades e facilidades encontradas na vivência, reorganização dos procedimentos e da metodologia utilizada por meio de questionamentos, tais como: o que vocês
entenderam do que realizaram com a corda? Vocês já haviam feito
os movimentos que fizeram hoje com a corda? O que foi mais difícil
de fazer? Algum desses movimentos pode estar presente em nossas
vidas? Quando? Como?

Recursos

PLANOS DE ATIVIDADES

- Cordas de diferentes tamanhos.

Avaliação
- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados
ao grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a
do grupo na realização das diferentes tarefas propostas.

Fontes para aprofundamentos
Ayoub (2003), Bertolini (2005), Oliveira et al. (2009) e Moreira e
Nista-Piccolo (2009).

Coordenadora de Núcleo

Visto

Ieda Parra Barbosa-Rinaldi

Monitora responsável

Visto

Roseli Teixeira
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A ginástica como esporte se
apresenta na forma de práticas
institucionalizadas por meio da
regulamentação e codificação
de movimentos do nosso corpo,
sendo a Federação Internacional
de Ginástica (FIG) e a Confederação Brasileira de Ginástica
(CBG) as instituições que caracterizam as diversas modalidades e as provas de competição.
Uma destas modalidades é a
ginástica aeróbica esportiva –
GAE (Aerobic – AER): prática
esportiva em que se executam
padrões de movimentos complexos, de forma continuada e
com alta intensidade, originados
da tradicional dança aeróbica.
A rotina (coreografia) deve demonstrar movimentos contínuos, flexibilidade, força, agilidade
e equilíbrio, além de utilizar sete
passos básicos e elementos de
dificuldade. As provas de competição são: individual mascu-
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lino e feminino, dupla mista,
trio e grupo de seis integrantes.
Neste texto, trataremos da
ginástica aeróbica esportiva
(GAE), a qual no Programa Segundo Tempo (PST) poderá
oferecer a oportunidade dos
alunos aprenderem um esporte ginástico de fácil execução
e conhecerem mais uma modalidade reconhecida pela nossa sociedade como patrimônio
histórico e cultural. Para isso,
é necessário conhecermos um
pouco como surge e se organiza esta prática esportiva.

Para saber mais: acesse os
sites da FIG <http://www.
fig-gymnastics.com/>
e
da
CBG
<http://www.cbginastica.com.br/web/>.
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A GAE é uma modalidade esportiva recente que, de acordo
com a FIG, “é a habilidade de
executar continuamente padrões de movimentos complexos e de alta intensidade com
a música, originados da tradicional dança aeróbica” (Código
de Pontuação - 2009 a 2012).
Oficialmente, a GAE passou a
fazer parte do quadro da FIG em
1995, quando foi realizado, em
Paris, o primeiro campeonato
mundial da modalidade. Tratase de uma modalidade esportiva alegre e bem próxima dos
jovens, já que utiliza músicas
modernas de batida dance, frequentemente utilizadas nos momentos de lazer desta geração.
Por ser uma modalidade recente, a GAE sofreu influência de
outras ginásticas esportivas
(artística, rítmica, acrobática,
dentre outras), além da dança
e de outras manifestações ex-
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pressivas. Entretanto, a maior
influência vem das aulas convencionais de ginástica aeróbica
desenvolvidas nas academias de
fitness, originalmente introduzidas por Jake Sorenze e internacionalmente difundidas pela
atriz americana Jane Fonda.
Antes de ser aceita pela FIG,
a ginástica aeróbica já existia
como modalidade competitiva,
com competições internacionais
gerenciadas por três outras Federações Internacionais. A Association of National Aerobic
Championship (ANAC) é a mais
antiga, com sede nos Estados
Unidos, sendo a responsável
pelo primeiro Campeonato Internacional, realizado em 1989.
Esse campeonato aconteceu
apenas com as provas individuais e duplas. Na sequência surgiram a Federation of International Sports Aerobics and Fitness
(FISAF), com sede na Austrália,

02/12/11 12:50

55

e a International Aerobic Federate do nível da competição, as
tion (IAF), com sede no Japão.
provas de GAE são: individual
Com o passar dos anos, foram
feminino, individual masculino,
sendo agregadas às competiduplas mistas, trio (formação lições da ginástica aeróbica as
vre - feminino e masculino), gruprovas de trio e a prova individupo (6 integrantes de formação
al foi dividida em individual maslivre – feminino e masculino).
culino e individual feminino. A
Apesar de a GAE ter se origiprova de grupo (6 ginastas com
nado dos programas convenformação livre entre feminino e
cionais de fitness, a sua aplimasculino) foi uma proposta do
cabilidade como modalidade
comitê técnico da FIG e passou
esportiva sofreu diversas alteraa fazer parte das competições
ções, ou seja, apesar de manter
oficiais no Campeonato Mundial
a estrutura musical e os passos
de 2002, em Klaipeda, Lituânia.
básicos, a GAE atual valoriza o
O Campeonato Mundial de GAE
processo criativo e a interação
é apenas para a categoria adulentre os seus praticantes. Imta (a partir dos 18 anos), mas
portante ressaltar que o nome
a FIG e as federações nacionais
“ginástica aeróbica” foi manrealizam competições por idade,
tido em respeito a sua origem,
sendo: infantil (09 a 11anos),
apesar de suas provas de curinfanto-juvenil (12 a 14 anos) e
ta duração (1´15” a 1´45”)
juvenil (15 a 17 anos). Tais cateutilizarem uma via energétigorias competem com as regras
ca predominante anaeróbica.
simplificadas e rigoroso critério
dos elementos de dificuldade, a
fim de garantir um desenvolvimento harmônico e equilibrado
dos praticantes mais jovens.
No Brasil, o Comitê Técnico da
CBG elaborou um programa de
massificação do esporte, com
rotinas simples e obrigatórias, a
fim de promover a GAE como Realização do primeiro
esporte educacional e propor- campeonato mundial
cionar o acesso de todos a esta de ginástica aeróbica
prática esportiva. Independen-

1995
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A diversidade cultural que caracteriza o Brasil gera um grande leque de possibilidades de
aprendizagem para nossas infâncias e juventudes. Oferece
também ao professor subsídios
para desenvolver um trabalho
educacional que valorize a criatividade e as diferentes linguagens artísticas e esportivas. Ao
ingressar no PST, a criança, o
adolescente e o jovem trazem
consigo uma série de conhecimentos sobre o seu corpo e
os seus movimentos, que podem ser traduzidos em uma
cultura corporal, provenientes
de suas experiências pessoais.
Com base nessas considerações, cabe ao PST trabalhar
com os seus participantes, além
do repertório esportivo cultural
local, garantir também o acesso
a experiências esportivas novas
e diferenciadas, as quais não teriam acesso fora do âmbito do
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programa. Neste cenário, apresentamos justificativas para a
inserção da GAE na seleção de
práticas esportivas para o PST:
1.
O PST reconhece que
as modalidades tradicionais
oferecidas poderão, em alguns
núcleos, atender mais a expectativa dos meninos do que
das meninas. Portanto, incluir
uma modalidade que possa
minimizar esta diferença passou a ser uma preocupação do
programa. A GAE é praticada
por homens e mulheres em diferentes categorias, podendo
ser realizada conjuntamente,
favorecendo assim a aceitação da prática pelos meninos
e, principalmente, as meninas.
2.
Os recursos necessários
para esta prática da GAE são mínimos, pois não requer aparelhos
fixos ou manuais podendo ser
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3.
A
música
utilizada para esta prática faz parte do dia-a-dia dos alunos e
pode ser escolhida e montada pelos próprios praticantes.
4.
Por ser a mais recente
modalidade dentro da família da
ginástica, a GAE recebeu forte
influência das outras ginásticas
e, portanto, na sua prática, poderão estar inseridos elementos
da ginástica artística (rolamentos, roda, reversões, esquadros,
dentre outros), da ginástica rítmica (pivots, saltos, equilíbrios),
da ginástica acrobática (sustentações e figuras) além das
influências da dança contemporânea e da dança de salão.
5.
Ainda por ser uma modalidade recente, a GAE minimiza
a resistência dos professores em
relação a sua prática, pois não é
raro o discurso de professores
de Educação Física que justificam a exclusão do conteúdo ginástica de suas aulas pela falta
de vivência ou habilidade, rotulando assim a ginástica artística, rítmica, entre outras, como
modalidade esportiva elitista.
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Nas últimas duas décadas, somos espectadores do surgimento de novas atividades físicas
que se transformaram em esportes, tais como: skate, vôlei e
futebol de praia, escalada, a ginástica aeróbica e tantas outras
(GARCIA; LEMOS, 2003). Estas
novas modalidades esportivas
fazem parte da vida de nossos
alunos porque estão sintonizadas com seus valores e atitudes, tais como: o gosto pela
aventura e pelo risco (GIDDENS,
1994), agilidade, desafios,
shows ou espetáculos, precisão,
aparência física (GERVILLA,
1997; LIPOVETSKY, 1994).
Temos a consciência que os esportes convencionais também
têm a capacidade de trabalhar
com estes valores, mas nossos alunos buscam uma nova
leitura, uma nova roupagem,
enfim, estão sujeitos ao consumismo que marca o nosso tempo (PAIS, 1998). A inclusão da
GAE no PST busca fazer uma
abordagem tratando corpo e esporte como unidade, sustentado pelo pensamento de Garcia
(1999, p.121) que considera o
“[...] desporto acima de tudo
uma expressão moderna da corporalidade”. Não podemos perder o momento de educar o indivíduo no seu corpo, levando-o
à consciência de sua realidade
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corporal, assumindo suas possibilidades e limitações, deixando-o descobrir tudo o que o corpo é capaz de ser e de realizar.
Assim, a GAE no PST poderá ter uma orientação para a
emancipação, pois nela o aluno se encontra, geralmente,
em situações e em posições
incomuns, sendo o momento
de dominar aspectos sócio-afetivos como: emoção, atenção
e concentração. Também nos
ensina a enfrentar progressivamente, a partir de situações
seguras, situações mais perigosas e a vencer sozinho a dificuldade do problema proposto. A
prática da GAE poderá proporcionar ao aluno a aquisição de
atitudes emancipatórias, como
por exemplo: autocontrole, autoconfiança, determinação, resiliência, disciplina, respeito,
responsabilidade,
solidariedade, cooperação, dentre outras.
Poderá também contribuir para a
formação de cidadãos críticos da
cultura esportiva ao desenvolver:
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O hábito da prática de movimentos e do cuidado com o
corpo, respeitando o ritmo próprio na busca da sua superação.
O (re)conhecimento de critérios para a seleção e prática de
atividades físicas e esportivas.
O conhecimento de movimentos sobre o corpo para que
saibam reconhecer e apreciar
manifestações culturais que envolvam a sua movimentação.
A resolução de problemas
e tomadas de decisões nas
aprendizagens e vivências de
diferentes esportes, como por
exemplo, a negociação de
ideias na construção de uma
coreografia, a adaptação das
regras quando no grupo temos colegas com deficiência1 .
A eliminação de preconceitos
relacionados ao gênero e a sexualidade na prática esportiva 2 .

Assim, para selecionarmos e
organizarmos atividades que
constituirão o ensino-aprendizagem da GAE no PST propõe-se
como princípios orientadores:
o desafio, a ludicidade, a reflexão da ação e a participação.
O desafio consiste no sentido de
ensinar a GAE não como um ato
mecânico e repetitivo, mas comprometido com uma atitude em
que os fundamentos ginásticos
do esporte se tornem uma oferta
de conhecimentos e ações com
sentido e significado cultural
para os alunos, as crianças e os
jovens participantes do projeto.
A ludicidade é um dos princípios
que subsidiará as ações pedagógicas para o ensino da GAE,
pois a convivência lúdica indica
possibilidades de uma aula agradável, imaginativa, criativa e
participativa. Mas atenção! Ensinar sob a ótica da ludicidade
não significa deixar que a aula
se transforme num puro laissezfaire, em que tudo é permissivo,
à vontade, sem limites e sem
planejamento. Temos que ensinar aos alunos que existe praSugerimos a leitura do texto: “Questões da deficiência e as ações no Programa Segundo Tempo” de Marques,
Cidade e Lopes (2009).
2
Sugerimos a leitura do texto: “Corpo, gênero e sexualidade”, de Goellner
(2009).
1

A liberdade com responsabilidade, ou seja, não consumir
drogas para obter êxito esportivo e o repudio à violência.
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zer em aprender, na descoberta
do conhecimento, mas também
que exige responsabilidade, dedicação, disciplina e esforço.
Ser professor é ser aprendiz e
aprende-se a fazer fazendo,
numa interação de sempre duvidar, questionar, refletir sobre
a própria ação, realizando um
exercício de constante auto-observação das aulas. Para isso,
a intervenção no PST deve ser
mediada pela reflexão da ação,
de autocrítica, seguida de autoorganização, para instaurar mudanças caso seja necessário. O
professor, por sua vez, orienta
o seu aluno para que ele aprenda a refletir sobre as ações realizadas. Por exemplo: uma aula
de GAE, em que o objetivo é o
aprendizado de movimentos de
sustentação do peso do corpo
nas mãos (esquadro aberto/força estática), o aprendizado não
é somente a execução do movimento, mas é apreender o todo
que envolve esta execução, por
meio da reflexão sobre a ação.
Segundo Pereira (2007, p. 251):

na execução do movimento,
percepção das habilidades motoras que envolvem dada ação,
auto-superação no desempenho
da ação, sociabilização e a generosidade com o outro, a segurança no exercício, aspecto lúdico da ação, aspecto histórico
e político da ação, entre outros.

[...] é ter noção de todas as causas que envolvem o fenômeno
a ser conhecido e experimentado, tais como: domínio do espaço e do tempo, percepção do
corpo e das forças implicadas
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Assim, o aluno não estará realizando o movimento somente de forma mecânica. A maneira como é ensinado este
movimento da GAE (o esquadro aberto) o levará a compreender os saberes que configuram
este
fundamento.
Oportunidade é qualidade de
oportuno, e oportuno é aquilo que vem a tempo. O PST
chegou a tempo de oferecer
oportunidade às crianças, adolescentes e jovens de participarem. E participar é um conceito
amplo que quer dizer ter parte
na ação. E tomar parte na ação
é ter oportunidade de ajudar a
tomar decisões em ações que
orientam o agir. Em síntese,
criar espaços para participação
é fomentar o exercício da cidadania e, simultaneamente, praticar o exercício da humanidade.
A GAE no PST oferece oportunidade dos alunos aprenderem
mais um esporte - de participar
na organização de mostras coreográficas (SANTOS, 2001)
para a comunidade por meio
de festivais, apresentações
em praças, escolas, teatros;
de organizar oficinas em que
os alunos do PST possam socializar o que aprenderam com
as crianças, adolescentes e jovens da comunidade que não
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tiveram a oportunidade de conhecer e participar da prática
dessa modalidade; também de
participar em encontros com
outras pessoas, grupos e espaços que praticam a GAE, em
nossa sociedade, e/ou também
outras modalidades de ginástica (acrobática, rítmica, artística, trampolim, dentre outras).
Assim, a GAE no PST deverá
apresentar práticas que possibilitem aos alunos vivências
de diferentes movimentos para
a construção de um repertório
que se caracteriza como base
para a prática de movimentos
de nosso contexto cultural,
como também, os fundamentos
dos esportes ginásticos. Para
tanto, os procedimentos metodológicos da GAE no PST, além
de compor formas variadas de
movimentos (com e sem deslocamentos, em diferentes posições corporais, em direções
diversas), devem oferecer também ações coletivas para que
valores (como cooperação, solidariedade, responsabilidade,
entres outros), sensibilidades
e emoções sejam cultivadas.
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Os fundamentos técnicos da
GAE são compostos por sete
passos básicos, tais como: marcha, corrida, polichinelo, chute alto, chute baixo, a fundo
(lunge), elevação dos joelhos
e, também, por elementos de
força dinâmica, força estática,
saltos, flexibilidade e equilíbrio.

MARCHA
Caracteriza-se por movimentos
que podem ser realizados com
e sem deslocamentos em que
predominam passos com cadência ritmada, tocando os pés ao
solo com maior intensidade evidenciando uma marcação mais
forte, diferenciando-a do andar.
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CORRIDA
É o deslocamento do corpo no
espaço, numa sucessão de impulsos, em que ocorre a transferência do peso do corpo de uma
perna para outra. Diferenciase do andar e da marcha pelo
aumento da intensidade e da
velocidade, e ainda, por haver
uma pequena fase onde o corpo perde o contato com o solo.

POLICHINELO
Movimento conhecido e tradicional da Educação Física. O
movimento tem seu início na
posição fundamental (em pé,
tronco ereto, olhar dirigido à
frente, braços ao longo do corpo, pernas unidas e estendidas)
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e sua execução, se caracteriza
pela sucessão de pequenos saltos cadenciados e ritmados com
afastamento/abdução e fechamento/adução simultâneos das
pernas direita e esquerda e movimentos simétricos dos braços.

CHUTE
BAIXO
Conhecido também pelo nome
de “chutinho”. Caracterizase por movimentos que podem ser realizados com e sem
deslocamentos em que predominam pequenos chutes
realizados para frente, alternando perna direita e esquerda.

CHUTE
ALTO
Como o próprio nome indica é
chute com grande amplitude
de movimento, portanto com
flexão de quadril acima de 90º,
sendo a performance do movimento alcançada acima dos
150º. A perna elevada deve
manter-se com a articulação do
joelho em extensão, sendo o
pé em flexão-plantar. A mesma
regra é válida para outra perna,
que é a base de sustentação do
corpo no momento do chute.
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A FUNDO
(LUNGE)
Este movimento característico
da GAE inicia-se com o corpo
em posição fundamental, sendo
os pés unidos ou, ainda, pernas
em pequeno afastamento na largura dos ombros, sem rotação
externa do quadril. Execução: no
tempo 01 uma das pernas executa o movimento de hiperextensão (tendo como referência a
linha mediana), ou seja, é estendida para trás no plano sagital.
A outra perna mantém-se apoiada com o joelho semiflexionado.
Os pés permanecem no plano
sagital. Os braços realizam uma
flexão à frente até a altura dos
ombros. Repete-se o movimento, ora com perna direita, ora
com a esquerda. Todo corpo
se move como uma unidade.
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ELEVAÇÃO DE
JOELHOS
A partir da posição fundamental, executar uma grande flexão
de quadril acima de 90º, projetando uma perna à frente e logo
em seguida uma semiflexão de
joelhos, formando um ângulo de
90º entre coxa e perna, com o pé
em flexão plantar. A outra perna, a de base, deve permanecer
com joelhos estendidos, pé em
flexão plantar apoiado ao solo.
Além destes passos básicos,
as coreografias da GAE apresentam outros elementos de
dificuldades. Todavia, no PST,
o objetivo não se consolida em
perspectivas de rendimento. Por
isso, no presente trabalho apontaremos apenas os principais
movimentos da modalidade,
que são classificados em quatro grandes grupos: Grupo A:
Força Dinâmica; Grupo B: Força
Estática; Grupo C: Saltos e Grupo D: Flexibilidade e Equilíbrio.
Para cada um destes grupos
existem diferentes famílias de
elementos. A divisão em famílias garante que o praticante de
GAE não se concentre somente num elemento ou habilidade.
Exemplos de elementos constituintes
de
cada
grupo:
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Grupo A Força dinâmica
Elementos de flexão de braços em muitas variações e denominações. Este grupo demonstra a força de braços que
enfatizam movimentos dinâmicos, com ou sem fase aérea.
Grupo B Força estática
Neste grupo, os elementos devem demonstrar a capacidade
de sustentação do corpo apenas no apoio das mãos em diferentes posições, como nos esquadros e pranchas. Esquadros
são exercícios em que a posição
inicial é sentada, braços no prolongamento do tronco, mãos
apoiadas ao solo, com as pernas
unidas ou em afastamento frontal. O corpo é elevado em relação
ao solo e sustentado pelo apoio
das mãos no chão, sendo esta
sustentação com duração de 02
segundos, no mínimo. Pranchas
são exercícios de suporte, em
que o peso do corpo é apoiado
sobre os cotovelos e tríceps,
estando somente as mãos em
contato com o solo (execução
mínima 02 segundos). As pernas, o tronco e a cabeça ficam
alinhadas e paralelas ao solo.
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Grupo C Saltos
Neste grupo estão os elementos dos saltos com impulso dos
dois pés (jumps) ou com apenas um dos pés (leaps). Fazem
parte deste grupo também as
piruetas (giros) no ar e os saltos tesouras. Os saltos podem
ser executados com quedas no
solo, em posição de afastamento de pernas no plano sagital ou
frontal (espacatos), e ainda, em
posição de flexão de braços. É
o grupo com o maior número de
elementos que demonstram altos índices de força explosiva.

GAE são as elevações (equilíbrios e/ou pirâmides) e movimentos de interação (apoios) realizados em duplas, trios e grupos.

Grupo D Flexibilidade e equilíbrio
Neste grupo, estão os elementos dos giros, das sustentações
de pernas à frente e para as laterais do corpo e dos grandes
afastamentos de pernas (splits/
aberturas). Os afastamentos de
pernas demonstram ângulos de
amplitude de movimento de no
mínimo 170º, isso em competições. Os movimentos de equilíbrios devem sustentar a posição
por 02 segundos, no mínimo.
Outra característica marcante e
desafiante nas coreografias de
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OS FESTIVAIS DE
GINÁSTICA COMO
ALTERNATIVA
METODOLÓGICA

Para o ensino da GAE, no Programa Segundo Tempo, destacamos como sugestão metodológica a realização de festivais.
Os festivais serão, consequentemente, o resultado de um
processo didático-pedagógico
das aulas de GAE e constituindo-se em “[...] um processo de
socialização do conhecimento tratado nos núcleos [...]”
(LORENZINI, 2010, p. 263).
O que é um Festival? Festival
é um evento de integração por
meio de demonstrações culturais, artísticas e/ou esportivas,
encenado por um grupo ou
uma comunidade, com o objetivo de divulgação e intercâmbio entre os seus participantes.
Poderá se apresentar como
uma festa que marca ocasiões importantes, ou seja, uma
celebração artística em que se
socializam produções culturais.
O percurso das aulas de GAE favorece a prática de composições
e construções de coreografias,
um exercício que poderá enfatizar a interação e a cooperação
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entre os participantes, consequentemente, estimular a autoconfiança quando da divulgação
em festivais. Portanto, o festival
é uma sugestão metodológica
que torna pública a experiência
de organização coletiva vivida
pelas crianças, adolescentes e
jovens ao longo de um semestre ou ano de prática da GAE.
Uma das atividades cotidianas próprias a um grupo de
GAE, nomeadamente do PST,
é a elaboração dessas composições coreográficas, as quais
poderão – ou não – ser organizadas pela orientação de um
tema que tenha sentido e significado aos participantes (como
exemplos: uma música que trata da exclusão social, do meio
ambiente, da paz mundial, da
cidadania, etc.) e, por meio,
da movimentação da Ginástica
Aeróbica demonstre o tema).
É importante ressaltar que o
exemplo sugerido deverá abordar os fundamentos técnicos
da ginástica aeróbica e proporcionar a parceria democráti-
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ca entre professores e alunos
na construção da coreografia.
Assim, o Festival de Ginástica
no PST é um evento que NÃO
deverá ter finalidade competitiva, uma vez que se pauta pelos
princípios da democratização e
ao acesso de práticas esportivas
para todos. Suas apresentações
deverão mostrar ao público as
experiências de aprendizado
das crianças, adolescentes e jovens que participam do progra-
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[...] a realização de festivais assegura o direito de participação
dos alunos no intercâmbio entre
os núcleos, priorizando atividades a partir da ludicidade e da
interdisciplinaridade possível entre as diferentes áreas de conhecimento, em prol do exercício da
cidadania e da inclusão social.

ma, bem como a beleza estética
de um tema regional, estadual,
nacional ou até internacional.
As
experiências
relatadas
por Lorenzini (2010, p. 292293), com relação à promoção e à organização de festivais no PST, orienta que:
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Os festivais no PST poderão
ser realizados independentemente da orientação do regulamento técnico da GAE da
CBG, uma vez que o objetivo
é demonstração, integração e
confraternização entre os participantes. Entretanto, para a
realização de um Festival de
Ginástica deve-se ter atenção
a aspectos básicos tais como:

• Regulamento que orienta a
participação no festival: a organização de um Festival de
Ginástica deverá iniciar com a
construção do seu regulamento, o qual deverá divulgar todas as informações do evento,
como por exemplo: se o evento será somente de Ginástica
Aeróbica ou se irá proporcionar a participação de diferentes práticas esportivas e artísticas. Se o evento é somente
de um núcleo do PST ou irá
proporcionar a integração de
diferentes núcleos de um mesmo convênio ou a integração
de núcleos de diferentes convênios. O número de coreografias que poderão ser apresentadas, no caso da participação
de muitos grupos. Que tipo de
materiais não poderão ser utilizados nas coreografias para
a segurança dos participantes, como por exemplo: água,
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fogo, papel picado, dentre outros.
• Infraestrutura para a realização do evento e para a integração dos participantes: os
Festivais de Ginástica deverão ser realizados, preferencialmente, em ginásios para
que ocorra a integração entre
todos os participantes. Esta
integração poderá ocorrer da
seguinte forma: ao mesmo
tempo em que os participantes
apresentam suas coreografias,
eles também poderão assistir
às apresentações dos outros.
O evento poderá também, ao
final, propor uma atividade integração, como por exemplo:
um “aulão de GAE” envolvendo todos os participantes e o
público convidado.
• Local adequado para apresentações e para acomodação
do público: neste item é importante observar as condições do
piso do local do evento para
garantir a segurança dos participantes, como por exemplo:
o piso é escorregadio? Tem
condições de executar movimentos da GAE? Está limpo?
É necessário observar também
as condições da arquibancada
e dos banhe�������������������
iros a serem utilizados.
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• Aparelhagem de som e microfones adequados para o
local do evento: aparelhagem
de som deverá ser adequada à
acústica do local, pois um bom
som é o item principal para o
sucesso de um Festival de Ginástica. Os cds com as músicas, bem como os microfones,
deverão ser testados antes de
iniciar o evento.
• Equipe de organização do
evento: definir com os coordenadores e monitores as responsabilidades durante o festival, como: limpeza, segurança,
organização dos participantes,
cerimonial etc. Algumas tarefas poderão ter o envolvimento de adolescentes e jovens
participantes do PST, como
por exemplo: receber as autoridades, cuidar do som, cuidar
das crianças menores.
• Equipe de primeiros socorros: todo evento deverá ter
uma equipe de primeiros socorros que garanta a segurança das crianças, adolescentes
e/ou jovens participantes.
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• Formas de divulgação do
evento: definir com antecedência as formas de divulgação do
evento: mídia, cartazes, bilhetes aos pais etc. As crianças,
adolescentes e/ou jovens integrantes do PST também poderão participar da definição,
construção e distribuição da
divulgação do evento.
• Roteiro do cerimonial de
abertura/encerramento e da
sequência de apresentações:
de posse das informações sobre os participantes é necessária a construção de um roteiro
de ações do festival, o qual
inicia pelo cerimonial: nomear as autoridades que estarão
presentes, hasteamento de
bandeiras, discurso de autoridades e declaração de abertura do evento. Na sequência,
início das apresentações e encerramento, o qual poderá ser
com uma atividade de integração, como por exemplo: “aulão de GAE”, entrega de brindes ou a apresentação de um
grupo convidado.

No âmbito do PST os Festivais de Ginástica poderão:
Abordar um tema de caráter
educativo
e/ou
formativo,
como por exemplo: os valores
olímpicos, o meio ambiente, a
paz entre os povos etc.
Envolver outras atividades do
PST, como por exemplo: uma
roda de capoeira, demonstração
de lutas, dentre outros.
Agrupar,

se

possível,

os

participantes de acordo com a
faixa etária, experiência motora,
interesses e características
pessoais.
Utilizar elementos da GAE com
adaptações, ao construir uma
coreografia em torno de um
tema, mas cuidado para não
descaracterizar a modalidade.
Adequar as músicas à idade
dos participantes e ao tema do
festival, quando houver.
Proporcionar

a

participação

de
crianças,
ilimitada
adolescentes e jovens tendo
em vista a democratização do
acesso a práticas esportivas,
conforme os fundamentos do
PST.
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É importante ressaltar que a
GAE no PST não leva em conta o âmbito das altas performances, porque o objetivo é
democratizar as ginásticas a
todas as crianças, adolescentes e jovens do nosso país. É
efetivar e consolidar as atividades gímnicas na política pública
proposta pelo PST. Enfim, as
aulas de GAE no PST têm que
se constituir num espaço educacional, ou seja, têm a responsabilidade e o compromisso de
ensinar às crianças, aos adolescentes e aos jovens a moveremse para o autoconhecimento; a
moverem-se para aprender; a
moverem-se para participar; a
moverem-se para tomar decisões éticas; a moverem-se para
transformarem as suas vidas.
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AT
PLANO DE ATIVIDADE - 1
Dados de identificação
Núcleo: EMEB Movimento e Expressão
Endereço: Rua do Ritmo, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 12 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de núcleo: Ana Pereira
Monitora responsável: Marynelma Garanhani

Objetivo geral
- Conhecer e vivenciar a Ginástica Aeróbica Esportiva (GAE), seus
passos básicos (marcha, corrida, elevação dos joelhos e polichinelo), favorecendo a integração e a socialização dos participantes.
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Objetivos específicos
- Conhecer quais são os movimentos básicos da GAE.
- Experimentar os passos básicos da GAE, tais como: marcha, corrida, elevação dos joelhos e polichinelo.
- Reconhecer a importância de participar de modo individual e coletivo da aula de GAE.

Conteúdo
- Ginástica aeróbica esportiva: passos básicos.

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- Conceito da marcha,
corrida, elevação dos
joelhos e polichinelo.
- O que é baixo-impacto e alto-impacto?
Os passos básicos
podem ser realizados
nas duas formas.

- Vivências da marcha, corrida, elevação dos joelhos e polichinelo.
- Percepção dos passos básicos, suas
características e ligações com o alto e o
baixo impacto.

- Predisposição à participação individual e
coletiva no processo
de execução das atividades, respeitando os
níveis de habilidades
dos colegas.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:
- Primeiramente, o professor comunica os objetivos da aula. Na sequência, pergunta aos alunos se eles sabem o que é ginástica aeróbica esportiva. Após este diagnóstico explica o que é GAE. Depois
o professor suscita novamente o diálogo questionando o que são
marchas, corridas, elevação dos joelhos e polichinelos, para posteriormente explicar cada um destes passos básicos.

gin_aerobica.indd 23

02/12/11 12:50

74
Ilustração
- Apresentar um vídeo de GAE que evidencie o conteúdo da aula.
Pode solicitar aos alunos que identifiquem os passos básicos. E, também, apontar as diferenças entre baixo-impacto e alto-impacto.
2ª PARTE:
Exemplificação e Exposição verbal:

PLANOS DE ATIVIDADES

- Materialização, ou seja, por em prática o que aprendeu na explicação verbal e ilustração.
- O professor explica os passos novamente apresentando-os um a
um, com proposição de sequências de 08 tempos, agregando variações de direção e de ritmo.
- Nas aulas iniciais, os movimentos de braços devem ser incluídos,
mas com padrões simples e no mesmo ritmo das pernas.
Marcha:
- Marchar explorando as diferentes direções, como: frente, trás e
diagonais.
- Marchar explorando as diferentes velocidades e intensidades, como:
de forma lenta, moderada e rápida.
- Marchar combinando as direções com as diferentes intensidades.
- Deslocar marchando sendo o deslocamento orientado no espaço
em forma de figuras geométricas (quadrados, triângulos, círculos)
ou ainda, de letras (T, V, Z, L), outros. E ainda, combinar com as
diferentes intensidades.
Corrida:
- Correr no mesmo lugar.
- Correr explorando a combinação das diferentes velocidades e intensidades, como: lento, moderado e rápido, depois: correr rápido,
moderado e lento.
- Correr em diferentes ritmos variando as direções.
- Combinar os passos marcha e corridas.
-

Elevação dos joelhos:
Correr com pequena elevação dos joelhos.
Correr com grande elevação dos joelhos.
Andar com elevação dos joelhos.
Combinar os passos marcha, corridas e elevação dos joelhos.
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Polichinelos:
- Movimento de abdução e de adução das pernas direita e esquerda,
simultaneamente, seguido de uma pequena elevação do corpo em
relação ao solo.
- Polichinelo com variação do movimento das pernas em afastamento ântero-posterior, para frente e para trás.
- Polichinelo realizado no lugar ou em deslocamento.
- Combinar os passos aprendidos com outras formas básicas de locomoção, nesta primeira aula sugerem-se os giros e os saltitos.
Trabalho em grupo:
- Dividir a turma em grupos de cinco alunos e solicitar que elaborem
uma atividade que envolva um dos passes básicos aprendidos na
aula, considerando a repetição de 08 tempos.
- Após a elaboração da atividade por parte dos alunos solicitar que
identifiquem o passo escolhido e demonstrem a atividade elaborada.
Em seguida, os demais alunos experimentam as atividades elaboradas pelos colegas.
3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:
- Após a vivência de todas as atividades, o professor favorece o diálogo, tendo em vista as reflexões sobre os passos básicos (marcha,
corrida, elevação dos joelhos e polichinelo). Também identifica as
dificuldades e facilidades encontradas no aprendizado da GAE.

Recursos
- Um aparelho de som; uma fita de vídeo da GAE; Vários CDs, papel
e lápis ou caneta.

Avaliação
- Solicitar aos alunos que escrevam segundo as suas compreensões
o que aprenderam na aula de GAE.
- Solicitar aos alunos que escrevam as suas dificuldades ou facilidades, bem como os pontos positivos ou negativos da aula, tendo em
vista diagnosticar para subsidiar aulas futuras. E também, para ter o
registro do processo de evolução e participação dos alunos.

gin_aerobica.indd 25

02/12/11 12:50

76
Fontes para aprofundamentos
Oliveira e Perin (2009).

Coordenadora de Núcleo

Visto

Ana Pereira

Monitora responsável

Visto

PLANOS DE ATIVIDADES

Marynelma Garanhani
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Refletindo
Sobre
o
Plano
de Atividades do Programa
Segundo Tempo
Importância do Conteúdo no
Cotidiano
A Ginástica Aeróbica Esportiva
(GAE) é uma modalidade que
trabalha com as habilidades básicas de movimentação do corpo como: andar, correr, saltar,
saltitar, equilibrar e, para isto,
desenvolve as capacidade físicas de força, flexibilidade, resistência, agilidade, ritmo. Portanto, meninas e meninos que
têm a oportunidade de praticála poderão perceber e compreender as suas movimentações
nas tarefas cotidianas da vida,
desenvolver um repertório motor de base para a prática de
diferentes modalidades esportivas ofertadas no Programa
Segundo Tempo ou em outros contextos de educação e
lazer que têm acesso, como
também, adquirir atitudes de
autocontrole, autoconfiança,
determinação, resiliência, disciplina, respeito, responsabilidade, solidariedade, dentre
outras proporcionadas pelas
formas metodológicas de trabalhar a ginástica aeróbica no
Programa Segundo Tempo.
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Justificativa para escolha das
Práticas, Metodologias e Procedimentos
A opção de práticas, metodologias e procedimentos, tais
como: exposição verbal, ilustração (apresentação de vídeo)
e discussão permitem aos alunos, para além da prática dos
passos básicos da ginástica aeróbica, conhecer e identificar os
fundamentos ginásticos desta
modalidade esportiva, reconhecer a facilidade da sua prática
no rol de modalidades ofertadas pelo Programa Segundo
Tempo e valorizar a importância de seus fundamentos técnicos para a educação do corpo.
O trabalho em grupo oportunizará o desenvolvimento das
meninas e meninos do Programa Segundo Tempo com
atitudes emancipatórias de organização, cooperação, respeito às diferenças, negociação
de ideias, solidariedade etc.
Dimensão conceitual dos conteúdos
Ensinar a GAE no PST é demonstrar às meninas e aos
meninos como movimentos
praticados por um determinado
contexto sociocultural tornamse modalidade esportiva. Para
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isso, é necessário que o professor identifique qual é o conhecimento dos participantes
do Programa sobre a modalidade; explique como surgiu a
modalidade e como é praticada em nossa sociedade; ensine
os conceitos que identificam
os passos básicos da ginástica
aeróbica e o que a diferencia
dos outros esportes ginásticos.

PLANOS DE ATIVIDADES

Dimensão procedimental dos
conteúdos
A partir do momento que meninas e meninos do Programa
Segundo Tempo conhecem a
modalidade esportiva ginástica aeróbica e identificam alguns de seus passos básicos
(conceitualmente),
torna-se
mais fácil o aprendizado da
técnica de seus movimentos.
Na dimensão procedimental, o
professor irá ensinar a técnica
dos passos básicos da ginástica aeróbica para que, posteriormente, possam brincar com
as possibilidades de movimentação do seu corpo, vivenciar
esta movimentação em diferentes ritmos e intensidades
de execução, como também,
construir sequências coreográficas que mobilizam o desenvolvimento da criatividade.

gin_aerobica.indd 28

Dimensão atitudinal dos conteúdos
O conhecimento e a aprendizagem dos passos básicos
da ginástica aeróbica poderão proporcionar aos alunos o
conhecimento do seu próprio
corpo e com isso desenvolver
as atitudes de autoestima, reconhecimento dos limites, valorização das conquistas e,
consequentemente, o respeito
ao seu próprio corpo e do outro
para a convivência em grupo.
Avaliação
A opção pela avaliação descritiva se dá pela justificativa
de proporcionar aos alunos a
possibilidade de sistematizar o
conhecimento da prática motora vivenciada por meio da
escrita. O uso da linguagem
escrita mobiliza um pensar sobre a ação, exercício necessário para a tomada de consciência da prática vivenciada.
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PLANO DE ATIVIDADE - 2

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Movimento e Expressão
Endereço: Rua do Ritmo, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 12 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de núcleo: Ana Pereira
Monitora responsável: Marynelma Garanhani

Objetivo geral
- Compreender e experimentar a Ginástica Aeróbica Esportiva
(GAE), seus passos básicos (chutinho, chute alto, a fundo-lunge),
promovendo as atividades em grupos em que haja cooperação e
respeito entre meninos e meninas.

Objetivos específicos
- Conhecer quais são os movimentos básicos da GAE.
- Vivenciar os passos básicos da GAE, tais como: chutinho, chute
alto e a fundo-lunge.
- Valorizar atitudes de aceitação das diferenças de habilidades motoras, de raça, de sexo, de idade, de deficiência, outros.

Conteúdo
- Ginástica aeróbica esportiva: passos básicos.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- Conceito de chutinho, de chute alto e
de fundo-lunge.
- A relação destes
passos entre o altoimpacto e o baixoimpacto.
- O molejar e o cuidado com a articulação
dos joelhos.

Vivenciar/experimentar o chutinho,
o chute alto, e, o a
fundo-lunge.
- Perceber a noção
do “eu” individual,
na relação com o outro e com o grupo.

- Participação individual e coletiva no processo de execução
das atividades, respeitando os níveis de
habilidades motoras,
gênero, diferenças sociais dos colegas.

PLANOS DE ATIVIDADES

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:
- No início da aula, o professor relembra de forma breve os conteúdos apreendidos na aula anterior e comunica os objetivos da aula a
ser ministrada. Na sequência, o professor oportuniza o diálogo perguntando aos alunos o que eles sabem sobre chutinho, chute alto e
a fundo-lunge.
- Após ouvir os alunos, o professor pode explicar o quê, como, e para
quê serve o que vai aprender a seguir.
Ilustração:
- Após o diálogo inicial, o professor separa os alunos em quatro
grupos e distribui entre eles um vasto material, tais como: revistas,
manuais e fotos dos movimentos da GAE, para que os alunos reconheçam os passos básicos que serão aprendidos.
- Sugere-se ainda que o material possa ser apresentado em Power
Point para o grupo todo. Se o núcleo tiver internet pode fazer uso
desta.
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2ª PARTE:
Exemplificação e Exposição verbal:
- Materialização, ou seja, por em prática o que aprendeu na explicação verbal e na ilustração.
- À medida que o professor ensina os passos aos alunos, eles executam. Favorece neste momento da aula o que denominamos de
práxis, uma articulação entre teoria e prática.
- Novamente, os passos podem ser realizados com proposição de
sequências de 08 tempos, agregando variações de direção e ritmo.
- Nas aulas iniciais, continuamos com os movimentos de braços num
padrão simples, sem exigências de dificuldades coordenativas.
Chutinho:
- O chutinho normalmente é realizado para frente, a partir de uma
flexão de quadril por volta de 30 a 45º, projetando a perna que chuta
à frente, sendo os joelhos estendidos. Mantendo troco ereto.
- Realizar chutinhos para diagonais e laterais.
- Chutinho explorando como nos outros passos as velocidades: lenta, moderada e rápida.
- Chutinho no lugar, quatro a oito repetições com perna direita, depois com esquerda.
- Chutinho no lugar alternando quatro tempos com perna direita e
depois com a esquerda.
- Chutinho com deslocamentos no espaço.
- Chutinhos seguidos de giros.
- Combinar os chutinhos com outros passos básicos da GAE, cuidando para não sobrecarregar os joelhos.
Chute alto:
- Chute alto podendo ser realizado para frente, a partir de uma flexão de quadril acima de 90º, projetando a perna que chuta à frente,
sendo os joelhos estendidos, pés em flexão plantar. Mantendo troco
ereto.
- Combinar andar e chutar alto.
- Chutar alto quatro vezes com perna direita e depois com a esquerda.
- Chutes altos, sendo direita e esquerda.
- Combinar os chutinhos com outros passos básicos da GAE, cuidando para não sobrecarregar os joelhos.
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A fundo (lunge):
- Posição inicial: corpo em posição fundamental, olhar à frente, tronco ereto, pernas podendo estar unidas e estendidas, sendo os pés
unidos ou em pequeno afastamento na largura dos ombros, sem
rotação externa do quadril. Execução: o movimento tem seu início quando uma das pernas executa o movimento de hiperextensão
(tendo como referência a linha mediana), ou seja, é estendida para
trás no plano sagital. A outra perna mantém-se apoiada com o joelho semiflexionado. Os pés permanecem no plano sagital. Os braços
realizam uma flexão à frente até a altura dos ombros. Repete o movimento ora com perna direita e ora com a esquerda. Todo corpo se
move como uma unidade.

PLANOS DE ATIVIDADES

Trabalho em Grupo:
- Dividir a turma em quatro grupos e solicitar que elaborem uma atividade que envolva todos os passes básicos da GAE, considerando as
sequências de oito tempos e variação em direção e ritmo.
- Após a elaboração da atividade por parte dos alunos solicitar que
expliquem e demonstrem a atividade elaborada. Em seguida, os demais alunos experimentam as atividades elaboradas pelos grupos.
3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:
- Após a vivência de todas as atividades, o professor favorece o diálogo, tendo em vista as reflexões sobre os passos básicos (chutinho,
chute alto e a fundo-lunge).
- E, também, alerta para realizar os exercícios com molejo, que é um
termo empregado para definir a maciez do movimento, caracterizado pelo controle entre a fase inicial de um movimento e um novo
impulso. O molejo pode evitar tensões musculares exageradas nos
movimentos bruscos, permitindo maior mobilidade articular durante
os movimentos da GAE.

Recursos
- Um aparelho de som; data show; fotos e matérias sobre ginástica
aeróbica; vários CDs.
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Avaliação
- Solicitar aos alunos a manifestação verbal sobre: o quê aprendeu
na aula de GAE? As atividades, em grupo, ajudaram os colegas,
tanto os meninos como as meninas, a cumprir a tarefa solicitada
pelo professor?
- Sugere-se que o professor tenha um diário para anotar as observações das aulas.

Fontes para aprofundamentos
Oliveira e Perin (2009).

Coordenadora de Núcleo

Visto

Ana Pereira

Monitora responsável

Visto

Marynelma Garanhani
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PLANO DE ATIVIDADE - 3

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Movimento e Expressão
Endereço: Rua do Ritmo, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 12 anos

N. alunos: 30

PLANOS DE ATIVIDADES

Coordenadora de núcleo: Ana Pereira
Monitora responsável: Marynelma Garanhani

Objetivo geral
- Conhecer e vivenciar a construção de posições (apoios e equilíbrios) em pequenos grupos (duplas, trios e grupo) para início e
finalização de coreografias de GAE, que favorecem a integração e
a socialização dos participantes.

Objetivos específicos
- Conhecer as possibilidades de posições (apoios e equilíbrios) em
pequenos grupos (duplas, trios e grupo) para início e finalização de
coreografias da GAE.
- Vivenciar a construção de posições (apoios e equilíbrios) em duplas, trios e grupo.
- Vivenciar atitudes de cooperação na organização de pequenos
grupos para a construção de posições (apoios e equilíbrios) para a
construção de coreografias da GAE.

Conteúdo
- Ginástica aeróbica esportiva: posições de apoios e equilíbrios.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- Discutir o que são
movimentos de apoios
e equilíbrios em grupos para a construção
de posições iniciais e
finalizações de coreografias da GAE.
- Identificar em coreografias da GAE posições de apoios e equilíbrios em pequenos
grupos (duplas, trios
e grupo).

- Construir e vivenciar posições (apoios
e equilíbrios) em duplas, trios e grupo,
para o início e finalização de coreografias da GAE.

- Vivenciar atitudes de
cooperação na construção de posições
(equilíbrios e apoios)
em duplas, trios e grupos para a construção
de coreografias da
GAE.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:
- Primeiramente, o professor comunica os objetivos da aula. Na sequência, pergunta aos alunos se eles sabem o que são movimentos
de apoios e equilíbrios e como podem ser realizados em duplas, trios
e grupo.
Ilustração:
- Após o diálogo, poderá apresentar um vídeo com coreografias da
GAE. Solicitar aos alunos que identifiquem as posições de apoio e
equilíbrio.
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2ª PARTE:
Exemplificação:

PLANOS DE ATIVIDADES

- O professor poderá realizar o pique “nunca três”: em duplas, as
crianças deverão fugir do pegador. O pegador deverá pegar na mão
de um dos integrantes de uma dupla. O outro, imediatamente, solta
a mão do seu companheiro, pois nunca poderá ser um trio. Aquele
que soltou a mão passa a ser o pegador. Variação: o professor poderá organizar a brincadeira em trios, quartetos etc com o objetivo
dos alunos perceberem que quanto maior o grupo, mais difícil é o
deslocamento para a brincadeira e a necessidade de atitudes de cooperação.
- Antes de iniciar a vivência da construção de posições em pequenos grupos para o início e finalização de coreografias da GAE é necessário que o professor realize uma conversa com os alunos para
ressaltar o quanto são importantes atitudes de cooperação para que
consigam trabalhar em pequenos grupos.
Trabalho em Grupo:
- Dividir os alunos em grupo de seis pessoas e imitar as posições de
apoios e equilíbrios em duplas, trios e grupo identificadas nas coreografias dos vídeos que o professor mostrou no início da aula.
- Depois das vivências, cada grupo deverá construir posições de
apoios e equilíbrios em duplas, trios e grupo para apresentarem aos
colegas.
- Na sequência, um grupo deverá ensinar para o outro (duplas de grupos) as posições que construíram proporcionando a integração entre
os participantes da aula.
3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:
- Após a vivência entre os grupos, o professor favorece o diálogo
entre os participantes, tendo em vista as reflexões sobre as facilidades e dificuldades na execução das posições em grupos e, também,
identificar as facilidades e dificuldades encontradas no ensino-aprendizagem das posições, entre os grupos.

Recursos
- Um aparelho de som; DVDs ou fitas de vídeo da GAE.
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Avaliação
- Solicitar que conversem no seu grupo sobre as facilidades e dificuldades encontradas na execução das posições em grupos e também
no ensino-aprendizagem entre os grupos.
- Solicitar aos alunos que escolham um representante do grupo para
socializar as facilidades e dificuldades listadas para todos os colegas participantes da aula. E também, para ter um diagnóstico e
registro que subsidie as próximas aulas.

Fontes para aprofundamentos
Oliveira e Perin (2009).

Coordenadora de Núcleo

Visto

Ana Pereira

Monitora responsável

Visto

Marynelma Garanhani
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PLANO DE ATIVIDADE - 4

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Movimento e Expressão
Endereço: Rua do Ritmo, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 12 anos

N. alunos: 30

PLANOS DE ATIVIDADES

Coordenadora de núcleo: Ana Pereira
Monitora responsável: Marynelma Garanhani

Objetivo geral
- Vivenciar a construção de coreografia da GAE, com base nos
passos básicos (marcha, corrida, polichinelo, chute baixo, chute
alto e a fundo) e posições de apoios e equilíbrios aprendidos em
aulas anteriores.

Objetivos específicos
- Conhecer orientações básicas para construções de coreografia
da GAE.
- Vivenciar a construção de coreografia da GAE, com base nos
passos básicos apreendidos em aulas anteriores.
- Construir coletivamente normas para o trabalho de construção de
coreografias da GAE, em grupo.

Conteúdo
- Ginástica aeróbica esportiva: construção de coreografias.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- Conhecer orientações básicas para
construções de coreografia da GAE.

- Construir coreografia da GAE, com
base nos passos básicos (marcha, corrida, polichinelo, chute
baixo, chute alto e a
fundo) e posições de
apoios e equilíbrios
em pequenos grupos
aprendidos em aulas
anteriores.
- Experimentar as coreografias construídas.

- Construir coletivamente normas para o
trabalho de construção de coreografias
da GAE, em grupo.
- Vivenciar atitudes de
cooperação na seleção de movimentos e
negociação de ideias
para a construção de
coreografias da GAE.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:
- Primeiramente, o professor comunica os objetivos da aula. Na sequência, mostra aos alunos a necessidade de algumas orientações
básicas para construções de coreografia da GAE, como por exemplo:
•
A delimitação do espaço de execução dos movimentos.
•
A necessidade de uma posição inicial e final de apoio/equilíbrio.
•
A escolha da música.
•
A necessidade de intercalar movimentos que exigem muito
esforço físico com movimentos que exigem pouco esforço físico para
haver equilíbrio energético na execução da coreografia.
•
A realização de movimentos em várias direções, dentre outras.
- Na sequência, o professor reproduzirá duas ou três músicas para as
crianças escolherem qual será utilizada para a coreografia.
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2ª PARTE:
Trabalho em Grupo:

PLANOS DE ATIVIDADES

- O professor realizará uma brincadeira ou dinâmica para organizar a
turma em grupo de seis alunos e na sequência solicita que cada grupo combine duas ou três regras para o trabalho em grupo e as registre em um cartaz, o qual será fixado num painel. Este painel poderá
ser utilizado em outras atividades do PST.
- No segundo momento da aula, o professor orientará as crianças a
construírem uma posição inicial que será selecionada por todos os
grupos para a coreografia da turma.
- Na sequência, cada grupo realizará uma sequência de três movimentos diferentes (apreendidos em aulas anteriores) para compor a
coreografia da turma. Depois, cada grupo ensinará a sua sequência
para a turma.
- Por último, cada grupo deverá construir uma posição final que será
selecionada por todos os grupos para a coreografia da turma.
3ª PARTE:
Discussão final - roda final:
- Após a vivência das atividades de construção coreográfica, o professor favorece o diálogo entre os participantes para que decidam e
organizem as próximas ações para o término e ensaio da coreografia.
É importante que os participantes identifiquem as facilidade e dificuldades desta experiência. E também, motivá-los para tornar públicas
as coreografias que são frutos do processo das aulas, o que pode
culminar na organização de um festival.

Recursos
- Um aparelho de som.
- CDs de músicas.
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Avaliação
- Solicitar que os alunos construam normas para o trabalho em grupo e observar se eles respeitam a normas construídas.
- Observar as atitudes dos alunos na seleção de movimentos e negociação de ideias para a construção da coreografia da GAE.
- Solicitar aos alunos a participação na decisão e organização das
ações para finalização do trabalho de construção da coreografia da
GAE.

Fontes para aprofundamentos
Oliveira e Perin (2009).

Coordenadora de Núcleo

Visto

Ana Pereira

Monitora responsável

Visto

Marynelma Garanhani
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Neste trabalho, reunimos os
principais aspectos da manifestação gímnica conhecida
como ginástica acrobática.
Esta modalidade ginástica,
que surgiu de exercitações circenses da antiguidade, em especial na China e na Grécia,
apresenta-se atualmente como
uma modalidade que combina
a dança, os elementos acrobáticos de solo, as acrobacias e as pirâmides humanas.
Nesse sentido, o objetivo deste
capítulo é tratar a ginástica acrobática a partir de seus aspectos
históricos e seus fundamentos
técnicos e pedagógicos, com o
intuito de orientar possibilidades
de atividades no processo de
ensinoaprendizagem da modalidade nos núcleos do Programa
Segundo Tempo. Esperamos, as-
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sim, colaborar com o desenvolvimento das habilidades motoras,
da autoconfiança, da responsabilidade, do reconhecimento de
suas potencialidades, do aceite e
da superação de limites por parte
dos beneficiados do programa.
As atividades aqui elencadas
foram construídas por meio de
estudos na área da ginástica, da
experiência profissional das autoras e de trabalhos desenvolvidos com crianças e jovens no
contexto educacional. Esperamos que o conteúdo aqui apresentado contribua com a divulgação da ginástica acrobática,
tornando sua prática acessível a
todos, e que auxilie no trabalho
do professor de Educação Física, instrumentalizando-o para
que proporcione intervenções
pedagógicas
significativas.
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A ginástica acrobática é uma
manifestação gímnica que une
a dança, ginástica de solo e
acrobacias, podendo ser demonstrativa ou competitiva.
“Akrobatos”, palavra que define acrobata, exprime-se na sua
forma mais simples por “akros”,
ou seja, aquele que dançava e
fazia jogos de equilíbrio nas
mãos e nos pés. A palavra ginástica, também vem do grego
“gymnastiké” e significa a arte
ou ato de exercitar o corpo para
fortificá-lo e dar-lhe agilidade.
É uma prática competitiva
mista, com programas evolutivos de acrobacias e pirâmides (individual e em grupo)
em que os participantes vivenciam situações emocionais
de risco subjetivo. Possui elementos da ginástica artística
(solo) e algumas experiências
vivenciadas
assemelham-se
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aos elementos circenses, favorecendo a liberdade e a
criatividade dos praticantes.
Tanto no Brasil como em outros
países, a ginástica acrobática
surgiu por meio das atividades
de circo, que apesar de não terem as características atuais de
competição, serviram de base
para o início desse esporte. No
entanto, sua prática tem registros nas antigas China e Grécia.
De acordo com Gallardo e Azevedo (2007), os chineses praticam acrobacias há, pelo menos,
dois mil anos. Inicialmente, a
sua prática tinha estreita relação com o trabalho produtivo,
o que levou ao desenvolvimento de um estilo próprio de movimentos. Apesar da popularidade, as apresentações eram
menosprezadas pela classe feudal, e só em 1949, com a consolidação do governo popular,
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é que as artes populares, entre
elas as acrobacias, foram mais
impulsionadas. Atualmente, o
Circo Nacional da China tornou-se um ícone nas exibições
acrobáticas, além disso, todas
as regiões chinesas têm grupos
que se dedicam a essa arte.
Outras denominações podem
ser encontradas para essa manifestação, como acrosport e esportes acrobáticos. Como modalidade esportiva, a ginástica
acrobática é relativamente jovem, visto que, ela faz parte do
universo gímnico competitivo
desde o final da década de 1930
do século XX, na antiga URSS,
e no Brasil apenas em meados
da década de 1980, graças às
iniciativas do Professor Ricieri
Pastori. No entanto, só foi integrada à Federação Internacional
de Ginástica (FIG), em 1998.
O primeiro torneio internacional foi idealizado em 1957 e
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contou com a participação da
URSS, Bulgária e Polônia. No
ocidente, a prática da acrobacia só foi reconhecida beneficamente após tornar-se
competitiva, sendo que, antes
desse período, sua prática era
voltada para atividades recreativas, e como alternativa para
aqueles que não se destacavam
na ginástica artística, podendo
assim, segurar outros ginastas.
Na década de 1950, a Escola
de Aeronáutica do Rio de Janeiro introduziu a modalidade com
a disciplina de ginástica artística, pelo professor paraquedista Charles Astor, principal
responsável pela divulgação
desse esporte, com a realização de alguns cursos sobre o assunto.
Em São Paulo,

1980
Começou a ser utilizada
como forma de espetáculo
nos festivais de ginástica
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a ginástica acrobática surgiu
por meio da Escola de Educação Física da Força Pública do Estado de São Paulo,
que atualmente denominase Polícia Militar e que apresentava na época um trabalho de força conjugada
com duplas, trios e grupos.
Na década de 1980, ela começou a ser utilizada como forma
de espetáculo nos festivais de
ginástica geral, principalmente
em São Paulo e Minas Gerais,
por meio do Grupo Acrobático Juliu’s, que em 2000 fundou a LINDAGG (Liga Nacional de Desportos Acrobáticos
e Ginástica Geral) e realiza
competições em nível nacional e festivais internacionais.

Atualmente,
as
competições de Ginástica Acrobática são realizadas pela LINDAGG, Federação Paulista
de Ginástica, Confederação
Brasileira de Ginástica e Federação Internacional de Ginástica. A Figura 1 mostra
as entidades que participam
no processo de gerenciamento no universo da ginástica:
Como podemos observar, a
Ginástica no Brasil está organizada verticalmente, por
essas cinco instituições. “As
entidades presentes no organograma detêm a autoridade
sobre organização das modalidades ginásticas, cada qual
com sua respectiva abrangência” (MERIDA, 2008, p. 18).

FEDERAÇÃO
INTERNACIONAL DE
GINÁSTICA (FIG)

CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE
GINÁSTICA (CGB)
FEDERAÇÕES ESTADUAIS –
FEDERAÇÃO PAULISTA DE
GINÁSTICA (FPG)

LIGA NACIONAL DE DESPORTOS
ACROBÁTICOS E GINÁSTICA
GERAL (LINDAGG)

ENTIDADES DE PRÁTICA
DESPORTIVA – CLUBES,
ESCOLAS E ASSOCIAÇÕES

Figura 1- Organização Administrativa da Ginástica.
Fonte: Merida (2008).
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Como modalidade esportiva, a
ginástica acrobática caracterizase pela execução de movimentos em duplas, trios ou quartetos. Esses movimentos incluem:
exercícios acrobáticos estáticos
e dinâmicos, nos quais os ginastas montam e desmontam

figuras humanas, além de exercícios de solo da ginástica artística e coreográficos de força,
de flexibilidade e de equilíbrio.
Os exercícios da ginástica
acrobática podem ser classificados da seguinte forma:
As competições oficiais de gi-

EXERCÍCIOS
ACROBÁTICOS

MOVIMENTOS
DE EQUILÍBRIO
(BALANCE)

EXERCÍCIOS
INDIVIDUAIS

CATEGORIA 1: EXERCÍCIOS ACROBÁTICOS E NÃO ACROBÁTICOS
(DIFERENTES ATERRISAGENS
MENOS COM 2 PÉS JUNTOS E
ELEMENTOS COREOGRÁFICOS

MOVIMENTOS
DINÂMICOS
(TEMPO)

CATEGORIA 2: ELEMENTOS ACROBÁTICOS E SALTOS (ATERRISAGENS COM OS 2 PÉS JUNTOS OU
SIMULTANEAMENTE E ELEMENTOS
COREOGRÁFICOS

Figura 2 - Exercícios acrobáticos presentes em uma série combinada de
Ginástica Acrobática.
Fonte: Seron e Barbosa-Rinaldi (2010, p.134).
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nástica acrobática são regulamentadas pelo Código de Pontuação, elaborado pela FIG e
que apresenta orientações sobre as exigências relacionadas à
execução técnica e artística dos
elementos. Quanto à música, a
mesma pode ser orquestrada,
ao som de piano ou de outros
instrumentos. Porém, deve ser
gravada e sem presença de
voz, com evidente harmonia
entre movimento e acompanhamento musical e com duração máxima de 2min30seg.
A vestimenta dos atletas deve
adequar-se às exigências do código de pontuação, que permite
o uso de collants, macaquinhos,
calção ou shorts, sem bordados
em alto relevo, sendo proibidas transparências exageradas
e glúteos à mostra. O mesmo

documento regulamenta que
a área de competição deve
ser um tablado de 12 x 12 m.
A ginástica acrobática como
esporte pode ser praticada nas
seguintes categorias: duplas
femininas, duplas masculinas,
duplas mistas, trios femininos
e quartetos masculinos. Os integrantes possuem características específicas em relação
ao tamanho, capacidades físicas e técnicas. A Figura 3 ilustra a composição de um trio
de ginástica acrobática, com
destaque para as posições de
base, intermediário e volante.
De acordo com Gallardo e
Azevedo (2007), as posições
apresentadas pelos ginastas
na Figura 3 são as principais.
Nas duplas, a figura do intermediário não existe, e nos

VOLANTE
Volante
INTERMEDIÁRIO
BASE

Figura 3: Composição de um trio acrobático, com as posições de Volante,
Intermediário e Base. Fonte: <http://www.ginasticas.com/ginasticas/ex_
acro_tf_01.htm>.
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quartetos surge mais um ginasta ocupando a posição de
intermediário, nesse caso o intermediário pode executar um
elemento junto com a base ou
junto com o volante. Algumas
características são destacadas
para cada executante: sobre o
tamanho dos ginastas, é importante destacar que, nas
competições, o volante não
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pode ser menor que o ponto
supra-esternal de seu parceiro
(Figura 4). Em outros contextos, que não o competitivo, o
tamanho diferenciado entre os
praticantes é importante para
evitar acidentes. Os principais
elementos de uma série acrobática envolvem três tipos de
exercícios: os estáticos, os
dinâmicos e os individuais.

BASE

VOLANTE

INTERMEDIÁRIO

- Sustenta a figura de
maneira variada;
- Na maioria das situações, volante e intermediário estão sobre a
base;
- Nos exercícios dinâmicos a base pode lançar
ou recepcionar o volante;
- Ter noção de responsabilidade;
- Tamanho compatível
com os exercícios;
- Tonicidade muscular;
- Membros curtos;
- Noções de centro de
gravidade e ponto de
equilíbrio;
- Boa flexibilidade;
- Liderança.

- Executa movimentos sobre a
base ou intermediário, podendo
também ser lançado por eles;
- Técnica aprimorada;
- Muita coragem;
- Constituição
física pequena e
leve;
- Bom tônus e
potência muscular.

- Surge nas figuras
de três e quatro
elementos;
- Versatilidade;
- Exerce função
tanto de base
como de volante;
- Deve ser menor
que a base e maior
que o volante.

Quadro 1 - Características dos diferentes componentes da ginástica acrobática: base, volante e intermediário.
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Figura 4 - Ponto supra-esternal.
Fonte: Federação Internacional de Ginástica (2005-2008).

ESTÁTICOS
Equilíbrios mantidos por 3 segundos. Os parceiros devem
ter pleno contato. Nesses tipos
de exercícios podem acontecer
transições, ou seja, movimentos realizados pelo volante,
pela base, ou pelos dois, para
formar uma nova figura, sem
mudar o ponto de apoio entre eles. Ex.: figuras humanas
em duplas, trios e quartetos.

DINÂMICOS
Lançamentos, voos e recep-
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ções. Podem ter auxílio da
base na aterrissagem. A forma como o volante é lançado vai definir a bonificação
do exercício. Ex.: Mortais e
giros a partir de lançamentos
da base e/ou intermediário.

INDIVIDUAIS

Exercícios de solo da ginástica artística, que devem aparecer durante a coreografia.
Ex.: Giros, saltos, espacatos.
Além dos exercícios, as pegas também são muito importantes na prática da ginástica
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acrobática. Sem as mesmas
nenhum elemento executado
com um companheiro poderia ser realizado. As diferentes
formas de pegas podem ser visualizadas a seguir na figura 5.
A prática da ginástica acrobática pode ser iniciada nos núcleos
do Programa Segundo Tempo,
cabendo a professores e monitores fazê-la de maneira adequada. No decorrer das aulas, a
criança deve se sentir motivada
para a prática dos exercícios,
por meio de atividades que des-

pertem a criatividade, a cooperação, a coragem, a confiança
e a sincronia. A ludicidade é
uma alternativa interessante no
processo de aprendizado, contudo, as brincadeiras devem
envolver os principais fundamentos da ginástica acrobática.
Nos planos de atividades, a
seguir, apresentaremos possibilidades de utilização dos
fundamentos de forma lúdica,
bem como a aplicação das dimensões conceitual, procedimental e atitudinal dos conteúdos da ginástica acrobática.

Pega de tesoura

Pega de punho

Estafa

Pega de pé
e mãos

Pega entrelaçada
(ou cadeirinha)

Pega de mãos
com prensão de
polegares

Figura 5 - Formas de pegas para a ginástica acrobática.
Fonte: Merida, Nista-Piccolo e Merida (2008).
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PLANO DE ATIVIDADE - 1

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Trampolim
Endereço: Rua dos Acrobatas, s/n
Dia:
Turma: mista

Horário:
Idade: a partir de 7 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de núcleo: Juliana Pizani
Monitora responsável: Taiza Daniela Seron

Objetivo geral
- Conhecer as características principais da ginástica acrobática e
vivenciar elementos de solo da modalidade, por meio de atividades teórico-práticas.

Objetivos específicos
- Compreender os aspectos técnicos, históricos e culturais que
envolvem o universo da ginástica acrobática.
- Identificar a importância dos elementos de solo para a prática da
ginástica acrobática.
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- Realizar diferentes elementos corporais de solo, possibilitando
avanços na aprendizagem de elementos com maior grau de dificuldade.

Conteúdo
- Ginástica acrobática: exercícios de solo: parada de mãos, rolamento
para frente, rolamento para trás, vela, espacato, ponte, avião.

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- O que é ginástica
acrobática?
- A função dos elementos corporais de
solo no desenvolvimento da ginástica
acrobática.

- Vivências de elementos
corporais:
parada de mãos, rolamento para frente,
rolamento para trás,
vela, espacato, ponte, avião.

- Valorização da participação e envolvimento
de todos no processo
de execução da atividade, respeitando as
limitações e potencialidades de cada um.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal – roda inicial:
- Explicar que a aula será baseada na ginástica acrobática. Abordar
os aspectos técnicos, históricos e culturais da manifestação.

Ilustração:
- Mostrar para os alunos movimentos de solo da ginástica acrobática, por meio de ilustrações. Perguntar aos alunos os elementos corporais que eles conhecem, permitindo um momento de
discussões para apresentar dúvidas e impressões sobre o que
ouviram.
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2ª PARTE:
Exposição verbal:
- Solicitar que as crianças realizem uma brincadeira de aquecimento: pega-pega, quem for pego deve deitar-se no chão, para salvar
o aluno deverá saltar por cima fazendo um espacato (afastamento
ântero-posterior de pernas).
- Alongamento: alongar todas as partes do corpo. Não esquecer
de nenhuma articulação. Realizar no solo, durante o aquecimento,
a ponte, a vela e o espacato. Prestar atenção na posição corporal,
corrigir os segmentos corporais se necessário.

PLANOS DE ATIVIDADES

Elaboração Conjunta e Trabalho em Grupo:
- Dividir os alunos em quatro grupos, cada grupo com dois colchonetes.
- Avião: ensinar o movimento de avião e ser realizado dois a dois
no colchão: de frente um para o outro, de mãos dadas, permanecer
imóvel. Progredir até a realização sem ajuda.
- Rolamento para trás: entregar uma folha de papel para cada grupo. Cada grupo de aluno se organiza em fila. Com o papel preso
entre o queixo e o peito, os alunos irão deitar-se em decúbito dorsal no colchão abraçando as pernas e realizarão movimentos de
balanço. Após essa etapa, progredir corrigindo as mãos, até que
consigam executar o rolamento para trás.
- Rolamento para frente: com a folha de papel preso entre o queixo
e o peito, os alunos irão agachar, colocando as mãos espalmadas à
frente do corpo na largura dos ombros. Deverão impulsionar o corpo com as pernas para rolar para frente sobre as costas em posição
grupada, terminando o movimento em apoio sobre os pés. Nesse
exercício, o professor irá fazer as intervenções em cada grupo,
caso necessário, para corrigir o rolamento.
- Parada de cabeça: colocar os colchões próximos a uma parede.
Realizar o exercício em grupos de seis alunos: apoiar as mãos no
colchão e lançar as pernas para cima tentando apoiar-se na parede.
O professor deve fazer as correções necessárias: braços estendidos, cabeça posicionada no prolongamento do corpo, contração
de todo o corpo. Repetir o movimento por pelo menos três vezes.
Depois dessa atividade, tentar lançar as pernas sem o apoio da
parede.
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3ª PARTE:
Exposição verbal – roda final:
- Após as vivências de todas as atividades elaboradas pelos grupos,
passa-se a um momento de identificação das dificuldades e facilidades encontradas na vivência.
- Solicitar aos alunos que desenhem em um papel as atividades realizadas para que possam fazer “memória” de suas construções e num
outro momento possam ser reutilizadas.

Recursos
- Colchões, papel sulfite, lápis.

Avaliação
- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados ao grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a
do grupo na realização dos diferentes elementos corporais.

Fontes para Aprofundamentos
Federação Portuguesa de Trampolins e Desportos Acrobáticos
(2010), Fedération Internationale de Gymnastique (2010), Gallardo e Azevedo (2007), Moreira, Pereira e Lopes (2009) e Oliveira
et al. (2009).

Coordenador de Núcleo

Visto

Juliana Pizani

Monitora Responsável

Visto

Taiza Seron
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Refletindo Sobre o Plano de
Atividades do Programa
Segundo Tempo

PLANOS DE ATIVIDADES

Importância do Conteúdo
no Cotidiano
A ginástica acrobática é uma
modalidade gímnica que vem
ganhando destaque mundial. É
uma atividade prazerosa e de
baixo custo já que não demanda
materiais caros para sua execução. Os aparelhos são os próprios ginastas, que trabalham
em grupo, em colaboração e
cooperação para a resolução de
problemas corporais. O domínio
dos fundamentos da ginástica
acrobática pode significar a instrumentalização do aluno para
uma prática permanente ao longo de sua vida, além de auxiliar no desempenho das outras
manifestações gímnicas. A utilização de outros espaços, como
gramado e areia podem ser uma
alternativa interessante para inserir a ginástica em diferentes
contextos. Além disso, trabalha
com a diversidade dos executantes, uma vez que exige diferentes habilidades dos alunos.
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Justificativa para escolha
das Práticas, Metodologias
e Procedimentos
As estratégias, metodologias
e práticas que envolvem a
exposição verbal, o diálogo,
a apresentação de vídeo e a
discussão, permitem que os
alunos passem por um processo de conhecimento, observação, identificação e criação.
O trabalho em grupo também
se torna um elemento fundamental nessa manifestação,
pois permite o desenvolvimento das relações de parceria e
cooperação, além de desenvolver o senso de responsabilidade. Esse trabalho em pequenos e grandes grupos também
favorece o processo de diálogo e resolução de problemas,
levando os alunos a descoberta, experimentação e criação.
A ilustração favorece a visualização de figuras acrobáticas que permitirão aos
alunos entender a melhor forma de realizar o movimento.
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Dimensão Conceitual
dos Conteúdos

Dimensão Procedimental
dos Conteúdos

Os conteúdos podem ser abordados utilizando fatos, conceitos
e princípios. Na ginástica acrobática, abordaremos suas principais características, bem como
seus aspectos histórico-culturais
e técnicos, além da incorporação de nomenclaturas adequadas para o contexto gímnico e
para os diferentes movimentos:
ponte, parada mãos, duplas,
quartetos, pegas, entre outros.

Essa dimensão desse ser atendida perante a consecução de
uma meta, ou seja, o que se
deve saber fazer em sua forma
prática e reflexiva. Nesse conteúdo espera-se que os alunos
consigam realizar movimentos
de solo, bem como as formas
de pegas e as possibilidades de
figuras em duplas, trios, quartetos, quintetos e sextetos. Que
a partir das configurações das
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atividades possam visualizar e
criar possibilidades de novos
elementos e pirâmides, selecionando os movimentos e as posições corretas, bem como as
posições que deverão ser adotadas pelos diferentes colegas:
base, volante e intermediário.

PLANOS DE ATIVIDADES

Dimensão Atitudinal
dos Conteúdos
Na dimensão atitudinal esperase que o aluno perceba o que
se deve ser. Com as aulas de
ginástica acrobática, esperamos que os alunos valorizem
a modalidade como uma atividade da ativação das capacidades físicas como meio de
melhorar a realização de outras
manifestações ginásticas, bem
como das demandas da vida
diária; que também repensem
suas crenças e conceitos sobre a ginástica; desenvolvam
a autoconfiança para enfrentar dificuldades; a responsabilidade para lidar com o outro;
o reconhecimento de suas potencialidades e o aceite e superação de limites. Deve também
levá-lo a perceber as diferenças existentes no grupo de alunos em especial na formação
e na construção de figuras.
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Avaliação

A opção pela avaliação apresentada tem foco central na identificação de como os alunos solucionam os problemas apresentados
no decorrer da aula, uma vez
que uma das etapas mais importantes da atividade é que os
alunos construam novos conhecimentos a partir dos desafios
e problematizações expostos
para o grupo. Assim, é significativo que o professor questione os alunos, com um roteiro
prévio de questões que identifiquem os principais itens vivenciados na atividade, levando-os
a repensarem sobre a mesma.
Vale ainda ressaltar a importância de observar como os alunos
lidam com a própria dificuldade
e com a do grupo na realização
das figuras acrobáticas, bem
como nas atividades que envolvem aspectos técnicos das
pegas. Para solucionar possíveis problemas físico-motores
observados, o professor deverá
intervir, a fim de corrigir erros
técnicos para facilitar a execução do movimento, fazendo
auxílios caso seja necessário.
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PLANO DE ATIVIDADE - 2

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Trampolim
Endereço: Rua dos Acrobatas, s/n
Dia:
Turma: mista

Horário:
Idade: a partir de 7 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de Núcleo: Juliana Pizani
Monitora Responsável: Taiza Daniela Seron

Objetivo geral
- Compreender e vivenciar as diferentes pegas que podem aparecer nos exercícios de ginástica acrobática.

Objetivos específicos
- Compreender as diferentes pegas de acordo com cada movimento,
bem como seus aspectos técnicos.
- Identificar o tipo de pega é mais apropriado para os diferentes tipos
de movimentos.
- Realizar diferentes movimentos variando as possibilidades de pegas.

Conteúdo
- Ginástica acrobática: os diferentes tipos de pegas da ginástica
acrobática: simples, cruzada, nos pés, estafa, de pulsos e entrelaçada.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental: Atitudinal:

- O que são as pegas na ginástica
acrobática?
- A função das pegas nos diferentes
movimentos da ginástica acrobática.

- Vivências de
elementos
que
exigem pegas variadas.

- Entendimento da importância do papel desempenhado por quem faz as
pegas, na execução de diferentes movimentos, de
modo a oferecer segurança aos executantes.

PLANOS DE ATIVIDADES

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal – roda inicial:
- Iniciar a aula explicando que será baseada nas diferentes pegas da
ginástica acrobática, abordando os aspectos técnicos dos diferentes
tipos de pegas.
- Falar da importância de uma pega bem executada para a segurança
dos companheiros.

Demonstração:
- Mostrar para os alunos as pegas existentes, por meio de demonstrações.

2ª PARTE:
Exposição verbal:
- Realizar uma brincadeira de aquecimento: pega-pega de mãos dadas. A dupla que for pega deve ficar frente a frente, utilizando a
pega cruzada, outra dupla de mãos dadas passa por entre os colegas
que foram pegos para salvá-los.
- Alongamento: alongar todas as partes do corpo. Não esquecer
de nenhuma articulação. Retomar alguns elementos trabalhados na
aula anterior: ponte, vela e espacato. Prestar atenção na posição
corporal, corrigir os segmentos corporais se necessário. Alongar
bem a articulação dos punhos.
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Exposição verbal e trabalho em grupo:
- Dois a dois: fazer um conteste entre a dupla: utilizando as diferentes pegas os alunos deverão puxar-se até um ponto marcado (como
um cabo de guerra). Vence quem conseguir puxar até o final.
- Três a três: fazem a pega entrelaçada, e carregam o terceiro sentado. Depois fazem o mesmo com a pega de pulsos.
- Três a três: um realiza a pega estafa, o outro apoia o pé na pega e
lança-se para cima, o terceiro o segura.
- Três a três: dois realizam a pega cruzada, um deles coloca os pés
sobre as coxas do companheiro, o terceiro faz auxílio evitando acidentes.
- Três a três: utilizando a pega nos pés. Um dos integrantes coloca-se na posição deitada em decúbito dorsal com os joelhos flexionados. O outro apoia um pé nos joelhos da base, e o outro sobre
as mãos ficando na posição em pé, o terceiro elemento auxilia na
subida e na manutenção do movimento.
Atenção: a terceira pessoa é importante para que nenhum integrante
se machuque. No decorrer dos exercícios, os alunos podem trocar
de posição, assumindo outras funções no exercício.

3ª PARTE:
Exposição verbal – roda final:
- Após as vivências de todas as atividades passa-se a um momento
de identificação das dificuldades encontradas, identificando também
se houve facilidade ou dificuldade nos exercícios.
- Solicitar aos alunos que escrevam em um papel as atividades realizadas para que possam, num outro momento, serem reutilizadas.

Recursos
- Colchões, papel sulfite, lápis.
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Avaliação
- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados
ao grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a
do grupo na realização das diferentes pegas.

Fontes para Aprofundamentos

PLANOS DE ATIVIDADES

Federação Portuguesa de Trampolins e Desportos Acrobáticos
(2010), Fédération Internationale de Gymnastique (2010), Gallardo
e Azevedo (2007), Moreira, Pereira e Lopes (2009) e Oliveira et al.
(2009).

Coordenador de Núcleo

Visto

Juliana Pizani

Monitora Responsável

Visto

Taiza Seron
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PLANO DE ATIVIDADE - 3
Dados de identificação
Núcleo: EMEB Trampolim
Endereço: Rua dos Acrobatas, s/n
Dia:
Turma: mista

Horário:
Idade: a partir de 7 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de Núcleo: Juliana Pizani
Monitora Responsável: Taiza Daniela Seron

Objetivo geral
- Criar possibilidades de vivências de figuras acrobáticas em duplas
por meio de atividades práticas.

Objetivos específicos
- Compreender como se estrutura uma figura acrobática em dupla,
bem como seus aspectos técnicos.
- Identificar diferentes posições adotadas pela base e pelo volante
nas figuras em dupla
- Vivenciar diferentes figuras acrobáticas em dupla, variando as possibilidades de posição corporal.

Conteúdo
- Ginástica acrobática: figuras acrobáticas estáticas em dupla.
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PLANOS DE ATIVIDADES

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental: Atitudinal:

- O que são figuras estáticas?
- Os aspectos
técnicos necessários para a construção de figuras
acrobáticas em
dupla.

- Vivências de figuras acrobáticas
em duplas com
posições corporais variadas.

- Entendimento da importância do papel desempenhado
tanto pela base como pelo
volante.
- Entendimento da responsabilidade da base e do volante
no processo de construção
da figura.
- Importância da técnica para
a segurança dos executantes.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal – roda inicial:
- Iniciar a aula explicando que esta será baseada nas figuras acrobáticas realizadas em duplas. Abordar os aspectos técnicos dos diferentes tipos de posições que serão adotadas nas figuras. Falar da
importância do trabalho responsável em grupo para a segurança dos
companheiros.

2ª PARTE:
Exposição verbal, trabalho individual:
- Alongamento: alongar todas as partes do corpo. Não esquecer
de nenhuma articulação. Retomar alguns elementos trabalhados da
aula anterior. Prestar atenção na posição corporal, corrigir os segmentos corporais se necessário. Alongar bem a articulação dos punhos, força e contração.

Exposição verbal, Trabalho conjunto e Ilustração:
- Três a três: gira-gira - um aluno deita-se com corpo estendido enquanto os demais o empurram para que realize giros completos com
o corpo totalmente estendido. Todos devem passar pela
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posição deitado.
- Em duplas: carregar – um aluno fica na posição de quatro apoios
enquanto o outro se posiciona em decúbito dorsal com as pernas
flexionadas sobre as costas da base, que deverá se deslocar até um
ponto determinado, sem que haja queda. Todos devem passar pelas
duas posições.
- Três a três: “joão-bobo” – os alunos deverão realizar o movimento
como o do brinquedo “joão-bobo”. Dois alunos se posicionam de
frente um para o outro, enquanto o terceiro, localizado entre eles,
realiza o movimento de vai e vem com o corpo contraído, sendo
apoiado e impulsionado nas costas e nos ombros.
- Contrapeso: desenvolver alguns conceitos e atividades básicas
de ginástica acrobática, por meio de poses acrobáticas em duplas.
Cada figura deve ser lançada como um desafio. Essa atividade deve
seguir uma sequência crescente de dificuldade seguindo os esquemas a seguir:

- Criar figuras acrobáticas em dupla, a partir das matrizes a seguir:
cada dupla deverá explorar estas matrizes, criando poses novas,
ou mesmo aprendendo poses que um aluno já saiba. É importante
ressaltar a integração do grupo, pois sempre que uma das pessoas
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estiver como base as demais estarão de prontidão no auxílio da
montagem. No final deve-se apresentar uma pequena coreografia
ou esquete utilizando-se das poses vivenciadas durante a prática,
lembrando que essa criação é livre e que o estímulo é o de recriar as
poses dando um novo significado para elas.

PLANOS DE ATIVIDADES

Atenção: é importante o professor reforçar a questão das diferentes
posições ocupadas, de modo que o mais leve fique sobre os colegas,
seja volante. A utilização de colchões também é importante.

3ª PARTE:
Exposição verbal – roda final:
- Após as vivências de todas as atividades passa-se a um momento
de identificação das dificuldades encontradas e facilidade na realização dos exercícios.
- Solicitar aos alunos que escrevam em um papel as atividades realizadas para que possam, num outro momento, serem reutilizadas.

Recursos
- Colchões, papel sulfite, lápis.

Avaliação
- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados
ao grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a
do companheiro na realização das diferentes figuras.
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Fontes para Aprofundamentos
Federação Portuguesa de Trampolins e Desportos Acrobáticos
(2010), Fédération Internationale de Gymnastique (2010), Gallardo
e Azevedo (2007), Moreira, Pereira e Lopes (2009) e Oliveira et al.
(2009).

Coordenador de Núcleo

Visto

Juliana Pizani

Monitora Responsável

Visto

Taiza Seron
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PLANO DE ATIVIDADE - 4
Dados de identificação
Núcleo: EMEB Trampolim
Endereço: Rua dos Acrobatas, s/n
Dia:
Turma: mista

Horário:
Idade: a partir de 7 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de Núcleo: Juliana Pizani

PLANOS DE ATIVIDADES

Monitora Responsável: Taiza Daniela Seron

Objetivo geral
- Criar possibilidades de figuras acrobáticas em quartetos, quintetos
e sextetos por meio de atividades práticas em grupo.

Objetivos específicos
- Compreender como se estrutura uma pirâmide em grandes grupos,
bem como seus aspectos técnicos.
- Identificar diferentes posições adotadas pela base, volante e intermediário nas figuras de grandes grupos.
- Realizar diferentes pirâmides em grupos, variando as possibilidades
de posição corporal.

Conteúdo
- Ginástica acrobática: figuras acrobáticas estáticas em grupo: quartetos, quintetos e sextetos.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental: Atitudinal:

- O que são pirâmides humanas?
- Os aspectos técnicos necessários
para a construção
de pirâmides humanas.

- Vivências de figuras em grupos
com posições corporais variadas.

- Entendimento da responsabilidade de todos no processo de construção da pirâmide.
- Entender a importância da
técnica para a segurança
dos executantes.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal – roda inicial:
- Iniciar a aula explicando que esta será baseada nas pirâmides humanas em quatro, cinco e seis integrantes. Abordar os aspectos
técnicos dos diferentes tipos de posições que serão adotadas nas
figuras. Falar da importância do trabalho responsável em grupo para
a segurança dos companheiros.

Ilustração:
- Após essa breve conversa, apresentar um vídeo de uma apresentação de ginástica acrobática, solicitar que eles identifiquem as pirâmides humanas e as posições adotadas pelos integrantes.

2ª PARTE:
Exposição verbal e trabalho em grupo:
- Realizar uma brincadeira de aquecimento: ao som da música movimentar por todo o espaço. Quando a música parar, o professor
dirá o nome de partes do corpo que deverão servir de apoio para a
realização das figuras. Ex: uma mão e um pé: o aluno deverá ficar
equilibrado sobre uma mão e sobre um pé. No decorrer da atividade,
o professor organiza os alunos em duplas, quartetos, quintetos e
sextetos. Nesses casos, quando ele disser, por exemplo, duas mãos
e dois pés: em duplas um faz a parada de mãos e o outro segura, ou
seja, as partes do corpo serão para o grupo, como se todos formassem um corpo só.
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- Alongamento: alongar todas as partes do corpo. Não esquecer de
nenhuma articulação. Retomar alguns elementos trabalhados na aula
anterior. Prestar atenção na posição corporal, corrigir os segmentos
corporais se necessário. Alongar bem a articulação dos punhos.

PLANOS DE ATIVIDADES

Exposição verbal, Ilustração e Trabalho em grupo:
- O professor mostrará aos alunos algumas posições por meio de
imagens: em pé; quatro apoios de frente e de costas (caranguejo); deitado em decúbito dorsal com pernas flexionadas; posição em
pé com flexão do quadril e pernas estendidas (como uma “mesa”);
prancha – pode ser feita no chão ou sobre algum amigo (apoiar as
mãos no chão e colocar as pernas para cima em apoio de mãos ou
em apoio sobre as costas de alguém). Cada vez que o professor
mostrar a figura, os alunos deverão assumir as posições.
- Em grupos de quatro: o professor terá em mãos figuras prontas.
Ele dirá aos alunos apenas as posições que se encontram na figura,
com as quantidades, por exemplo: dois alunos ficam em pé e dois ficam em quatro apoios de frente, mediante a ordem do professor, os
alunos terão que criar uma figura que tenha as posições indicadas.
- Depois de criarem, o professor mostra a figura original e eles a
fazem.
- Da mesma forma será encaminhado aos grupos de cinco e de seis
alunos.
- Ao final, os alunos montarão uma coreografia. Resgatando todos
os elementos corporais e figuras vivenciadas em outras aulas. Depois disso, apresentarão ao grande grupo.
Atenção: é importante que o professor reforce a questão das diferentes
posições ocupadas, de modo que o mais leve fique sobre os colegas e
seja volante. A utilização de colchões também é importante.

3ª PARTE:
Exposição verbal – roda final:
- Após as vivências de todas as atividades, passa-se a um momento
de identificação das dificuldades encontradas, identificando dificuldades e facilidades nos exercícios.
- Solicitar aos alunos que escrevam em um papel sobre a experiência
com a ginástica acrobática e também ilustrem com desenhos.
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Recursos
- Colchões; TV, DVD, aparelho CD; CDs, papel sulfite, lápis.

Avaliação
- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados
ao grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a
do grupo na realização das figuras acrobáticas.

Fontes para Aprofundamentos
Federação Portuguesa de Trampolins e Desportos Acrobáticos
(2010), Fédération Internationale de Gymnastique (2010), Gallardo
e Azevedo (2007), Moreira, Pereira e Lopes (2009) e Oliveira et al.
(2009).

Coordenador de Núcleo

Visto

Juliana Pizani

Monitora Responsável

Visto

Taiza Seron
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Parece-nos consensual a ideia
de que as atividades rítmicas
e expressivas encontram-se no
rol de práticas corporais capazes de imprimir valores humanos importantes no âmbito dos
projetos sociais, no nosso caso,
as propostas que fundamentam
o Programa Segundo Tempo
(PST). Nesse sentido, abre-se
um leque de diversidades de
manifestações populares dessa
natureza, expressas em formas
institucionalizadas de danças,
ginásticas e artes cênicas, constituindo um grande universo a
explorar, em que o diálogo entre
linguagens, articulações ou mesmo hibridações de linguagens
aparecem como opções educacionais que possibilitam apropriação e produção de conhecimento, fatores emblemáticos
para a formação do ser humano
e do desenvolvimento social.
No contexto das atividades rít-
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micas e expressivas, exploramos a ginástica, a fim de desmistificar sua idealização como
prática inatingível, direcionada
a uma elite de corpos magros,
flexíveis, tonificados e “naturalmente” elegantes, para problematizar reflexões já levantadas
por Melo e Dias (2009) sobre
as contradições da sociedade atual e para constituir um
campo interessante para o desafio da inclusão pelo esporte.
O presente texto apresenta a
ginástica rítmica (GR) como
objeto de intervenção, compreendendo-a em uma ótica
amplificada, em que sua gestualidade, a partir dos seus referenciais de técnicas de corpo e
com aparelhos estipulados pelo
código de pontuação oficial da
modalidade, são tomados não
como fatores condicionantes,
mas como pressupostos para
o trato pedagógico, pois enten-
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INTRODUÇÃO

demos que os mesmos são relevantes para a caracterização
da GR como prática corporal.
Desse modo, destacamos algumas
discussões
sobre
a prática e a historicidade
da GR a serem consideradas para justificar e pensar
sua sistematização no PST.
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Em meados do século XIX, no
continente europeu, surgem os
métodos ginásticos. A eclosão
dessas sistematizações deu origem aos grandes movimentos
ginásticos, proporcionando o
aparecimento de novas correntes e ideias acerca do movimento humano (SOARES, 2001).
Na França, surgiu o Movimento do Oeste, nos países nórdicos, o Movimento do Norte,
e a escola alemã expandiu-se
como Movimento do Centro.
Os Movimentos do Oeste e do
Norte expressaram características técnico-pedagógicas, já o
Movimento do Centro expressou manifestações de natureza artístico-rítmica e técnicopedagógica (LANGLADE, 1970
apud ROMERO et al., 1994).
As ideias de estudiosos como
Ling e Rosseau influenciaram
o surgimento deste último movimento, protagonizado por
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personagens como Delsarte,
pesquisador da expressividade
e dos sentimentos, e Dalcroze, introdutor dos movimentos
rítmicos do corpo como meio
de desenvolvimento da sensibilidade musical. Nomes como
Duncan, Laban, Wigman, e,
principalmente Bode, criador da
ginástica expressiva, também
exerceram importantes papéis
no Movimento do Centro e na
criação dos princípios da ginástica moderna, ainda sem caráter desportivo (LLOBET, 1998).
Com o movimento de reforma da ginástica, na década de
1920, direcionado para conferência sobre “os movimentos
estéticos do corpo”, em Berlim,
mudou-se a concepção de ginástica da época, com fundamentos nos estudos de Medau,
que introduziu os aparelhos
bola, maças e arco e fundou
uma escola para a então ginásti-
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ca moderna. Só em 1975, a modalidade adquire a denominação
de ginástica rítmica desportiva
(GRD), com suas características
definidas (LAFFRANCHI, 2001).
Com o objetivo inicial de educação das
mulheres para o desenvolvimento da
graça, harmonia de formas, da sensibilidade e da delicadeza, a GR transformou-se ao longo do século XX, numa
modalidade esportiva cuja execução
dos movimentos pode ser caracterizada
por um complexo nível de dificuldade.
Os detalhes técnicos de grande exigência física e expressiva, sistematizados
nas regras oficiais desse esporte na
atualidade, mostra-nos a distancia que
hoje podemos perceber entre os objetivos atuais e os objetivos oficiais predominantemente formativos (ROSSE-

1953
Margareth Frohlich,
ministra aulas de GR
em São Paulo

TE, 1997 apud PORPINO, 2004, 122).

No Brasil, a GR caracterizou-se
por uma forma de trabalho com
base nos movimentos orgânicos e naturais que procurasse
explorar as qualidades estéticas
e rítmicas da mulher, praticada
a mãos livres e com aparelhos.
Essa forma renovadora do trabalho chegou ao nosso país por
meio da Professora austríaca
Margareth Frohlich, que ministrou aulas em São Paulo nos
anos de 1953 e 1954. Frohlich contou com a assistência
da Professora Erica Saur, que
assimilou essas novas ideias e
deu continuidade ao trabalho
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no país. Nesse mesmo período,
surge a Professora Ilona Peuker, que se tornou a principal
divulgadora desta nova concepção ginástica, desenvolvendo
seu trabalho principalmente no
Rio de Janeiro. Como consequência deste trabalho, formou
um grupo de elite denominado
de Grupos Unidos de Ginastas
(GUG), que propagou e divulgou
a ginástica por meio de apresentações em várias cidades
do país (LAFFRANCHI, 2001).
A GR, até então ginástica feminina moderna, surge no Brasil no
início da década de 1950, num
momento em que se manifestava uma concepção pedagogicista que suscitou na sociedade
uma nova forma de encarar a
Educação Física, porém, ainda
pautada nas concepções higienista e militarista, mas com a visão voltada para a Educação. Na
década de 70, a GR foi marcada pela esportivização motivada pelos eventos-espetáculo e
tendência desportiva da época.
Com a criação da CBG, vinculada à Federação Internacional
de Ginástica (FIG), a Ginástica
Rítmica Desportiva é oficializada como esporte competitivo no
Brasil (ROMERO et al., 1994).
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A GR é um esporte eminentemente feminino1 e uma modalidade que tem como característica principal o manejo de cinco
aparelhos portáteis (bola, arco,
corda, maças e fita) coordenados ao ritmo musical (CAVALCANTI, 2005). As coreografias
(séries) podem ser individuais
ou em conjunto de cinco ginastas e suas regras oficiais são
estipuladas pela FIG, que republica adaptações ao código
internacional de pontuação a
cada início de ciclo olímpico.
Atualmente, a GR é praticada em
clubes e escolas de todo o mundo, estando o seu treinamento e
competições de mais alto nível
em países da europa como Rússia, Bulgária, Ucrânia e Itália.
No Brasil, as competições
são regidas pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) em consonância
com as federações estaduais.

gin_ritmica.indd 8

Apesar do caráter feminino, a
GR ainda é a modalidade ginástica mais praticada em nosso país
dentre as modalidades competitivas, dada a facilidade de aquisição de materiais e possibilidades
de adequação de espaços apropriados. Assim, destacam-se
algumas características da GR:

Os ritmos
individuais
e do grupo
O trabalho com o ritmo deve
ser desenvolvido paulatinamente, com as aulas partindo
do reconhecimento dos ritmos
corporais, pois as crianças possuem acelerações diferenciadas
que devem ser consideradas
1
Países asiáticos e europeus já organizam um movimento de GR masculina,
com competições há mais de dez anos,
entretanto, a FIG, ainda não oficializou
esta prática ginástica.
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durante o processo. Temos a
possibilidade de trabalhar com
a experimentação de movimentos em diferentes velocidades,
diferentes compassos (binário,
ternário, quaternário), tipos de
acompanhamentos
musicais
(instrumentos, melodias), produção de sons e contagem musical.

137

O uso dos
espaços
Exploração de movimentos em
diferentes níveis (alto, médio e
baixo), planos (sagital, transversal, frontal), deslocamentos em
diferentes trajetórias (reta, curva, zig-zag), formação de figuras
no solo (círculo, fila, diagonal) e
de formas no espaço (escada,
pirâmide, casa), estando o corpo imóvel ou em deslocamento.
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A GR possui uma gama
de
movimentos
específicos denominados de Grupos Fundamentais. São eles:

SALTOS
Elevação do centro de gravidade do corpo. Na GR, os saltos devem garantir uma boa
elevação e com isso manter
uma forma definida e fixada durante o voo e além de
amplitude nas articulações.

gin_ritmica.indd 10

EQUILÍBRIOS
Posições em que o corpo se
mantém estável por um tempo
aproximado de 2 segundos ou
mais, coordenados necessariamente com movimentações dos
aparelhos. Na GR, os equilíbrios
oficializados pelo Código devem
ser aqueles em que há o apoio
de apenas um pé na meia ponta
(artelhos) ou um joelho (desaconselhados pela FIG). A outra
perna mantém posições que
podem variar entre: livre abaixo
da horizontal, livre na horizontal, perna alta com ajuda e sem
ajuda, perna de apoio flexionada, sendo que, as posições da
perna podem variar à frente, ao
lado e atrás, bem como, o tronco poderá flexionar e estender.
Ainda é possível executar vol-
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tas lentas na posição de equilíbrio, no entanto, são movimentos com complexidade maior.

PIVOTS
Giros completos com apoio de
um só pé (meia ponta) em uma
posição fixada e ampla. O Código de GR só permite que estes movimentos contabilizem
pontos caso o ângulo de rotação ultrapasse os 360º. As
formas de equilíbrios descritas
anteriormente podem servir de
exemplo para os pivots. Acrescentam-se ainda aqueles com
movimentações da perna durante a execução do movimento
(tal qual alguns giros dos grandes espetáculos de ballet clássico denominados fouettés).

MOVIMENTOS
DE
FLEXIBILIDADE
São aqueles que apresentam
ampla utilização das articulações
corporais. Na GR, esses devem
ter natureza dinâmica, a fim de
se diferenciarem dos equilíbrios.
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ONDAS
Movimento ondulado de todo
o corpo passando pelos membros inferiores, tronco, superiores e cabeça (ou vice-versa).
Outros grupos (válidos para
a ligação entre os movimentos dos grupos fundamentais):

DESLOCAMENTOS
Diferentes formas de caminhar (meia-ponta, calcanhar,
joelhos flexionados, ponteado,
cruzado), deslizar, rolar, correr em diferentes direções, níveis, trajetórias, dentre outros.

GIROS
Com dois pés juntos, de joelhos,
sentados, em diferentes eixos
(horizontal, vertical, oblíquo).
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PASSOS
RÍTMICOS
Passos de dança clássica,
moderna, folclórica ou qualquer outros que manifestem relação com a música.

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DA GINÁSTICA RÍTMICA

SALTITOS
Pequenas elevações do centro de gravidade (saltito unido,
grupado – com pernas unidas e flexionadas, próximo ao
tronco, girado, galope – pernas saltitam alternadamente
e flexionadas, dentre outros).

CIRCUNDUÇÕES
Movimentos circulares dos fragmentos corporais (cabeça, braços, pernas quadril, dentre outros).
Esses
movimentos
devem
ser construídos conforme as
possibilidades de cada grupo. Sugerimos a experimentação e posterior apreciação
de vídeos da modalidade.

BALANCEIOS
Movimentos pendulares dos
fragmentos corporais (cabeça,
braços, pernas quadril, dentre
outros).
Para saber mais: As formas oficiais dos
movimentos estão listadas no Código
de pontuação da modalidade e podem
ser visualizadas em: http://www.figgymnastics.com/vsite/vnavsite/page/
directory/0,10853,5187-188050205272-nav-list,00.html
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APARELHOS
OFICIAIS
Os aparelhos oficiais da GR
possuem especificações regulamentadas de dimensões,
materiais e peso, além de movimentos que lhe são característicos. A CBG (2010) apresenta as seguintes orientações
para cada um dos aparelhos:
• Corda: pode ser de sisal ou
material sintético, com o comprimento que varia de acordo
com o tamanho da ginasta. O
exercício corporal predominante no aparelho corda é o salto.
• Arco: deve ter entre 80 a
90 cm de diâmetro e pesar no
mínimo 300 g. Não existe um
exercício corporal predominante para este aparelho. Deve haver equilíbrio entre os exercícios
apresentados: salto, equilíbrio,
pivots, flexibilidade e ondas.
• Bola: deve ter de 18 a 20
cm de diâmetro externo, pesar
no mínimo 400 g e ser de borracha. Os exercícios corporais
predominantes com o aparelho
bola são flexibilidade e ondas.
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• Maças: aparelho composto
de duas maças que devem medir entre 40 a 50 cm e pesar
150 g, no mínimo, cada uma.
Cada maça deverá ter a cabeça
de 3 cm, no máximo, e ser de
madeira ou material sintético.
O exercício corporal predominante do aparelho é o equilíbrio.
• Fita: deve ter medidas mínimas de 6 m de comprimento e 4 a 6 cm de largura, bem
como o peso de 35 g. O material pode ser cetim de qualquer
qualidade. O estilete no qual a
fita é presa deve ter entre 50 e
60 cm e a base do mesmo deve
ter no máximo 1 cm de diâmetro. O exercício corporal predominante no aparelho é o pivot.
• Obs: Para crianças, as medidas dos aparelhos podem variar
a fim de facilitar o seu manejo.
Contudo,
ponderamos
que
não há necessidade de seguir
a risca essas determinações,
sobretudo sob a perspectiva
do esporte educacional, sendo mais significativa a escolha segundo a disponibilidade
e a temática a ser trabalhada.
No quadro 1, exemplificamos
algumas possibilidades de trabalhos com diversos materiais:
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Aparelhos
oficiais

Aparelhos
alternativos

Recicláveis

Grandes
dimensões

Corda
Arco
Bola
Maças
Fita

Tecidos
Lenços
Chapéus/cartolas
Elásticos
Bichos de pelúcia
Bonecas
Pratos/bandejas

Garrafas pet,
Jornais,
Sacolas plásticas,
Caixas de sapato,
Caixas de leite,
Caixas de fósforo,
Copos descartáveis.

Cadeiras
Bancos
Caixotes de madeira
Steps
Colchonetes
Boias de piscina
Cones

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DA GINÁSTICA RÍTMICA

Construídos
Leques
Malabares

Quadro 1 – aparelhos oficiais, alternativos, recicláveis e de grandes dimensões

ORGANIZAÇÃO DO
MOVIMENTO EM
GRUPO E RELACIONAMENTOS
De acordo com a FIG (2009), os
movimentos dos grupos podem
ser organizados de diferentes
maneiras tais como: sincronizado (idênticos para todos), em
subgrupos (pequenos grupos
que realizam diferentes movimentos), em coral (movimentos
diferentes), em rápida sucessão
ou cascata, em cânon (grupos
ou componentes realizam a
mesma sequência de movimentos em tempos diferenciados)
e em espelho (dois grupos realizam uma sequência de movimentos em ordem inversa).
Além da organização do movimento, há diversas maneiras
dos componentes de uma coreografia se relacionarem de
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forma colaborativa: auxiliar o(a)
companheiro(a),
impulsionálo(a), passar por baixo ou por
cima, passar por baixo ou por
cima dos aparelhos, dentre outros.

ALONGAMENTO
E FLEXIBILIDADE
Para um trabalho com GR, é importante que, no início da aula,
o professor destine alguns minutos para a preparação corporal, já que muitos dos exercícios
ginásticos exigem ampla utilização das articulações (flexibilidades, equilíbrios, acrobacias,
ondas) ou contrações musculares rápidas (saltos, giros).
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POSSIBILIDADES
DE ADAPTAÇÃO
Apesar de ser uma modalidade
com repertório bastante técnico de movimentos, a mesma
permite, por meio das construções coletivas de movimentos,
a prática de pessoas com deficiência nas quatro especificidades (visual, intelectual, física e
auditiva), desde que o professor
se proponha a desenvolver as
aulas de forma a atender diferentes solicitações sensoriais
(narrar, demonstrar, manusear,
variar, dentre outras), possibilitando sempre variadas formas
de movimento e expressão.
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Para sistematização da unidade de ensino, exemplificamos a seguir uma
proposta sobre a temática “nossa vida, nossos movimentos, nossos desafios: composição coletiva de uma série de Ginástica Rítmica” com seis aulas.

PLANO DE ATIVIDADE - 1

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Alyna Kabaeva
Endereço: Rua Expressão, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 7 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de núcleo: Neska Róbeva
Monitora responsável: Maria Petrova

Objetivo geral
- Conhecer a proposta de produção coreográfica coletiva, escolher
o tema e experimentar movimentos referentes a este.
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Objetivos específicos
- Identificar temas sociais urgentes da realidade do núcleo, da própria vida, da cidade ou do país a serem refletidos (ex: a violência, a
seca, o lixo, a nova gripe, a sexualidade, minha família, o carnaval).
- Escolher coletivamente um tema a ser trabalhado na construção
da série (exemplos: o carnaval, a violência, o meio-ambiente, o
combate às drogas dentre outros).
- Experimentar movimentos referentes ao tema escolhido em diferentes espaços e ritmos.
- Experimentar diferentes formas de organização dos movimentos
em grupo e os relacionamentos interpessoais de acordo com o
tema.

Conteúdo
- Ginástica Rítmica (GR)

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- O que é GR?
- Relação com temas
emergentes na sociedade de interesse das
crianças e adolescentes.

- Movimentos característicos da cena
escolhida (as ações,
os objetos, os ambientes, os comportamentos).
- Deslocamentos em
diferentes
formas,
níveis e velocidades.
- Movimentações em
duplas, trios, sincronizadas, em rápida
sucessão e em coral.

- Respeito aos colegas como exercício da
democracia e como
compreensão das diferentes possibilidades corporais.
- Colaboração para o
bom desenvolvimento
do trabalho coletivo.
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Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:
- Iniciar a aula explicando aos alunos que será a primeira do total de
seis aulas de um novo conteúdo a ser vivenciado por todos, e que
adiante eles elaborarão coletivamente uma coreografia. Perguntar
aos alunos o que eles conhecem sobre essa modalidade ginástica,
permitindo um momento de discussões para apresentar dúvidas e
impressões sobre o que ouviram.
Ilustração:

PLANOS DE ATIVIDADES

- Após essa breve conversa, apresentar um cartaz com imagens dos
cinco aparelhos oficiais da GR, contendo ginastas em apresentação.
2ª PARTE:
Exposição verbal e Elaboração conjunta
- Investigar junto com os alunos dados da realidade da comunidade.
Quais são as festividades comemoradas? Que tipos de música as
pessoas mais escutam? Como são os momentos de lazer dessas
pessoas? Por quais problemas sociais as pessoas sofrem?
- Com uma dinâmica de votação a temática será escolhida.
- Sugestão: É importante que o professor leve algumas possibilidades
para serem votadas, já que também conhece previamente a comunidade.
Trabalho em Grupo
- Solicitar aos alunos que executem movimentos, com e sem deslocamento, sobre a temática escolhida.
- Durante a experimentação, o professor sugerirá que cada aluno
escolha um movimento e o realize em diferentes níveis (alto, médio
e baixo) e velocidades. Para incitar essas mudanças, o professor aumentará e diminuirá o som da música, além de diversificar os ritmos
musicais.
- Após as experimentações, o professor solicitará a alguns alunos a
realização do movimento criado, para que todos o acompanhem.
- Em seguida, o professor solicitará para que os alunos executem os
movimentos em duplas ou trios buscando formas de relacionamento
ou momentos colaborativos entre eles. Exemplos: movimentações
em duplas, trios, sincronizadas, em rápida sucessão e em coral (sem
relação direta).
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- Sugestão: é importante que o professor anote os movimentos e as
relações criadas que considerar mais interessantes, bem como as
músicas que mais se adaptem ao grupo.
3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:
- Após as vivências de todos os movimentos elaborados pelos grupos, passa-se a um momento de identificação das dificuldades e
facilidades encontradas, bem como, da seleção da música e dos movimentos que o grupo considerou mais interessantes.
- Sugestão: o professor deverá agir como mediador do processo,
valorizando as observações do grupo.

Recursos
- Aparelho de som; cds com ritmos variados (clássico, rock, samba,
forró, pop, folclórico).

Avaliação
- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados
em relação às possibilidades de movimentos, partindo da observação dos mesmos em atividade.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a
do grupo na realização dos diferentes movimentos.

Fontes para aprofundamentos
Brasil (2000), Freire (2005) e Oliveira et al. (2009).

Coordenadora de Núcleo

Visto

Neska Robeva

Monitora responsável

Visto

Maria Petrova
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Refletindo Sobre o Plano
de Atividades do Programa
Segundo Tempo
Importância do Conteúdo no
Cotidiano
Diante do “bombardeio” de informações que acessamos todos os dias, identificamos alguns recorrentes, que devem
servir como objeto de problematização, sobretudo aqueles
comuns às realidades dos núcleos, de modo que possamos
refletir junto com as crianças e
adolescentes, buscando tematizá-los, aprofundá-los, e quem
sabe a partir dos conflitos emergidos, construir ferramentas
para a transformação daquela
realidade. A representação desses conflitos por meio dos movimentos promovem a reflexão,
sobretudo quando há oportunização de uma prática incomum
vista sob um olhar distante.
Justificativa para escolha das
Práticas, Metodologias e Procedimentos
A experimentação livre e/ou direcionada e o trabalho em grupo
trazem subsídios para a montagem coreográfica e considera
o aporte gestual que as crianças já possuem ao chegar no
núcleo. Não há o intuito de caracterizar ainda os movimentos
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ginásticos, apenas de materializar os sentidos que o tema escolhido significa para cada um.
Dimensão Conceitual dos
Conteúdos
Ocorre desde o primeiro momento quando o(a) professor(a)
propõe a abordagem temática e
solicita que os (as) alunos(as)
exponham seus conhecimentos
acerca da mesma, permanecendo de forma menos evidenciada na experimentação e sendo
retomada na roda final de discussão. Na mesma perspectiva
acontecem as aulas seguintes,
sob a forma de investigação,
problematização e reflexão.
Dimensão Procedimental dos
Conteúdos

O experimentar das ações e
movimentos atende à dimensão
procedimental do conteúdo. A
relação com a modalidade específica (dimensão conceitual) é importante, no entanto,
a finalidade não-competitiva
permite uma gama diversificada de experimentações. Nesse
caso, a ausência de padrões
estipulados antecipadamente
permite uma amplitude maior
de movimentações, no intuito
de evidenciar a responsabilidade, participação e autonomia
dos alunos durante o processo.
02/12/11 16:18
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Dimensão Atitudinal dos Conteúdos

PLANOS DE ATIVIDADES

O exercício da escuta, do
respeito à opinião alheia, da
aceitação da temática escolhida democraticamente, assim
como da elaboração de movimentos em grupo necessitam
da internalização de atitudes de
espírito coletivo como respeito, cooperação, solidariedade,
constituindo excelentes oportunidades para desenvolvimento
e reafirmação desses valores.
Avaliação
O sucesso da aula proposta
será dado quando os objetivos
forem atingidos. Isso significa
possibilitarmos que crianças e
adolescentes se expressem sobre os temas e que os representem coletivamente por meio
de de gestos. Torna-se necessário registrar as produções de
movimentos por meio de anotações (sobre a execução de
movimentos e as discussões
realizadas em grupo) e de filmagem, para que possam ser utilizadas na construção da série
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PLANO DE ATIVIDADE - 2

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Alyna Kabaeva
Endereço: Rua Expressão, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 7 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de núcleo: Neska Róbeva
Monitora responsável: Maria Petrova

Objetivo geral
- Aprofundar a temática da série escolhida na aula anterior e conhecer os movimentos específicos da GR (grupos fundamentais e
outros grupos).

Objetivos específicos
- Acessar reportagens em revistas, jornais e matérias impressas da
internet sobre o tema escolhido.
- Experimentar possibilidades de movimentos na música escolhida,
com base no tema e nas reportagens.
- Escolher e experimentar movimentos ginásticos fundamentais
capazes de representar o tema escolhido, a serem aprendidos ou
reafirmados para utilização na coreografia.
- Demonstrar os movimentos escolhidos em pequenos grupos, justificando sua razão, respeitando os colegas frente as suas diferentes possibilidades corporais e para o bom desenvolvimento do
trabalho coletivo.
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PLANOS DE ATIVIDADES

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- Aprofundamento do
tema escolhido na
aula anterior.
- Pesquisa em reportagens em revistas,
jornais e matérias impressas da internet
sobre o tema escolhido.

- Movimentos ginásticos fundamentais:
saltos, giros, equilíbrios, flexibilidades,
ondas e acrobacias
sugeridos pelos alunos.

- Respeito às diferentes possibilidades corporais dos colegas.
- Criatividade e autonomia.
- Colaboração para o
bom desenvolvimento
do trabalho coletivo.
- Solidariedade para
com a aprendizagem
do grupo.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:
- Iniciar com os alunos na roda, explicando que nessa aula será aprofundado o tema escolhido na aula anterior e experimentarão os movimentos específicos da GR, permitindo um momento de discussão
para a apresentação de dúvidas e impressões sobre o que ouviram.
Ilustração
- Após essa breve conversa, apresentar várias revistas, jornais e matérias impressas da internet para que os alunos possam pesquisar e
selecionar aquelas que considerar mais interessantes.
2ª PARTE:
Exposição verbal e trabalho em grupo
- O professor explicará cada um dos movimentos específicos da GR
(saltos, equilíbrios, pivots, flexibilidades e ondas) e solicitará aos alunos (dispostos em grupos) que experimentem esses movimentos a
partir da sua compreensão, e posteriormente no contexto do material escolhido. Exemplo: o material que meu grupo escolheu foi uma
reportagem sobre o carnaval no Rio de Janeiro, desse modo, como
seria executar um salto nesse contexto?
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- Sugestão: numa ação de mediação, é importante que o professor
possa sugerir alguns movimentos e anotar os movimentos que considerar mais interessantes.
3ª PARTE:
Trabalho em grupo
- Cada grupo apresentará uma sequência partindo da música e matéria escolhidas, contendo pelo menos um movimento de cada grupo
fundamental: um salto, um equilíbrio, um pivot, uma flexibilidade e
uma onda.
Exposição verbal - roda final
- Por fim, na roda, o professor permite um momento de discussões
para apresentar dúvidas e impressões sobre as produções.
- O professor deverá registrar as sequências que considerar mais interessante, bem como, as falas dos alunos na roda.

Recursos
- Aparelho de som; cds com música escolhida; matérias de revistas,
jornais e internet.

Avaliação
- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados
em relação às possibilidades de movimentos.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a
do grupo na realização dos diferentes movimentos.

Fontes para aprofundamentos
Brasil (2000), Freire (2005) e Oliveira et al. (2009).
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Coordenadora de Núcleo

Visto

Neska Robeva

Monitora responsável

Visto

PLANOS DE ATIVIDADES

Maria Petrova
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PLANO DE ATIVIDADE - 3

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Alyna Kabaeva
Endereço: Rua Expressão, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 7 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de núcleo: Neska Róbeva
Monitora responsável: Maria Petrova

Objetivo geral
- ����������������������������������������������������������������
Construir coletivamente a estória da coreografia partindo da música, movimentos e aparelhos.

Objetivos específicos
- Criar coletivamente uma estória a partir da música e considerando
o que ela sugere em suas partes.
- Reconhecer o “mapa” da música e suas diferentes partes (introdução, estrofe, repetição, parte instrumental, parte mais lenta,
dentre outros).
- Selecionar os materiais que serão utilizados por grupo de personagens.
- Explorar as possibilidades de movimentações, segundo os materiais de forma mais variada possível e a partir do que a música e o
tema sugerem, individualmente e em grupo.
- Demonstrar em pequenos grupos os movimentos escolhidos, justificando sua razão, respeitando os/as colegas frente as suas diferentes possibilidades corporais e para o bom desenvolvimento do
trabalho coletivo.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

PLANOS DE ATIVIDADES

Conceitual:

Procedimental:

- Musicalidade
�������������������
e con- - Construção da estagem musical.
tória.
- Exploração de movimentos com os
materiais (Quais as
possibilidades de utilização do material?
Como posso manipulá-lo? Com que partes do corpo posso
apoiá-lo? Como posso utilizá-lo nos níveis
alto, médio, baixo?
Como posso interagir com meu/minha
companheiro/a?).

Atitudinal:
- Organização do trabalho coletivo.
- Colaboração para o
bom desenvolvimento
do trabalho coletivo.
- Solidariedade para
com a aprendizagem
do grupo.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:
- O professor colocará a música para tocar e pedirá para que os alunos expressem o que cada parte pode sugerir para formulação de
uma estória. Após essa dinâmica o professor deverá apresentar uma
síntese que será a narrativa da série, que contará com a introdução,
o desenvolvimento e a conclusão.
- Ainda, com os alunos na roda, o professor segue explicando que
nessa aula eles experimentarão movimentos com os aparelhos específicos ou não específicos da GR, permitindo um momento de discussões para apresentar dúvidas e impressões.
Ilustração:
- O professor mostrará os aparelhos disponíveis argumentando que
há diversas possibilidades de movimentos.
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2ª PARTE:
Trabalho em grupo e trabalho independente:
- O professor disporá os aparelhos em forma de circuito e dividirá os
grupos segundo o número de estações. É importante que haja um
aparelho por aluno e um quantitativo igual de aparelhos da mesma
natureza. Exemplo: em uma turma com 30 crianças, o professor dispõe de cordas, lenços, bolas de borracha e arcos, nesse sentido, é
preciso ter cinco de cada.
- Após a divisão dos grupos nas estações, o professor colocará a
música e deixará cada um experimentar os aparelhos por 4 min em
cada estação. Durante esse processo, a mediação será feita por meio
de problematizações: de que forma podemos transportar, girar, equilibrar, lançar, recuperar esse aparelho? Como podemos combinar os
movimentos dos aparelhos com os movimentos dos grupos fundamentais e outros grupos?
- Sugestão: é importante que o professor registre as produções dos
grupos
3ª PARTE:
Trabalho independente:
- Cada aluno escolherá um movimento e apresentará para toda a turma. Este movimento deverá ser uma relação entre o aparelho e um
elemento do grupo fundamental (salto, equilíbrio, pivot, flexibilidade
ou onda).
Exposição verbal - roda final:
- Por fim, na roda, o professor permite um momento de discussões
para os alunos apresentarem dúvidas e impressões sobre as produções.
- Sugestão: o professor deverá registrar as sequências que considerar mais interessante, bem como as falas dos alunos na roda.
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Recursos
- Aparelho de som; cd com música escolhida; aparelhos conforme o
número de alunos (ver sugestões no texto).

Avaliação
- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados
em relação às possibilidades de movimentos.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a
do grupo na realização dos diferentes movimentos.
- Observar como os alunos “mapeiam” a música sugerida.

PLANOS DE ATIVIDADES

Fontes para aprofundamentos
Haselbach (1988) e Oliveira et al. (2009).

Coordenadora de Núcleo

Visto

Neska Robeva

Monitora responsável

Visto

Maria Petrova
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PLANO DE ATIVIDADE - 4

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Alyna Kabaeva
Endereço: Rua Expressão, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 7 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de núcleo: Neska Róbeva
Monitora responsável: Maria Petrova

Objetivo geral
- Construir coletivamente a série a partir da música, tema escolhido
e movimentos dos grupos fundamentais selecionados nas últimas
três aulas.

Objetivos específicos
- Construir, em grupos de personagens, uma sequência coreográfica com o material escolhido partindo dos movimentos explorados
nas três últimas aulas, do fragmento musical direcionado ao grupo
e das orientações espaciais dadas pelo professor.
- Situar-se no esboço da série, de acordo com o tempo musical;
- Saber em que momento cada aluno entrará na coreografia, os
movimentos que deverá executar e o momento de sair da coreografia.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais

PLANOS DE ATIVIDADES

Conceitual:

Procedimental:

- ������������������
Apreciação das se- - Elaboração coreoquências elaboradas gráfica.
pelos colegas.
- Movimentos em
grupo com variações
espaciais, níveis, direções, trajetórias e
figuras no solo (círculo, filas, colunas,
xis, diagonais, quadrado, dentre outros).
- Movimentos dos
grupos fundamentais
e outros grupos.
- Movimentos em
grupo com várias
formas de relacionamento.

Atitudinal:
- Organização do trabalho coletivo.
- Colaboração para o
bom desenvolvimento
do trabalho coletivo.
- Solidariedade para
com a aprendizagem
do grupo.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:
- Iniciar com os alunos na roda, explicando que nessa aula eles elaborarão o esboço da série a ser apresentada.
2ª PARTE:
Exposição verbal:
- O professor dividirá os grupos conforme o número de tipos de
aparelhos disponíveis. Exemplo: o núcleo tem bolas, cordas e arcos,
então serão três grupos.
Trabalho em grupo e trabalho independente:
- O professor dividirá a música de acordo com a estória montada
na aula anterior e com a quantidade de grupos possíveis de serem
formados. Desse modo, o professor estabelecerá que cada um dos
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grupos elabore sua sequência orientando o grupo a variar duas vezes
a figura no solo (alunos em círculo, em fila, espalhados pelo espaço,
dentre outros). Uma vez organizados em movimento (sincronizado,
cânom, coral e espelho), os alunos expressarão a sequência toda,
(com movimentos que mantenham estreito relacionamento entre aparelhos e alunos) o professor estipulará um tempo suficiente para realização dessa tarefa e passará pelos grupos auxiliando nos trabalhos.
3ª PARTE:
Trabalho em grupo:
- O professor elaborará a introdução da série da seguinte forma: criará uma cena dos alunos (um solo, um pequeno grupo, dois grupos,
todos) sem os aparelhos realizando ações referentes ao tema. Em seguida, o grupo da introdução sai de cena e se localiza abaixado atrás
dela. Imediatamente já entra o primeiro grupo para realizar sua sequência, seguido dos demais. A medida que cada grupo sai de cena
o grupo seguinte entra. No momento final, todos os alunos entram
em cena, realizam seus melhores movimentos e finalizam a série com
uma pose final (lembrando que tanto esta parte como a introdução
serão montados pelo professor partindo das anotações das aulas anteriores). Por fim, o professor repetirá a montagem completa até que
os alunos consigam situar-se no contexto da música e as ordens de
entrada e saída na apresentação.
- Sugestão: é importante que o professor oriente os alunos a se manterem imóveis e abaixados durante as sequências dos outros grupos.
Exposição verbal - roda final:
- Na roda final, o professor permite um momento de discussões para
os alunos apresentarem dúvidas e impressões sobre o resultado do
processo.

Recursos
- Aparelho de som; cd com música escolhida; aparelhos escolhidos.
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Avaliação
- Observar se os alunos conseguem associar os movimentos que
realizam com a música, bem como as etapas da coreografia (introdução, desenvolvimento e finalização).

Fontes para aprofundamentos
Haselbach (1988) e Oliveira et al. (2009).

Coordenadora de Núcleo

Visto

PLANOS DE ATIVIDADES

Neska Robeva

Monitora responsável

Visto

Maria Petrova
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PLANO DE ATIVIDADE - 5

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Alyna Kabaeva
Endereço: Rua Expressão, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 7 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de núcleo: Neska Róbeva
Monitora responsável: Maria Petrova

Objetivo geral
- Consolidar coletivamente a série montada na aula anterior.

Objetivos específicos
- Situar-se no esboço da série, de acordo com o tempo musical.
- Saber em que momento entrará na coreografia, os movimentos
que deverá executar e o momento de sair da coreografia.
- Repetir e se necessário reconstruir os elementos corporais e com
aparelhos no sentido de melhorar a qualidade e a intencionalidade
do movimento.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- Apreciação e análise - Sequência de exer- - Organização do tracrítica da montagem cícios da série.
balho coletivo.
da série e produto fi- Colaboração para o
nal.
bom desenvolvimento
do trabalho coletivo.
- Solidariedade para
com a aprendizagem
do grupo.

PLANOS DE ATIVIDADES

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:
- Iniciar com os alunos na roda, explicando que nessa aula eles “limparão os movimentos” da série a ser apresentada, ou seja, tentarão
deixar o movimentos mais sincronizados e com a mesma intencionalidade.
2ª PARTE:
Repetição do gesto e Exposição verbal:
- O professor colocará a música para que os alunos realizem a série e
observará as partes que ainda necessitam de ajustes. Nesse sentido,
também permitirá que os alunos opinem a respeito.
3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:
- Na roda final, o professor permite um momento de discussões para
os alunos apresentarem dúvidas e impressões sobre o resultado do
processo.
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Recursos
- Aparelho de som; cd com música escolhida; aparelhos escolhidos.

Avaliação
- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados
em relação às possibilidades de movimentos.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a
do grupo na realização dos diferentes movimentos.

Fontes para aprofundamentos
Oliveira et al. (2009).

Coordenadora de Núcleo

Visto

Neska Robeva

Monitora responsável

Visto

Maria Petrova
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PLANO DE ATIVIDADE - 6

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Alyna Kabaeva
Endereço: Rua Expressão, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 7 anos

N. alunos: 30

PLANOS DE ATIVIDADES

Coordenadora de núcleo: Neska Róbeva
Monitora responsável: Maria Petrova

Objetivo geral
- Repetir toda a sequência da série procurando reproduzir fielmente
as condições do dia da apresentação.

Objetivos específicos
- Executar os movimentos coreográficos com a intencionalidade
sugerida pelo tema e estória criada (expressividade, intensidade,
dentre outros).
- Construir e/ou customizar os adereços, aparelhos e materiais a
serem utilizados na apresentação.
- Expor os conflitos surgidos durante o processo de montagem,
sugerindo possibilidades de mediação.
- Compreender os detalhes da apresentação referente a horários,
composição completa do figurino, responsabilidade pelos materiais, local de concentração, dentre outros.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- ������������������
O papel dos personagens e a noção do
todo.
- Compreensão dos
sentidos da interpretação da temática e
da estória criada.
- Compreensão dos
diferentes
papéis
exercidos na atividade (apresentação, elaboração de figurino e
de materiais, dentre
outros).

- Expressão corporal.
- Movimentos da
composição coreográfica

- Organização do trabalho coletivo.
- Colaboração para o
bom desenvolvimento
do trabalho coletivo.
- Atitude cooperativa.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:
- Iniciar com os alunos na roda informando que farão os últimos ensaios para apresentação e decidirão os detalhes finais dos figurinos
e adereços.
2ª PARTE:
Trabalho em grupo:
- O professor organizará as formas de entrar no local de apresentação (filas, blocos, caminhando, dentre outros), o agradecimento ao
público e as formas de saída do local.
- Em seguida, pedirá que os alunos se organizem da maneira com
que acabaram de acordar e colocará a música da série para que a
apresentem.
- Os alunos repetirão essa dinâmica de entrada, apresentação da
série, agradecimento e saída pelas vezes que forem necessárias, suficientes para sentirem-se seguros e de modo não exaustivo.
- Entre as repetições, o professor procurará aprimorar as características gestuais e artísticas, orientando os alunos a tentarem exprimir
da melhor forma a estória que criaram, a não conversarem durante
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a série nem expressarem comportamentos que “chamem mais atenção” do que a própria série (olhar para o chão, fazer caretas, mexer
nos cabelos, ajeitar a roupa e assim por diante).
- Sugestão: é importante que o professor registre os movimentos da
coreografia e se for possível mostre aos alunos entre uma repetição
e outra.

PLANOS DE ATIVIDADES

3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:
- Por fim, na roda, o professor permite um momento de discussões
para os alunos apresentarem dúvidas e impressões sobre as produções. Nesse momento, os alunos farão uma avaliação do processo
como um todo, como se sentiram, quais as expectativas em relação
à apresentação.
- O professor junto com os alunos acertará os últimos detalhes concernentes a figurino, maquiagem, horários, aparelhos, local de concentração, ficando para alguns alunos o controle de cada uma dessas funções.

Recursos
- Aparelho de som.
- Cd com música escolhida.
- Aparelhos.

Avaliação
- Solicitar aos alunos que registrem as experiências das aulas em
desenhos e/ou em breves textos, partindo das próprias impressões,
desde a etapa de elaboração a apresentação coreográfica.

Fontes para aprofundamentos
Oliveira et al. (2009).
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Coordenadora de Núcleo

Visto

Neska Robeva

Monitora responsável

Visto

Maria Petrova

Observações finais
As aulas apresentadas poderão ser desenvolvidas em mais sessões a
depender do quanto se pretende aprofundar nessa manifestação ginástica. Por exemplo, a aula 2, referente a experimentação dos grupos
fundamentais e outros grupos da GR possibilita mais de seis sessões.
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Vânia de Fátima Matias de Souza

gin_artistica.indd 1

02/12/11 16:12

gin_artistica.indd 2

02/12/11 16:12

O
Ã
Ç
U
D
O
R
T
N
I

A ginástica artística é uma combinação de beleza, elegância
e coragem. É uma modalidade
gímnica que permite a melhora
no desenvolvimento das habilidades motoras básicas, promove a socialização e a experimentação por meio da prática
lúdica e recreativa que os aparelhos da ginástica oportunizam.
Os movimentos realizados nos
aparelhos permitem que meninos e meninas desenvolvam
suas habilidades e aptidões com
exercícios que consideram as
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características próprias de cada
sujeito. Portanto, a realização
dos exercícios por meninos e
meninas considera as potencialidades que ambos apresentam.
Sendo assim, o presente texto
tem como objetivo apresentar
a modalidade ginástica artística (GA), seus fundamentos,
especificidades dos aparelhos,
exercícios técnicos, variações
e educativos que possam ser
apropriados no processo de ensinoaprendizagem da modalidade.
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A ginástica artística, de acordo com Tesche (2001), é uma
modalidade gímnica, que foi
organizada e sistematizada nos
pressupostos da Escola Alemã
de ginástica, a partir do sistema de exercícios físicos idealizado por Friedrich Ludwig Jahn
(1778-1852), que formulou as
primeiras regras e aparelhos,
para a prática da ginástica em
1811 na cidade de Berlim,
nos denominados Turnplaztz.
Esses “campos” para a prática
da modalidade começaram a se
expandir. Isto porque, de acordo com Públio (2002), a natureza incita o homem ao movimento e, portanto, ao domínio
de seu corpo, o que o leva e o
conduz a ginástica natural, por
ser um esporte emocionante e
belo, que não requer somente
coragem de seus adeptos como
também graça e domínio do corpo. A ginástica artística nesses

gin_artistica.indd 4

moldes passa a responder as
expectativas do sujeito, destacando a preocupação com o
bem estar físico, mental, e com
as questões sociais regidas,
como a disciplina e a ordem.
Essa sistematização resulta, na
compreensão de que a ginástica
artística apresenta-se como um
conjunto de exercícios corporais
sistematizados com fins competitivos, que propiciam o desenvolvimento da força, agilidade
e elasticidade do praticante, favorecendo o treinamento físico.
No Brasil, segundo Tesche
(2001), seguindo o pressuposto
do treinamento físico, a ginástica artística foi introduzida pela
colonização alemã, em 1824,
no Rio Grande do Sul, como
alternativa de lazer da população. Contudo, somente em
1888 começou a ser difundida
pelo país, principalmente em
São Paulo e no Rio de Janeiro.
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De acordo com Santos e Albuquerque (1984), a modalidade
foi difundida com várias nomenclaturas: ginástica de solo, ginástica de solo e de aparelhos,
ginástica em aparelhos, ginástica desportiva, ginástica olímpica e ginástica artística. Cabe
destacar que a alteração do
nome ginástica olímpica (oficializado pelo Conselho Nacional
de Desportos, homologado pelo
Ministério de Educação e Cultura e publicado em Diário Oficial
da União em 16 de março de
1979) para Ginástica Artística
foi sugerida por profissionais
pertencentes à Confederação
Brasileira de Ginástica (CBG),
em 1985, com os argumentos
de que assim seguiriam a nomenclatura utilizada pela maioria dos países e pela própria
Federação Internacional de Ginástica (FIG). Segundo Russell
e Kinsman (1986), a Federação
Internacional de Ginástica denominou de ginástica artística o esporte da ginástica de aparelhos.
Atualmente, a Federação Internacional de Ginástica (instituição máxima da modalidade) a
define como, “uma manifestação esportiva de caráter olímpico, que possui provas específicas para o sexo feminino e
masculino, que prima pelo tra-
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balho de força e elasticidade
em exercícios realizados em e
sem aparelhos” (FIG, 2010).

ginástica olímpica
de solo e aparelhos
ginástica de aparelhos
ginástica
1985desportiva
ginástica de aparelhos
ginástica artística
ginástica desportiva
ginástica de solo
Definição da nomenclatura oficial pela CBG
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Utilizando as palavras de Hostal
(1982), por meio da prática da
ginástica, a criança pode explorar suas habilidades corporais,
descobrindo, percebendo, sentindo corporalmente os movimentos. Isto porque, de acordo
com Leguet (1987), a ginástica
praticada na perspectiva de desenvolvimento das habilidades
da criança pode ser entendida
como um processo e um produto capaz de promover progressivamente as habilidades motoras básicas para a execução
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de qualquer movimento corporal desejado. Assim, a prática
da ginástica artística possibilita
à criança uma variabilidade em
seu repertório de movimentos,
uma vez que a prática da modalidade promove a exploração
do espaço, esforço, tempo e
fluência, a partir da realização
de exercícios utilizando equipamentos de suspensão e escaladas, que permitem o desenvolvimento da força, agilidade,
flexibilidade, coordenação, equilíbrio e controle do corpo.
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Um fator de essencial importância para a prática e realização
dos exercícios da ginástica artística é a segurança. De acordo
com Nunomura e Nista-Piccolo
(2005, p. 59) “em toda a prática de atividade física são necessários alguns cuidados e
observações básicas para a execução dos exercícios, em especial no momento de aprendizagem dos elementos técnicos”.
Por esse motivo, precavendose de eventualidades, é preciso
antecipar riscos de acidentes
e estabelecer procedimentos
adequados para evitá-los. Por
exemplo, cuidados com o ambiente, observando-se luminosidade, temperatura, limpeza,
tipo de piso, obstruções no
piso (ganchos, pregos, saliências, e outros) e equipamentos de proteção adequados ao
exercício. Quanto aos equipamentos,
faz-se
necessário checar com regularidade
as condições e a estabilidade
de cada aparelho (NUNOMURA; FERRAZ; KNIJNIK, 2008).
Como item de segurança e eficiência pedagógica, a ajuda
manual é imprescindível, especialmente, nas primeiras etapas de aprendizagem. Segundo
Gerling (1998), a ajuda manual
é a assistência direta prestada
ao praticante durante a exe-
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cução do movimento. É uma
possibilidade que dependerá
do relacionamento entre o professor e o praticante, pois tem
como vantagem a manutenção
do contato direto entre ambos,
quer seja na situação de realização do movimento ou na situação de expectativa (proteção).
De acordo com Collins (1991),
a ajuda deve ser uma possibilidade de auxiliar o aluno na
sua fase de aprendizado das
habilidades, para suprir uma
deficiência na preparação física do aluno ou pela falta de
equipamentos
apropriados.
No momento de execução da
ajuda, é preciso que se observe
a quantidade de força empregada, a direção da força e seu
ponto de aplicação, a sequência e o tempo de aplicação de
força no movimento. Isso porque a ajuda é uma possibilidade
de colaboração do exercício, e
não uma forma de acelerar esse
aprendizado (GERLING, 1998).
O progresso do aluno deve ser
gradativo, de acordo com os
limites e potencialidades de
cada um, o que significa que
o professor deverá considerar
constantemente a idade cronológica da criança, as condições
físicas, bem como suas vivências motoras, que poderão dar
suporte na aquisição dos exercícios ginásticos trabalhados.
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O resultado do exercício dependerá do seu processo de assimilação e aprendizagem. Portanto, na execução dos exercícios
da ginástica artística, os movimentos devem ser trabalhados considerando suas características básicas de postura.

POSTURAS
BÁSICAS
Como afirmam Santos e Albuquerque (1984), na ginástica as
posições são consideradas como
posturas básicas corporais:
• Estendida: quando o tronco, braços e pernas unidas
estão totalmente estendidos.
• Grupada: quando as pernas estão flexionadas com
os joelhos próximos ao tórax.
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• Carpada: quando as pernas estão estendidas e unidas com o tronco fletido
sobre elas ou vice-versa.
• Afastada: quando as pernas estão estendidas e afastadas com o tronco flexionado entre elas ou com o
tronco ereto e braços elevados.
Santos e Albuquerque (1984)
alertam que a execução dos
exercícios deve ser realizada seguindo critérios posturais, tanto
para os exercícios realizados em
solo quanto para os aparelhos.
A seguir, apresentamos uma
descrição
dos
movimentos básicos da ginástica artística, com base em Araújo
(2003), que leva em consideração a presença do professor
como auxiliar na execução.
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PARADA
DE TRÊS
APOIOS
De joelhos, apoiar as mãos no
solo e o terço anterior da cabeça no colchão formando o desenho aproximado de um triângulo. Elevar as pernas, ficando em
equilíbrio na posição vertical.
Para executar o auxílio, o ajudante deve se colocar em frente à criança, apoiando-a na região do quadril até que eleve os
membros inferiores e os mantenha em equilíbrio na vertical.

ROLAMENTO
PARA FRENTE
GRUPADO

A criança deve iniciar o movimento com o apoio das mãos
no solo na largura dos ombros
e voltadas para frente, com os
pés ligeiramente afastados e o
queixo encostado no esterno.
Fazer uma elevação do quadril,
impulsionando os membros inferiores para frente. Finalizar
o exercício com repulsão das
mãos no solo. O professor deve
cuidar para que o rolamento não
seja executado tendo apoio inicial da testa no chão e para que
o queixo não esteja demasiadamente afastado do esterno.
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ROLAMENTO
PARA FRENTE
AFASTADO

Como educativo, o professor
deve pedir para que a criança
fique sentada sobre um plano
elevado, com as pernas estendidas e afastadas. Em seguida,
elevar o quadril empurrando o
plano com as mãos colocadas
entre as pernas. Os dedos poderão estar voltados uns para
os outros ou para frente. Na sequência, proceder com as etapas iniciais do movimento como
no exercício grupado; a alteração consiste no fato do apoio
das mãos estar longe do apoio
dos pés, membros inferiores estendidos, com afastamento na
fase final do movimento. Nesse
momento, as mãos auxiliarão,
apoiando o solo entre as pernas,
realizando a repulsão dos membros inferiores. O professor precisa estar atento principalmente
para que a criança não bata as
costas no solo ou realize a abertura no início do movimento.
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ROLAMENTO PARA
TRÁS CARPADO E
AFASTADO
Consiste na flexão do tronco
sobre os membros inferiores.
Apoiar as mãos no solo na largura dos ombros, voltadas para
frente, mantendo o corpo grupado sobre si e girando o tronco em 360º. Observar que o
queixo deve permanecer junto
ao peito durante o movimento.

REVERSÃO
As mãos devem estar apoiadas
no solo na largura dos ombros,
a cabeça deverá estar levantada e o olhar dirigido para frente dos apoios. Os membros
inferiores devem ser impulsionados para cima e para frente,
realizando um forte lançamento
do membro inferior livre. Observar que os membros inferiores
só efetivarão a junção após a
passagem pela linha vertical.
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FLIC-FLAC
PARA
FRENTE
A chamada será realizada com
os pés unidos, com o apoio das
mãos, impulsão dos membros
inferiores, voo e recepção serão
idênticos à reversão. A diferença consiste na chegada, que os
membros inferiores marcarão
simultaneamente à chegada no
solo. Neste exercício, uma possibilidade de ajuda será colocar
duas pessoas na lateral. A criança realiza a primeira chamada,
ficando na posição de apoio
invertido (parada de mãos),
e ao passar para a posição de
ponte, os auxiliares farão impulso sustentando a criança na
região da cintura e escápula.
Vale lembrar que na ginástica
de solo há uma gama de exercícios que podem ser realizados
pela criança, que posteriormente poderão ser transferidos para
os aparelhos, tais como vela,
ponte, roda, rodante e outros
com maior grau de complexidade, como os exercícios dos grupos dos mortais, piruetas e flics.
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PROVAS E APARELHOS DA GINÁSTICA ARTÍSTICA
A ginástica artística, de acordo
com a Federação Internacional
de Ginástica (FIG), compõe-se
pela realização de provas femininas e masculinas. As provas
femininas são classificadas em:
exercícios de solo, salto sobre a
mesa, barras paralelas assimétricas e trave de equilíbrio. Já as
provas masculinas são: exercícios de solo, salto sobre a mesa,
argolas, cavalo com arções, paralelas simétricas e barra fixa.
As provas seguem os seguintes critérios (BROCHADO;
BROCHADO,
2005;
NUNOMURA; FERRAZ; KNIJNIK, 2008; FIG, 2010):

fase de voo para frente ou para
o lado e para trás, e os elementos ginásticos, tais como:
giros, saltos, combinações de
passos, corridas e ondas corporais. Na realização das atividades educativas, o tablado
oficial poderá ser substituído
pelos colchões, tatame ou EVA.

• Solo (prova masculina e feminina): a duração do exercício
deve ser de 70 a 90 segundos
para as provas femininas, e de
50 a 70 segundos para as provas masculinas. O acompanhamento musical (somente para
as provas femininas) pode ser
orquestrado, piano ou outro
instrumento sem canto. Ultrapassar a área de solo (12 m
x 12 m) significa tocar o solo
com qualquer parte do corpo,
fora da linha demarcatória. No
solo são apresentados exercícios acrobáticos com ou sem
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• Salto Sobre a Mesa (prova
masculina e feminina): a mesa
terá uma altura de 1,25 cm do
solo (provas femininas) e de
1,35 m (provas masculinas).
Os saltos realizados devem
apresentar repulsão de ambas
as mãos sobre o cavalo. Após
a corrida, a chegada no trampolim deve ser com os dois
pés, podendo ser da corrida de
aproximação ou de um elemento. Os saltos realizados podem
ser simples e com mortais. Saltos com e sem giros seguidos
de mortal. Entradas Tsukaharas, ou entradas Yurchenkos.
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• Barras Paralelas Assimétricas (prova feminina): a avaliação do exercício começa com a
impulsão no trampolim, ou em
colchões. O exercício é composto a partir de elementos de diferentes grupos. Como execução
dos elementos com giros sobre
o eixo longitudinal (piruetas) e
transversal (mortais), trocas de
tomadas e elementos com voo.
As barras assimétricas apresentam a distância entre elas de
130 cm a 180 cm, podendo ser
adaptadas individualmente, sendo que a barra baixa ficará a 166
cm do solo e a barra maior 246
cm do solo. Na realização dos
exercícios deve haver três trocas de barras, elementos com
valores diferentes, um elemento
com giro e uma saída de dificuldade. Deverá ocorrer alguma
execução transpondo a barra
inferior e por cima da barra superior, sendo realizadas execuções por fora e entre as barras,
com múltiplas trocas de barras.
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• Trave de Equilíbrio (prova feminina): a trave deverá ser de
madeira, forrada com espuma e
coberta com couro, com 5 m de
comprimento, 10 cm de largura,
ficando a 1,20 m do solo. A duração do exercício na trave de
equilíbrio não poder ser menor
do que 70 segundos, nem maior
do que 90 segundos. Durante
o exercício, devem ser criados
pontos altos e dinâmicos com
elementos acrobáticos e ginásticos de diferentes grupos. Deverão existir variações no ritmo
entre movimentos rápidos e
lentos, para frente, lado e para
trás, além da mudança do trabalho próximo e afastado da trave.
Tecnicamente, nos exercícios
da trave deverá constar uma série acrobática de dois ou mais
elementos com voo, uma série
ginástica de dois ou mais elementos; uma série mista (acrobático + ginástico) de dois ou
mais elementos. Realização de
um elemento por baixo da trave, um giro de 360° sobre uma
perna, um salto de grande amplitude e uma saída de dificuldade. Durante a apresentação
é exigido que a ginasta realize
trocas de níveis (altura), trocas
harmônicas entre grupos de elementos, movimentos em posição lateral, cruzada e oblíqua
ao árbitro e não se permite mais
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de dois elementos estáticos
(ex: avião, parada de mãos).
• Argolas (prova masculina):
os aros de fibra de vidro terão
18 cm de diâmetro externo,
ficando suspensos do solo a
2,60 m e com 50 cm de distância entre si. A entrada no
aparelho é estática, com a
ajuda do técnico, e o ginasta inicia sua coreografia
com os braços estendidos e o corpo totalmente
ereto. A prova consiste
em uma série de exercícios de força, equilíbrio e balanço durante as acrobacias.
São valorizados o
controle do aparelho e a dificuldade
dos elementos
da coreografia:
movimentos
de
baixo
para cima,
m o v i mentos
estáticos,
acrobacias
(altas e completas),
saltos no desmonte.
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• Cavalo com Arções (prova
masculina): coberto com couro, apresenta 1,60 m de comprimento, 35 cm de largura e
fica a uma altura de 1,60 m do
solo. As duas alças de madeira
de 12 cm de altura ficam a uma
distância de 40 a 45 cm uma da
outra. Os exercícios neste aparelho envolvem uma ou ambas
as pernas. Os movimentos que
envolvem uma única perna denominam-se tesouras, nos quais
o ginasta move uma perna de
cada vez para frente e para trás
do corpo do aparelho, apoiado
nas alças. Os movimentos que
envolvem as duas pernas unidas e simultaneamente, num
balanço circular (em sentido
horário ou anti-horário) na ponta ou se movendo pela extensão do aparelho são denominados de movimentos circulares.
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• Barras Paralelas Simétricas
(prova masculina): os dois barrotes de fibra de vidro, revestidos com madeira especial,
medem 2,50 m de comprimento e ficam dispostos a 1,80 m
do colchão, com uma distância
entre uma barra e outra de 42
cm a 52 cm, apoiados em dois
suportes de metal. Basicamente, são realizadas pelo ginasta
rotinas compostas de largadas
e balanços em movimentos giratórios, equilibrados nessas
duas barras, movimentos em
suspensão e em apoio (no qual
os braços ficam completamente estendidos com os ombros
alinhados), podendo percorrer
toda a extensão do barrote.
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• Barra Fixa (prova masculina): feita de aço polido, tendo
2,4 m de comprimento, o barrote fica suspenso a 2,60 m
de altura do colchão. Durante
a execução da prova, o atleta
deverá realizar uma rotina acrobática, executando movimentos
como mortais e saltos encarpados. O ginasta se utiliza do
auxílio de protetores palmares,
que impedem lesões nas mãos
e ajudam a manter a aderência
com o aparelho. A competição
dura entre 15 a 30 segundos,
incluindo giros para frente e
para trás, largadas e retomadas,
variações de pegadas. Durante a prova, o ginasta não pode
parar os movimentos e precisa
aumentar a velocidade nos giros antes de cada acrobacia.

APARELHOS
AUXILIARES
Por ser a Ginástica Artística
uma modalidade que sustenta sua prática na realização de
exercícios em aparelhos. Nunomura, Ferraz e Knijnik (2008)
entendem que, além dos aparelhos oficiais utilizados na realização das provas, os aparelhos auxiliares também são de
suma importância, por exemplo:
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• Trampolim de Molas: auxilia
na aprendizagem e trabalho de
propulsão.
• Mini-tramp: aparelho de propulsão para trabalho com fase
de voo.
• Trampolim acrobático: trabalha com o desenvolvimento
das capacidades coordenativas.
• Plinto: segurança; preparação física.
• Rampa: auxilia na aprendizagem das rotações nos diferentes eixos;
• Banco sueco: aprendizado
de atividades de deslocamento,
equilibrio, preparação física.
• Espaldar: preparação física,
atividades de flexibilidade, força, deslocamento.
Conhecendo, assim, o universo da Ginástica Artística e suas
possibilidades de movimento,
entendemos que essa é uma
modalidade gímnica possível
de ser tratada e desenvolvida
nos núcleos do Programa Segundo Tempo, por se tratar de
uma modalidade que contribui
para o desenvolvimento das
habilidades motoras básicas da
criança, em conjunto com o
desenvolvimento das relações
sociais, respeitando ao outro
e aos seus próprios limites.
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PLANO DE ATIVIDADE - 1

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Daiane dos Santos
Endereço: Rua Diego Hypólito, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 7 anos N. alunos: 30

Coordenadora de núcleo: Vânia de Fátima Matias de Souza
Monitora responsável: Luiza Parente

Objetivo geral
- Vivenciar elementos básicos de solo da modalidade, por meio de
atividades teórico-práticas.
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Objetivos específicos
- Compreender os aspectos históricos, técnicos e culturais presentes no contexto da ginástica artística.
- Reconhecer a importância dos exercícios de solo para o desenvolvimento das atividades nos aparelhos.
- Explorar diferentes possibilidades de execução dos exercícios de
solo, com e sem ajuda, possibilitando um progresso gradativo na
aprendizagem dos exercícios ginásticos.

Conteúdo
- Ginástica Artística: exercícios de solo: roda e rodante.

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

- O que é ginástica ar- - Vivências de eletística?
mentos corporais de
- Função dos elemen- solo: roda e rodante.
tos corporais de solo
para os exercícios nos
aparelhos.

Atitudinal:
- Valorização da participação e envolvimento de todos no processo de execução da
atividade, respeitando
as limitações e potencialidades de cada
um.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:
- Iniciar a aula explicando que a mesma será realizada na estrutura
básica da ginástica.
- Apresentar os aspectos técnicos, históricos e culturais da modalidade.
- Reconhecer, por meio de perguntas, quais os conhecimentos prévios dos alunos acerca dos elementos corporais da ginástica.
- Perguntar aos alunos as formas de execução dos exercícios de solo
da ginástica artística que reconhecem, permitindo um momento de
discussões para apresentar dúvidas e impressões sobre o que ouviram.
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2ª PARTE:
Exposição verbal: Aquecimento/Alongamento
- Andar variando a amplitude dos passos, com elevação dos joelhos,
na ½ ponta, pé inteiro, passos leves, pesados, imitando animais. Na
sequência, deslocar-se em duplas transpondo obstáculos, primeiro
arcos espalhados pelo chão, e depois o banco sueco. As crianças
deverão ultrapassar essas barreiras ora com saltos, ora utilizando-se
de apoio das mãos.
- Alongamento: alongar as partes do corpo, especialmente coluna
(posição de “gatinho”, mesa, “barquinha”, ponte), utilizar as nomenclaturas articulares corretamente.

PLANOS DE ATIVIDADES

Trabalho em grupo:
- Dividir os alunos em quatro grupos, cada grupo com um colchonete.
- Cada grupo de alunos se organiza em círculo para explorar possibilidades para transpor o colchonete que estará no chão, utilizando-se
ora do apoio para passagem dos pés, ora do apoio de mãos.
- Identificar a realização da roda e da rodante nos movimentos realizados pelas crianças.
Exposição verbal: Exercícios individuais
- Depois das vivências, solicitar aos alunos que se dividam em trios,
cada grupo com o auxílio de uma corda (pode ser inclinada também),
deverá passar por baixo, por cima, variando os apoios.
- Os trios deverão andar sobre mãos e pés em duas traves, ou no
banco sueco, ou ainda sobre uma linha imaginária, dispostas lado a
lado.
- Deslocar-se no espaldar para cima, para baixo, para os lados.
- Em duplas, estando em suspensão na barra fixa, ultrapassar um ao
outro deslocando-se com as mãos.
- Organizar um circuito em que os alunos deverão passar por obstáculos, deslocando-se em diferentes planos, direções e trajetórias;
tendo variações do apoio para o deslocamento com as mãos, pés e
quadril.
- Na sequência, explicar as posturas corporais corretas para a realização dos exercícios:
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Para a roda e rodante: braços estendidos, com as mãos em apoio no
solo, para a passagem as pernas deverão estar estendidas, na execução da roda o professor poderá auxiliar realizando a ajuda estando
apoiando com as mãos cruzadas nas costas, na região da cintura do
aluno. O mesmo deve ocorrer para a realização da rodante, com a
diferença que nesse momento o aluno irá finalizar com as pernas unidas, o que diferencia da roda (estrelinha) que finaliza com as pernas
em afastamento lateral.
- Na sequência, colocar uma corda no chão, formando um semicírculo. Iniciando em uma das extremidades, tendo um pé à frente do
outro e o ventre voltado para o centro do círculo, apoiar alternadamente mãos e depois os pés sobre a corda, passando para a outra
a ser apoiada, seguida da direita. O pé esquerdo à frente, a mão esquerda será a primeira a ser apoiada, em seguida do esquerdo. Aos
poucos, o semicírculo será aberto, até que a roda seja executada em
linha reta.
Variações: explorar possibilidades diferenciadas da execução do
movimento (roda/estrela e rodante): realizar os exercícios com apenas uma das mãos, com apoio do antebraço; de peito, sem as mãos.
Na sequência, sugerir que as crianças criem outras possibilidades
para se realizar o mesmo movimento, em duplas e trios.
- Após a elaboração da atividade, por parte dos alunos, solicitar que
os grupos iniciais se reúnam novamente e criem uma possibilidade
de transpor dois arcos que se encontram no chão, com o apoio das
mãos podendo estar com as pernas tanto afastadas, quanto unidas
e estendidas, durante a execução do movimento. Em seguida, os
demais alunos deverão apresentar as estratégias que usaram para resolver o problema para os colegas, vivenciando outras possibilidades
que surgiram em outros grupos.
3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:
- Após as vivências de todas as atividades elaboradas pelos grupos,
passa-se a um momento de identificação das dificuldades e facilidades encontradas na vivência, organização e desenvolvimento das
atividades vivenciadas para a realização da roda e rodante.
- Solicitar aos alunos que registrem em papel suas atividades para
que possam fazer “memória” de suas construções e num outro momento possam ser reutilizadas.
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Recursos
- Colchonetes, cordas, arcos, banco sueco, papel sulfite, lápis de
desenho.

Avaliação
- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados
ao grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a
do grupo na realização dos diferentes elementos corporais.

PLANOS DE ATIVIDADES

Fontes para aprofundamentos
Oliveira et al. (2009), Nunomura e Tsukamoto (2009) e Brochado e
Brochado (2005).

Coordenadora de Núcleo

Visto

Vânia Souza

Monitora responsável

Visto

Luiza Parente
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Refletindo Sobre o Plano
de Atividades do Programa
Segundo Tempo
Importância do conteúdo no
cotidiano
A ginástica artística é uma modalidade gímnica que possibilita o desenvolvimento dos padrões básicos de movimento.
É uma modalidade que encanta por ser praticada tanto por
meninos quanto por meninas,
em rotinas que destacam o trabalho de força, a flexibilidade,
equilíbrio, a coragem, enfim as
destrezas básicas do homem.
O trabalho com aparelhos fixos
específicos da modalidade permite o aprimoramento do controle corporal e das noções de
espaço, tempo e ritmo do praticante para a execução do exercício, destacando em sua fase
de iniciação, no momento de
aprendizado, a necessidade do
trabalho em grupo, do apoio, e
participação do outro. A ginástica artística nessa perspectiva é
uma modalidade que auxilia no
desenvolvimento das capacidades e habilidades da criança,
quer sejam elas de ordem locomotoras, manipulativas ou estabilizadoras. Tais habilidades
serão importantes em todas as
fases da vida futura da criança.
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Justificativa para escolha das
Práticas, Metodologias e Procedimentos

As
estratégias,
metodologias e práticas que envolvem
a exposição verbal, o diálogo, a apresentação de vídeo
e a discussão permitem que
os alunos passem por processo de conhecimento, observação, identificação e criação.
Com o trabalho de auxílio, tornase possível desenvolver as relações de cooperação e respeito
entre as crianças levando-as a
descobrir, experimentar, criar,
relacionar e concluir novas
possibilidades de movimentos.
Dimensão Conceitual dos
Conteúdos
Nesse processo, o indivíduo
deve saber reconhecer e identificar. Os conteúdos podem
ser abordados utilizando fatos,
conceitos e princípios. Na ginástica artística, trouxemos as
principais características, seus
aspectos histórico-culturais e
técnicos, para o reconhecimento
e entendimento da modalidade.
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PLANOS DE ATIVIDADES

Dimensão Procedimental dos
Conteúdos

Essa dimensão deve ser atendida perante a consecução de
uma meta, ou seja, o que eu
devo saber fazer em sua forma
prática e reflexiva de como realizá-la. Espera-se, pois, que os
alunos consigam realizar movimentos de solo, que são requisitos tanto para a realização
dos movimentos realizados no
aparelho “solo”, quanto para
realizar movimentos nos demais aparelhos da modalidade.

Avaliação
A opção pela avaliação no decorrer do plano orienta uma dimensão do trabalho que rompa
com a exclusividade da racionalidade técnica durante a realização dos movimentos, para que
o aluno possa interagir criando
e organizando os conhecimentos sejam eles no campo social,
afetivo, cognitivo ou motor.

Dimensão Atitudinal dos Conteúdos
A vivência do conteúdo deve
permitir que o aluno identifique
as diferenças existentes no
grupo de alunos, despertando
as ações e atitudes comportamentais de respeito às individualidades e limites de cada
sujeito participante do grupo,
oportunizando situações de
respeito e colaboração durante
a realização dos exercícios educativos, bem como ressaltando
a importância do valor do outro para a efetivação do grupo.
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PLANO DE ATIVIDADE - 2

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Daiane dos Santos
Endereço: Rua Dyego Hipólito, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 7 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de núcleo: Vânia de Fátima Matias de Souza
Monitora responsável: Luiza Parente

Objetivo geral
- ��������������������������������������������������������������
Vivenciar as possibilidades de execução de elementos da ginástica de solo.

Objetivos específicos
- Compreender os aspectos técnicos necessários para a realização
de exercícios de solo da ginástica artística.
- Reconhecer a importância do trabalho em grupo durante a fase de
aprendizado do movimento.
- Explorar diferentes possibilidades de execução dos exercícios
de solo, possibilitando a criação de nova gestualidade, a partir da
compreensão da postura correta do movimento.

Conteúdo
- Ginástica Artísitica: exercícios de solo: kippe de cabeça e kippe
de nuca.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- O que são os “kippes” nos exercícios
da ginástica artística?
- A função da realização dos exercícios
com “kippes” no solo
e nos aparelhos.

- Vivências de elementos corporais de
solo: “kippe” de cabeça, de nuca e reversão.

- Entendimento da importância da técnica
para a segurança dos
executantes.

Práticas, metodologias e procedimentos

PLANOS DE ATIVIDADES

1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:
- Iniciar a aula explicando que será baseada na estrutura básica dos
exercícios de solo utilizados na ginástica artística.
- Apresentar os aspectos técnicos dos exercícios de solo.
Identificar, por meio de perguntas, quais os conhecimentos prévios
dos alunos acerca dos elementos corporais da ginástica.
2ª PARTE:
Exposição verbal: aquecimento / alongamento
- Pega-pega, deslocando-se sem utilizar os pés.
- Alongamento: alongar as partes do corpo, utilizar as nomenclaturas
articulares corretamente.
Trabalho em grupo e Exposição verbal:
- Dividir os alunos em duplas, realizar o movimento da parada de
mãos com auxílio (movimento explorado na aula de ginástica acrobática).
- Trabalhar com movimentos em duplas, alternados, nos quais os
alunos deverão apoiar nas costas do colega, na sequencia na parede.
- Identificar a realização do gesto técnico do “kippe” e da reversão
nos exercícios realizados pelas crianças.
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Exposição verbal: Exercícios individuais
Para a realização do “Kippe” de cabeça:
- Partindo da posição agachada, apoiar mãos e cabeça à frente, alinhadas, e estender as pernas projetando o quadril para frente, de
forma que ele ultrapasse a linha de apoio da cabeça. As pernas não
devem passar da horizontal. Um colega deverá auxiliar, segurando no
quadril do colega.
- Na sequência, realizar o mesmo exercício, mas agora projetar o
quadril para frente, levar as pernas para cima e para frente, estendendo o quadril, até que os pés cheguem ao solo.
- Realizar o mesmo movimento, como descrito no anterior, mas agora
o aluno o deverá cair realizando o desenho da ponte com as pernas.
Para a realização do “Kippe” de nuca:
- Com apoio dorsal carpado, estender o quadril, mantendo-o elevado,
e levar os pés ao solo, a posição de meia ponte. Um ou dois colegas
auxiliam no controle do movimento, apoiando nas costas e coxas.
- Do apoio dorsal carpado, abrir o ângulo do quadril, por meio de uma
extensão explosiva e controlada, de forma a desprender o dorso do
solo, repetidas vezes. Esse exercício requer várias tentativas para
conseguir o devido controle.
- Do apoio dorsal carpado, dando as mãos a dois auxiliares colocados
ao lado e ligeiramente à frente do executante, executar o “kippe” na
posição de PE.
- Após a elaboração da atividade por parte dos alunos, solicitar que
os grupos iniciais se reúnam novamente e criem possibilidades e variações para realizarem os movimentos que foram trabalhados. Em
seguida, os demais alunos deverão apresentar as estratégias que
usaram para resolver o problema para os colegas, vivenciando outras
possibilidades que surgiram em outros grupos.

gin_artistica.indd 25

02/12/11 16:13

198
3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:
- Após as vivências de todas as atividades elaboradas pelos grupos
passa-se a um momento de identificação das dificuldades e facilidades encontradas na vivência, organização e desenvolvimento das
atividades vivenciadas para a realização dos movimentos.

Recursos
- Colchonetes

PLANOS DE ATIVIDADES

Avaliação
- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados
ao grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a
do grupo na realização dos diferentes elementos corporais.

Fontes para aprofundamentos
Oliveira et al. (2009), Nunomura e Tsukamoto (2009) e Brochado e
Brochado (2005).

Coordenadora de Núcleo

Visto

Vânia Souza

Monitora responsável

Visto

Luiza Parente
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PLANO DE ATIVIDADE - 3

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Daiane dos Santos
Endereço: Rua Diego Hypólito, s/n
Horário:

Dia:
Turma: Mista

Idade: a partir de 7 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de núcleo: Vânia de Fátima Matias de Souza
Monitora responsável: Luiza Parente

Objetivo geral
- Vivenciar exercícios de solo que apresentam fase de voo.

Objetivos específicos
- Compreender a sequência pedagógica para a execução dos elementos corporais.
- Identificar as dificuldades e as possibilidades de executar o movimento de forma segura.
- Realizar diferentes exercícios, variando as possibilidades posturais de execução dos exercícios.

Conteúdo
- Ginástica artística: Flic-flac e mortal para frente.
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PLANOS DE ATIVIDADES

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- O que são os exercícios de flic flac e mortal para frente?
- Quais as formas técnicas de realização
dos movimentos?

- Vivências dos elementos de dificuldade básicos de solo:
flic flac e mortal para
frente.

- Entendimento da importância de se realizar movimentos complexos, seguindo uma
orientação específica,
visualizando a importância de se realizar
exercícios com ajuda
para que haja maior
segurança na execução final do exercício.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:
- Iniciar a aula explicando os exercícios educativos para a realização
dos movimentos da ginástica artística.
- Abordar os aspectos técnicos dos exercícios.
- Apresentar as formas de ajuda durante a execução do movimento.
- Perguntar aos alunos quais as possibilidades de realizar os exercícios com variações a partir do conhecimento individual e das experiências de cada um do grupo, permitindo um momento de discussões
para apresentar dúvidas e impressões sobre o que ouviram.
Ilustração:
- Após essa breve conversa, apresentar um vídeo de uma série de
ginástica artística masculina e uma feminina de solo e solicitar que
eles identifiquem as diferenças na realização dos movimentos e suas
especificidades, bem como a importância da participação e dedicação durante o processo de aprendizagem, para o êxito na execução
do exercício.
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2ª PARTE:
Exposição verbal e Trabalho em grupo: aquecimento/alongamento:
- Todos de mãos unidas, em círculo, de costas, da posição deitada,
sentada, agachada, levantar sem soltar as mãos. Na sequência, realizar um jogo de “estafeta”, no qual as crianças deverão estar em
duplas em movimento de carrinho de mãos.
- Realizar movimentos de alongamentos de todas as partes do corpo.
Prestar atenção na posição corporal.
Exposição verbal e Trabalho em grupo:
Educativos para o flic flac:
- Em duplas, de costas um para outro, um aluno segura nos punhos
do outro, sendo que um flexiona as pernas, deixando-as ligeiramente afastadas, até encaixar o quadril um pouco abaixo do quadril do
colega, e o eleva sobre as costas, flexionando o tronco para frente
e estendendo as pernas. Continua flexionando o tronco, até que o
colega coloque as mãos nos solo. O professor protege e auxilia.
- Em trios, um executa e dois protegem e auxiliam (com base nas instruções e demonstração do professor, e sob a supervisão do mesmo).
Os auxiliares, colocados ligeiramente atrás do executante, seguramse pelos punhos. Partindo da posição de pé, com braços elevados,
estendidos e paralelos, o executante se inclina para trás olhando para
as mãos, mantendo o corpo tenso e estendido, até cair sobre os braços dos auxiliares. Esses devem apoiar o executante com os braços
nas coxas, logo abaixo do quadril e na região escapular, elevando-o
do solo e colocando-o em posição de parada de mãos, ainda com o
corpo totalmente tenso e estendido. Continuação para trás até que
o executante passe para a posição da parada de mãos, para então
flexionar o quadril e trazer os pés para o chão. Finalmente, o executante eleva o tronco e braços.
- Partindo da posição sentado sobre um plinto, um pouco para fora
da posição de apoio, braços elevados, estendidos e paralelos. Dois
ajudantes auxiliam com uma das mãos sobre a coxa. Lentamente, o
executante inclina o tronco para trás, olhando para as mãos até que
elas cheguem ao solo. Os ajudantes podem auxiliar na descida.
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Educativos para o mortal grupado:
- Da posição deitada, alongada, grupar assumindo a posição de rolamento para trás (usada na aula de ginástica acrobática), sem deitar a
cabeça e as pernas no solo.
- Partindo da posição de cócoras sobre um plinto, apoiar as mãos,
dorso e nuca na extremidade e rolar grupado, fazendo pequena abertura para aterrissar de pé no colchão. Dois colegas auxiliam, segurando no braço, próximo ao ombro do executante.
- Executar um rolamento grupado sobre um plano elevado.
- Partindo da posição em pé, sobre um plano inclinado realizar um
rolamento para frente sem o apoio das mãos.

PLANOS DE ATIVIDADES

Trabalho em grupo:
- Depois das vivências solicitar aos alunos que elaborem uma atividade que envolva os exercícios trabalhados na aula, todos deverão
participar na função de executante e auxiliar.
- Após a elaboração da atividade por parte dos alunos, solicitar que
expliquem e demonstrem a atividade elaborada. Em seguida, os demais alunos experimentam as atividades elaboradas pelos grupos.
3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:
- Após as vivências de todas as atividades, passa-se a um momento
de identificação das dificuldades encontradas, identificando também
se houve facilidade nos exercícios.
- Solicitar aos alunos que escrevam em um papel as atividades realizadas para que possam, num outro momento, serem reutilizadas.

Recursos
- Colchonetes, arco; corda; caixas de plinto.

Avaliação
- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados
ao grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a
do grupo na realização dos exercícios.
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Fontes para aprofundamentos
Oliveira et al. (2009), Nunomura e Tsukamoto (2009) e Brochado e
Brochado (2005).

Coordenadora de Núcleo

Visto

Vânia Souza

Monitora responsável

Visto

Luiza Parente
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PLANO DE ATIVIDADE - 4

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Daiane dos Santos
Endereço: Rua Diego Hypólito, s/n
Horário:

Dia:
Turma: Mista

Idade: a partir de 7 anos

N. alunos: 30

PLANOS DE ATIVIDADES

Coordenadora de núcleo: Vânia de Fátima Matias de Souza
Monitor responsável: Luiza Parente

Objetivo geral
- Elaborar vivências de salto sobre o plinto longitudinal por meio de
atividades práticas educativas.

Objetivos específicos
- Compreender como se realizam os movimentos e posturas corporais para a passagem sobre as caixas de plinto, identificando os
aspectos técnicos necessários para sua realização.
- Identificar diferentes possibilidades de entradas nas caixas de
plinto.
- Vivenciar diferentes possibilidades de posição corporal para realizar exercícios no aparelho plinto, sendo este um educativo para a
mesa de saltos.

Conteúdo
- Saltos sobre o plinto: salto grupado (educativo para a mesa de
saltos).
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- Conhecimento dos
aparelhos da ginástica
artística utilizados por
meninos e por meninas.
- Conhecimento dos
aspectos técnicos necessários para trabalhar com saltos sobre
a mesa.

- Vivências de possibilidades corporais,
explorando posturas
diferenciadas
para
transpor o aparelho.

- Entendimento da
importância do papel
desempenhado pelos
auxiliares durante a
realização do exercício.
- Entendimento da necessidade de se realizar exercícios em uma
sequência.
Entender a importância da técnica para a
segurança dos executantes.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:
- Iniciar a aula explicando que será baseada em exercícios educativos
para a realização do salto sobre a mesa.
- Abordar os aspectos técnicos do aparelho, apresentando possibilidades de variação de acordo com os limites e potencialidades de
cada aluno.
- Apresentar a importância do trabalho responsável em grupo para a
segurança dos companheiros.
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2ª PARTE:
Trabalho em grupo: aquecimento / alongamento:

PLANOS DE ATIVIDADES

- Pegador gancho: em duplas de braços dados, o braço livre deve
ficar apoiado na cintura. Quando o pegador enganchar seu braço
no braço de uma das duplas, o companheiro dessa dupla se torna o
pegador.
- Em duplas, um aluno agacha no solo, e o outro irá, após alguns
passos de corrida, tentar saltar por sobre suas costas, apoiando as
mãos nas costas do colega, e passando as pernas afastadas e estendidas pelas laterais do colega, unindo a seguir para aterrissar de
pé (“pula sela”). O aluno que estiver agachado poderá aumentar a
altura de suas costas na medida em que o colega for solicitando. As
posições se invertem após algumas repetições, para que ambos os
alunos realizem a atividade
- Alongamento: alongar todas as partes do corpo. Prestar atenção na
posição corporal.
Exposição verbal: exercícios individuais
- Realizar o salto de lebre. Deve-se procurar realizar uma ampla fase
de voo antes do apoio das mãos.
- Utilizando dois bancos suecos, paralelos, tendo cordas como obstáculos, entre os mesmos. Executar o salto de lebre, ultrapassando
com pequeno voo os obstáculos, apoiando as mãos à frente dos
mesmos sobre o banco.
- Colocar as caixas de plinto na longitudinal, e realizar o salto de
lebre.
- Partindo do plinto:
- Auxílio: auxiliar na passagem grupada, ficando ao lado do plinto.
Apoia-se uma das mãos no abdome, e segura com a outra o braço
do executante e acompanha todo o movimento.
- Saltar o plinto procurando apoiar as mãos na extremidade mais
distante do plinto, apoiar os pés em posição grupada, sobre o plinto
e saltar, estendendo o corpo e elevando os braços para aterrissar no
colchão. Auxílio: deve-se colocar na lateral para ajudar se necessário.
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3ª PARTE:
Exposição verbal - roda final:
- Após as vivências de todas as atividades, passa-se a um momento
de identificação das dificuldades encontradas e a facilidade na realização dos exercícios.
- Solicitar aos alunos que escrevam em um papel as atividades realizadas para que possam, num outro momento, serem reutilizadas.

Recursos
- Colchões, plinto, banco sueco, cordas, papel sulfite, lápis de desenho.

Avaliação
- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados
ao grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a
do companheiro na realização dos exercícios; apontar as dificuldades encontradas no momento do auxílio.

Fontes para aprofundamentos
Oliveira et al. (2009), Nunomura e Tsukamoto (2009) e Brochado e
Brochado (2005).

Coordenadora de Núcleo

Visto

Vânia Souza

Monitora responsável

Visto

Luiza Parente
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É fato que a capoeira, sem
sombra de dúvidas, é um elemento da cultura corporal brasileira. De arte marginal a patrimônio cultural, expressa em
seu universo e em sua prática,
registros da história e formação
cultural e social do nosso país.
Sua característica multifacetada, manifestando-se como luta,
dança, jogo, esporte, lazer, justifica e legitima o potencial pedagógico que a modalidade oferece em seu ensino e prática.
Este texto advém da vivência
prática e teórica na modalidade,
como praticante, estudioso e/ou
professor em diversos níveis de
ensino. Contempla aspectos históricos da capoeira, aspectos de
seu desenvolvimento e de sua
institucionalização. Contempla,
ainda, aspectos do desenvolvimento do jogo, seus códigos e
fundamentos, que a justificam
como conteúdo a ser desenvol-
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vido em Programas esportivos
sociais como o Segundo Tempo.
Enfim, o presente texto apresenta planos de atividades comentados e diversas estratégias
metodológicas, que destacam
e clarificam
as dimensões
conceituais,
procedimentais
e atitudinais desta manifestação esportiva-cultural genuinamente brasileira, a capoeira.
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Ainda nos dias de hoje, há controvérsias quanto à origem da capoeira. Várias são as hipóteses
provenientes de estudos, porém
duas delas - consideradas as
mais relevantes - são motivos de
confronto entre pesquisadores
e interessados na modalidade.
De acordo com a primeira hipótese, que defende a origem
africana da expressão, estudiosos pressupõem que os povos
africanos quando foram escravizados e trazidos ao Brasil, já
trouxeram a capoeira como um
de seus costumes culturais.
Nesse pressuposto, Oliveira
(1989), conhecido no meio capoeirístico como Mestre Bola
Sete, em seu livro “A Capoeira
Angola na Bahia” afirma que os
mestres baianos mais antigos
reconhecem que a prática da
capoeira foi incorporada no Brasil por descendentes africanos.
A segunda hipótese, mais acei-
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ta pelos estudiosos, é de que
a capoeira foi criada em terras
brasileiras pelos escravos africanos na época da colonização
portuguesa no Brasil. Segundo
Mello (1996, p. 31) “a hipótese de a capoeira ter surgido no
Brasil firma-se no fato de não
existir nenhuma manifestação
que se assemelhe à capoeira no
continente africano e em outros
países que também receberam
escravos deste continente, inclusive das mesmas regiões”.
Concordando com esta teoria,
encontramos em Rego (1968,
p. 9), a seguinte afirmação:
Tudo nos leva a crer que a capoeira seja uma invenção dos africanos
no Brasil, desenvolvida por seus descendentes afro-brasileiros, tendo em
vista uma série de fatores colhidos
em documentos escritos e sobretudo no convívio e diálogos constantes com os capoeiristas atuais e
antigos que ainda vivem na Bahia.
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Conclui-se que, apesar de vários
estudiosos defenderem a tese
da capoeira ter sido trazida pelos africanos, a mais aceita é a
de que a mesma surgiu no Brasil pelos escravos africanos em
virtude da necessidade de libertação da raça negra escravizada
pelo poder dominante no país.
Nessa linha de estudo, os pesquisadores afirmam ainda existir
dúvidas quanto à região ou regiões nas quais a expressão teria
surgido, bem como em que espaços teriam se desenvolvido,
por exemplo, senzalas, cidades,
dentre outros. Alguns estudos
têm apontado que a expressão
teria surgido em diversas regiões e não em uma única localidade, mas em cada uma delas
com características diferentes
e, provavelmente, tenha adquirido sua gênese no meio urbano.
Portanto, é fato que, em relação
à historicidade da capoeira, ainda há um número significativo
de dúvidas, mas pesquisadores
de diversas áreas têm dedicado seus estudos com o devido
rigor científico procurando minimizar as ambiguidades ainda
existentes em relação ao tema.
Nascida na época da colonização brasileira como luta de
libertação dos escravos, sua
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prática sobreviveu nas ruas e
praças, foi perseguida e considerada como crime no Código
Penal de 1890. No plano de
resistência ideológica, agrediu
por muitos anos os códigos das
culturas dominantes. A partir
de 1930, a modalidade estabeleceu os primeiros contatos
com as instituições escolares
e com metodologias de ensino
em sua prática, favorecendo
a abertura de espaços que até
então aboliam o ensino de uma
prática essencialmente popular.
Institucionalizada em 1972
como modalidade desportiva pelo Conselho Nacional de
Desportos (CND), encontra-se
presente atualmente em mais
de 130 países de maneira formal. Seu ensino e prática atingem diversas idades e classes
sociais, bem como diferentes
níveis institucionais no Brasil
e exterior, tais como: escolas de educação infantil, escolas do Ensino Fundamental e
Médio, universidades, clubes,
academias, projetos esportivosociais, projetos sociais, escolas com atendimento às populações especiais, projetos de
terceira idade, dentre outros.
Vale ressaltar que a capoeira,
enquanto elemento esportivo
da cultura corporal brasileira,
pertencente ao vasto e rico le-
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1930
HISTÓRICO

Institucionalizada como
modalidade desportiva

gado desta geração, se expressando na forma de arte, luta e
esporte. É oriunda de movimentos comunitários e de lutas de
classes, constituindo-se assim,
como instrumento libertário
de educação, permeado pelo
forte espírito de brasilidade indispensável ao despertar do
exercício crítico de cidadania.
Desse modo, a capoeira, pode
ser contemplada nos núcleos
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do Programa Segundo Tempo
por meio de múltiplos enfoques1
que a sua prática possibilita,
tais como: luta, dança e arte,
folclore, esporte, educação, lazer e jogo. Contudo, os responsáveis pelo seu ensino nunca
devem se distanciar dos objetivos e pressupostos filosóficos
do Programa Segundo Tempo.

1
Para melhor aprofundamento teórico sobre o assunto, verificar a
monografia de especialização do
autor intitulada “Estruturação da capoeira como conteúdo da Educação Física Escolar” – UEM/1999.

02/12/11 16:09

217
“REGRAS” DA
CAPOEIRA

Ao contrário de outras lutas e
manifestações marciais, a capoeira não exige um espaço
específico para a sua prática e
ensino. Este aspecto facilita a
sua inserção em diversos núcleos do Programa Segundo Tempo, tendo em vista que pode
ser ensinada em pátios ou em
espaços com diversos tipos de
piso. O importante é que seja
um espaço que ofereça condições de higiene e segurança às
crianças e jovens praticantes,
promovendo assim, um ambiente agradável e seguro para
o desenvolvimento das aulas.
Se em sua gênese a capoeira foi
utilizada como luta de resistência, sobrevivência e seus golpes
e movimentos de ataque e defesa caracterizados como violentos, hoje em dia, seus objetivos apresentam-se diferentes.
O jogo, propriamente dito, apresenta em sua essência códigos
próprios que têm como objetivo
principal derrubar os jogadores
“adversários” ou ainda demonstrar a superioridade por meio
dos diversos movimentos e fun-
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damentos da modalidade, dentre eles, os fundamentos técnicos, ritualísticos e musicais. No
entanto, a ênfase do jogo deve
sempre estar no respeito à integridade física dos jogadores.
É fato que o ensino da capoeira em um programa como o
Segundo Tempo não pode estar resumido às questões unicamente motoras e de performance dos alunos. Os objetivos
podem e devem ser outros, principalmente os que se referem à
superação das dificuldades cotidianas, com base em fatores
como colaboração na promoção
da cidadania, entendimento das
diferenças e semelhanças entre
as diversas pessoas, combate
aos preconceitos, e sociabilização pelo ensino da expressão de forma contextualizada.
Em resumo, os objetivos atuais
da capoeira devem ser visualizados de forma
ampliada, muito
além
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do desempenho motor, colaborando principalmente na liberdade de expressão e formação identitária dos alunos.
Entendemos que algumas “regras” são imprescindíveis para
a realização do jogo da capoeira nos núcleos do Programa
Segundo Tempo e que devem
ser reforçadas pelos responsáveis do seu ensino, são elas:

Acompanhamento
musical
Composto pelos instrumentos
da capoeira (berimbau, pandeiro, atabaque), mas, podendo
ser substituídos (ação rotineira
na realidade do ensino da capoeira) nas aulas dos núcleos por
CDs específicos da modalidade
e que podem ser encontrados
para venda em lojas e bancas
de revistas, facilitando a prática pedagógica do professor que
não é praticante da capoeira.

Cumprimento
obrigatório entre
os jogadores
Os jogadores cumprimentam-se
geralmente no início e no término do jogo. O cumprimento demonstra respeito ao oponente,
ao professor e à modalidade.
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Regra básica
(sugerida como
inviolável)
Somente as mãos, os pés e a cabeça apoiam-se no chão, sendo
proibido acertar ou até mesmo
demonstrar que poderia acertar
o oponente quando este estiver
agachado ou em movimento
de defesa no chão. O respeito
ao próximo e à integridade física do oponente deve ser sempre reforçado pelo professor.

Respeito aos
fundamentos
ritualísticos
O professor deve enfatizar o
respeito aos rituais e formas de
jogo da capoeira, entre eles, o
respeito ao berimbau, aos velhos mestres, dentre outros.
Poderíamos aqui elencar diversas outras regras ou sugestões
de regras para o ensino da modalidade pelos professores, mas
o importante é destacarmos que
a estrutura e o desenvolvimento
da modalidade devem respeitar
os objetivos e a realidade dos
núcleos em que a capoeira será
ensinada, sem, entretanto, desrespeitar as características e regras próprias da capoeira como
elemento cultural brasileiro.
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Objetivando facilitar a compreensão da estrutura da capoeira e sua aplicação pedagógica,
baseados em Falcão (1996),
estruturamos os tópicos da expressão em “fundamentos”,
entendendo estes como os elementos da base da modalidade que a alicerçam e a sustentam no seu desenvolvimento.
A seguir, apresentamos alguns
elementos básicos que podem
ser contemplados no desenvolvimento das ações nos núcleos pelos professores no ensino
da capoeira aos beneficiados.
Fundamentos Histórico-Sociais
Elementos relacionados à história e ao desenvolvimento
da capoeira, sua origem e relação com a colonização portuguesa do Brasil; a capoeira
como luta de libertação dos
escravos contra o regime de
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opressão escravocrata; principais personagens da história
da escravidão e da capoeira:
Zumbi dos Palmares, Mestre
Bimba, Mestre Pastinha, dentre outros; estilos de capoeira.
Fundamentos Técnicos
Elementos técnicos que permitem o desenvolvimento do jogo
da capoeira; movimentos básicos (ginga, bases da ginga); defensivos (cocorinha, esquivas,
negativa, role, dentre outros);
ofensivos giratórios (meia lua
de frente, queixada, armada,
meia lua de compasso, parafuso, dentre outros); ofensivos diretos (ponteira, martelo, chapa,
bênção, coice, dentre outros);
desequilibrantes (rasteira, passa
pé, vingativa, tesouras, banda,
dentre outros); e acrobáticos
(aú simples, aú com uma mão,
aú sem mãos, aú agulha, ma-
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caco, queda de rim, bananeirinha, ponte, parada de mão/bananeira, parada de cabeça/três
apoios, dentre outros). Obs:
no jogo, propriamente dito, alguns movimentos podem expressar mais de uma utilidade,
como por exemplo, o aú, que
em determinados momentos do
jogo pode ser utilizado como
um movimento defensivo ou
até mesmo ofensivo em vez de
acrobático. Em tempo: o nome
do movimento é “aú” mesmo!
Fundamentos Musicais
Elementos relacionados aos
diversos tipos de cânticos
da capoeira como as ladainhas, quadras e corridos.
Fundamentos Instrumentais
Elementos relacionados aos
principais instrumentos como
berimbau, pandeiro e atabaque; histórico dos instrumentos, maneiras de tocar,
construção de instrumentos
com materiais alternativos.
Fundamentos Ritualísticos
Elementos relacionados aos
códigos da capoeira e ao desenvolvimento do jogo propria-
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mente dito; roda de capoeira, seus fundamentos, regras
e linguagens como: entrar na
roda/início do jogo, cumprimentos, respeito aos instrumentos, cânticos específicos, etc.
Salientamos mais vez que a
organização apresentada facilita a compreensão e utilização
dos tópicos de forma pedagógica. O ensino e a aprendizagem
da capoeira devem contemplar
todos os elementos que envolvem sua estrutura, de forma
contextualizada e promovendo,
assim, o diálogo e reflexão dos
seus diversos aspectos com o
cotidiano do núcleo e dos beneficiados. Mas como estes elementos poderiam ser contemplados na prática das aulas do
programa propriamente ditas?
Na prática concreta do desenvolvimento das aulas, pelos
múltiplos enfoques que a capoeira apresenta e que o professor deverá ressaltar, o aluno, às
vezes, gostará mais de brincar
com a capoeira, de maneira despretensiosa e lúdica, ou então
se interessará mais pelos aspectos históricos e folclóricos.
Encontraremos também aquela
criança ou jovem que se identificará mais com os elementos
musicais e instrumentais que
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a modalidade oferece, em que
o professor possibilita, em sua
prática pedagógica, que os alunos criem suas cantigas e até
mesmo se interessem em construir o seu próprio instrumento,
estimulando a criatividade e a
sensibilidade artística. Encontraremos
aqueles
alunos
que se identificarão mais com o
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de, em suas dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais como: historicidade, pleno
exercício da cidadania, cooperação e participação social,
disciplina, autoestima, autoconfiança, postura não- preconceituosa, entendimento do cotidiano, criatividade, a formação
do esquema corporal, a aquisição de coordenação motora,
equilíbrio, orientação espaçotemporal, ritmo, dentre outros.

aspecto
esportivo
da capoeira, que ainda
é meio tímido e não muito organizado, mas que tem presença no universo da modalidade.
O importante é o responsável
pelo ensino expressar em sua
prática pedagógica o entendimento de que na roda de capoeira há lugar para todos, ou seja,
para o jogador, o dançarino, o
músico, o atleta, o lutador etc.
Souza (2002) destaca que sua
prática como atividade formativa e informativa possibilita o
desenvolvimento dos conteúdos elencados anteriormente
nos fundamentos da modalida-
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Um dos pontos que fundamenta
a capoeira como um conteúdo
a ser desenvolvido nos núcleos
do Programa Segundo Tempo e
que possibilita ser desenvolvido nas práticas pedagógicas é
a sua historicidade. A capoeira
encerra em seus movimentos a
luta da emancipação do negro
no Brasil escravocrata. Em seu
conjunto de gestos, a capoeira
expressa, de forma explícita, a
“voz” do oprimido na sua relação com o opressor (SOARES
et al., 1992). Sua origem é
bastante diferente das diversas
modalidades consolidadas no
contexto educacional brasileiro.
Neste momento, não temos
a pretensão de nos aprofundarmos teoricamente sobre as
origens da capoeira, porém,
entendemos a importância de
elencarmos alguns aspectos importantes relacionados ao seu
histórico e desenvolvimento.
Souza e Oliveira (2001) destacam alguns aspectos que justificam a inclusão e sistematização da capoeira como um dos
conteúdos da Educação Física
Escolar e que, em nosso entendimento, justificam-na como
conteúdo a ser oferecido nos
núcleos do Programa Segundo
Tempo, pela própria aproximação histórica e cotidiana com os
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objetivos do programa e com o
público-alvo atendido. São eles:
a capoeira é de origem afro-brasileira, é oriunda de movimentos
comunitários e lutas de classes,
transgrediu por muitos anos
os códigos das culturas dominantes e é rica em conteúdos
significativos histórico-sociais.
Salientamos que alguns elementos históricos (senão todos) podem e devem ser desenvolvidos nas aulas práticas,
principalmente em jogos e
atividades recreativas adaptadas à capoeira que transmitam elementos relacionados à
historicidade da modalidade.
A capoeira, ao ser ensinada na
perspectiva das práticas pedagógicas que aqui propomos,
apresenta em seu universo outros aspectos que coadunam
diretamente com os objetivos
e pressupostos do programa,
como colaborar na promoção
da cidadania dos beneficiados
e na formação de uma postura
não-preconceituosa dos alunos.
É neste sentido que entendemos que o núcleo do Programa
Segundo Tempo pode e deve
potencializar aos beneficiados
situações de ensino que tenham
elementos da cultura brasileira,
como a capoeira. Esta, nascida no universo da escravidão,
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Cultura
Brasileira
repleta de significações socioculturais diferentes das classes
dominantes, possui um vasto
patrimônio cultural que deve ser
conhecido, valorizado e desfrutado pelos beneficiados do Programa Segundo Tempo, destacando-se ainda que a capoeira
é considerada, desde 2008, um
patrimônio imaterial cultural brasileiro. São aspectos que contribuem para a adoção de uma postura não-preconceituosa diante
das manifestações e expressões
dos diferentes grupos étnicos e
sociais e das pessoas que deles
fazem parte (BRASIL, 1997).
Na prática concreta das aulas,
como poderíamos desenvol-
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ver todos esses aspectos da
modalidade? Ou seja, como intervir nas aulas da modalidade
com os beneficiados do núcleo,
aspectos relacionados à historicidade, cidadania, postura
não-preconceituosa? Diversas
estratégias poderiam ser utilizadas nas dimensões conceitual, atitudinal e procedimental dos conteúdos, tais como:
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Estimular os alunos a pesquisarem sobre o histórico da capoeira, sua relação com a escravidão, elementos da colonização
portuguesa no Brasil, os mestres conhecidos na modalidade,
os espaços que têm sua prática, sua organização, seu valor
como luta de libertação, seu
valor como instrumento contra a opressão, seu valor como
profissão para muitos no Brasil
e exterior, dentre outros. O importante é que o professor estimule os recortes históricos e os
relacione com os aspectos culturais desportivos e cotidianos
dos beneficiados, salientando a
modalidade como uma expressão corporal brasileira e instrumento de inclusão social.
Promover a elaboração de cartazes sobre os temas pesquisados
(históricos, preconceito, cidadania, dentre outros).
Debater os aspectos históricos
com estratégias que envolvam
as músicas de capoeira, pois
estas em sua maioria tratam de
aspectos históricos e cotidianos
da expressão.
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Realizar uma exposição de fotos/imagens antigas e novas da
modalidade.

Apresentar filmes sobre o tema
e promover posterior debate
com os beneficiados, procurando relacionar com o cotidiano
das crianças e jovens.
Convidar um mestre de capoeira (de preferência da comunidade em que o núcleo está inserido) para falar um pouco sobre o
histórico e evolução da modalidade.
Dramatizações com as crianças
sobre o tema pesquisado, ou algum recorte histórico da modalidade (estratégia que deve ser
monitorada e dirigida pelo professor responsável).
Essas e outras estratégias podem e devem ser desenvolvidas
nas aulas práticas e cotidianas
do núcleo, bem como podem ser
desenvolvidas em ações específicas e pontuais como projetos
participativos que envolvam todos os beneficiados do núcleo,
comunidade, apresentações de
capoeira, dentre outros.
Outros aspectos importantes
desenvolvidos nas aulas na
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perspectiva que aqui propomos,
são as questões de gênero e a
interação com outras disciplinas
e conteúdos.
Nas aulas da modalidade em
questão, não há necessidade de
separação de meninos e meninas, pois na prática a diferenciação não acontece. Oportunizando a meninas e meninos
a possibilidade de jogarem e
participarem juntos das aulas e
roda de capoeira, possibilitamos
também que ambos observemse, descubram-se e possam
aprender a ser tolerantes, compreendendo as semelhanças e
diferenças entre os sexos, colaborando para que não reproduzam relações autoritárias, machistas e estereotipadas.
A interação com outros conteúdos é outro aspecto importante
que pode ser desenvolvido nas
aulas ou em projetos a serem
desenvolvidos no núcleo do Programa Segundo Tempo.
Envolver a capoeira com outros
conteúdos pode ser algo interessante para aproximar as outras
modalidades desenvolvidas e
também uma boa oportunidade
para aproximar a comunidade
do núcleo e vice-versa. Na prática significaria uma aproximação
dos movimentos da capoeira e
sua utilização em outras modalidades.
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Um bom exemplo seria o movimento da capoeira denominado ginga, este é considerado
o movimento fundamental da
modalidade e que representa
simbolicamente a luta brasileira
do dia-a-dia, ou seja, o driblar, o
recuar, atacar, dissimular (REIS,
1997).
É a ginga que expressa a modalidade como uma dança, mas é a
partir da ginga que todos os movimentos da luta e do jogo são
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expressos, desde os defensivos
aos ofensivos. A ginga pode ser
um elemento da capoeira interagindo com outras modalidades,
por exemplo, o futebol, o basquetebol. O professor, por meio
de estratégias e conteúdos planejados, poderia traçar um paralelo entre o gingar e o driblar do
futebol. Poderia até mesmo, por
meio de recortes históricos fazer um paralelo com a capoeira
enquanto uma expressão brasileira e o modo de jogar futebol
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do brasileiro.
Outra possibilidade é convidar
profissionais de outras modalidades ou outras disciplinas para
que interajam com as ações desenvolvidas nos núcleos com a
capoeira. Aspectos musicais,
folclóricos, geográficos e históricos podem ser integrados com
a prática da capoeira, a fim de
desenvolver atividades com os
alunos da modalidade no núcleo
ou então colaborando nos projetos participativos que já citamos
anteriormente, relacionando-as
com instrumentos, movimentos regionais, violência, grupos,
origem etc. Destacamos novamente que seria interessante
convidar professores ou outros
profissionais envolvidos diretamente na rede das crianças beneficiadas pelo núcleo, ou seja,
da escola, da igreja, da comunidade, dentre outros.
No aspecto motor, a capoeira é
rica para o desenvolvimento das
estruturas da criança, podendo
trabalhar o esquema corporal, a
lateralidade, a coordenação motora, o equilíbrio, a orientação
espaço-temporal, o ritmo etc,
além de atuar diretamente no
desenvolvimento de qualidades
físicas como força, flexibilidade, agilidade, velocidade, resistência aeróbia e anaeróbia etc.
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Destaca-se, nesse processo, o
equilíbrio, uma das qualidades
mais utilizadas e trabalhadas na
prática da capoeira, podendo
ser expressa em movimentos
como parada de mão, de cabeça, esquivas, ginga e em movimentos envolvendo saltos.
Um dos pontos que facilitam a
inserção da modalidade nas escolas e em núcleos é o fato de a
mesma não necessitar de espaço e material próprio para o seu
ensino, podendo ser praticada
em salas retangulares, quadradas, redondas, em quadras, terrenos ou similares. O jogo, normalmente, é realizado em rodas
formadas por pessoas sentadas
ou em pé.
Outro aspecto que salientamos
é que os movimentos são executados em todos os planos do
corpo humano (sagital, frontal,
horizontal), e em todas as direções (para frente, para trás,
para os lados, diagonal, em círculo, em parábola, com corpo
rente ao solo ou solto no ar).
Temos ainda a compreensão
das dimensões do tempo em
relação ao passado, presente e
futuro, expressas nas profundas
significações dos acontecimentos que compõem as músicas e
cânticos da capoeira.
Assim sendo, a capoeira é uma

capoeira_ok.indd 17
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modalidade riquíssima em experiências motoras e em aspectos histórico-culturais e sociais.
Entretanto, acima de tudo, é
a ação docente que vai determinar como esta experiência
será prazerosa e proveitosa na
formação dos beneficiados. Ou
seja, cabe a coordenadores e
monitores, por meio de planejamentos, pressupostos educacionais e práticas pedagógicas,
oportunizar experiências significativas aos beneficiados, indo
assim, ao encontro dos pressupostos do Programa Segundo
Tempo e à perspectiva do Esporte Educacional.
Por fim, entendemos que a capoeira é uma modalidade que
pode e deve ser oferecida aos
beneficiados atendidos nos núcleos do Programa Segundo
Tempo, pois contempla em seu
universo elementos culturais,
sociais, históricos e motores
que a justificam e legitimam o
seu ensino e prática, podendo
colaborar na promoção da cidadania dos beneficiados.
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PLANO DE ATIVIDADE - 1

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Mestre Bimba
Endereço: Rua Cocorinha, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 12 anos

N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Sérgio Souza
Monitora responsável: Silvana Mingarelli

Objetivo geral
- Propiciar conhecimentos dos fundamentos básicos da capoeira.

Objetivos específicos
- Expressar as experiências anteriores com a capoeira.
- Compreender os fundamentos básicos desenvolvidos na aula.
- Reconhecer e cantar os cânticos da capoeira desenvolvidos em
aula.
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Conteúdo
- Capoeira: fundamentos técnicos: básicos (ginga e base da
ginga).
- Cântico da capoeira: Parana-ê.

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- O que é a base da
ginga e quais são as
suas funções?
- O que é a ginga?
- A ginga e suas relações com outras culturas corporais como
o samba, futebol,
dança etc.

- Vivências da ginga
em diversos ritmos
(lento, rápido, médio) e planos (alto,
baixo).

-Valorização do movimento ginga como
fundamental para o
jogo da capoeira e
como estratégia de
avançar e recuar nas
atitudes e comportamentos do cotidiano
como forma de resistir.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal:
- Em formato de roda, o professor iniciará a aula conversando com
as crianças sobre os objetivos da aula, sobre os movimentos básicos da capoeira e especificamente a base da ginga e a própria ginga
como fundamentação essencial para o desenvolvimento do jogo da
capoeira.
- Identificar se os alunos têm conhecimento sobre a modalidade, se
já tiveram experiências anteriores com a mesma e se na turma tem
algum aluno praticante que possa auxiliá-lo na demonstração dos
movimentos, se necessário.
Trabalho em grupo:
- Separar os alunos em duplas e solicitar que fiquem frente a frente,
com um pé a frente do outro, ambos com o mesmo pé à frente. Os
alunos deverão tentar tocar com a mão na panturrilha da perna do
colega, que tentará evitar a ação trocando a perna da frente.
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- Num segundo momento, solicitar aos alunos para alternarem as
pernas e ficarem em posição mais agachada, procurando se deslocarem para dificultar que o colega toque em sua panturrilha.
2ª PARTE:
Exposição verbal:
- Em formato de roda, verificar se os alunos conseguem identificar
semelhanças nos movimentos que realizaram na atividade anterior
com o movimento da ginga.
- Solicitar que expressem/verbalizem as sensações quanto às possibilidades defensivas na atividade anterior em relação à constante
movimentação e verificar se esta ação foi utilizada como estratégia
por algum aluno.

PLANOS DE ATIVIDADES

Demonstração:
- Após esta breve conversa e feedback, o professor deverá demonstrar o movimento da ginga (ou estimular algum aluno que sabe realizar a ginga para demonstrar o movimento), seus diversos tipos de
movimentações (deslocamentos laterais, balanço do corpo, frente e
atrás, dentre outros) e objetivos defensivos e ofensivos.
Trabalho em grupo:
- Separar os alunos em duplas e solicitar que fiquem frente a frente.
Deverão realizar o movimento da ginga com o colega.
- Solicitar aos alunos que se movimentem (ginguem) procurando
acompanhar o ritmo da música (rápido, lento, médio).
- Solicitar aos alunos que se movimentem (ginguem) procurando se
expressar conforme: um animal/ uma forma/ uma postura definida
(girafa, macaco, cobra, sapo, gigante, anão, robô, bêbado, machucado, dentre outros).
3ª PARTE:
Exposição verbal:
- Em formato de roda, solicitar aos alunos que identifiquem de qual
maneira/ forma mais gostaram de gingar. Convidar alguns alunos
para a demonstração perante os colegas.
- Ensinar o cântico PARANA-Ê, solicitando aos alunos para cantarem
com bastante energia. Este cântico por ser um dos mais conhecidos
da capoeira facilita a integração e participação dos alunos.
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- Solicitar aos alunos para entrarem na roda e demonstrarem o movimento da ginga que aprenderam.
- Finalizar a aula com a discussão sobre a importância do cântico
na capoeira e sua realização em roda para harmonia do ambiente e
base para a realização da ginga, enquanto movimento principal da
modalidade.
Trabalho em grupo:
- Os alunos deverão entrar na roda e realizar a ginga com as movimentações e formas que fizeram na aula.

Recursos
- Um aparelho de cd com algumas músicas de capoeira de ritmos
variados; um pandeiro.

Avaliação
- Identificar se os alunos relatam suas experiências/sensações e
respondem aos questionamentos do professor.
- Observar se participam com motivação e desenvoltura nas tarefas
propostas, se participam com empenho e conseguem realizar as
tarefas, se participam com empenho e conseguem realizar o movimento da ginga e se participam com empenho e conseguem cantar
o cântico desenvolvido em aula (PARANA-Ê).

Fontes para aprofundamentos
Reis (1997) e Souza e Oliveira (2001).

Coordenador de Núcleo

Visto

Sérgio Souza

Monitora responsável

Visto

Silvana Mingarelli
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Refletindo Sobre o Plano
de Atividades do Programa
Segundo Tempo

PLANOS DE ATIVIDADES

Importância do Conteúdo no
Cotidiano
A capoeira se constitui em patrimônio cultural imaterial pertencente ao vasto e rico legado da cultura brasileira. Seu
ensino e prática, expressos na
forma de arte, jogo, luta e esporte, caracterizam uma manifestação oriunda de movimentos comunitários e de lutas de
classes que muito pode colaborar na promoção da cidadania
e inclusão social. Sua prática
é realidade em diversos níveis
de ensino, seja como conteúdo da Educação Física escolar
ou como atividade extracurricular, bem como em diversos
programas esportivos sociais.
Justificativa para escolha das
Práticas, Metodologias e Procedimentos
A opção de práticas, metodologias e procedimentos, tais
como a exposição verbal em
formato de roda, observada por meio do diálogo e da
conversa, a demonstração do
professor e/ou de algum aluno com alguma experiência
busca o desenvolvimento da
autonomia, cooperação e a
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afirmação de valores e princípios democráticos (SOUZA;
OLIVEIRA, 2001), bem como
facilita a assimilação dos conteúdos transmitidos em aula.
Dimensão Conceitual dos
Conteúdos
Na capoeira, conhecer o porquê da necessidade dos fundamentos básicos, como a
base da ginga e a própria ginga, as cantigas e seus tipos,
constituem-se em aspectos
essenciais da linguagem característica da modalidade, ou
seja, a forma e as regras necessárias para a sua prática.
Dimensão Procedimental dos
Conteúdos
A ginga e o ritmo são fundamentos básicos essenciais
para a continuidade do aprendizado da capoeira. A diversidade de maneiras e formas
de gingar proporcionada pelas estratégias metodológicas, aliada à compreensão da
necessidade de uma boa ginga são fatores que possibilitam que os alunos vivenciem
os fundamentos por diversas formas e repetidas vezes.
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Dimensão Atitudinal dos Conteúdos
Concomitantemente ao aprendizado das dimensões dos conceitos e procedimentos da aula,
os alunos têm a oportunidade,
pelas estratégias metodológicas utilizadas e reflexões elencadas na aula, de identificar
que em determinados momentos e espaços do seu cotidiano
será necessário recuar e em outros momentos/espaços avançar, assim como se faz no jogo
da capoeira e principalmente
no movimento da ginga. As estratégias e os conteúdos possibilitam também que os alunos
confrontem-se com as diferenças existentes no grupo, principalmente nas questões do ritmo e assim possam identificar
também as semelhanças existentes, aprendizado que pode
ser utilizado no seu cotidiano.

233

tificação de como se expressam nos diversos momentos
e espaços de reflexões sobre
a atividade a ser desenvolvida.

Avaliação
A opção pela avaliação apresentada tem foco central na
identificação de como os alunos participam e reconhecem
a melhor forma de executar
os fundamentos ministrados
na aula adequando-os à sua
condição, bem como na iden-
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PLANO DE ATIVIDADE - 2

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Mestre Bimba
Endereço: Rua Cocorinha, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 12 anos

N. alunos: 30

PLANOS DE ATIVIDADES

Coordenador de núcleo: Sérgio Souza
Monitora responsável: Silvana Mingarelli

Objetivo geral
- Vivenciar os fundamentos básicos da capoeira em consonância
com o ritmo e cantigas específicas.

Objetivos específicos
- I��������������������������������������������������������������
dentificar as vivências anteriores em relação ao movimento básico da ginga.
- Compreender os fundamentos básicos desenvolvidos na aula.
- Reconhecer e cantar os cânticos da capoeira desenvolvidos em
aula.
- Vivenciar e reconhecer o cumprimento entre os jogadores como
elemento essencial e ético para o jogo da capoeira.

Conteúdo
- ����������������������������������������������������������������
Capoeira: fundamentos técnicos: básicos (ginga), defensivos (cocorinha) e ofensivos (meia lua de frente).
- Cânticos da capoeira: “zum, zum, zum, capoeira derruba um” e
“berimbau, berimbau, berimbau”.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- Funções da ginga e
suas relações com outras práticas corporais
como o samba, futebol, dança etc.
- Ataque e defesa,
regras do jogo pelos
fundamentos.
- O cumprimento
como elemento de
código/ regra da capoeira.

- Vivências da ginga
com diversos colegas do grupo.
- Vivências da ginga
com o colega nas
posturas: “espelhada
e invertida”.
- Vivência do movimento defensivo cocorinha.
- Vivência do movimento ofensivo meia
lua de frente.

- Reconhecimento da
importância do cumprimentar o colega
de jogo como forma
de respeitá-lo como
um parceiro de jogo
e não um adversário,
ou seja, “o jogar com
e não jogar contra”.
- Reconhecimento da
importância da coletividade na execução
dos fundamentos, reconhecendo e respeitando as diferenças
de desempenho de
cada um.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal:
- Em formato de roda, o professor iniciará a aula conversando com
as crianças sobre os objetivos da aula, sobre o movimento básico ginga e sua importância para o desenvolvimento do jogo da capoeira.
- Solicitar que os alunos manifestem, caso conheçam, os movimentos a serem desenvolvidos na aula (cocorinha e meia lua de frente),
e se na turma tem algum aluno praticante que possa auxiliá-lo na
demonstração dos movimentos, se necessário.
Trabalho em grupo:
- Iniciar as atividades práticas com a brincadeira do Duro ou Mole,
conhecida também como Toca e Foge ou Salva Estátua. Tal atividade apresenta no seu desenvolvimento os elementos do jogo da
capoeira e, especificamente, os movimentos da “cocorinha” e “meia
lua de frente”.
- Um aluno é escolhido como pegador e ao pegar outro colega, este
deverá ficar parado (em estátua) de cócoras (cocorinha). Para ser
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salvo, outro colega deverá passar a perna por cima com um movimento circular de fora para dentro. Variação 1: O aluno para salvar
a estátua deverá realizar um movimento correspondente à posição
em que o colega/estátua se encontra. Ex: o aluno/ salvador deverá
ficar de frente e de também de cócoras e olhar nos olhos do colega
e cumprimentá-lo, correspondendo ao movimento de cumprimento
ao entrar na roda para iniciar o jogo da capoeira. (O professor deverá
variar com outras situações do jogo da modalidade).
2ª PARTE:
Exposição verbal:

PLANOS DE ATIVIDADES

- Em formato de roda, verificar se os alunos conseguem identificar
semelhanças nos movimentos que realizaram na atividade anterior
com o movimento de ataque e defesa da capoeira, bem como de
outros momentos do jogo expressos na atividade.
Demonstração:
- Após esta breve conversa e feedback, o professor deverá demonstrar o movimento da ginga (ou estimular algum aluno que sabe realizar a ginga para demonstrar o movimento), seus diversos tipos de
movimentações (deslocamentos laterais, balanço do corpo, frente e
atrás etc.) destacando a importância de uma boa movimentação para
uma boa defesa no jogo.
- Demonstrar com outro aluno como os alunos deverão realizar em
duplas a simulação de ataque (meia lua de frente) e defesa (cocorinha) acompanhados da ginga em diversos tipos de ritmos, salientando a importância e necessidade do cumprimento no início e final de
cada simulação.
Trabalho em grupo:
- Separar os alunos em duplas e solicitar que fiquem frente a frente.
Deverão realizar o movimento da ginga com o colega acompanhando
os diversos ritmos. O professor solicitará que alterem as duplas, sem
esquecer-se do cumprimento “obrigatório” no início e final de cada
simulação.
- Cada aluno com um “rabinho” em alguma parte do corpo (nas costas, na camiseta, ao lado da bermuda) o professor solicitará aos alunos que procurem pegar “o objeto/rabinho do colega no movimento
da ginga, salientando a importância de uma boa movimentação do
corpo.
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- Em duplas, os alunos deverão realizar a simulação de ataque e defesa com os fundamentos ministrados na aula (meia lua de frente e
cocorinha). O professor solicitará que alterem as duplas e salientará
novamente a importância do cumprimento.
3ª PARTE:
Exposição verbal:

- Em formato de roda, solicitar aos alunos que identifiquem de qual
maneira/ forma mais gostaram de gingar e se identificaram a movimentação constante da ginga como estratégia de defesa para o jogo.
O professor poderá estimular algum/alguns aluno/ alunos a demonstrar (em) perante os colegas.
- Ensinar os cânticos “ZUM, ZUM, ZUM e BERIMBAU, BERIMBAU,
BERIMBAU”, solicitando aos alunos para cantarem com bastante
energia.
- Solicitar aos alunos para entrarem na roda e demonstrarem a simulação de ataque e defesa que aprenderam.
- Salientar, novamente, a importância do cumprimento ao entrar na
roda e iniciar o jogo, bem como na finalização deste como elemento
de respeito ao colega, professor e modalidade.
- Finalizar a aula com a discussão sobre a importância dos cânticos
na capoeira e sua realização em roda para harmonia do ambiente e
base para a realização da ginga e do jogo.
Trabalho em grupo:
- Os alunos deverão entrar na roda e para a realização das simulações
que fizeram na aula.
- Os alunos deverão cantar as cantigas ensinadas.

Recursos
- Um aparelho de cd com músicas de capoeira de ritmos variados;
um pandeiro; folhas de jornal/revista ou cordas para a elaboração
do objeto – “rabinho”.
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Avaliação
- Identificar se os alunos relatam suas experiências/ sensações e
respondem aos questionamentos do professor.
- Observar se participam com motivação, desenvoltura e empenho e
se conseguem realizar as tarefas propostas – fundamento ofensivo
e defensivo – simulação de ataque e defesa.
- Verificar se participam com empenho e conseguem realizar o movimento da ginga com movimentação e balanço constantes e se
conseguem cantar os cânticos desenvolvidos na aula.

Fontes para aprofundamentos

PLANOS DE ATIVIDADES

Reis (1997), Silva e Heine (2008) e Souza e Oliveira (2001).

Coordenador de Núcleo

Visto

Sérgio Souza

Monitora responsável

Visto

Silvana Mingarelli
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PLANO DE ATIVIDADE - 3

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Mestre Bimba
Endereço: Rua Cocorinha, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 12 anos

N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Sérgio Souza
Monitora responsável: Silvana Mingarelli

Objetivo geral
- Vivenciar os fundamentos instrumentais da capoeira – toques do
pandeiro e atabaque.

Objetivos específicos
- Vivenciar o toque básico do pandeiro no ritmo da capoeira.
- Vivenciar o toque básico do atabaque no ritmo da capoeira.
- Reconhecer o tempo musical e o compasso do ritmo da capoeira
com a realização de movimentos e sons tirados do próprio corpo.
- Vivenciar o toque dos instrumentos com o acompanhamento musical.

Conteúdo
- Capoeira:
��������������������������������������������������������������
fundamentos instrumentais - toque do pandeiro e atabaque.
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PLANOS DE ATIVIDADES

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- Compreensão da origem dos instrumentos
pandeiro e atabaque.
- Compreensão da inserção dos instrumentos pandeiro e atabaque na manifestação
da capoeira.
- Compreensão da
utilização dos instrumentos (pandeiro e
atabaque) em outras
manifestações culturais.

- Vivências
�����������������
dos toques do pandeiro e
atabaque.
- Vivências de coordenação do toque
dos
instrumentos
determinados para a
aula com as cantigas
já vivenciadas em
outras aulas.

- Valorização da importância da harmonia
entre o ritmo dos instrumentos e do canto
para o desenvolvimento do jogo.
- Valorização do ritmo
e coordenação motora para as atividades
cotidianas.
- Ruptura do preconceito ou provável
preconceito dos instrumentos da modalidade pela presença
destes em outras manifestações culturais.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal:
- Em formato de roda, iniciar a aula conversando com os alunos sobre os objetivos da aula, sobre os instrumentos musicais da capoeira,
sua utilização e importância para o desenvolvimento do jogo.
- Identificar se os alunos têm conhecimento sobre os instrumentos
– pandeiro e atabaque -, se sabem de outras manifestações em que
os instrumentos estão presentes e, por fim, se na turma tem algum
aluno que toca algum dos dois instrumentos, no ritmo da capoeira e
outro qualquer para que possa auxiliá-lo na demonstração no desenvolvimento da aula, se necessário.
- Apresentar a origem do pandeiro e atabaque, bem como em quais
outras manifestações eles estão presentes, juntos ou separados.
- Apresentar a inserção dos instrumentos na capoeira e que se tornaram elementos essenciais para a sua prática.
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2ª PARTE:
Trabalho em grupo:
- Solicitar aos alunos que se desloquem no ritmo da música no espaço da aula; (o professor deverá alterar o ritmo das músicas – podendo ser com um instrumento da capoeira ou então com a aparelhagem
de cd);.
- Variações: 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4 etc.
- Deslocando-se pelo espaço da aula procurando expressar o ritmo
da música com elementos do corpo: palmas, batendo as mãos no
corpo, nas passadas, ou de outra maneira.
Variações:
- Idem anterior, mas realizando em duplas. Ex. Batendo palma na
palma ou nas costas do colega.
- Cada aluno com uma bexiga, deslocando-se ao ritmo da música realizando os sons emitidos com o próprio corpo ou o corpo do colega,
sem deixar a bexiga cair.
- Em roda, ajoelhados no chão, solicitar que desenhem com giz um
pandeiro no chão. Utilizando linguagem figurada o professor solicitará aos alunos que repitam a frase “Café com pão” no ritmo trabalhado na atividade anterior, no seguinte formato: CAFÉ – COM – PÃO
ou podendo utilizar números como: um – dois – três – quatro.
- Solicitar que os alunos batam no pandeiro (com uma mão apenas)
desenhado no chão com uma mão no ritmo trabalhado anteriormente.
- Realizar as duas atividades anteriores utilizando a figura/instrumento do atabaque e modificando o toque, realizando com as duas mãos.
- Demonstrar o toque do pandeiro e do atabaque para os alunos
tentarem adequar os ritmos próprios com o toque demonstrado pelo
professor.
3ª PARTE:
Trabalho em grupo:
- Em formato de roda estimular os alunos a variarem os toques,
dividir o grupo em dois subgrupos e enquanto um subgrupo realiza
o toque do pandeiro o outro realiza o toque do atabaque, acompanhado pelo professor ou por alguma música do cd utilizado na aula.
- Estimular os alunos a realizarem os toques aprendidos em aula com
o acompanhamento musical, procurando tocar e cantar ao mesmo
tempo.
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Exposição verbal:
- Solicitar aos alunos que identifiquem as dificuldades de realizarem
os toques dos instrumentos propostos na aula.
- Solicitar que alguns alunos demonstrem o toque aprendido.
- Questionar se tiveram dificuldade em tocar os instrumentos e cantar ao mesmo tempo.
- Finalizar com a reflexão sobre a importância da coordenação motora e do ritmo no desenvolvimento da modalidade e no nosso cotidiano, procurando identificar com os alunos momentos/espaços do
cotidiano que necessitamos e/ou utilizamos o ritmo e a coordenação
motora para a realização das ações.

PLANOS DE ATIVIDADES

Recursos
- Um aparelho de cd com músicas de capoeira de ritmos variados;
um pandeiro; um atabaque; giz; bexigas (balões).

Avaliação
- Identificar se os alunos relatam suas experiências/sensações e
respondem aos questionamentos do professor.
- Observar se participam com motivação e desenvoltura, se participam com empenho e conseguem realizar as tarefas propostas –
assimilação toque do pandeiro e do atabaque.
- Verificar se participam com empenho e conseguem coordenar o
toque assimilado com as cantigas determinadas pelo professor.

Fontes para aprofundamentos
Reis (1997), Silva e Heine (2008) e Souza e Oliveira (2001).

Coordenador de Núcleo

Visto

Sérgio Souza

Monitora responsável

Visto

Silvana Mingarelli
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PLANO DE ATIVIDADE - 4

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Mestre Bimba
Endereço: Rua Cocorinha, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 14 anos

N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Sérgio Souza
Monitora responsável: Silvana Mingarelli

Objetivo geral
- Compreender e interpretar aspectos relevantes da capoeira como
elemento da cultura brasileira e da figura de Mestre Bimba como
ícone da cultura popular brasileira.

Objetivos específicos
- Refletir e discutir sobre a capoeira como uma manifestação da
cultura brasileira e a figura de Mestre Bimba como um homem de
origem humilde que se tornou um ícone da cultura brasileira.
- Refletir e discutir sobre a influência da figura do Mestre na formação dos alunos seja ela profissional ou pessoal.
- Refletir e discutir a valorização do Estado e as políticas públicas
de valorização dos mestres de manifestações culturais e populares.

Conteúdo
- Capoeira: Filme: MESTRE BIMBA - A CAPOEIRA ILUMINADA
(Documentário de Luiz Fernando Goulart – 2007/78 minutos)
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PLANOS DE ATIVIDADES

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- A figura de Mestre
Bimba e sua importância para o desenvolvimento da capoeira.
- A figura de Mestre
Bimba na formação
de valores e atitudes
dos alunos.
- Falta de políticas públicas que valorizem
os “mestres” da cultura popular.

- Questões de interesse relacionadas à
modalidade.
- Questões do filme
relacionadas à realidade dos mestres da
cultura popular e a
realidade da modalidade e seu desenvolvimento.

- Valorização e reconhecimento da importância do mestre na
formação dos valores
e atitudes dos alunos.
- Conscientização da
necessidade de valorizar os “mestres” da
arte popular.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal:
- Em formato de roda, o professor iniciará a aula conversando com
os alunos sobre os objetivos da aula.
- Tecer comentários sobre o filme a ser assistido e sobre as temáticas
principais possibilitadas pelo filme.
- Explicitar, brevemente, a figura de Mestre Bimba e sua importância
para o desenvolvimento da capoeira.
- Salientar a importância da figura do Mestre/professor na formação
de valores e atitudes dos alunos.
- Solicitar aos alunos que anotem as principais dúvidas e questões
que servirão para ser discutidas em outro encontro.
2ª PARTE:
Trabalho em grupo:
- Os alunos estarão reunidos e assistirão ao filme escolhido. Deverão
anotar as dúvidas e os possíveis pontos para reflexão e debate.
- Os alunos poderão questionar ou discutir algum ponto interessante
durante a apresentação do filme, tendo o professor como mediador
das discussões/dúvidas e tempo.
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3ª PARTE:
Elaboração conjunta:
- Finalizar a aula com uma reflexão sobre os pontos salientados anteriormente e relacionados a outras realidades. Exemplo: outro “mestre” da cultura popular e suas dificuldades de intervenção pela falta
de políticas públicas para valorização destes personagens.
- Elaborar um painel ou diversos painéis com a síntese das principais
percepções dos valores e opiniões que assimilaram ao assistir o filme.
- Elaborar um painel ou diversos painéis sobre a vida de Mestre Bimba e a importância do mesmo para o desenvolvimento da capoeira.
- Organizar um debate sobre questões que permeiam o filme como:
importância do mestre na formação de valores e atitudes dos alunos;
valorização do “mestre” das culturas populares – aquele que não tem
uma formação acadêmica, mas que tem o saber popular; o desenvolvimento da capoeira a partir de Mestre Bimba etc.

Recursos
- Um televisão; Aparelho de DVD ou computador e datashow.

Avaliação
- Observar se participam com motivação e desenvoltura e empenho,
e se conseguem realizar as tarefas propostas – suscitam questões
para o debate, para reflexão.
- Verificar se participam com empenho e conseguem se organizar
para a tarefa proposta para outros encontros – o debate.

Fontes para aprofundamentos
Campos (2009), Darido e Rangel (2005) e Souza e Oliveira (2001).
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Coordenador de Núcleo

Visto

Sérgio Souza

Monitora responsável

Visto

PLANOS DE ATIVIDADES

Silvana Mingarelli
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Partindo dos elementos norteadores do Programa Segundo
Tempo, entendemos que a dança, da forma como a apresentaremos, pode contribuir para
o desenvolvimento integral das
crianças, adolescentes e jovens.
O foco, para tanto, deve se voltar principalmente para a formação da cidadania, a melhora da
qualidade de vida para a mudança da realidade em que os mesmos se inserem, mediante um
viés estético, lúdico, criativo e
crítico, que considere as peculiaridades de cada localidade.
Pensar na dança como elemento do processo educacional requer uma incursão pela Educação Física escolar, que a partir
da publicação dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (BRASIL,
1997) passa a valorizar os conteúdos da dança no processo
formativo. Dessa forma, utilizaremos em nossa fundamentação
teórica autores como Marques
(1997), Santos (2002), Gaspari (2005) e Rangel (2010) que
contribuem para a formação de
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uma ampla visão educacional
da dança, embora tenham focado seus escritos na Educação
Física escolar. Vale frisar que
os conhecimentos e vivências
da Educação Física devem ser
preservados, enquanto componente curricular. Entendemos,
pois, que os projetos sociais
têm o papel de ofertar atividades extracurriculares que possibilitem a prática da dança de
forma inclusiva e participativa.
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O presente texto tem o objetivo
de favorecer a compreensão da
dança como elemento de inclusão social que possibilita o estudo do movimento, mas que ao
mesmo tempo educa o movimento pelo movimento contextualizado culturalmente. Do mesmo modo, propõe a quebra de
preconceitos e adoção de uma
atitude em que todos tenham direito e acesso a sua prática, ou
seja, considerando a diversidade.
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Falar da história da dança é
algo extremamente complexo, principalmente se considerarmos as suas diversas manifestações, desde as
mais antigas até as atuais.
Portanto, optamos por apresentar
indicativos
históricos “gerais”, sem abordar de forma específica
uma ou outra manifestação, para não cometermos
equívocos
desnecessários.
Há registros que comprovam
que a Dança acompanha o
homem desde os primórdios
da humanidade. Antes mesmo de falar, o homem primitivo dançava seus medos
e suas glórias em rituais sagrados ou profanos que celebravam, por exemplo, uma
colheita bem sucedida, uma
batalha vencida, o nascimento ou, ainda, a morte de um
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dos membros da comunidade.
Segundo Ossana (1988), a
terra foi o primeiro instrumento de percussão que o homem
utilizou ao golpeá-la na dança,
e a voz o primeiro instrumento de sopro que, mediante gritos, acompanhava a dança.
Inicialmente, novas formas
gestuais dos corpos foram
descobertas por meio da observação e expressão dos fenômenos naturais e mudanças na natureza, bem como,
pela imitação dos movimentos dos animais. Ao longo
do tempo, a associação dos
movimentos aos significados
funcionais de sobrevivência
sofreu modificações e a dança favoreceu, então, a transformação do movimento humano, da comunicação e da
cultura (ELLMERICH, 1987).
O corpo, elemento básico e
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imprescindível para a dança,
se apresenta como sede das
emoções e instrumento de livre expressão e comunicação,
que torna o sujeito um dançarino nato, capaz de produzir
sua própria dança em reação
aos estímulos externos, aliados ao poder de observação
e reflexão. Assim, da improvisação da dança como ritual e do nascimento do ensino
aos membros das tribos, a
dança caminhou para a perda do instintivo, em direção
ao planejamento e organização. Então, a dança que era
fornecida pelas mães, nas
culturas básicas e, pela família ou por membros da tribo,

nos grupos primitivos, se estruturou e se tornou típica de
grupos étnicos e sociais que
as praticavam à medida que
as civilizações se desenvolviam (KNACKFUSS, 1988).
Fruto da necessidade de expressão do homem, a dança
compõe as belas artes e se
classifica como arte-ritmo-plástica. É definida, na bibliografia da área como arte
do movimento, arte do movimento humano e, ainda,
arte fundamental do homem
(LABAN, 1990) o que evidencia consenso do caráter
estético-artístico, por mais
variadas que possam ser as
opiniões e as conceituações.

Dança:

A arte do movimento, arte do movimento
humano e, ainda, arte
fundamental do homem
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Atualmente, podemos observar que a dança está inserida em inúmeras situações das
relações humanas como elemento para a educação e/ ou
re-educação; para o autoconhecimento; o entretenimento e a
diversão; para a comunicação,
ou simplesmente para o encontro com prazer de dançar.
Como um dos elementos da cultura corporal, a dança teve seu
lugar assegurado na escola a partir da proposição dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs),
tanto no caderno de artes quanto no de Educação Física (atividades rítmicas e expressivas).
No entanto, de acordo com Lomakine (2003 apud LOMAKINE,
2007), comumente, ela está desvinculada de um processo de ensinoaprendizagem no qual haja
participação efetiva do aluno e
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a consequente compreensão do
corpo como construção corporal.
Observa-se que geralmente a
dança está inserida nas festividades e datas comemorativas, e
isso se deve a diversos fatores
que são discutidos por Marques
(1997). Para a autora, a formação e a indefinição de qual profissional deve ministrar o conteúdo; os preconceitos, para
com o homem que pratica a
atividade, para com os artistas
ou com o trabalho com o corpo;
além dos paradigmas de uma
educação conservadora e linear, são as principais causas da
dificuldade de inserir a dança na
escola. E, conforme a mesma
autora, quando essas barreiras
são superadas, é muito comum
que outras terminologias como
“expressão corporal”, “educação pelo/do movimento”, “arte
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e educação” “movimento e
criação”, entre outras, sejam
adotadas para diminuir a resistência para com a atividade.
Outra dificuldade é a associação da dança a movimentos
técnicos e estereotipados e, segundo Rangel (2010, p. 40) “é
necessário evitar erros de tratá-las somente na perspectiva
de espetáculo”, visto que para
uma abordagem mais técnica
e específica da dança há profissionais devidamente preparados e escolas especializadas.
Desse modo, na ação pedagógica, há confronto entre o
aspecto expressivo e a formalidade da técnica, já que as
possibilidades expressivas de
cada educando requerem habilidades corporais desenvolvidas
por meio de treinamento, que
não podem perder de vista a
expressão espontânea. Deve-se
optar, então, pelo “desenvolvimento de uma disponibilidade
corporal, no sentido da apreensão de variadas habilidades
de execução/expressão de diferentes tipos de Dança inicialmente sem ênfase nas técnicas
formais”, até que o pensamento abstrato esteja desenvolvido
(SOARES et al., 1992, p.83).
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Como um dos elementos da
cultura corporal, a dança integra os conteúdos da Educação
Física, no entanto, a sua identidade deve ser preservada e,
somente os objetivos serão diferentes, conforme o contexto
em que ocorrer. Como prática
pedagógica, deve contribuir
para o desenvolvimento do aspecto motor, perceptivo cognitivo e sócio-afetivo do ser
humano (LOMAKINE, 2007).
A autora supracitada corrobora com a discussão ao defender uma “proposta educacional baseada no artístico e não
em performance técnica, entendendo-se o artístico como
tudo aquilo que desenvolve
a criatividade, a sensibilidade
(percepção), o sentido estético e a comunicação humana”
(LOMAKINE, 2007, p. 41).
Quanto à classificação da dança, há certo consenso na literatura. Faro (2004) a divide em
étnica, folclórica e teatral e mostra que uma descende da outra
na ordem apresentada. Gaspari (2005) optou por tratá-la de
acordo com dados históricos em
étnicas, folclóricas, danças de
salão ou sociais e dança teatral
ou artística. Lomakine (2007)

02/12/11 16:39

identifica duas formas da dança
se manifestar: ou na forma de
manifestação artística/cultural
ou como recurso auxiliar a recuperação/manutenção da saúde, conforme veremos a seguir.
Como dito no início deste texto, a dança está presente nas
mais variadas ações humanas
(saber/fazer humano). Quando
se manifesta na cultura popular (danças étnicas, folclóricas, de rua, circulares) na arte
(danças teatrais como o balé,
dança moderna, contemporânea ou de salão) ou na religião
(rituais indígenas, candomblé,
cultos religiosos em geral) ela
se apresenta como forma de
manifestação artística/cultural.
Mas, a dança também pode se
manifestar como recurso auxiliar na recuperação/manutenção da saúde. Nesses casos, se
apresentará na forma de reabilitação, terapias ou atividades
esportivas (LOMAKINE, 2007).
Dependendo do contexto em
que a dança ocorrer, sua prática
se adequará aos objetivos deste
ambiente. Como conteúdo da
Educação Física escolar, Gaspari (2005) elenca alguns dos seus
principais objetivos. Entendemos que esses objetivos são –

dance.indd 255

257

desde que vistos como atividade extracurricular – adequados
ao Programa Segundo Tempo,
visto que parecem estabelecer
foco em oferecer atividades diversificadas para potencializar
o desenvolvimento de crianças,
jovens e adolescentes. São eles:
• Possibilitar a exploração da
criatividade através da descoberta e da busca de novas formas de movimentação corporal.

• Viabilizar a educação rítmica,
pela diversificação na dinâmica
das ações motoras e por utilizar
a música, a percussão, o canto e
outros recursos como instrumentos para aumentar a motivação.
• Canalizar para a expressividade, por refletir sentimentos, pensamentos e emoções.
•
rio

Ampliar
o
e o senso

vocabuláperceptivo.

• Ampliar os horizontes e formar
pensamentos
críticos,
conduzindo a participação,
compreensão, desfrute e reconstrução das atuais conjunturas das artes e também
das condições de cidadania.
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• Levar à apreciação e valorização artística, dando ênfase às contribuições culturais a históricas contidas
nos
trabalhos
de
dança.

FUNDAMENTOS DA DANÇA

Lomakine (2007) complementa
os objetivos acima acrescentando a promoção do desenvolvimento e da manutenção de
capacidades físicas, tais como
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força, equilíbrio, resistência,
agilidade, coordenação e flexibilidade; promoção do desenvolvimento positivo do aspecto
afetivo-social, tais como colaboração, solidariedade, liderança, cooperação e socialização;
estímulo ao desenvolvimento de
aspectos cognitivos, tais como
atenção, concentração, criatividade, observação de diferentes
percepções e sensações, entre
outros; melhora da qualidade
de vida, mediante aumento da
autoestima, autonomia, harmonia, equilíbrio, dentre outros; desenvolve a autoexpressão e a consciência corporal.
Dessa forma, tanto na escola como em projetos de ações
sociais, caso do Programa Segundo Tempo, que aconteçam
em outros espaços da comunidade, a dança deve ser desenvolvida com vistas a proporcionar o desenvolvimento integral
do indivíduo e a formação da
cidadania como importante
elemento de inclusão social,
bem como a ampliação das potencialidades dos educandos.
Nesse sentido, Gaspari (2005,
p. 205) entende que a dimensão conceitual do trabalho com
a dança deve “levar o aluno a
conhecer as diversas manifestações dançantes perten-
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centes ao nosso patrimônio
cultural e contextualizá-las”,
conforme veremos a seguir:
• Informar as várias manifestações da cultura, nos
diferentes
contextos,
em
diferentes épocas (danças rituais, sagradas, comemorativas, danças circulares, etc).
• Cultivar a cultura corporal de
movimento por meio da cultura
popular (regional, folclórica etc).
• Discutir as questões de
gênero e problematizar a
ideia
(em
nossa
cultura)
de que homem não dança.
• Incentivar o hábito da leitura
de jornais e revistas, nos quais
é possível observar críticas de
espetáculos de danças, assim
como propagandas de apresentações e suas implicações
como os valores do ingresso.
• A questão da inclusão pode
ser conduzida nas aulas de dança sob estímulos bem orientados pelo professor, para tornar claro ao aluno que não há
jeito certo ou errado de dançar. Todos podem dançar independente de biótipo, da etnia ou do nível de habilidade.
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• A discussão sobre as danças
expostas pela mídia pode ser
um enfoque importante para
a formação do senso crítico.

Na dimensão procedimental, o
aluno deve saber fazer, reproduzir movimentos e/ou coreografias simples, bem como transformar, modificar e criar tais
movimentos. Esse saber fazer
deve ser conquistado por meio:
da exploração dos gestos espontâneos; das estratégias que
levam os alunos a perceberem
as diferenças entre o ritmo individual e grupal; da exploração
das relações entre espaço, tempo e forma, em relação a si e aos
outros, com e/ou sem estímulos
sonoros; da ampliação do repertório gestual de movimentos a
partir do refinamento dos fatores de movimento, tais como
peso, tempo, espaço, fluência e
forma; da exploração de códigos
de estilos de dança e, vivência
e análise de danças folclóricas
e regionais; da compreensão
do que venha a ser o processo
expressivo, do individual para
o coletivo (GASPARI, 2005).
A dimensão atitudinal é caracterizada por “valores, normas,
atitudes tomadas perante as
situações, como a cooperação,
solidariedade, inclusão, ques-
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tões de gênero, ética, pluralidade cultural e a resolução de
conflitos” (GASPARI, 2005, p.
211). A autora apresenta algumas possibilidades para esse
trabalho: o desenvolvimento de
atitudes não-discriminatórias,
a valorização e apreciação das
danças populares, a problematização e a utilização de recursos como filmes e, o respeito
às habilidades e capacidades
físicas de cada um por meio de
atividades
não-competitivas.
Robatto (1994 apud LOMAKINE, 2007, p. 44) diferencia os
objetivos da dança, ou seja,
aquilo que pretendemos atingir com o seu desenvolvimento, das funções da dança,
ou seja, a que ela se destina.
• Promover a comunicação.
• Facilitar a autoexpressão.
•
Contribuir
identidade

para
a
cultural.

• Proporcionar diversão, descontração e prazer estético.
• Tender às necessidades de
espiritualidade (êxtase místico).
• Atuar em profundas questões
sociais, como a ruptura do siste-
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ma e a revitalização da sociedade.
Compreendidos os objetivos e
funções da dança, cabe agora destacar os seus conteúdos
que, para Lomakine (2007, p.
47), se apresentam em quatro
grupos “o fazer, o conhecer, o
interpretar e o apreciar dança”.
O grupo “fazer dança” é composto dos elementos básicos
(corpo, espaço, força e tempo)
das habilidades motoras de técnicas codificadas (equilíbrios,
chutes, deslocamentos, grandes saltos, giros, contrações
e expansões, quedas e rupturas) e da consciência corporal.
Do grupo “conhecer dança”,
fazem parte os conteúdos conhecer a história da dança, os
estilos e as técnicas, desde
a primitiva até a atual, além
da valorização da cultura e
das manifestações populares.
Tanto os conteúdos do primeiro como do segundo, podem ser desenvolvidos em
todos os níveis do ensino formal (Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio),
basicamente as mesmas faixas etárias beneficiadas pelo
Programa Segundo Tempo.
No terceiro e quatro grupos “interpretação e apreciação em
dança”, que a autora aborda
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conjuntamente, os alunos são
estimulados a criar, a interpretar e a apreciar dança (improvisação e composição coreográfica), o que ampliará a percepção
e, também, os demais processos cognitivos. Sugere, então,
que os conteúdos desses grupos sejam desenvolvidos nas
séries finais do Ensino Fundamental (antiga 5ª a 8ª série,
atualmente do 6º ao 9º ano) e
Médio, no caso adequado para
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o Programa Segundo Tempo,
alunos entre dez e 17 anos.
Os PCN’s de artes também destacam a competência em observar e apreciar apresentações de
outros colegas, com o intuito de
potencializar o desenvolvimento
do olhar, da fruição, da sensibilidade e da capacidade analítica para estabelecer opiniões
próprias, além de compreender
a diversidade de expressões e
reconhecer qualidades estéticas
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e individualidades. Sugere, ainda, que “a dança seja desenvolvida na escola com espírito de
investigação, para que a criança tome consciência da função
dinâmica do corpo, do gesto
e do movimento como uma
manifestação pessoal e cultural” (BRASIL, 1997, p. 69).
Os conteúdos da dança são
amplos, diversificados e, ainda,
podem variar conforme o local
em que a pessoa estiver inserida. O trabalho se tornará ainda
mais completo, na medida em
que se fizer uma pesquisa sobre
as danças e brincadeiras cantadas em diferentes regiões e
pelo acesso a pessoas idosas da
comunidade (BRASIL, 1997).
É notório que a área da Educação Física, durante muito tempo, negligenciou outros conteúdos e privilegiou o esporte
e, os PCN’s trouxeram à tona
essa discussão, preconizando a
presença do conhecimento sobre o corpo, do jogo, da luta,
da ginástica e das atividades
rítmicas e expressivas (entre
as mesmas, a dança), além do
esporte, nas aulas de Educação
Física escolar, bem como, de
certa maneira realça sua importância no processo formativo de
crianças, jovens e adolescentes que sejam beneficiados por
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projetos sociais, como é o caso
do Programa Segundo Tempo.
Os conteúdos aqui apresentados contribuiriam, então, para
o desenvolvimento do educando em diferentes aspectos. No
entanto, conforme a particularidade de cada conteúdo é
possível identificar que cada
um poderia interferir, predominantemente, mais em um aspecto que em outro. Por exemplo, qual outro conteúdo da
Educação Física contemplaria
de maneira tão abrangente a
expressividade e a comunicação por meio do movimento?
Dessa forma, a dança se diferencia dos demais conteúdos
ao se caracterizar como linguagem estética e valorização
do sensível, como meio de comunicação e criação, expressos em gestos, coreografias e
movimentos. Destaca-se, então, por ter a intenção de expressar essas emoções e pela
busca em transformar em formas o mundo dinâmico da subjetividade (SANTOS, 2002).
Para Kunz (2004, p. 93) “o interesse condutor do conhecimento na dança, na sua forma
original, é com a expressão de
movimentos. A subjetividade do se movimentar se torna objeto de vivência ale-

02/12/11 16:39

gre e prazerosa pela dança”.
Nesse sentido, Dantas (1999,
p.15) contribui com a discussão
ao afirmar que “gestos e movimentos são inerentes ao ser
humano” e que seria necessário
algo mais que diferenciasse a
dança de outros comportamentos humanos que, também, se
utilizam de movimentos. Para
a autora, uma das especificidades do gesto em dança está
no fato de que os movimentos
são transformados em gestos
de dança, por meio de fatores
espaciais, temporais, rítmicos e
dinâmicos que adquirem características extraordinárias. Logo,
o caráter expressivo é que diferencia o gesto do movimento.
Constam nos PCN’s de artes
(BRASIL, 1997) que a dança permite à criança entender como seu corpo funciona
(estrutura e funcionamento
corporal), mediante a compreensão de sua capacidade
de movimento (investigação
do funcionamento corporal),
que se expressará com maior
inteligência, autonomia, responsabilidade e sensibilidade.
Não seria tão ousado dizer que
ao atingir os objetivos da dança
também estaríamos formando
um acervo de conhecimentos
que serviriam de base para os
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demais conteúdos da Educação Física, mediante o preparo
do corpo, por meio do conhecimento das qualidades do movimento (conteúdo específico
das atividades de dança) de
uma maneira lúdica e prazerosa.
Também são sugeridos nos
PCN’s de artes, anteriormente
citados, que o professor deve
ter “o quê?”, ao trabalhar com a
dança, especificamente no que
tange ao respeito ao estabelecimento de regras de uso do espaço, de relacionamento entre alunos e adequação da roupa, com
vistas a permitir maior mobilidade, ou seja, o aluno precisar
sentir confiança para que possa se expressar com liberdade
e criatividade (BRASIL, 1997).
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PLANO DE ATIVIDADE - 1

Dados de identificação
Núcleo: Centro Esportivo Ana Botafogo
Endereço: Rua Carlinhos de Jesus, S/N
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 10 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de Núcleo: Alessandra Prati
Monitora Responsável: Eliane Santos

Objetivo geral
- Conhecer e vivenciar os elementos das danças de salão, experimentando os diferentes ritmos musicais.

Objetivos específicos
- Reconhecer elementos das danças de salão.
- Vivenciar atividades de condução individualmente e em pares.
- Conhecer diferentes ritmos musicais.
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Conteúdo
- Dança de salão: introdução

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental: Atitudinal:

- Elementos prin- - Vivências dos
cipais das danças principais elemende salão.
tos das danças de
salão.

- Valorização da cultura
corporal e envolvimento no
processo de execução das
atividades propostas, respeitando limitações e possibilidades de cada aluno.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal – roda inicial:
- Iniciar a aula explicando que será baseada no conhecimento e experimentação de danças de salão.
- Discutir as considerações históricas e os fundamentos técnico-pedagógicos das danças de salão de acordo com Hass e Garcia (2003)
e Faro e Sampaio (1989).
- Explicar que dança de salão é a designação de todos os tipos de
danças sociais, executadas por casais em bailes, festas e confraternizações com objetivos de socialização e diversão, propiciando o
estreitamento das relações sociais de amizade, romance, de parentesco e outras.

Ilustração:
- Após a explicação, apresentar um vídeo com diferentes danças
de salão e pedir que os alunos identifiquem os elementos principais
dessa modalidade de dança e quais dificuldades podem ser observadas para dançar 2 a 2.

2ª PARTE:
Trabalho em grupo:
- Os alunos devem ser divididos em grupos para dialogar e discutir
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os elementos identificados na dança de salão: ritmo, desinibição
para o contato corporal, coordenação individual e 2 a 2, noção de
espaço, direções, domínio corporal, apresentação do conhecimento
específico de cada dança (origens e contexto histórico) para apreensão da linguagem corporal de cada estilo.

PLANOS DE ATIVIDADES

Exposição verbal e Trabalho em grupo:
- Os alunos vivenciarão diferentes ritmos sem a preocupação com
a técnica.
- O professor coloca a música e os alunos dançam como quiserem
os diferentes ritmos apresentados: bolero, salsa, merengue, rock,
swing, valsa, samba, vanerão, forró, tango, dentre outras.
- Em pares, ao som de um ritmo específico, os alunos devem tentar
bater na mão do colega, depois tentar pisar no pé do colega.
- Individualmente, os alunos devem deslocar-se à vontade ao som de
outro ritmo e ao sinal do professor deve tocar uma parte do corpo do
colega e deslocar-se em contato (mão com mão, pé com pé, ombro
com ombro, e assim, por diante).
- Em pares, ao som do ritmo de tango, deve-se simular uma hipnose
com a mão. Um dos colegas faz os movimentos com as mãos e o
outro acompanha com a movimentação do corpo. Invertem-se os
papéis.
Exercícios de condução

(Cada um dos exercícios deve ser realizado ao som de um ritmo diferente)

- Individualmente, os alunos devem andar para frente e para trás,
percebendo a transferência de peso; andar para direita e esquerda
com sobrepasso, desloca pé direito e junta pé esquerdo; andar cruzando pé atrás e frente, nas direções frente, atrás, lados direito e
esquerdo.
- Em pares, lado a lado, usando as formas de andar citadas anteriormente, o cavalheiro já conduz a dama com uma das mãos, para
frente, trás, lados e cruzados. Cavalheiro gira a dama de um lado
para outro com troca de mãos, cavalheiro gira em torno de si mesmo
com troca de mãos.
- Em pares, frente a frente, com duas mãos dadas, mesmo deslocamentos realizados anteriormente, já no sentido anti-horário no salão.
- Em pares, condução pelas costas, lado a lado, o cavalheiro apoia a
mão na cintura da dama e a conduz para frente, trás, girando, com
troca de mãos. Dama apoia levemente a mão no ombro do
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cavalheiro.
- Enlaçados, frente a frente, posicionamento correto de cavalheiro e
dama deslocar-se como nos movimentos realizados anteriormente.

3ª PARTE:
Exposição verbal – roda final:
- Após a vivência dos movimentos de deslocamento e condução
faz-se uma discussão sobre a identificação das dificuldades e facilidades encontradas nos elementos da dança de salão.

Recursos
- Aparelho de som e CDs de diferentes ritmos (bolero, salsa, merengue, rock, swing, valsa, samba, vanerão, forró, tango etc).

Avaliação
- Identificar se os alunos reconhecem os elementos das danças de
salão.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a
do seu companheiro na realização de diferentes exercícios de condução.
- Identificar se o aluno reconhece os diferentes ritmos musicais apresentados.
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Fontes para Aprofundamentos
Faro e Sampaio (1989), Gonzaga (1996), Hass e Garcia (2003) e Ried
(2003).

Coordenador de Núcleo

Visto

Alessandra Prati

Monitora Responsável

Visto

PLANOS DE ATIVIDADES

Eliane Santos
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Refletindo Sobre o Plano de
Atividades do Programa
Segundo Tempo

Importância do Conteúdo
no Cotidiano
A dança de salão enquadra-se
na categoria de dança popular,
que se origina de causas sociais, políticas ou acontecimentos importantes de cada momento ou época. Por ser uma
manifestação do momento,
uma dança de salão pode surgir
a partir de outras, assim como
desaparecer ou sofrer modificações ao longo do tempo.
Observa-se que durante o processo evolutivo das danças de
salão a atuação dos homens
diferenciou-se cada vez mais
da atuação das mulheres, espelhando, frequentemente, a imagem que se faz em cada época
do papel do homem e da mulher.
O homem reverencia, corteja e
protege a mulher, enquanto ela
se mostra passiva, receptiva,
mostrando às vezes sinais mais
ou menos sutis de sedução.
Entender e vivenciar as danças
de salão pode levar o aluno a
compreender o momento histórico que vive e as modificações ocorridas socialmente
em cada contexto histórico.
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Justificativa para escolha
das Práticas, Metodologias
e Procedimentos
A opção de práticas, metodologias e procedimentos como
a exposição verbal (observada
por meio do diálogo), a ilustração (destacada na apresentação
de vídeo) e o trabalho em grupo permitem aos alunos saber,
conhecer, observar, descobrir
e experimentar os elementos
principais das danças de salão.
Dimensão Conceitual
dos Conteúdos
Quando se pretende ensinar um
conteúdo, entende-se que seja
necessário que os alunos entendam o que farão e como tal
conteúdo foi originado. No caso
das danças de salão, o entendimento do processo histórico,
dos principais elementos e da
forma de utilização dos mesmos
pode contribuir para o processo de apropriação do conceito.
Dimensão Procedimental
dos Conteúdos
Quando os alunos dominam os
conceitos e entendem o processo histórico, assim como
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as características da modalidade, torna-se mais fácil compreender como vivenciarão as
atividades, no caso específico dos elementos principais
da dança de salão. Assim, as
atividades são realizadas individualmente e em pares, ao
som de músicas diferenciadas.

PLANOS DE ATIVIDADES

Dimensão Atitudinal
dos Conteúdos
A vivência da modalidade e
dos passos básicos da dança de salão deve permitir aos
alunos identificar as diferenças
entre as pessoas e os costu-
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mes. Dessa forma, a valorização do envolvimento de meninos e meninas é de muita
importância para que respeitem
diferenças e limitações, colocando-se no lugar do outro.
Avaliação
A avaliação apresentada tem
como objetivo identificar como
os alunos lidam com as próprias dificuldades e as dificuldades de seus companheiros,
uma vez que uma das tarefas
principais da aula é realizar com
um companheiro as atividades realizadas individualmente.
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PLANO DE ATIVIDADE - 2

Dados de identificação
Núcleo: Centro Esportivo Ana Botafogo
Endereço: Rua Carlinhos de Jesus, S/N
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 10 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de Núcleo: Alessandra Prati
Monitora Responsável: Eliane Santos

Objetivo geral
- Reconhecer e utilizar o ritmo de valsa na dança de salão.

Objetivos específicos
- Compreender o histórico da valsa.
- Reconhecer o tempo ternário da música.
- Utilizar o ritmo em diferentes passos da dança de salão.
- Utilizar os passos da valsa para elaboração de uma coreografia.

Conteúdo
- Dança de Salão: valsa
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- Elementos prin- - Vivências dos - Valorização da cultura corcipais da valsa.
principais elemen- poral e envolvimento no
tos da valsa.
processo de execução das
atividades propostas, respeitando limitações e possibilidades de cada aluno.

Práticas, metodologias e procedimentos

PLANOS DE ATIVIDADES

1ª PARTE:
Exposição verbal e Ilustração:
- Iniciar a aula explicando que será baseada no conhecimento e experimentação de valsa. Mostrar figuras de casais dançando valsa em
diferentes épocas.
- Explicar que a valsa é baseada em compassos ternários, surgiu no
século XVIII, nas regiões campestres da Alemanha e Áustria, desenvolvendo-se a partir do minueto e do Laendler (dança popular austríaca).
- Valsa, Walzen em alemão, significa andar, dar voltas. Foi a primeira
dança de pares enlaçados, caracterizada pelos giros sucessivos e rapidez. Foi introduzida na Inglaterra no início do século XIX, e chegou
a ser proibida nos salões pela proximidade entre o casal, mas com o
tempo venceu as barreiras do preconceito e passou a ser considerada
elegante. Foi introduzida no Brasil em 1830.

2ª PARTE:
Exposição verbal:
- Ao som de diferentes músicas de valsa, os alunos devem ouvir a
música e depois palmear os tempos do compasso, identificando o
ritmo ternário.
Individualmente:
- Ao som de diferentes músicas de valsa os alunos devem andar no
ritmo ternário.
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- Andar no ritmo ternário utilizando o maior espaço possível, acrescentando passos afastados e giros.
- Andar no ritmo ternário acentuando o primeiro tempo.
- Andar no ritmo ternário acentuando o primeiro tempo com troca
de direção.
- Passo básico: primeiro passo mais afastado e forte, segundo e terceiro passos menores e na ponta dos pés.
- Deslocamento com passo básico para frente e para trás.
- Variação lateral: primeiro passo à frente, segundo e terceiro para
os lados.
- Giros: primeiro passo mais afastado, segundo e terceiro passos
girando para mudar a direção.
- Quadrado: realizar o passo básico (ternário), cada um em uma direção, imaginando um quadrado no chão, sendo o primeiro passo em
cada um dos cantos do quadrado. Em cada canto do quadrado deve
ser feito o giro para continuidade e sequência dos passos.
Em pares:
- Os alunos em pares devem estar um de frente para o outro de
mãos dadas. A dama inicia o passo com o pé direito e o cavalheiro
com o pé esquerdo.
- Executar as variações realizadas anteriormente quando individual.
- Enlaçados, com a postura correta, girando pelo salão e nos quatro
cantos do mesmo, em passos de valsa.

Elaboração Conjunta
- Os alunos devem se organizar no salão de forma a dançarem a
valsa como um grupo de dançarinos nos bailes de Viena no século
XIX.
- A coreografia deve ser elaborada por eles e as figuras analisadas no
início da aula podem ser utilizadas para terem-se ideias de formações
coreográficas que eles poderão realizar com o grande grupo.

3ª PARTE:
Exosição verbal:
- Após a vivência dos movimentos de valsa faz-se uma discussão
sobre a identificação das dificuldades e facilidades encontradas nos
elementos da valsa e na elaboração da coreografia.
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Recursos
- Aparelho de som e CDs de valsas.
- Figuras de casais e grupos dançando valsas em diferentes épocas.

Avaliação
- Identificar como compreenderam o histórico da valsa.
- Identificar se os alunos reconheceram o tempo ternário da música.
- Observar se os alunos são capazes de aplicar os passos da valsa no
tempo ritmado da música e montagem de uma coreografia em grupo.

PLANOS DE ATIVIDADES

Fontes para Aprofundamentos
Gonzaga (1996), Hass e Garcia (2003) e Ried (2003).

Coordenador de Núcleo

Visto

Alessandra Prati

Monitora Responsável

Visto

Eliane Santos
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PLANO DE ATIVIDADE - 3
Dados de identificação
Núcleo: Centro Esportivo Ana Botafogo
Endereço: Rua Carlinhos de Jesus, S/N
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 10 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de Núcleo: Alessandra Prati
Monitora Responsável: Eliane Santos

Objetivo geral
- Reconhecer e utilizar os fatores do movimento e ações básicas de
esforço, aplicados a dança moderna.

Objetivos específicos
- Entender a origem da dança moderna.
- Reconhecer e identificar os fatores do movimento.
- Compreender e utilizar as ações básicas de esforço.
- Reconhecer os fatores de movimento e ações básicas de esforço e
coreografias de dança moderna.

Conteúdo
- Dança moderna: introdução
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental: Atitudinal:

- O surgimento da dança
moderna.
- Fatores do movimento
(tempo, peso, espaço e fluxo).
- Ações básicas de esforço
(flutuar, deslizar, dar socos,
dar toques ligeiros, dar lambadas leves, pressionar, cortar o ar, retorcer).

- Vivências dos
fatores do movimento.
- Vivências de
ações básicas de
esforço como elementos da dança
moderna.

- Reconhecimento das ações do
corpo e valorização do movimento no processo
de identificação e
aplicação dos elementos de dança
moderna.

PLANOS DE ATIVIDADES

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal:
- Iniciar a aula explicando que a dança moderna surgiu como herança
da dança clássica, que visa romper com a formalidade estética do
ballet clássico, priorizando a criatividade e a liberdade de movimentos, trabalhando com ritmos irregulares.

Exposição verbal e Ilustração:
- Apresentar um quadro com as classificações dos fatores do movimento exemplificando cada um dos fatores.
1. Tempo: rápido, lento.
2. Peso: forte fraco.
3. Espaço: direto, indireto.
4. Fluxo: livre, controlado.

2ª PARTE:
Método de Trabalho Independente:
- Os alunos devem estar divididos em quatro grupos e cada um
dos grupos deve ser responsável por um dos fatores do movimento
(tempo, peso, espaço, fluxo).
- Fase preparatória: cada grupo de alunos deve discutir e elencar
movimentos que caracterizem o fator de movimento determinado.

dance.indd 274

02/12/11 16:39

277
Nesse primeiro momento o professor pode dar um exemplo.
1. Tempo: andar como tartaruga.
2. Peso: movimentos de empurrar.
3. Espaço: direções.
4. Fluxo: se movimentar como um robô.
- Fase de assimilação de conteúdo: cada um dos grupos deve vivenciar os movimentos elencados por eles mesmos e apresentar para
os demais grupos.
- Fase de elaboração pessoal: todos os alunos devem elaborar e criar
movimentos para cada um dos fatores de movimentos.

Exposição verbal:
- Os alunos devem estar espalhados pela sala cada um com um
lenço para vivenciar os movimentos das ações básicas de esforço.
Cada movimento deve ser acompanhado de uma música diferente.
1. Flutuar: lançar o lenço e observar a queda, lançar o lenço e acompanhar a trajetória da queda com o corpo, saltos, passos leves nas
pontas dos pés. Os movimentos devem ser realizados em diferentes
direções e posições, movimentar-se a partir de combinações de movimento.
2. Deslizar: deslizar o lenço em diferentes partes do corpo, deslizar
pés e mãos em superfícies lisas, inclinar tronco suavemente.
3. Dar socos: golpear lenço com diferentes partes do corpo.
4. Dar toques ligeiros: tocar lenço com as pontas dos dedos, simular
pinceladas, palmadas para cima e para baixo no lenço, em todas as
direções.
5. Dar lambadas leves: torções ligeiras de punho, dedos e pés, sapateado, sacudir.
6. Pressionar: movimento de empurrar com uma ou duas mãos, pressão dos pés no chão, pressionar com diferentes partes do corpo.
7. Cortar o ar: chicotear o lenço com um ou duas mãos, e diferentes
segmentos corporais.
8. Retorcer: torcer o lenço e o corpo simultaneamente, retorcer diferentes segmentos corporais.

3ª PARTE:
Exposição verbal:
- Apresentar um vídeo de dança moderna, sem áudio e pedir que
os alunos identifiquem os movimentos corporais dos dançarinos, a
partir dos fatores do movimento e ações básicas de esforço.
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Recursos
- Quadro, giz, lenços, aparelho de som, CDs, televisão, DVD.

Avaliação
- Identificar se os alunos compreendem a origem da dança moderna.
- Observar se os alunos reconhecem os fatores do movimento e as
ações básicas de esforço em coreografias de dança moderna.

PLANOS DE ATIVIDADES

Fontes para Aprofundamentos
Caminada (1999), Fahlbusch (1990), Haselbach (1988) e Laban
(1990).

Coordenador de Núcleo

Visto

Alessandra Prati

Monitora Responsável

Visto

Eliane Santos
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PLANO DE ATIVIDADE - 4
Dados de identificação
Núcleo: Centro Esportivo Ana Botafogo
Endereço: Rua Carlinhos de Jesus, S/N
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 10 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de Núcleo: Alessandra Prati
Monitora Responsável: Eliane Santos

Objetivo geral
- Vivenciar os movimentos de dança moderna, caracterizados a partir
dos fatores do movimento e ações básicas de esforço em coreografia e
criação.

Objetivos específicos
- Reconhecer os fatores de movimento e ações básicas de esforço
em sequências de movimentos coreográficos.
- Utilizar os fatores de movimentos e ações básicas de esforço na
criação de sequências coreográficas.

Conteúdo
- Dança moderna – coreografia
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PLANOS DE ATIVIDADES

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- Fatores do movimento (tempo, peso, espaço e fluxo).
- Ações básicas de esforço (flutuar, deslizar,
dar socos, dar toques
ligeiros, dar lambadas
leves, pressionar, cortar o ar, retorcer).
- Sequências coreográficas.

- Vivências dos fatores do movimento
e ações básicas de
esforço por meio de
sequências coreográficas.

- Valorização e envolvimento dos alunos no processo de
execução e criação
de coreografia de
dança moderna.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal:
- Iniciar a aula explicando que os elementos da dança moderna,
apresentados por meio de fatores de movimento e ações básicas de
esforço, quando executados a partir de sequência de movimentos
podem ser caracterizados por coreografia. Realizar questionamentos
sobre o vídeo assistido na aula anterior, quando os alunos puderam
analisar os elementos estudados. Perguntar o que eles se lembram e
dizer que farão algo parecido nessa aula.

2ª PARTE:
Exposição verbal e demonstração:
- Apresentar duas sequências coreográficas de oito tempos cada
uma:
1: afasta pé direito para o lado direito. Afasta braço direito para o
lado com movimento de “lambadas leves” na mão. O corpo acompanha o movimento.
2-3-4: retorna o pé direito na posição inicial com movimento de
“deslizar”. Retorna o braço direito na posição inicial com movimento
de “flutuar”. O corpo acompanha o movimento.
5-6-7-8: repete a sequência de movimento com o lado esquerdo.
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1-2: dois passos à frente iniciando com pé direito no movimento de
“pressionar” os pés no chão. Estender braços nas laterais iniciando
com braço direito com o movimento de “pressionar” as mãos nas
laterais.
3-4: permanecem os pés no chão e gira todo o corpo pelo lado
direito. Os braços retornam à posição inicial ao lado do corpo com
movimento de “retorcer”.
5-6-7-8: Repete a sequência de movimento, de costas, iniciando
com pé e braço esquerdo.
- Depois de observar a apresentação das sequências, os alunos devem executá-la ao som de uma música. Primeiramente com o professor e depois que tiverem memorizado a sequência, os alunos
devem executá-la sem a ajuda do professor.

Trabalho em grupo:
- Dividir os alunos em sete grupos.
- Cada grupo de alunos elabora duas sequências coreográficas de
oito tempos cada uma, envolvendo fatores de movimento e ações
básicas de esforço da dança moderna.
- Após a elaboração das sequências solicitar que cada grupo explique e demonstre as sequências elaboradas.
- Todos os alunos aprenderão todas as sequências e no final tem-se
uma coreografia de dança moderna.
- Executar a coreografia com música.

3ª PARTE:
Exposição verbal – roda final:
- Após a execução da coreografia elaborada pelos alunos tem-se um
momento de identificação dos fatores de movimento e ações básicas de esforço presentes na coreografia, assim como a organização
e desenvolvimento da atividade por cada grupo, identificando as
dificuldades e potencialidades da atividade.

Recursos
- Aparelho de som, CDs.
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Avaliação
- Identificar se os alunos reconhecem os fatores de movimento e
ações básicas de esforço em sequências de movimentos coreográficos.
- Observar se os alunos utilizam os fatores de movimentos e ações
básicas de esforço na criação de sequências coreográficas.

Fontes para Aprofundamentos
Caminada (1999), Fahlbusch (1990), Haselbach (1988) e Laban
(1990).

PLANOS DE ATIVIDADES

Coordenador de Núcleo

Visto

Alessandra Prati

Monitora Responsável

Visto

Eliane Santos
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PLANO DE ATIVIDADE - 5
Dados de identificação
Núcleo: Centro Esportivo Ana Botafogo
Endereço: Rua Carlinhos de Jesus, S/N
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 10 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de Núcleo: Alessandra Prati
Monitora Responsável: Eliane Santos

Objetivo geral
- Conhecer e vivenciar elementos das danças folclóricas brasileiras.

Objetivos específicos
- Conhecer os elementos das manifestações tradicionais brasileiras
representadas por meio de danças folclóricas.
- Reconhecer a origem das danças populares tradicionais nas Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.
- Vivenciar ritmos das diferentes regiões brasileiras.

Conteúdo
- Danças folclóricas: introdução
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental: Atitudinal:

- Manifestações tradicionais brasileiras.
- Origem das danças
populares tradicionais
das diferentes regiões
do Brasil.

- Vivências dos
diferentes ritmos
das danças folclóricas brasileiras.

- Valorização da cultura
corporal no processo de
conhecimento da história e patrimônio da humanidade por meio das
danças folclóricas.

Práticas, metodologias e procedimentos

PLANOS DE ATIVIDADES

1ª PARTE:
Exposição verbal:
- Iniciar a aula explicando que as manifestações tradicionais representadas por meio das danças e músicas folclóricas são mantidas
pela tradição e transformadas pela dinâmica cultural. Por meio da
pluralidade cultural representam a fé, a religião, a vida cotidiana, as
diferenças étnicas, a relação do sagrado-profano e, principalmente,
a identidade cultural das pessoas. No Brasil, a diversidade cultural
extrapola fronteiras geográficas. Assim, uma mesma manifestação
pode ser encontrada em diversas regiões brasileiras, como a festa
do boi, a dança Lundu, a devoção de São Gonçalo, a dança Cana
Verde, dentre outras. Entretanto, podem ser representadas em diferentes épocas do ano com variações locais quanto às expressões
coreográficas, rítmicas e funcionalidade, ou seja, as razões culturais
que contribuíram para que se tornassem tradicionais e ainda praticadas pela comunidade.

2ª PARTE:
Exposição verbal e Ilustração:
- Mostrar um mapa do Brasil e figuras de diferentes danças folclóricas de cada uma das regiões (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e
Centro-Oeste), mas sem revelar aos alunos qual região representa
cada figura da dança.
- Fazer um breve comentário sobre cada uma das regiões e em seguida mostrar uma música de danças de cada região.
- Ao som das músicas cada aluno dançará livremente tentando demonstrar sua percepção da música ouvida.
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Região Norte: as danças populares tradicionais dessa região são
marcadas pela influência étnica indígena e portuguesa, no entanto, cada Estado apresenta características culturais distintas. Nessas
manifestações, há o predomínio de instrumentos de percussão, sopro e, ocasionalmente de corda. Coreograficamente são marcadas
por movimentos que remetem a fauna e a flora.
Músicas: Carimbó, Lundu, Retumbão.
Região Sul: as danças populares tradicionais da Região Sul sofreram
fortes influências espanholas, portuguesas e da cultura imigrante
europeia. As danças gaúchas representam o respeito à mulher e as
coreografias mostram o romantismo espanhol.
Músicas: Pezinho, Chote Carreirinho, Pau-de Fita
Região Nordeste: as danças populares tradicionais nordestinas apresentam influências das etnias negro-africanas, além da indígena,
portuguesa, holandesa e espanhola. No Nordeste, as manifestações
são marcadas pelos movimentos e ritmos vibrantes e contagiantes.
Os instrumentos predominantes são as zabumbas, pífanos, acordeões, triângulos, pandeirões, gongos e matracas.
Músicas: Frevo, Maracatu, Capoeira
Região Sudeste: as manifestações populares tradicionais dessa região receberam influências étnicas portuguesa, negro-africana e indígena. Como em todo o Brasil, o lado profano e o sagrado estão
presentes, no entanto, nessa região a religiosidade popular tradicional contribuiu para que as coreografias, as músicas, os cantos e os
ritmos se demonstrassem com mais ênfase.
Músicas: Folia de Reis, Moçambique, Caiapós
Região Centro-Oeste: as danças populares dessa região sofreram
influências culturais ibéricas e indígenas, recebendo, posteriormente
traços da cultura dos imigrantes mineiros, paulistas, paranaenses,
gaúchos e paraguaios, tornando-se uma região culturalmente singular e suas danças parecidas com as das outras regiões.
Músicas: Catira, Siriri, Cavalhada

3ª PARTE:
Exposição verbal:
- Depois de vivenciar os ritmos de cada uma das regiões, os alunos
relacionarão as figuras das danças apresentadas no início da aula
com cada região no mapa do Brasil.
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Recursos
- Mapa do Brasil.
- Figuras de diferentes danças folclóricas de cada uma das regiões
(Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste).
- Aparelho de som e CDs de músicas das danças folclóricas brasileiras.

Avaliação

PLANOS DE ATIVIDADES

- Observar se os alunos identificam os aspectos das manifestações
tradicionais brasileiras representadas por meio de danças folclóricas.
- Observar como os alunos reconhecem as danças populares tradicionais nas Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil.

Fontes para Aprofundamentos
Brandão (2000), Cascudo (2000), Côrtes (2000), Fernandes (1989)
e Megale (1999).

Coordenador de Núcleo

Visto

Alessandra Prati

Monitora Responsável

Visto

Eliane Santos
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PLANO DE ATIVIDADE - 6
Dados de identificação
Núcleo: Centro Esportivo Ana Botafogo
Endereço: Rua Carlinhos de Jesus, S/N
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 10 anos

N. alunos: 30

Coordenadora de Núcleo: Alessandra Prati
Monitora Responsável: Eliane Santos

Objetivo geral
- Conhecer e aprender sobre a dança folclórica da Região Sul “Chote
Carreirinho”.

Objetivos específicos
- Conhecer aspectos de colonização da Região Sul do Brasil que influenciaram as danças folclóricas.
- Reconhecer a importância das danças folclóricas como patrimônio
da humanidade.
- Aprender e praticar a dança folclórica da Região Sul do Brasil,
“Chote Carreirinho”.

Conteúdo
- Danças folclóricas: Região Sul
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental: Atitudinal:

- Características - Vivências das - Valorização da cultura corda colonização danças
“Chote poral no processo de conhena Região Sul.
Carreirinho”.
cimento da história e patrimônio da humanidade por
meio das danças folclóricas.

Práticas, metodologias e procedimentos

PLANOS DE ATIVIDADES

1ª PARTE:
Exposição verbal:
- Iniciar a aula explicando que será baseada no conhecimento e experimentação de danças folclóricas da Região Sul do Brasil.
- Perguntar se os alunos identificam elementos do folclore em sua
região e conhecem algum tipo de dança folclórica.
- Explicar as características de colonização dessa região.
- As danças populares tradicionais dessa região são marcadas pelas
influências espanholas, portuguesas e, posteriormente, pela cultura
imigrante europeia. As danças gaúchas são legítimas expressões da
alma gauchesca. Em todas elas está presente o espírito de fidalguia
e de respeito à mulher, que sempre caracterizou o espírito de campesino rio-grandense. Os sapateados são amoldados ao ritmo regional
e as coreografias se espelham no romantismo espanhol.

Ilustração:
- Após a explicação, apresentar algumas músicas que serão utilizadas na aula. Perguntar se as músicas, os ritmos ou outras características são conhecidos pelos alunos.
- Explicar que o “Chote Carreirinho” é uma dança de origem alemã
assimilada pela cultura gaúcha.

2ª PARTE:
Exposição verbal e demonstração:
Chote Carreirinho
- Formar duplas compostas preferencialmente por menino e meni-

dance.indd 286

02/12/11 16:39

289
na. No caso de haver números diferentes para meninos e meninas,
cada aluno deve vivenciar os movimentos nas duas posições.
- Os pares devem estar dispostos em colunas, de frente um para o
outro, e seguir os passos de acordo com a música.
- “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7”: os pares de mãos dadas devem deslocar com
sete passos de polca para frente.
- “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7” os pares de mãos dadas devem deslocar com
sete passos de polca para trás.
- “Os pares vão rodando e logo desviando”: três passos de chote
para a direita e três passos de chote para a esquerda.
- “A prenda ao meu lado faz voltinhas pela mão”: mão direita com
mão direita, dama gira sob o braço do cavalheiro com quatro saltitos.
- “O chote carreirinho é um chote bonitinho”: repete o passo de
chote.
- “E todos vão cantando a marcação”: pares frente a frente. Homens
com mãos na cintura da dama e esta com mãos no pescoço do homem, executam volta completa.

Método de trabalho independente:
- Na fase preparatória discute-se com os alunos as dificuldades
e o que foi possível aprender dessa dança, quais as experiências
anteriores.
- Na fase de assimilação de conteúdo, os alunos experimentam,
vivenciam e entendem a dança demonstrada anteriormente.
- Na fase de elaboração pessoal, os alunos dançam sem a ajuda
do professor podendo apresentar variações de espaços e recriar a
coreografia com outros movimentos, desde que não descaracterizem a dança folclórica proposta.
- Os pares devem trocar os papéis e devem também haver trocas
entre os pares.

3ª PARTE:
Exposição verbal:
- Após a vivência da dança e das possibilidades de dançar com outras pessoas passa-se a um momento de identificação das dificuldades e facilidades encontradas na dança folclórica vivenciada.
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Recursos
- Aparelho de som e CD com a música folclórica “Chote Carreirinho”.

Avaliação
- Observar como os alunos identificam as características de folclore em sua região.
- Identificar como os alunos lidam com as características culturais
da dança vivenciada e trabalham em pares.

PLANOS DE ATIVIDADES

Fontes para Aprofundamentos
Brandão (2000), Cascudo (2000), Côrtes (2000), Fernandes (1989),
Megale (1999), Oliveira et al. (2009).

Coordenador de Núcleo

Visto

Alessandra Prati

Monitora Responsável

Visto

Eliane Santos
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Alexandre Carriconde Marques
Ruth Eugênia Cidade
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A atividade esportiva tem auxiliado crianças e jovens com deficiência não somente a adquirir autonomia e independência,
mas a resgatar sua autoestima,
autoconfiança, as relações pessoais e seu equilíbrio emocional.
Mesmo aqueles com grande
dificuldade motora e intelectual podem praticar esportes,
sob a orientação adequada.
A ideia atual é não perceber a
pessoa em razão da sua deficiência, mas procurar estimulá-la
para que possa desenvolver-se
na medida de suas capacidades, no ambiente em que vive.
O Programa Segundo Tempo
tem desenvolvido estratégias
para estimular a participação
desses alunos em atividades
esportivas,
constituindo-se
como um contexto privilegiado de intervenção para que a
atividade esportiva desempenhe as funções de prevenir a
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inatividade física e promover
a inclusão dessa população.
A prática esportiva das pessoas
com deficiências veio se desenvolvendo após a Segunda Guerra Mundial, a partir da necessidade de apoio aos soldados com
deficiência física e distúrbios
mentais. Entretanto, encontramos alguns registros em 1918
na Alemanha, com soldados
alemães que se reuniam para
praticar tiro, arco e flecha. Em
1932, na Inglaterra, formouse uma associação de jogadores de Golfe com um só braço.
O primeiro programa de esporte
em cadeira de rodas foi realizado em 1945, no Hospital de Reabilitação de Stoke Mandeville,
em Aylesbury, Inglaterra, sob
a coordenação do neurologista
alemão, Sir Ludwig Guttmann.
Em 1948, o Dr. Guttmann realizou os I Jogos Desportivos
de Stoke Mandeville, parale-
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lo aos XIV Jogos Olímpicos.
A primeira Paraolimpíada foi
na cidade de Roma, Itália, em
1960. A palavra “Para” (olimpíadas), segundo Araújo (1998),
possui duplo significado, podendo referir-se à conotação
de Paraplégico ou de Paralelo
as Olimpíadas. Em 1964, foram
realizados os II Jogos Paraolímpicos, em Tóquio, Japão. Em
1968, o III Jogos Paraolímpicos na cidade de Tel Aviv, Israel. O IV Jogos Paraolímpicos
de 1972 foram em Heidelberg,
Alemanha, daí em diante os
Jogos Paraolímpicos são frequentes, ocorrendo sempre nos
mesmos anos das Olimpíadas.
O Brasil participou pela primeira vez da Paraolímpiada, em
1972, na modalidade de bocha.
Contudo, pela pouca experiência não conseguiu conquistar
nenhuma medalha. A participação brasileira hoje é significativa em várias modalidades.

Para saber mais sobre os esportes paraolímpicos acesse www.cpb.org.br
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O goalball foi criado na Alemanha em 1946, pelo alemão
Hanz Lorenzer e pelo austríaco Sett Reindle. O objetivo do
jogo era a reabilitação de veteranos de guerra com deficiência visual por intermédio da
prática esportiva (IBSA, 2006).
Apenas em 1972, a modalidade
fez sua primeira aparição internacional nos Jogos Paraolímpicos de Heidelberg, na Alemanha (MATARUNA et al, 2005).
Em 1976, foi incorporado ao
programa dos Jogos Paraolímpicos de Toronto no Canadá apenas para homens. As
mulheres começaram a jogar
em 1984, nos Jogos de Los

Angeles – Estados Unidos.
Vários esportes paraolímpicos
são adaptados de esportes tradicionais (basquete, vôlei, natação e outros). Entretanto, o
goalball foi criado para atender
às características específicas
das pessoas com deficiência
visual, fato que dificulta o seu
entendimento e visualização por
não ser um esporte popular. Este
texto abordará as adaptações
que podem ser feitas para prática do goalball no Programa Segundo Tempo, escolas e outros
ambientes de prática esportiva.
.

1972
Data inicial no
programa
Paraolímpico
goalball.indd 5
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REGRAS
BÁSICAS DO
GOALBALL

A prática do goalball é uma atividade que exige alto grau de
envolvimento, atenção e concentração visto a complexidade
de relações e elementos presentes no jogo. Entretanto, os
participantes sempre estão muito motivados para tal prática.
Inicialmente, não é necessário o
desenvolvimento complexo das
regras, técnicas e táticas do jogo,
e sim, que o professor desenvolva formas de ensino, por meio
da criatividade, explorando os
materiais e espaços existentes.
Vale destacar que as regras
apresentadas a seguir estão baseadas no Manual de
orientação para professores
de Educação Física, elaborado por Nascimento e Morato
(2006) e publicado pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro.

Bola oficial
de goalball
A bola oficial de goalball é muito
semelhante ao tamanho da bola
de basquete, porém com peso
maior. A bola pesa 1,250 kg e
não possui câmara de ar, mantendo-a em maior contato com o
solo. Feita de uma borracha consistente, oca e com pequenos
orifícios na superfície, o que amplia o som produzido pelos guizos internos quando em contato
com o solo ou quando é rolada.

Figura 1 – Bola oficial de goalball.
Fonte: Nascimento e Morato (2006).
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Quadra oficial
de goalball
A quadra de goalball tem 18
m de comprimento x 9 m de
largura, tamanho idêntico ao
de uma quadra de voleibol.
A marcação das linhas da
quadra é feita em alto relevo (barbantes sob fita adesiva) permitindo a localização e
orientação tátil dos jogadores.
Os gols ficam sobre as linhas
de fundo da quadra, medindo 9 m de largura x 1,30 m
de altura. Cada lado da quadra
(metade da quadra) é dividida
em três áreas de dimensões
idênticas: área neutra, área
de ataque (ou de lançamento) e área de defesa (Figura 2).

Jogadores
As equipes são compostas de
três jogadores em quadra e até
três reservas. São permitidas
três substituições, não sendo
contabilizadas como parte dessas três possíveis as substituições realizadas no intervalo, ou
seja, durante o intervalo são
permitidas outras substituições.
Ao entrarem em quadra, os
atletas devem estar bandados
e vendados adequadamente
para que não exista desigualdade de condições entre os
que não enxergam e os que
possuem algum resíduo visual.

Tempo de
partida
A partida de goalball é realizada em dois tempos de 10 min
com três de intervalo entre eles.
São permitidos três tempos
técnicos por equipe, com duração de 45 segundos cada um.

Figura 2 – Quadra oficial de goalball.
Fonte: Nascimento e Morato (2006).
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Traves
As traves dos gols são muito importantes no jogo, pois
são pontos de referência, oferecendo uma ideia geral da
quadra, facilitando a “leitura” do espaço pelos jogadores

REGRAS BÁSCIAS DO GOALBALL

Infrações
As infrações invertem a posse de bola durante a partida,
assim como outras modalidades esportivas. Elas são marcadas quando os jogadores:
• Não esperam a autorização
para lançar a bola após uma interrupção de partida.
• Jogam-na para fora da quadra.
• Defendem a bola lançada
pelo oponente, mas ela retorna
à quadra adversária.
• Outras situações que os árbitros julguem infração.

Penalidades
As penalidades podem ser individuais ou coletivas. Nos dois
casos, apenas um jogador da
equipe penalizada permanece na
quadra para defender o tiro livre.
Nas penalidades individuais,
quem comete a falta permanece
em quadra para defendê-la. Nas
penalidades coletivas, o jogador
que realizou o último lançamento
da equipe antes da falta é quem
tentará defender a cobrança.
São exemplos de penalidades:
Penalidades Individuais:
• Lançamento em que a bola
toca o solo pela primeira vez
após a área de ataque (bola
alta).
• Três arremessos consecutivos de um jogador da mesma
equipe.
• Defender a bola fora da área
de defesa da quadra de sua
equipe (defesa ilegal).
• Outras situações que os árbitros julguem infração.
Penalidades Coletivas:
• Demorar mais de 10 segundos para arremessar a
bola após o primeiro contato defensivo (10 segundos).

goalball.indd 8
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• Atrasar o início ou o recomeço da partida.
• Outras situações que os árbitros julguem infração.

Arbitragem
No goalball, os árbitros além
de apitarem os jogos, são responsáveis por comandar o jogo,
como se fossem narradores
da partida. Isso faz com que
os jogadores compreendam a
partida e também facilita o entendimento dos expectadores,
que, na maioria das vezes, são
pessoas com deficiência visual. Mesmo que os jogadores
mais experientes saibam o que
ocorre em quadra, os árbitros
são essenciais para a reposição rápida da bola e para sanar
dúvidas de qualquer natureza,
organizando o jogo. Num jogo
oficial há 11 árbitros no total:
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Quem orienta o jogo são os
dois árbitros principais, estabelecendo certa ordem por meio
dos comandos, que são proferidos em língua inglesa, mesmo
em campeonatos realizados no
Brasil, por exemplo. Isso facilita o entendimento dos atletas em eventos internacionais,
tornando-se tais comandos universais. São exemplos da utilização de comandos básicos:

• Iniciar ou reiniciar a partida
após qualquer interrupção.
• Indicar que o lançamento foi
para fora da quadra sem tocar
em nenhum jogador oponente.
• Bola lançada saiu de quadra
após o bloqueio da defesa adversária. A posse de bola ainda
é da equipe que a defendeu.

• Dois árbitros principais (um
de cada lado da quadra).
• Quatro juízes de linha (um em
cada quina da quadra), responsáveis pela reposição de bola.
• Cinco mesários com funções
de cronometragem, marcação
dos arremessos, substituições,
tempos técnicos, controle de
penalidades, dentre outras.

goalball.indd 9

As regras completas podem ser obtidas
no site do Comitê Paraolímpico Brasileiro www.cpb.org.br.
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Adaptações de material
Caso não haja recursos oficiais
para a prática do goalball, podemos utilizar diversas adaptações, tais como uma bola com
costuras, pois é possível colocar dentro delas alguns guizos.
Quando não há bolas com costuras, podemos enrolar a bola
em papel celofane ou colocá-la
dentro de uma sacola de plástico, que em contato com o solo
emitirá sons acima do normal.
Caso não se possa adquirir
óculos de jogo (tipo de motocicleta), podem ser utilizadas
vendas de tecido TNT ou outro
tipo de tecido/ material, desde
que não se permita nenhum
tipo de visualização do jogo.
Quanto ao número de jogadores, também vai adaptarse de acordo com o tamanho da quadra e número de
participantes
da
atividade.

goalball.indd 10

Adaptação da quadra
O tamanho da quadra pode variar de acordo com o espaço disponível no núcleo, desde que tenha um solo que permita o apoio
com joelhos e mãos, e não ofereça riscos para os praticantes.
Outros
cuidados
devem
ser
levados
em
conta:
• Espaço amplo e sem obstáculos, tais como bancos,
escadas,
buracos,
paredes
com quinas, postes e outros.
• Não é necessário fazer a marcação de toda a quadra, priorize
a demarcação da área de defesa, principal espaço de localização e orientação dos jogadores.
• Para marcar a quadra, podemos utilizar barbante sob fitas
adesivas, oferecendo indicações
táteis que orientem os alunos em
quadra, para que possam sair e
voltar ao lugar que ocupavam.
• Como traves, podem ser uti-

02/12/11 17:10

lizados cones com cabos de
vassoura ou outros materiais
similares. Cordas ou barbantes
podem ser o travessão e deve
ser estendido de fora a fora sobre a linha de fundo da quadra
e colocadas em ponto fixo, não
oferecendo riscos aos jogadores. A altura do gol deve estar
de acordo com a média de altura dos participantes, a fim de
servir como referência no jogo.

goalball.indd 11
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DEFESA
O momento de defender é sempre recoberto de enorme expectativa para todos. A melhoria
dos gestos específicos de defesa
e o domínio espacial permitem
que as ações defensivas sejam
realizadas de forma adequada.
Existem três fases nos movimentos de defesa dos jogadores de goalball: atenção, reação e finalização.
• Atenção: o momento em que
o jogador adota uma posição
estática do corpo mais relaxada para executar a fase de reação. As posições variam de
jogador para jogador, tais como:
- Em pé, com as mãos apoiadas
nos joelhos.
- Dois joelhos apoiados com as
mãos no piso.

goalball.indd 12

- Um joelho apoiado no piso e a
outra perna em extensão lateral.
- Agachado com as mãos apoiadas no piso.
• Reação: momento muito rápido em que movimento se faz de
um deslocamento fixo ou lateral
do corpo, com a finalidade de
interceptar a trajetória da bola.
No deslocamento fixo, o jogador inicia, no mesmo lugar, um
movimento para baixo de encontro ao piso, buscando a fase
de finalização. No deslocamento lateral, o jogador desliza para
o lado, percebendo a trajetória
da bola, partindo para a fase de
finalização.
• Finalização: é a defesa propriamente dita. Esta é a fase
mais importante do processo.
Momento em que o jogador, depois da fase de reação, fica deitado lateralmente com os braços

02/12/11 17:10

estendidos acima da cabeça,
pernas estendidas e o tronco inclinado um pouco à frente, formando uma barreira com o corpo no piso, com a finalidade de
impedir o gol do adversário. Para
execução da defesa, devemos
observar se os jogadores estão
protegidos, tornando a prática
do jogo segura. Os acessórios
básicos de segurança utilizados
no jogo são: cotoveleiras e joelheiras, mais especificamente
o uso de coquilha para os homens e espumas de proteção de
seios e ventre para as mulheres.

TIPOS DE
ARREMESSOS
O ataque é um elemento muito importante do jogo. Exige um lançamento rasteiro
da bola, fazendo com que os
jogadores realizem movimentos coordenados e complexos.
No goalball há alguns tipos de
arremessos ou lançamentos:
• Arremesso estático: o jogador realiza o lançamento da bola
com o corpo parado.
• Arremesso em progressão:
depois de um deslocamento
rápido à frente (três passos), o
jogador realiza o lançamento da

goalball.indd 13
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bola, iniciando o movimento da
trave. Ação muito semelhante
ao lançamento de uma bola no
jogo de boliche.
• Arremesso por baixo das pernas: o jogador posiciona-se de
costas para a equipe adversária,
realizando o lançamento com
ou sem deslocamento por baixo
das pernas.
• Arremesso com giro: o jogador segura a bola com uma das
mãos, de frente para a equipe
adversária, realiza um giro de
360° e lança a bola.

SISTEMAS
DE JOGO
Sistemas de Defesa:
• Defesa simples: pivô centralizado com os alas posicionados
no meio das suas referidas linhas.
• Defesa compacta: jogadores
concentrados mais ao centro da
área da equipe. O pivô centralizado e os alas posicionados na
parte final interna das linhas demarcatórias de sua quadra.
• Defesa Diagonal: é um sistema mais complexo. Esta defesa
é empregada para defender bolas diagonais.
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Sistemas de Ataque:

• Ataque Simples: o jogador
ataca na mesma posição que
defende.
• Ataque Flutuante: o jogador
ataca em posição diferente da
que defende.

FUNDAMENTOS DA MODALIDADE

P

goalball.indd 14
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PLANO DE ATIVIDADE - 1

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Goal é Gol
Endereço: Rua da Superação, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 12 anos

N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Alexandre Marques
Monitora responsável: Ruth Eugênia

Objetivo geral
- Conhecer os materiais e espaço de jogo.

Objetivos específicos
- Manter contato com os diferentes tipos de bolas.
- Vivenciar os aspectos de orientação e mobilidade no ambiente
de jogo.
- Reconhecer as áreas específicas do jogo.

goalball.indd 15
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Conteúdo
- Goalball: iniciação.

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

PLANOS DE ATIVIDADES

- O que é o goalball? - Vivências de conta- Quais as caracterís- to com a bola.
ticas do jogo?
- Atividades de deslocamento no ambiente do jogo.

Atitudinal:
- Participação de todos nas atividades,
com a interação de
participantes com DV
e sem DV, respeitando as limitações e potencial de cada um.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal:
- Iniciar a aula falando sobre o goalball, com explicação breve de
seu histórico e origem; características do jogo e materiais utilizados
(bola, óculos e quadra).
Ilustração:
- Como o goalball não é um esporte popular, após essa breve conversa, apresentar um vídeo de um jogo de goalball para que os participantes que enxergam, a fim de familiarizá-los com o jogo. Para
os jogadores com visão comprometida, desenvolver uma explicação
detalhada, com a participação dos companheiros que não possuem
comprometimento.

goalball.indd 16
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2ª PARTE:
Exposição verbal:
- Explicar como é feita a demarcação em uma quadra de goalball.
- Dividir os alunos em dois grupos, um em cada lado da quadra de
jogo.
- Cada grupo irá montar as demarcações da quadra, partindo do fundo para o centro. Serão demarcadas inicialmente todas as áreas de
jogo, utilizando-se fita crepe e barbante. As goleiras serão marcadas
com cones.
- Apresentar o tipo de venda a ser utilizado (óculos ou tecido TNT,
ou outro).
- Após a demarcação, já vendados, os alunos irão caminhar em duplas no espaço de jogo (um vendado e outro não).
obs: no caso da turma apenas de DV, os alunos se deslocarão sozinhos com a orientação do professor.
- Os participantes deverão identificar as linhas demarcatórias através
do tato.
- Dividir os alunos em duplas, trios, quartetos ou..., de acordo com o
número de bolas disponíveis, e apresentar as bolas que serão utilizadas (oficial ou adaptadas).
- Manusear a bola identificado o tipo de som que cada uma apresenta.
- Brincar com a bola sem determinar espaços.
Trabalho em Grupo:
- Solicitar aos alunos que criem uma atividade de familiarização com
o ambiente e material, para promover a interação e entendimento das
atividades realizadas.
3ª PARTE:
Exposição verbal:
- Depois das vivências, conversar com os alunos sobre as atividades
desenvolvidas, solicitando opiniões sobre os aspectos positivos e negativos.

goalball.indd 17
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Recursos
- Bolas de goalball (oficial ou adaptada).
- Fita crepe, barbante e quatro cones.

Avaliação

PLANOS DE ATIVIDADES

- Verificar como os alunos interagem apesar da deficiência visual
de alguns.
- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados
ao grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a
do grupo na realização dos diferentes passes.

Fontes para aprofundamentos
Comitê Paraolímpico Brasileiro (2010), Confederação de Desportos
para Cegos (2010), Federación Española de Deportes para Ciegos
(2002) e Morato et al.(2008).

Coordenador de Núcleo

Visto

Alexandre Carriconde

Monitora responsável

Visto

Ruth Eugênia

goalball.indd 18
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Refletindo Sobre o Plano
de Atividades do Programa
Segundo Tempo
Importância do Conteúdo no
Cotidiano
O goalball é um esporte desenvolvido para pessoas com
deficiência visual. Entretanto,
sua prática tem sido estimulada significativamente nas
capacitações do Programa Segundo Tempo, sendo utilizado
nas atividades com crianças e
jovens com ou sem deficiência. A prática do goalball permite de uma forma sintética,
respostas criativas, na organização de processos construtivos na aplicação do jogo.
Entende-se que essa prática
estimula o desenvolvimento de
aspectos sensoriais que auxiliam de forma clara a realização
de atividades de vida diárias.
É importante realizar o jogo do
goalball num espaço totalmente seguro para os praticantes.

goalball.indd 19
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Justificativa para escolha das
Práticas, Metodologias e Procedimentos

A opção de práticas, metodologias e procedimentos, tais como
a exposição verbal, o diálogo, a
conversa, e a discussão, permitem aos praticantes saber, conhecer, observar e identificar os
elementos do jogo de goalball.
As escolhas foram direcionadas a iniciantes, cegos ou
não, que terão a oportunidade de vivenciar, compreender
e interagir (individualmente
e em grupo), a partir da experimentação de novos gestos e posturas, na promoção
de um estilo de vida ativo.
Dimensão conceitual dos conteúdos
A oportunidade de participar
das atividades do goalball irá
determinar a aquisição de novos saberes. Quando se pretende ensinar qualquer conteúdo, entendemos que seja
necessário que os alunos saibam o que farão e qual sua
forma de utilização, facilitando
o processo de ensino aprendizagem, independente do tipo
de procedimento desenvolvido.

02/12/11 17:11

312

PLANOS DE ATIVIDADES

Dimensão procedimental dos
conteúdos

Entende-se que essa dimensão procedimental oportunizará aos alunos a conquista da
autonomia para analisar e criticar os resultados obtidos e os
processos colocados em ação
para atingir as metas a propostas nas atividades dos núcleos do PST. A compreensão
dos procedimentos no processo de ensino é de fundamental importância, uma vez que
permite incluir conhecimentos
de organização, comparação
e execução das atividades.
Dimensão atitudinal dos conteúdos
A atuação de crianças cegas
e não-cegas, oportuniza uma
vivência aos participantes, na
identificação das diferenças
existentes no grupo de alunos.
Dessa forma, a valorização da
participação e o envolvimento de todos são fundamentais
para que os alunos respeitem
o que cada um pode fazer e
como estes podem contribuir
para a realização da atividade, respeitando os limites e as
potencialidades de cada um.
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Avaliação
A avaliação durante a realização
das atividades deve acompanhar as relações interpessoais
presentes no ambiente de atividades. O processo inclusivo
deve ser uma premissa no ambiente das atividades. Deve-se
observar como os alunos solucionam os problemas apresentados ao grupo, uma vez que
uma das etapas mais importantes da atividade é que os alunos construam novos saberes a
partir de uma problematização
colocada ao grupo. Não se deve
olhar para o jogador cego em
razão da sua deficiência, e sim
na compreensão e identificação das suas potencialidades.
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PLANO DE ATIVIDADE - 2

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Goal é Gol
Endereço: Rua da Superação, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 12 anos

N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Alexandre Marques
Monitora responsável: Ruth Eugênia

Objetivo geral
- Vivenciar atividades com bola.

Objetivos específicos
- Manusear os diferentes tipos de bolas.
- Vivenciar os aspectos de orientação e mobilidade no ambiente de
jogo, com bola.
- Realizar em grupos passes e recepção com bola.

Conteúdo
- Goalball: iniciação.

goalball.indd 21
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

- Conhecendo os ob- - Vivências de contajetivos do jogo.
to com a bola e troca
de bolas.
- Praticar atividades
de deslocamento no
ambiente do jogo
com bola.

Atitudinal:
- Participação de todos nas atividades,
identificando as limitações e potencial de
cada um.

Práticas, metodologias e procedimentos

PLANOS DE ATIVIDADES

1ª PARTE:
Exposição verbal:
- Iniciar a aula falando sobre as experiências individuais, reforçando
a participação de todos.
Ilustração:
- Sem exigência técnica, demonstrar como são feitos arremessos e
recepção da bola. Para os jogadores com visão comprometida, desenvolver uma explicação detalhada, com a participação dos companheiros que não possuem comprometimento.
2ª PARTE:
Exposição verbal:
- Divididos em grupos, de acordo com o número de bolas (preferencialmente em duplas, pois haverá maior oportunidade de ação), em
uma distância pequena (2 m), passarem a bola um para o outro em
linha reta.
- As distâncias vão aumentando aos poucos.
- Continua a atividade, mudando a direção do arremesso para diagonal.
- Variando a atividade, um de cada grupo fica sentado de costas para
quem tem a bola, ao escutar o som da bola, vira-se e faz a recepção
(a distância aumenta gradualmente).
- Utilizando-se cones, brincar de boliche, aumentando a distância e
direção do arremesso.
- Desenvolver um jogo no espaço demarcado de quadra, sem exigência da técnica.
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Trabalho em Grupo:
- Solicitar aos alunos que criem uma atividade de arremessos e deslocamentos, trabalhando as atividades desenvolvidas na aula.
3ª PARTE:
Exposição verbal:
- Depois das vivências, conversar com os alunos sobre as atividades
desenvolvidas, solicitando opiniões sobre os aspectos positivos e negativos.

Recursos
- Bolas de goalball (oficial ou adaptada).
- Fita crepe, barbante e dez cones ou material similar.

Avaliação
- Identificar como os alunos solucionam os problemas individuais e
em grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a
do grupo na realização dos diferentes passes.

Fontes para aprofundamentos
Comitê Paraolímpico Brasileiro (2010), Confederação de Desportos
para Cegos (2010), Federación Española de Deportes para Ciegos
(2002) e Morato et al.(2008).

Coordenador de Núcleo

Visto

Alexandre Carriconde

Monitora responsável

Visto

Ruth Eugênia
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PLANO DE ATIVIDADE - 3

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Goal é Gol
Endereço: Rua da Superação, s/n
Dia:

Horário:

Turma: Mista

Idade: a partir de 12 anos

N. alunos: 30

PLANOS DE ATIVIDADES

Coordenador de núcleo: Alexandre Marques
Monitora responsável: Ruth Eugênia

Objetivo geral
- Identificar e realizar os tipos de arremessos do goalball.

Objetivos específicos
- Praticar o arremesso estático e em progressão.
- Vivenciar os aspectos de orientação e mobilidade na execução
dos arremessos.

Conteúdo
- Goalball: arremessos.

goalball.indd 24
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- Os tipos de arremes- - Prática dos arre- - Participação de toso nas ações de ata- messos.
dos nas atividades,
que.
com atenção aos arremessos.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal:
- O ataque é um elemento importante no jogo, e o ato de arremessar
a bola rasteira no piso exige dos jogadores movimentos coordenados
e complexos.
Ilustração:
- Após essa breve conversa, demonstrar os diversos tipos de arremessos. Para os jogadores com visão comprometida, desenvolver
uma demonstração detalhada, com a participação dos companheiros
que não possuem comprometimento.
2ª PARTE:
Exposição verbal:
- Atividades realizadas com os alunos vendados.
- Alunos em duplas trabalhar o arremesso estático, ficando um de
cada lado da lateral da quadra.
- Ainda no arremesso estático, trabalhar o lançamento à frente e na
diagonal, um em cada lado (esquerda e direita).
- Alunos em duplas trabalhar o arremesso em progressão, ficando um
de cada lado do fundo da quadra.
- Ainda no arremesso em progressão, trabalhar o lançamento à frente
e na diagonal, um em cada lado (esquerda e direita).
- Realizar um jogo no espaço demarcado de quadra, dando ênfase
aos arremessos trabalhados.
Trabalho em Grupo:
- Solicitar aos alunos que criem uma atividade recreativa utilizando
os arremessos trabalhados.
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3ª PARTE:
Exposição verbal:
- Conversar sobre as atividades desenvolvidas enfatizando a importância dos arremessos na relação com o jogo.

Recursos
- Bolas de goalball (oficial ou adaptada).
- Fita crepe, barbante e cones.

PLANOS DE ATIVIDADES

Avaliação
- Identificar como os alunos desenvolveram as atividades praticadas.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a
do grupo na realização dos diferentes arremessos.

Fontes para aprofundamentos
Comitê Paraolímpico Brasileiro (2010), Confederação de Desportos
para Cegos (2010), Federación Española de Deportes para Ciegos
(2002) e Morato et al.(2008).

Coordenador de Núcleo

Visto

Alexandre Carriconde

Monitora responsável

Visto

Ruth Eugênia
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PLANO DE ATIVIDADE - 4

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Goal é Gol
Endereço: Rua da Superação, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 12 anos

N. alunos: 30

Coordenador de núcleo: Alexandre Marques
Monitora responsável: Ruth Eugênia

Objetivo geral
- Compreender os sistemas de jogo.

Objetivos específicos
- Vivenciar os sistemas de ataque e de defesa.

Conteúdo
- Goalball: sistemas de jogo.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- Os sistemas do jogo. - Vivências dos sis- - Participação de totemas de defesa e dos nas atividades,
ataque.
estimulando a cooperação na aplicação
dos sistemas de jogo.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal:

PLANOS DE ATIVIDADES

- Iniciar a aula falando sobre a importância dos sistemas de jogo.
Ilustração:
- Utilizando um quadro (lousa), explanar de forma ilustrada as posições de ataque e defesa dos jogadores.
- Para os jogadores com visão comprometida, desenvolver uma explicação detalhada, com a participação dos companheiros que não
possuem comprometimento.
2ª PARTE:
Exposição verbal:
- Divididos em dois grupos, um de cada lado da quadra, trabalhar os
sistemas de defesa e ataque.
- Dispor todas as bolas de um lado da quadra com os alunos se revezando em trios, em que, os que estão do lado das bolas realizam arremessos de ataque simples (o jogador ataca na mesma posição que
defende), e os alunos que estão do lado oposto realizam movimentos
de defesa simples (nesta defesa, o pivô apresenta-se centralizado
com os alas posicionados no meio das suas referidas linhas). Determinar o número de arremessos a cada duas passagens dos alunos,
trocando a tarefa, quem estava arremessando passa a defender.
- Ainda com as bolas de um lado da quadra com os alunos se revezando em trios, fazer com que aqueles que estão do lado das bolas
realizam arremessos de ataque flutuante (o jogador ataca em posição
diferente da que defende, e os alunos que estão do lado oposto realizam movimentos de defesa compacta (nesta defesa, os jogadores
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apresentam-se concentrados mais ao centro da área da equipe).
Determinar o número de arremessos a cada duas passagens dos
alunos, trocando a tarefa, quem estava arremessando passa a defender.
- Desenvolver um jogo aplicando os sistemas utilizados.

3ª PARTE:
Exposição verbal:
- Depois das vivências, conversar com os alunos sobre as atividades
desenvolvidas, solicitando opiniões sobre os aspectos positivos e negativos.

Recursos
- Bolas de goalball (oficial ou adaptada).
- Fita crepe, barbante e cones ou material similar.

Avaliação
- Identificar como os alunos solucionam os problemas individuais e
em grupo.
- Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a
do grupo na realização dos diferentes passes.

Fontes para aprofundamentos
Comitê Paraolímpico Brasileiro (2010), Confederação de Desportos
para Cegos (2010), Federación Española de Deportes para Ciegos
(2002) e Morato et al.(2008).

Coordenador de Núcleo

Visto

Alexandre Carriconde

Monitora responsável

Visto

Ruth Eugênia
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A aplicação deste conteúdo
para as crianças, adolescentes
e jovens dos Núcleos do Programa Segundo Tempo é importante para que os mesmos
conheçam esta modalidade paraolímpica que envolve estratégia e precisão, bem como perceber a possibilidade motora de
pessoas com deficiência física.
Para atender a pessoa com deficiência física grave, o jogo de
bocha foi adaptado e esportivizado para se tornar a bocha
paraolímpica, que prevê a participação de pessoas com paralisia cerebral e outras deficiências físicas. No contexto do
núcleo, onde há pessoas com
e sem deficiência, é possível,
por meio do desenvolvimento
da modalidade de bocha, pensar a questão da estigmatização de pessoas com deficiência
e valorização das diferenças.
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Há muitas versões quanto à
origem do jogo tradicional de
bocha. A maior menção é que
seja uma adaptação para quadra fechada do jogo italiano
de boliche em grama. Também
praticado na Grécia Antiga, no
início, apenas como passatempo, foi introduzida na Corte
Florentina no século XVI pela
aristocracia italiana. Encontramse também referências que estabelecem uma analogia com
um jogo francês (Pentaque)
que começou a ser desenvolvido e praticado em 1910, no
balneário La Ciotat, próximo a
Marselha (CAMPEÃO, 2006).
Nos anos 1970, este esporte foi

FU

adaptado para pessoas com deficiência física. Esta realização
é atribuída aos países nórdicos
que resgataram o jogo e adequaram com este objetivo. No
início era voltado apenas para
pessoas com paralisia cerebral
grave e alto grau de comprometimento motor. Atualmente, pessoas com outras deficiências físicas (AVC, distrofias
musculares, lesão medular,
dentre outras) também podem
participar e até competir no
sistema paraolímpico. Está no
programa paraolímpico desde
1992 e no Brasil desde 1996.

1992
Data inicial no
programa
Paraolímpico
bocha.indd 4
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O jogo de bocha pode ser praticado individualmente, em duplas ou em equipes. Numa partida, o jogo é realizado com um
conjunto de bolas de bocha que
consiste em seis bolas azuis,
seis bolas vermelhas e uma bola
branca, em uma quadra marcada de maneira específica e com
superfície plana e lisa. A regra
do jogo consiste em lançar objetivamente as bolas o mais perto possível da bola-alvo (branca). A sua finalidade principal
é a mesma do jogo de bocha
convencional, ou seja, encostar o maior número de bolas na
bola-alvo (CAMPEÃO, 2006;
CIDADE;
FREITAS,
2009).
A bocha é um jogo que pode
ser praticado por pessoas com
e sem deficiência e de todas as
idades. Pode ser jogado de forma
recreativa, como esporte competitivo no sistema paraolímpico (só para pessoas com defi-
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ciência), ou como atividade nos
programas escolares e nos projetos esportivos, como é o caso
do Programa Segundo Tempo.
O jogo requer planejamento e
estratégia na tentativa de colocar o maior número de bolas próximas da bola-alvo.
O jogo de bocha é uma atividade
em que os indivíduos com grau
de deficiência motora grave podem participar e desenvolver
um elevado nível de habilidade.
A habilidade e a inteligência tornam-se
fundamentais no desenvolvimento das
jogadas, assistindo-se muitas vezes a
um verdadeiro espetáculo de alternância da vantagem, pela aplicação de
técnicas e táticas adequadas a cada
circunstância (CAMPEÃO, 2006, p. 9).

Nos Núcleos do Programa Segundo Tempo, o jogo pode
ser facilmente ajustado para
permitir que crianças e adolescentes com e sem defici-
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ência possam jogar juntos.
O principal fundamento do jogo
é o arremesso/lançamento da
bola em direção ao alvo.
Antes de começar a
partida, o árbitro tira
na moeda (cara
ou coroa) o direito
de escolher se quer
competir com as bolas
vermelhas ou azuis. O lado
que escolhe as vermelhas inicia a disputa, jogando primeiro a bola-alvo e uma bola vermelha. Depois é a vez da bola
azul entrar em ação. A partir
de então, os adversários se revezam a cada lance para ver
quem consegue posicionar as
bolas o mais perto possível da
bola-alvo. As partidas ocorrem
em quadras cobertas, planas
e com demarcações no piso.
A área do jogo mede 6 m de
largura por 12,5 m de comprimento. Para ganhar um ponto, o
atleta tem de jogar a bola o mais
próximo da bola-alvo. Caso este
mesmo jogador tenha colocado
outras bolas mais próximas da
bola-alvo, cada uma delas também vale um ponto. Se duas
bolas de cores diferentes ficam
à mesma distância da bola-alvo,
os dois lados recebem um ponto. Vence quem acumula a maior
pontuação. As partidas são divi-
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didas em parciais, que só terminam após todas as bolas serem
lançadas. Um limite de tempo
é estabelecido por parcial, de
acordo com o tipo de disputa.
Em jogo individual e de pares,
cada partida será composta por quatro parciais. Quando houver empate de pontos,
será disputada uma quinta parcial denominada de tiebreak.
Em jogo de equipe, cada partida será composta de seis
parciais, caso não seja necessária a disputa de tie-break.
No jogo individual, cada jogador estará de posse de
seis bolas azuis ou seis vermelhas,
conforme
sorteio.
No jogo de duplas, cada jogador estará de posse de três
bolas azuis ou três bolas vermelhas,
conforme
sorteio.
No jogo de equipe, cada jogador estará de posse de duas
bolas azuis ou duas bolas vermelhas,
conforme
sorteio.
O árbitro fará um sorteio inicial:
o vencedor escolherá a cor da
bola. Caso escolha a vermelha,
sairá jogando com a branca.
Caso a partida termine empatada e seja necessária
a disputa do tiebreak, a bola branca
será colocada na
marcação central.
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PLANO DE ATIVIDADE - 1

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Cancha
Endereço: Rua do Bolim, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 12 anos

N. alunos: 25

Coordenadora de núcleo: Ruth Eugênia Cidade
Monitor responsável: Alexandre Carriconde Marques

Objetivo geral
- Reconhecer e utilizar os fundamentos da bocha paraolímpica e
suas variações, entendendo e valorizando o jogo adaptado para
pessoas com deficiência física grave.

bocha.indd 7
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Objetivos específicos
- Compreender os fundamentos da bocha paraolímpica.
- Reconhecer a importância do jogo no contexto da pessoa com
deficiência física.
- Utilizar diferentes lançamentos em diferentes posições (sentado
no chão e na cadeira).

Conteúdo
- Bocha paraolímpica: atividades de manipulação.

PLANOS DE ATIVIDADES

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- O que é bocha paraolímpica?
- A função da manipulação da mão ou pés
no jogo.

- Vivências de manipulação em diferentes posições (sentado no chão e numa
cadeira).

- Valorização das possibilidades de jogo da
pessoa com deficiência física.
- Participação de todos na execução da
atividade, respeitando
as limitações e potencialidades de cada
um.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal - roda inicial:
- Iniciar a aula explicando que ela será baseada no jogo adaptado
para pessoas com deficiência física, a bocha paraolímpica.
- Explicar que o lançamento é a base do jogo e que a manipulação
com as mãos e/ou os pés são importantes ferramentas para o desenvolvimento da habilidade de jogar bocha adaptada. A adequação da
forma de manipulação (se com os pés ou mãos) dependerá do tipo de
deficiência motora e da possibilidade de cada pessoa.
- Perguntar aos alunos as formas de manipular a bola (com os pés e
mãos) que eles conhecem, permitindo que demonstrem e apresentem sugestões uns aos outros.

bocha.indd 8

02/12/11 17:29

331
Ilustração:
- Após essa breve conversa, apresentar um vídeo de um jogo de
bocha e solicitar que eles identifiquem as diferentes maneiras de
manipular a bola.
2ª PARTE:
Exposição verbal:
- Dividir os alunos 2 a 2, sentados em uma cadeira convencional com
bolas de tênis ou de borracha pequena (de betes).
- No centro de cada dupla, colocar vários cones ou garrafas pet para
servir de alvo para os lançamentos (como se fosse um jogo de boliche).
- Realizar diferentes formas de lançamentos com os pés (rolar a bola
de um lado para outro; para frente e para trás; pisar nela; tentar tirála do chão com os dois pés; chutar, controlando as distâncias - mais
perto, mais longe) e também com as mãos.
- Variar a distância dos jogadores aos alvos.
Trabalho em grupo:
- Depois da vivência, solicitar aos alunos que elaborem outra forma
de manipulação com os pés e mãos.
- Após a elaboração da atividade por parte dos alunos, solicitar que
expliquem uns aos outros e demonstrem a atividade elaborada.
- Em seguida, os demais alunos experimentam as atividades elaboradas pelas duplas.
3ª PARTE:
Exposição verbal:
- Ainda em duplas, sentados nas cadeiras, cada dupla terá 13 bolas
(6 de uma cor, 6 de outra e uma de outra cor para ser a bola-alvo).
- Um dos alunos lança a bola-alvo para dar início à atividade.
- Cada aluno lança alternadamente uma vez, sempre tentando lançar
próximo da bola-alvo.
- Após a vivência solicitar às duplas que elaborem outras formas de
jogar (por exemplo em duplas, com tempo estipulado, dentre outras).
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Recursos
- Cones ou garrafas pet.
- Treze bolas (borracha pequena ou tênis) para cada dupla.

Avaliação

PLANOS DE ATIVIDADES

- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados
e compartilham com o grupo.
- Observar como os alunos lidam com a adaptação de seu corpo ao
jogar sentados, com restrição motora.
- Observar se os alunos estabeleceram relações entre a atividade e
a questão da deficiência física.
- Observar como os alunos combinam atividades de manipulação de
pés e mãos jogando sentados (simulando a restrição física).

Fontes para aprofundamentos
Oliveira et al. (2009), Campeão (2006) e Cidade e Freitas (2009).

Coordenadora de Núcleo

Visto

Ruth Cidade

Monitor responsável

Visto

Alexandre Marques
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Refletindo Sobre o Plano
de Atividades do Programa
Segundo Tempo
Importância do Conteúdo no
Cotidiano
A bocha paraolímpica é um
jogo que foi esportivizado para
atender à demanda específica
da pessoa com deficiência física grave, principalmente entre os paralisados cerebrais. A
aplicação deste conteúdo para
as crianças e adolescentes dos
núcleos do Programa Segundo
Tempo justifica-se para que as
mesmas possam conhecer esta
modalidade paraolímpica que
envolve estratégia e precisão,
bem como perceber a possibilidade motora de pessoas com
deficiência física grave. Durante
as práticas, será possível pensar a questão da estigmatização de pessoas com deficiência
e valorização das diferenças.
Justificativa para escolha das
Práticas, Metodologias e Procedimentos

333

conhecer, observar e identificar os fundamentos da bocha
paraolímpica e adaptá-los aos
beneficiados sem deficiência.
Dimensão conceitual dos conteúdos
Para ensinar qualquer conteúdo, entende-se que seja necessário que os alunos saibam o
que farão facilitando o processo de apropriação de conceitos.
No caso da bocha paraolímpica,
será preciso abordar o histórico
da modalidade, desenvolvimento da modalidade no país, tipos
de competição, tipos de deficiência física, possibilidades
motoras da pessoa com deficiência para a prática do esporte. Quanto à modalidade propriamente dita, será necessário
conhecer as regras, os termos
e as estratégias de jogo. Conhecer modos de execução dos
movimentos que compõem os
fundamentos da modalidade.

A opção de práticas, metodologias
e
procedimentos,
tais como a exposição verbal, observada por meio da
conversa, a demonstração do
professor e a discussão deste permite aos alunos saber,
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PLANOS DE ATIVIDADES

Dimensão procedimental dos
conteúdos

A partir da restrição motora
(alunos sem deficiência sentados, sem poder se levantar
durante a atividade), os alunos vivenciarão as atividades
para experienciar os fundamentos da modalidade paraolímpica, a bocha. Nesse jogo onde
predomina a estratégia, será
necessário enfatizar o desenvolvimento da inteligência tática, aspecto que é solicitado
no momento de decidir como
e onde colocar a bola, solicitando demanda de atenção
seletiva, percepção e tomada
de decisão. A estratégia também está presente no momento de escolher como evitar que
o adversário organize seu jogo
(conceito de oposição). Outra
situação a ser trabalhada é a
percepção do jogo (leitura do
jogo) em situação de pressão
de tempo, precisão de movimento e tomada de decisão
para executar a ação motora.
Na posição sentada, em situação de jogo, o aluno realizará
diversas vezes e de diferentes formas, os lançamentos/
arremessos que permitirão
dominar e controlar a força,
apurando a precisão que é
condição necessária para apro-
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ximar sua bola da bola-alvo.
Estratégia, precisão, processos de percepção e tomada
de decisão são elementos que
fazem parte da bocha paraolímpica, do esporte em geral
e do cotidiano de todos nós.
Dimensão atitudinal dos conteúdos
A vivência do conteúdo deverá
permitir que o aluno identifique
as diferentes possibilidades
de movimento existentes no
seu próprio corpo e no grupo
de alunos, apesar da restrição
de estarem sentados durante
as atividades. Dessa forma, a
valorização da participação e o
envolvimento de todos são fundamentais para que os alunos
respeitem o que cada um pode
fazer e, sobretudo, pensar como
a pessoa com deficiência física
grave realiza esta mesma tarefa com precisão e estratégia.
Avaliação
A opção pela avaliação apresentada tem foco central na
identificação de como os alunos
reconhecem a melhor forma de
executar o fundamento de lançamento/arremesso, adequando-os à sua condição, visto que
suas condições físico-motoras
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apresentam-se diferentes, permitindo o reconhecimento dessa condição e o respeito aos
outros durante a atividade.
Será necessário avaliar também o conhecimento e o entendimento que o aluno alcançou
sobre as possibilidades motoras de pessoas com deficiência
na modalidade paraolímpica.
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PLANO DE ATIVIDADE - 2

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Cancha
Endereço: Rua do Bolim, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 12 anos

N. alunos: 25

PLANOS DE ATIVIDADES

Coordenadora de núcleo: Ruth Eugênia Cidade
Monitor responsável: Alexandre Carriconde Marques

Objetivo geral
- Reconhecer e utilizar os fundamentos da bocha paraolímpica e
suas variações, entendendo e valorizando o jogo adaptado para
pessoas com deficiência física grave.

Objetivos específicos
- Compreender os fundamentos da bocha paraolímpica.
- Reconhecer a importância do jogo no contexto da pessoa com
deficiência física.
- Utilizar diferentes lançamentos em diferentes posições (sentado
no chão e na cadeira).

Conteúdo
- Bocha paraolímpica: lançamentos.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- Tipos de deficiência
física.
- A função do lançamento e suas variações no jogo

- Vivências de manipulação e do lançamento em diferentes
posições
(sentado
no chão e numa cadeira).

- Valorização das possibilidades de jogo da
pessoa com deficiência física.
- Participação de todos na execução da
atividade, respeitando
as limitações e potencialidades de cada
um.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal:
- Iniciar a aula explicando/relembrando que ela será baseada no jogo
adaptado para pessoas com deficiência física, a bocha paraolímpica.
- Explicar que o lançamento é a base do jogo e que o objetivo do jogo
nada mais é que encostar o maior número de bolas na bola-alvo.
- Perguntar aos alunos quais os tipos de deficiência física que conhece.
Ilustração:
- Após essa breve conversa, apresentar fotos de atletas de bocha e
solicitar que eles identifiquem os diferentes tipos de deficiência física
(distrofia muscular, paralisia cerebral, lesão medular).
- A partir da identificação, refletir sobre causas e prevenção de deficiência (páginas 121 a 123 do livro Fundamentos pedagógicos do
Programa Segundo Tempo: da reflexão à prática).
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2ª PARTE:
Exposição verbal:
- Dividir os alunos 2 a 2, sentados em uma cadeira convencional com
bolas de tênis ou de borracha pequena (de betes).
- No centro de cada dupla, colocar um balde grande (cesto ou caixa
de papelão) para servir de alvo para os lançamentos.
- Realizar diferentes formas de lançamentos (alto e baixo; saindo à
frente da cadeira ou pela lateral da mesma).
- Variar a distância dos jogadores ao alvo.

PLANOS DE ATIVIDADES

Trabalho em Grupo:
- Depois da vivência, solicitar aos alunos que elaborem outra forma
de lançamento (sugerir também o lançamento por cima de um obstáculo).
- Após a elaboração da atividade por parte dos alunos, solicitar que
expliquem uns aos outros e demonstrem a atividade elaborada.
- Em seguida, os demais alunos experimentam as atividades elaboradas pelas duplas.
3ª PARTE:
Exposição verbal:
- Ainda em duplas, sentados nas cadeiras, cada dupla terá 13 bolas
(6 de uma cor, 6 de outra e uma de outra cor para ser a bola-alvo).
- Desenhar com giz, no chão, vários círculos concêntricos (como de
um alvo).
- De fora do círculo, cada aluno lança alternadamente uma vez, sempre tentando lançar próximo do circulo central.
- Variar a distância de lançamento.

Recursos
- Balde grande (ou caixa ou cesto).
- Treze bolas (borracha pequena ou tênis) para cada dupla.
- Giz.
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Avaliação
- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados
e compartilham com o grupo.
- Observar como os alunos lidam com a adaptação de seu corpo ao
jogar sentados, com restrição motora.
- Observar se os alunos estabelecem relações entre a atividade e a
deficiência física.
- Como os alunos combinam diferentes formas de lançamentos.

Fontes para aprofundamentos
Oliveira et al. (2009), Campeão (2006) e Cidade e Freitas (2009).

Coordenadora de Núcleo

Visto

Ruth Cidade

Monitor responsável

Visto

Alexandre Marques
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PLANO DE ATIVIDADE - 3

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Cancha
Endereço: Rua do Bolim, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 12 anos

N. alunos: 25

PLANOS DE ATIVIDADES

Coordenadora de núcleo: Ruth Eugênia Cidade
Monitor responsável: Alexandre Carriconde Marques

Objetivo geral
- Reconhecer e utilizar os fundamentos da bocha paraolímpica e
suas variações, entendendo e valorizando o jogo adaptado para
pessoas com deficiência física grave.

Objetivos específicos
- Compreender os fundamentos da bocha paraolímpica.
- Reconhecer a importância do jogo no contexto da pessoa com
deficiência física.
- Utilizar diferentes lançamentos em diferentes posições (sentado
no chão e na cadeira) combinados com manipulação dos pés e
mãos.

Conteúdo
- Bocha paraolímpica: lançamentos.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- A função da manipulação e lançamentos
e suas variações no
jogo.

- Precisão nos lançamentos.
- Manipulação: mãos
e pés e do lançamento em diferentes posições (sentado no
chão e numa cadeira; pela frente e ao
lado da cadeira).

- Valorização das possibilidades de jogo da
pessoa com deficiência física.
- Participação de todos na execução da
atividade, respeitando
as limitações e potencialidades de cada
um.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal:
- Iniciar a aula explicando que ela será baseada no jogo adaptado
para pessoas com deficiência física, a bocha paraolímpica.
- Explicar/relembrar que o lançamento é a base do jogo e que o objetivo do jogo nada mais é que encostar o maior número de bolas na
bola-alvo.
- Perguntar aos alunos as formas de manipular e lançar a bola que
eles conhecem (ou já vivenciaram em outra aula desta sequência),
permitindo que demonstrem e apresentem sugestões uns aos outros.
Ilustração:
- Após essa breve conversa, apresentar um vídeo de um jogo de bocha e solicitar que eles identifiquem as diferentes maneiras de lançar
e manipular a bola. Será possível também apontar os diferentes tipos
de deficiência, associando ao tipo de manipulação e possibilidades
motoras.
- Observar com os alunos a questão da precisão dos movimentos no
ato de lançar a bola.
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2ª PARTE:
Exposição verbal:
- Dividir os alunos em duplas, sentados em uma cadeira convencional
com bolas de tênis ou de borracha pequena (de betes).
- Na frente de cada dupla colocar vários cones ou garrafas pet para
servir de alvo para os lançamentos.
- Realizar diferentes formas de lançamentos (alto e baixo) primeiramente com um dos pés e depois com uma das mãos.
- Variar a distância dos jogadores aos alvos.
- Observar a precisão dos movimentos.

PLANOS DE ATIVIDADES

Trabalho em Grupo:
- Depois da vivência, solicitar aos alunos que elaborem outra forma
de jogar utilizando os pés.
- Após a elaboração da atividade por parte dos alunos, solicitar que
expliquem uns aos outros e demonstrem a atividade elaborada.
- Em seguida, os demais alunos experimentam as atividades elaboradas pelas duplas.
3ª PARTE:
Exposição verbal:
- Dispor os cones (ou garrafas pet) em linha, a certa distância (40
cm) um do outro.
- Cada aluno deverá jogar as bolas entre os espaços dos cones.
- Diminuir gradativamente os espaços entre os cones a fim de dificultar a atividade e aprimorar a precisão do movimento.
- O aluno poderá escolher a forma de lançar a bola manipulando com
as mãos ou com os pés.

Recursos
- Cones ou garrafas pet.
- Doze bolas (borracha pequena ou de tênis) para cada dupla.
- Giz.
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Avaliação
- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados
quanto à precisão do movimento e compartilham com o grupo.
- Observar como os alunos lidam com a adaptação de seu corpo ao
jogar sentados, com restrição motora.
- Observar se os alunos estabelecem relações entre a atividade e a
deficiência física.
- Observar como os alunos, na realização dos diferentes lançamentos combinam a manipulação seja com a mão ou com o pé no sentido de apurar a precisão do movimento.

Fontes para aprofundamentos
Oliveira et al. (2009), Campeão (2006) e Cidade e Freitas (2009).

Coordenadora de Núcleo

Visto

Ruth Cidade

Monitor responsável

Visto

Alexandre Marques
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PLANO DE ATIVIDADE - 4

Dados de identificação
Núcleo: EMEB Cancha
Endereço: Rua do Bolim, s/n
Dia:
Turma: Mista

Horário:
Idade: a partir de 12 anos

N. alunos: 25

PLANOS DE ATIVIDADES

Coordenadora de núcleo: Ruth Eugênia Cidade
Monitor responsável: Alexandre Carriconde Marques

Objetivo geral
- Reconhecer e utilizar os fundamentos da bocha paraolímpica e
suas variações, entendendo e valorizando o jogo adaptado para
pessoas com deficiência física grave.

Objetivos específicos
- Compreender os fundamentos da bocha paraolímpica.
- Reconhecer a importância do jogo no contexto da pessoa com
deficiência física.
- Utilizar diferentes lançamentos em diferentes posições (sentado
no chão e na cadeira) combinados com manipulação dos pés e
mãos.

Conteúdo
- Bocha paraolímpica: estratégia de jogo.
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Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Conceitual:

Procedimental:

Atitudinal:

- A função da manipulação e lançamentos
e suas variações no
jogo.

- Manipulação (mãos
e pés) e lançamento
em diferentes posições (sentado no
chão e numa cadeira; pela frente e ao
lado da cadeira).
- Definição de estratégia de jogo (construção de um plano
mental de como fazer para jogar).

- Valorização das possibilidades de jogo da
pessoa com deficiência física.
- Participação de todos na execução da
atividade, respeitando
as limitações e potencialidades de cada
um.

Práticas, metodologias e procedimentos
1ª PARTE:
Exposição verbal:
- Iniciar a aula explicando que ela será baseada no jogo adaptado
para pessoas com deficiência física, a bocha paraolímpica.
- Explicar/relembrar que o lançamento é a base do jogo e que o objetivo do jogo nada mais é que encostar o maior número de bolas na
bola-alvo.
- Perguntar aos alunos as formas de manipular e lançar a bola que
eles conhecem (ou já vivenciaram em outra aula desta sequência),
permitindo que demonstrem e apresentem sugestões uns aos outros.
Ilustração:
- Após essa breve conversa, apresentar um vídeo de um jogo de bocha e solicitar que eles apontem e relacionem os diferentes tipos de
deficiência e estratégias de jogo associadas (por exemplo, o uso de
calhas para os mais comprometidos).
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2ª PARTE:
Exposição verbal:
- Dividir os alunos em duplas, sentados em uma cadeira convencional
com bolas de tênis ou de borracha pequena (de betes).
- Na frente de cada dupla desenhar um alvo no chão para os lançamentos.
- Realizar os lançamentos para aproximar sua bola da bola-alvo. O
objetivo será arremessar as seis bolas e verificar quanto tempo foi
necessário para acertar e/ou deslocar a bola do adversário.

PLANOS DE ATIVIDADES

Trabalho em Grupo:
- Depois da atividade, solicitar a cada dupla que elabore uma forma
de jogar utilizando os pés combinado com a pressão de tempo.
- Após a elaboração da atividade por parte dos alunos, solicitar que
expliquem uns aos outros e demonstrem a atividade elaborada.
- Em seguida, os demais alunos experimentam as atividades elaboradas pelas duplas.
3ª PARTE:
Exposição verbal:
- Ainda em duplas, sentados nas cadeiras, cada dupla terá 12 bolas
(6 de uma cor, 6 de outra).
- Desenhar no chão, com giz, um único círculo.
- Cada aluno lança alternadamente sua bola, tentando encontrar uma
estratégia para retirar a bola do oponente do círculo.
- Cada aluno poderá escolher a forma de lançar a bola manipulando
com as mãos ou com os pés.

Recursos
- Cones ou garrafas pet.
- Doze bolas (borracha pequena ou de tênis) para cada dupla.
- Giz.
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Avaliação
- Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados
e compartilham com o grupo.
- Observar como os alunos, na realização dos diferentes lançamentos combinam manipulação e estratégia.

Fontes para aprofundamentos
Oliveira et al. (2009), Campeão (2006) e Cidade e Freitas (2009).

Coordenadora de Núcleo

Visto

Ruth Cidade

Monitor responsável

Visto

Alexandre Marques
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