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RESUMO

O devido artigo vem tratar sobre um relato de experiência a partir do Estágio Supervisionado IV na Escola Estadual de
Educação Básica Prof.º José Quintella Cavalcanti, tendo como vivência a sistematização do Futsal enquanto conteúdo
da Cultura Corporal e do Esporte na formação humana. Na metodologia utilizamos a abordagem crítico-superadora
nos remetendo à práxis social. Já nos resultados tivemos êxitos satisfatórios em relação à apropriação do conteúdo
por parte dos alunos no que diz respeito ao conteúdo proposto, tendo assim, uma transformação social em relação à
práxis no Esporte.
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ABSTRACT

The pertinent article deals with an experience report from the Supervised Internship IV at the State School of Basic
Education Prof.º José Quintella Cavalcanti, having as experience the systematization of Futsal as a content of Body
Culture and Sports in human formation. In the methodology we use the critical-overcoming approach in referring to
social praxis. Already in the results we had satisfactory successes regarding the appropriation of the content by the
students with respect to the proposed content, thus having a social transformation in relation to praxis in Sport.

Keywords: Critical-Overcoming. Body Culture. Education Physical. Sport.

INTRODUÇÃO

O presente artigo foi elaborado de acordo com o Estágio Supervisionado IV realizado na Escola Estadual de
Educação Básica Prof.º José Quintella Cavalcanti, localizada na Avenida Ventura de Farias, s/n - centro, Arapiraca –
AL. Durante o período de estágio fomos acompanhados pela Prof.ª Ana Paula Vilarins CREF 000909-G/AL, graduada
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em Educação Física pela Faculdade Integrada Tiradentes (FITs) e pós-graduada em Educação Física Escolar.

Em relação à prática pedagógica, os professores elaboraram uma proposta de ensino que atendesse aos anseios dos
alunos a partir do ano letivo de 2015. Para isso, organizaram uma apostila contendo os conteúdos da Cultura Corporal
(Jogo, Dança, Esporte, Lutas e Ginástica), bem como alguns temas transversais (uso de esteroides/anabolizantes,
anorexia e bulimia, entre outros). Vale ressaltar que esta apostila contempla todas as séries/anos do Ensino Médio.

No entanto, no que diz respeito à disciplina de Educação Física, não consta no Projeto Político Pedagógico (PPP) da
escola nenhuma proposta curricular de ensino. Contudo, no que diz respeito aos conteúdos dos 1º anos do Ensino
Médio os mesmos são sistematizados da seguinte forma: unidade I: qualidade de vida; unidade II: esporte e qualidade
de vida; unidade III: atividade física como forma de previsão de doenças; unidade IV: lutas e qualidade de vida;
unidade V: temas transversais; unidade VI: jogos.

Nossos trabalhos foram realizados em dez dias, dos quais dois foram destinados às atividades de observação e oito
direcionados as de intervenção. A turma que atuamos foi o 1º ano A do Ensino Médio, que contava com quarenta e
dois alunos na faixa etária de quinze a dezessete anos de idade, tendo início das 07h30min às 12h00min, sendo que
das 09h00min às 9h50min acompanhávamos a turma do 1º ano B, que tinha como estagiários os alunos João Victor
Rodrigues de Sousa Oliveira e Noel de Oliveira Silva, sob regência da Prof.ª Ana Paula Vilarins. Da mesma forma, os
mesmos acompanhavam as nossas atividades das 10h00min às 10h50min.

Com relação às aulas de Educação Física, podemos perceber que para a realização da mesma, o espaço
interdisciplinar era restrito devido alguns fatores impostos pela gestão escolar, tais como: restrição do uso do ginásio
devido o mesmo atender as Escolas Públicas do município de Arapiraca, bem como as aulas práticas só poderiam ser
realizadas no contra turno, o que tornaria inviável a participação dos alunos da zona rural que dependiam de
transporte escolar. Outro fator importante a ser destacado é que durante as aulas práticas havia muitas reclamações
por parte dos professores das outras disciplinas, pois alegavam que o barulho estava prejudicando o
ensino-aprendizagem, tirando à atenção das outras turmas.

O conteúdo selecionado foi o Futsal por se tratar de um conhecimento produzido, elaborado e sistematizado
historicamente pela humanidade, e que precisa ser levado à escola com o objetivo de aproximar os alunos desta
produção histórica. Assim sendo, enfatizamos que:

É ampla no que se refere ao desenvolvimento da personalidade e envolve formações
físicas, psicológicas, intelectuais, morais e estéticas, ou seja, a formação de qualidades
humanas – influências que contribuem para a formação dos traços de personalidade e
caráter, dando ao indivíduo uma concepção de mundo, modos de agir, ideias e valores que
se resumem em condições ideológicas. É um produto da ação Educativa (APOLO, 2007,
p.20).

Da mesma forma, Apolo (2007) destaca que:

A prática educativa é uma atividade humana necessária à existência e ao funcionamento
de todas as sociedades, que compreende os processos formativos no meio social em que
os indivíduos se encontram envolvidos. Ocorrem em instituições específicas, escolares ou
não, com finalidades declaradas de instrução e ensino, que acontecem, ou não, de forma
consciente e planejada, mas sem desvincular-se dos processos gerais de formação (idem).

Entretanto, a presença do Futsal nas aulas de Educação Física se faz legítima na medida em que permite ao aluno a
interpretação subjetiva das atividades esportivas, através de um espaço amplo de liberdade para vivenciar as próprias
ações corporais. Partimos da justificativa que o futsal precisa ser tratado de modo sistematizado pedagogicamente,
não se atrelando apenas ao famoso rolar bola, o que vem acontecendo constantemente no cotidiano das escolas.

Assim, ao diagnosticarmos a realidade das turmas dos 1º anos A e B da Escola Estadual de Educação Básica Prof.
José Quintella Cavalcanti, percebemos que o conhecimento que os alunos têm sobre o futsal parte de uma prática
assistemática baseada na vivência dos campos de várzea, bem como na própria escola, na forma dos jogos
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escolares, tendo enfoque exclusivamente competitivo, deixando de lado o trato pedagógico que é o que interessa no
âmbito escolar.

No que compete à prática docente, o Coletivo de Autores (2012, p.86) defende que “[...] o conhecimento da Educação
Física, a seleção e organização de conteúdos exige coerência com o objetivo de promover a leitura da realidade. Para
tanto se deve analisar a origem do conteúdo e conhecer o que determinou a necessidade do seu ensino”.

Desta forma, os autores apontam que:

Para o programa de esporte se apresenta a exigência de desmitificá-lo através da oferta,
na escola, do conhecimento que permita aos alunos criticá-lo dentro de um determinado
contexto socioeconômico-político-cultural. Esse conhecimento deve promover, também, a
compreensão de que a prática esportiva deve ter o significado de valores e normas que
assegurem o direito à prática do esporte (COLETIVO DE AUTORES, 2012, p.70).

Tanto o trabalho do professor de educação física quanto do pedagogo exige um tratamento lógico e sistematizado no
que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem, através do parcelamento do trabalho pedagógico com a
especialização de funções, postulando-se a introdução no sistema de ensino de técnicos dos mais diferentes matizes.
Daí, enfim, a padronização do sistema de ensino a partir de esquemas de planejamento previamente formulados aos
quais devem se ajustar as diferentes modalidades de disciplinas e práticas pedagógicas.

Com isso, o estudo parte da seguinte problemática: De quais maneiras podemos oferecer aos alunos um
tratamento pedagógico do futsal enquanto elemento da Cultura Corporal Já aos objetivos, trazemos o geral:
Oferecer aos alunos um tratamento pedagógico do futsal enquanto elemento da Cultura Corporal. E aos
específicos: Conhecer o contexto histórico do futsal; Conhecer os fundamentos do futsal (passe; chute;
condução; drible; marcação); Conhecer as posições dos jogadores na quadra, e alguns esquemas táticos
utilizados no futsal, bem como adaptar as regras às necessidades dos alunos.

No que compete aos parâmetros teórico-metodológicos nos valemos da Abordagem Pedagógica da Educação Física
Crítico-Superadora, da Pedagogia Histórico-Crítica, e da Metodologia do Futsal, que tem como base o Coletivo de
Autores (2012), Saviani (2003), e Apolo (2007), respectivamente.

O FUTSAL COMO VIVÊNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DA CULTURA CORPORAL

Durante o Estágio Supervisionado IV, utilizamos a Abordagem Pedagógica da Educação Física Crítico-Superadora, e
a Metodologia do Futsal, a partir das obras: Coletivo de Autores (2012) e Apolo (2007).

Para entender o papel da educação Física na escola é necessário compreender que o ser humano não nasceu
saltando, arremessando ou jogando. Estas ações foram conquistadas em resposta a determinadas necessidades
humanas:

Essa conquista ou produção humana transformou-se num patrimônio cultural da
humanidade. Todos os homens apropriaram-se dela incorporando-a ao seu
comportamento. A postura quadrúpede foi superada através das relações dos homens em
si. Uns aprendendo com os outros e aperfeiçoando as atividades corporais construídas a
cada desafio da natureza ou necessidade humana imposta: fome, sede, frio, medo etc.
(COLETIVO DE AUTORES, 2012, p.39).

Essa produção é chamada cultura corporal, cujas atividades são valorizadas por atender aos sentidos lúdicos,
estéticos, artísticos, agonísticos, competitivos e outros (TAFFAREL; ESCOBAR, 2005), que surgiram a partir de
experiências acumuladas pelo ser humano. Hoje, essa dada cultura corporal é transmitida para a humanidade através
de Jogos e Brincadeiras, Ginástica, Lutas/Artes Marciais, Esporte e Dança selecionados e sistematizados como os
conteúdos de ensino-aprendizagem da Educação Física:
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[...] os conteúdos de ensino emergem de conteúdos culturais universais, constituindo-se
em domínio de conhecimento relativamente autônomos, incorporados pela humanidade e
reavaliados, permanentemente, em face da realidade social (LIBNEO apud COLETIVO DE
AUTORES, 2012, p.32).

Desse modo, o conteúdo deverá estar ligado à realidade social, oferecendo meios para a compreensão dos aspectos
sócio-históricos do aluno, selecionando e organizando os conhecimentos produzidos pela humanidade e que hoje este
aluno além de conhecer tal conhecimento também possa fazer parte dessa produção.

De acordo com Coletivo de Autores (2012), o objetivo da Educação Física Escolar é realizar:

[...] uma reflexão sobre a cultura corporal, contribuindo para os interesses das camadas
populares, na medida em que desenvolve uma prática pedagógica sobre valores como
solidariedade, substituindo a disputa, distribuindo em confronto com a apropriação, sobre
tudo enfatizando a liberdade de expressão de movimento – a emancipação – negando a
dominação e submissão do homem pelo homem (COLETIVO DE AUTORES, 2012, p.41).

Entendemos que uma reflexão sobre a cultura corporal busca desenvolver no aluno a apreensão desta cultura
corporal, entendendo-a como parte característica da sua realidade social, possibilitando a este conhecer, vivenciar,
valorizar, respeitar e desfrutar da variedade de manifestações da cultura corporal de todos os lugares, percebendo
essas manifestações como recurso precioso para relação entre as pessoas de diversos lugares.

Os componentes da cultura corporal expostos acima são os conteúdos de ensino da Educação Física (Jogos e
Brincadeiras, Ginástica, Esportes, Dança e Lutas/Arte Marcial) que devem ser selecionados, sistematizados,
organizados e transmitidos para os alunos nas aulas de Educação Física.

Para a seleção destes conteúdos, o Coletivo de Autores (2012) apresenta alguns princípios curriculares no trato com o
conhecimento. Estes princípios são: Relevância social do conteúdo, contemporaneidade do conteúdo, adequação às
possibilidades sócio-cognoscitivas do aluno, confronto e contraposições de saberes, simultaneidade dos conteúdos
enquanto dados da realidade, espiralidade da incorporação das referências do pensamento, provisoriedade do
conhecimento.

Tais princípios se dividem em dois aspectos sempre articulados entre si: escolha/seleção dos conteúdos e
organização dos conteúdos de ensino. Para a escolha/seleção dos conteúdos de ensino, deve-se levar em
consideração o primeiro princípio que trata da relevância social do conteúdo, que diz respeito ao significado deste no
ambiente escolar, levando em consideração aos aspectos sócio-históricos, e a classe social em que o aluno se
encontra.

O segundo princípio se liga diretamente ao primeiro enfatizando a contemporaneidade do conteúdo, ou seja, ao
selecionar o conteúdo prioriza-se o que há de mais moderno no mundo contemporâneo mantendo o aluno bem
informado em todos os aspectos, mas não deixando de abordar o conteúdo clássico que é primordial, pois não perde
a sua contemporaneidade.

O terceiro princípio para a seleção dos conteúdos de ensino é o de adequação às possibilidades sócio-cognoscitivas
do aluno. Neste caso, ao selecionar o conteúdo, deve haver uma adequação à capacidade cognitiva e à prática social
do conteúdo para o aluno, ajustando-se às suas possibilidades enquanto sujeito histórico.

A partir do quarto até o sétimo princípio, serão abordadas as formas de organização dos conteúdos. No quarto
princípio que é o do confronto e da contraposição de saberes, inicialmente deve-se estabelecer o confronto entre o
conhecimento científico que é passado pela escola e o conhecimento que o aluno possui, estimulando-o a ultrapassar
o senso comum e a construir formas mais elaboradas de pensamento, possibilitando assim que o aluno analise o
conhecimento que já possui com o que adquire na escola.

O quinto princípio é o da simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade, o qual defende que o aluno
deve ter acesso ao conteúdo de maneira simultânea e não fragmentado. Sendo assim, o conhecimento deve ser
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transmitido em sua totalidade.

O sexto princípio é o da espiralidade da incorporação das referências do pensamento, que complementa o anterior; na
medida em que se estabelecem significados sobre o dado conteúdo, amplia-se o conhecimento adquirido,
possibilitando reunir novas informações.

O sétimo e último princípio exposto pelo Coletivo de Autores (2012), é o da provisoriedade do conhecimento, o qual
desfaz a ideia de terminalidade. Ou seja, este princípio vem com o objetivo de desenvolver no aluno a noção de
historicidade, fazendo com que ele se perceba dentro desse processo histórico, baseando-se sempre em sua
realidade.

Os conteúdos selecionados a partir destes princípios curriculares no trato com o conhecimento devem oferecer o que
há demais atual com relação ao conhecimento, possibilitando o aluno construir um pensamento mais elaborado,
colocando-o em confronto com o conhecimento escolar e com o conhecimento do senso comum, possibilitando assim
o aluno descobrir-se como um sujeito histórico.

Assim, os conteúdos das aulas de Educação Física, sendo selecionados e organizados através desses princípios
devem também apresentar uma metodologia que esteja relacionada com eles, visto que conteúdo e método
apresentam uma relação em que um se relaciona com o outro.

Segundo Coletivo de Autores (2012, p.86), em relação à metodologia de ensino, tem-se as seguintes orientações:

[...] implica num processo que acentue, na dinâmica da sala de aula, a intenção prática do
aluno para compreender a realidade. Por isso, entendemos a aula como um espaço
intencionalmente organizado para possibilitar a direção da apreensão, pelo aluno, do
conhecimento específico da Educação Física e dos diversos aspectos das suas práticas na
realidade social.

Neste sentido, a aula deve fazer com que o aluno analise todas as atividades que lhe são propostas, possibilitando
dessa forma, uma interação onde ele adquira a capacidade de articular uma ação, demonstrando o que pensa e qual
sentido que ela apresenta.

As aulas devem ser organizadas considerando a realidade do aluno, para que seja possível uma maior assimilação de
conhecimentos, onde o aluno poderá interagir melhor na aula, a partir da seleção dos conteúdos e do
desenvolvimento da aula, podendo confrontar sua realidade imediata com a realidade histórica atual. Assim, ao surgir
situações de conflito ou até mesmo debate de um dado tema, o aluno terá mais segurança para expressar seu
conhecimento adquirido para solucionar a situação problema que lhe é apresentada.

Baseando-se na realidade escolar, a Educação Física, através da cultura corporal, poderá fazer um resgate da cultura
local da comunidade onde a escola está localizada, garantindo assim que os jogos, as danças e os demais elementos
da cultura corporal não sejam esquecidos e sejam transmitidos para novas gerações.

PARMETROS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Buscamos tratar o conteúdo a partir da Abordagem Pedagógica da Educação Física Crítico-Superadora, isto é,
nos valendo do método didático da práxis social, considerando a prática cotidiana como ponto de partida. Este método
tem cinco momentos, a saber: prática social, problematização, instrumentalização, catarse e retorno à prática social. A
prática social é o ponto de partida e o ponto de chegada; a problematização parte das dificuldades que são
evidenciadas nas aulas; a instrumentalização está ligada aos instrumentos teóricos e práticos que buscam resolver as
problemáticas encontradas nas aulas de Educação Física; a catarse parte da criatividade, onde se efetiva a
incorporação dos instrumentos culturais em elementos ativos de transformação social, e por fim, o retorno à prática
social que é constituída pela construção do conhecimento sintetizado sobre a realidade (SAVIANI, 2003).

Sendo assim, a metodologia na perspectiva Crítico-Superadora implica:
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[...] um processo que acentue, na dinâmica da sala de aula, a intenção prática do aluno
para apreender a realidade. Por isso, entendemos a aula como um espaço
intencionalmente organizado para possibilitar a direção da apreensão, pelo aluno, do
conhecimento específico da Educação Física e dos diversos aspectos das suas práticas na
realidade social (COLETIVO DE AUTORES, 2012, p.86).

Desse modo, consoante o Coletivo de Autores (2012, p.86) a aula “[...] aproxima o aluno da percepção da totalidade
das suas atividades, uma vez que lhe permite articular uma ação (o que faz), com o pensamento sobre ela (o que
pensa) e com o sentido que dela tem (o que sente)”.

Durante as aulas iremos tratar o contexto histórico, os fundamentos e os esquemas táticos do futsal de acordo com
Apolo (2007, p.20) quando define a relação entre educação, instrução e ensino:

Educação:

É ampla no que se refere ao desenvolvimento da personalidade e envolve formações
física, psicológicas, intelectuais, morais e estéticas, ou seja, a formação dos traços de
personalidade e caráter, dando ao indivíduo uma concepção de mundo, modos de agir,
ideias e valores que se resumem em condições ideológicas. É um produto da ação
educativa.

Instrução:

Refere-se diretamente à formação do intelecto. É o domínio dos conhecimentos
processados pelo ensino.

Ensino:

Contém a instrução; são os meios, as condições e ações que realizam a instrução.

Entretanto, vemos que a relação entre educação, instrução e ensino atua de forma satisfatória e significativa no que
compete a prática educativa que é denominada como uma atividade humana necessária à existência e ao
funcionamento de todas as sociedades, que compreende os processos formativos no meio social em que os sujeitos
estão inseridos.

ANÁLISE E DISCUSSÃO

Iniciamos nossas atividades no campo de estágio no dia 31 de março de 2015 com término no dia 09 de junho de
2015. O período de observação ocorreu nos dias 31 de março e 07 de abril de 2015, o qual foi reservado para nos
apresentarmos à direção, aos professores e à turma em que íamos realizar nosso trabalho, bem como para
conhecermos melhor as dependências da instituição. Quanto ao período de intervenção foi iniciado no dia 28 de abril
a 09 de junho de 2015.

Ao fazermos este prévio diagnóstico, percebemos a necessidade de trabalharmos o Futsal enquanto conteúdo da
Educação Física, haja vista que a maior parte da turma não teve acesso a este Conhecimento de maneira
sistematizada. Entretanto, planejamos nossas aulas de acordo com a realidade da escola e dos alunos, e
selecionamos o Futsal a partir de seu contexto histórico, assim como possibilitando o acesso aos fundamentos do
referido esporte (passe, chute, condução, drible e marcação).

Para entendermos o Futsal enquanto hegemonia do Esporte é necessário compreendermos que:

Na escola, é preciso resgatar os valores que privilegiam o coletivo sobre o individual,
defendem o compromisso da solidariedade e respeito humano, a compreensão de que jogo
se faz a dois, e de que é diferente jogar com o companheiro e jogar contra o adversário
(COLETIVO DE AUTORES, 2012, p.70).
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Com isso, o Coletivo de Autores (2012) vem explicar que o programa de esporte deve estar incluído na escola
enquanto conteúdo curricular da Educação Física, partindo de um contexto socioeconômico-político-cultural,
promovendo “[...] a compreensão de que a prática esportiva deve ter o significado de valores e normas que assegurem
o direito à prática do esporte” (idem).

Assim sendo, o programa de esporte deve conter:

[...] os jogos que possuem regras implícitas até aqueles institucionalizados por regras
específicas, sendo necessário que seu ensino não se esgote nos gestos técnicos. Colocar
um limite para o ensino dos gestos técnicos, contudo, não significa retirá-los das aulas de
educação da escola, pois acredita-se que, para dizer que o aluno “conhecimento” de
determinados jogos que foram esportivizados, não é suficiente que ele domine seus gestos
técnicos [...] (COLETIVO DE AUTORES, 2012, pp.70-71).

Tanto o Coletivo de Autores (2012) quanto Apolo (2007) tratam do Esporte, em especial, o Futsal enquanto elemento
cultural da humanidade que deve ser tratado como forma de ensino pedagógico e metodologicamente sistematizado.

Contudo, Apolo (2007) ao enfatizar da seleção dos procedimentos de ensino, defende que as experiências da
aprendizagem partem dos esquemas conceituais já existentes, isto é, das experiências transmitidas de geração em
geração através do convívio social. Outro fator a ser citado pelo autor está direcionado aos aspectos relacionados à
precisão e objetividade da prática educativa. Sendo assim, trouxemos como ocorreu nosso período de intervenção
sobre o conteúdo do Futsal na Escola Estadual de Educação Básica Prof.º José Quintella Cavalcanti:

INTERVENÇÃO I

Ao chegarmos à escola, procuramos a Professora Ana Paula para fazermos a entrega do nosso Projeto de
Intervenção. Ao analisá-lo, fez uma observação a respeito da situação do ginásio de esportes, explicando que o
mesmo não pertence exclusivamente à escola, mas à CREA, atendendo a demanda de toda a rede estadual de
ensino de Arapiraca.

Quanto à relação de gênero nas aulas práticas de Educação Física, reforçou que é uma norma imposta pela direção
que estas aulas sejam realizadas em momentos distintos para meninos e para meninas. Mesmo assim, a professora
se posicionou contra a essa norma, chegando a um acordo com a direção que as suas aulas seriam ministradas de
forma mista.

Com relação aos jogos internos, a professora enfatizou que o futsal é a modalidade esportiva mais visada pelos
alunos, e pela escola de modo geral, fazendo com que as aulas de educação física sejam um preparativo para esta
competição. Para se ter uma ideia, as aulas no ginásio seguem rigidamente um cronograma em que os alunos são
separados da seguinte forma: modalidade, sexo, e ano de nascimento.

Após estas considerações, a professora nos levou à sala de aula, deixando-nos à vontade para iniciarmos o tema
proposto. Assim, começamos apresentando o Futsal como um elemento da cultura corporal produzido historicamente
pela humanidade a partir do texto, Futsal: metodologia e didática na aprendizagem, do autor Apolo (2007). Nessa aula
partimos do conhecimento prévio dos alunos a respeito do Futsal, introduzindo o contexto histórico do Futebol ao
Futsal, retratando as primeiras experiências do homem com esta prática corporal ocorridas no continente asiático
(China e Japão), passando pela sua sistematização na Europa, em particular na Inglaterra, através da revolução
industrial, e posteriormente se expandindo pelos países como Itália e França.

Em 1885, introduzia-se na Inglaterra o futebol profissional quando, ao mesmo tempo, também na Inglaterra, em
lugares com espaço reduzido, e muitas vezes com cobertura, desenvolveu-se um jogo de drible chamado Drible Game
que aos poucos foi tomando forma e espalhando-se até que, na década de 1930, surgiram oficialmente os primeiros
relatos do Futebol de Salão.

Porém, o Futebol de Salão originou-se no Uruguai, devido à falta de espaço para a prática do futebol de campo da
várzea uruguaia, o jogo acabou sendo adaptado às quadras de basquetebol e aos pequenos salões uruguaios. As
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primeiras regras do Futebol de Salão foram formuladas pelo professor Juan Carlos Ceriani Gravier, da Associação
Cristã de Moços (ACM) de Montevidéu, baseadas no futebol, handebol, basquete e polo aquático, de modo que se
pode dizer que o Futebol de Salão nasceu no Uruguai.

Para complementar esta leitura, utilizamos algumas crônicas do livro Futebol ao sol e à sombra do autor Eduardo
Galeano. Notamos que os alunos foram bastante participativos durante a aula, sempre atentos à explicação do
conteúdo. Outro fator a ser citado, é que fomos sistematizando o conteúdo de acordo com questionamentos dos
alunos através da leitura, confrontando com a realidade dos mesmos. Como não foi possível concluir o que havíamos
programados para esta aula, daremos continuidade com o contexto histórico do futsal no próximo encontro.

INTERVENÇÃO II

Em nosso segundo dia de intervenção, estivemos presentes no 1º ano B, acompanhando a aula dos estagiários: Noel
de Oliveira Silva e João Vítor Rodrigues de S. Oliveira, os quais trataram acerca do contexto histórico do futsal.

Logo após, damos continuidade à nossa intervenção no 1º A, retomando o que foi visto na aula anterior. Na
oportunidade, solucionamos diversas dúvidas que os alunos tinham a respeito do futsal, bem como discutimos sobre a
origem do futebol, desfazendo a ideia de que foram os ingleses que inventaram esse esporte. Deste modo, trazemos
Apolo (2007, p.17) ao enfatizar que:

[...] apesar de muitos países reivindicarem a paternidade do jogo de Futebol, que suas
origens provêm de 3000 a.C. no Extremo Oriente. Por volta do ano 2600 a.C., aponta-se a
existência no Japão, do Kemari – esporte sem contato físico e sem contagens de pontos,
em que usavam os pés para conduzir e chutar uma bola confeccionada de fibra de bambu.
[...]

De certo, sabemos que o futebol foi sistematizado na Inglaterra e, por isso, muitos acreditam que o mesmo teve
origem nesse país. Contudo, concordamos com Apolo (2007, p.18) ao afirmar que:

[...] em 29 de outubro de 1863, entre representantes de clubes ingleses, numa reunião na
Taberna Freemasons, em Great Quenn Street (Londres), que fundaram a Football
Association e decidiram começar o trabalho de unificação de regras. Em 1885 introduzia-se
o futebol profissional quando, ao mesmo tempo, também na Inglaterra, em lugares com
espaço reduzido, e muitas vezes com coberturas, desenvolveu-se um jogo de drible
chamado Drible Game, que aos poucos foi tomando forma e espalhando-se até que, na
década de 1930, surgiram oficialmente os primeiros relatos do Futebol de Salão.

Para dialogar com o texto de Apolo (2007), retiramos do livro Futebol ao Sol e à Sombra, de Eduardo Galeano (2013),
a crônica O Futebol, confrontando algumas passagens do texto com a realidade em que vivemos. A partir daí,
provocamos os alunos a refletirem como o futebol passou de um simples prazer para um grande dever, atendendo aos
interesses do capital. Com isso, justifica-se a influência das grandes empresas como financiadoras do futebol
indústria.

Ao final, percebemos que os alunos deram uma reposta satisfatória à nossa proposta, pois se posicionaram
criticamente às questões levantadas durante a aula. Enfim, demonstraram-se interessados, participando das
discussões atentamente.

INTERVENÇÃO III

A partir dos recursos do datashow, iniciamos nossa aula sobre futsal com ênfase no fundamento passe.
Apresentamos uma série de slides, mostrando os diferentes tipos de passes, bem como alguns aspectos importantes
que devem ser levados em consideração no momento da execução.

Durante a apresentação, um aluno nos perguntou o seguinte: “Professor, homossexual pode jogar futsal” Explicamos
para a turma que o fato de ser homossexual não impede uma pessoa de praticar nenhuma modalidade esportiva.
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Trata-se apenas de uma opção sexual, que deve ser respeitada por todos. Aproveitamos o momento para falar um
pouco sobre as atitudes homofóbicas que vem acontecendo no cenário brasileiro na atualidade. Estas atitudes devem
ser punidas severamente, pois, infelizmente, ainda existem certos tipos de pessoas e/ou grupos que não conseguiram
evoluir como seres humanos, apesar de estarem inseridos no nosso meio social. Da mesma forma que existem
pessoas que vão ao estádio de futebol com o único objetivo de provocar desordem naquele ambiente. É um absurdo o
que aconteceu na final do campeonato cearense. Torcedores das duas equipes invadindo o gramado,
transformando-o num verdadeiro campo de guerra.

Logo após, retomamos o fundamento passe, explicando que, durante uma partida de futebol, os passes são
executados de acordo com as situações que vão surgindo. Por exemplo, quando a bola é jogada para o alto, o passe
pode ser realizado com a cabeça, com o peito, com o ombro. À meia altura, pode ser feito com o pé, com a coxa.
Porém, no futsal, o mais comum é o passe rasteiro, levando em consideração as dimensões da quadra, a
circunferência e o peso da bola, e por se tratar de uma modalidade esportiva que exige uma intensa movimentação e
passes rápidos, entre outros aspectos.

No final da aula, assistimos a um vídeo, onde foi possível fazer uma síntese de tudo o que vimos até o momento sobre
o tema futsal (contexto histórico, regras, passe, etc.).

Podemos perceber uma grande motivação dos alunos acerca do tema, pois durante as discussões foram bastante
participativos. Relataram um pouco sobre as experiências que tiveram com o futebol, seja na quadra; seja no campo
de futebol; ou mesmo na rua, brincando de “travinha”.

INTERVENÇÃO IV

No início da aula respondemos algumas perguntas dos alunos com relação à frequência cardíaca. Explicamos que,
durante uma atividade física, o coração acelera os batimentos cardíacos, pois o sangue é bombeado com maior
velocidade, devido à necessidade energética do corpo para se movimentar. Sendo a corrente sanguínea responsável
por carregar todos os nutrientes de que as células precisam para sobreviver. No quadro branco, explicamos a
frequência cardíaca mínima e a frequência cardíaca máxima. Para fazermos o cálculo desta, utilizamos a fórmula de
Nakata, que consiste em FCmáx. = 208 - (0,7 x idade). Já para aquela, pedimos que os alunos juntassem o dedo
indicador e o dedo médio, colocando-os num ponto onde a pressão sanguínea fosse mais perceptível. Lembrando que
a FCmín. é obtida com o indivíduo em repouso. Em seguida, os mesmos contaram os batimentos durante 15
segundos. Utilizamos como referência uma das medidas, e multiplicamos por 4, alcançando assim o total de
batimentos por minuto. Com isso, um aluno obteve 18 batimentos em 15 segundos, o que corresponde a 72 bt/min.

Logo após essas considerações, apresentamos o fundamento chute, o qual consiste em golpear a bola, desviando ou
dando trajetória à mesma, estando ela parada ou em movimento. Para demonstrar os tipos de chute nos valemos dos
recursos do datashow, onde foi possível apresentar imagens, bem como vídeos de curta duração com os principais
chutes envolvidos no futebol/futsal.

INTERVENÇÃO V

Fizemos um breve resumo do que foi visto até o momento, relembrando o contexto histórico do futsal, bem como os
fundamentos passe e chute. Em seguida, apresentamos os fundamentos recepção, condução, drible, e seus
respectivos conceitos. Assim, definimo-nos da seguinte forma:

RECEPÇÃO, DOMÍNIO OU CONTROLE DE BOLA: é a habilidade em que o jogador amortece a bola e, sobretudo a
conserva próxima de si, procurando, dessa forma, manter sua posse.

Pode ser realizado de várias maneiras: com o peito, com o pé (partes externa, interna, sola e bico do pé), com a coxa
ou também com a cabeça. Durante uma partida o jogador pode receber a bola com qualquer uma das partes do corpo
citadas acima podendo estar com apoio no solo ou sem apoio, executando a recepção com salto.

CONDUÇÃO: conduzir a bola é locomover-se com ela através de toques sucessivos, por todos os possíveis espaços
de jogo. Desta forma, podemos classificar a condução da seguinte maneira: Em relação à velocidade, em lenta; e
rápida. Em relação à trajetória, em retilínea; e sinuosa. Em relação à execução, também pode ser retilínea; e sinuosa.
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DRIBLE: o drible é entendido como sendo toques sucessivos na bola, de modo a ultrapassar o adversário, ou seja,
todas as manobras individuais com bola, executadas por um jogador, com intuito de sobrepor o adversário e ganhar o
espaço necessário para seguir a jogada, podendo continuar em posse da bola e até finalizar ou não.

Portanto, o drible pode ser classificado quanto ao tipo, em dribles simples e dribles clássicos ou de habilidade. Em
relação à execução, os dribles simples podem ser realizados com o solado dos pés; com a parte interna dos pés; e
com a parte externa dos pés. Entre os dribles clássicos ou de habilidade, destacam-se: o elástico; o chapéu; o
meia-lua ou drible da vaca; e bola por baixo das pernas (vão de pernas ou por baixo das canetas).

Para que os alunos pudessem compreender melhor tais fundamentos nos valemos de alguns vídeos em que foi
possível identificar essas ações durante uma partida de futebol. Deixamos à vontade para fazerem perguntas, bem
como para se posicionarem com relação ao conteúdo estudado. Alguns falaram de suas próprias vivências nos
campos do bairro onde mora; outros, disseram que não têm oportunidades, já que a quadra da escola não está
disponível no horário normal da aula de Educação Física. Apenas no contra turno é que essas aulas acontecem, o que
se torna inviável para alguns alunos, devido ao fato de morarem distantes da escola.

Nesse momento, a Professora Ana Paula prometeu que ia solicitar da diretoria a liberação do ginásio para que
pudéssemos utilizá-lo nas próximas aulas, deixando a turma muito satisfeita. Assim, ficou acordado que durante a
semana a professora daria uma resposta quanto ao local da aula seguinte.

INTERVENÇÃO VI E VII

A Professora, juntamente com os estagiários, conseguiu, após uma conversa com a direção da escola, um horário
para a realização das aulas na quadra de esportes. Segundo o Diretor, essas aulas só poderiam acontecer no contra
turno para não atrapalhar as aulas normais. Assim, conjuntamente, resolvemos fazer uma aula envolvendo as duas
turmas (1º ano A e 1º ano B), com duração de duas horas. Vale ressaltar que o número de participantes foi muito
aquém do esperado, haja vista a maioria dos alunos depender de transportes escolares para chegar à escola. Porém,
um fato nos chamou a atenção: um pequeno grupo de alunos, que moram no interior de Arapiraca, ficou para assistir a
aula, mesmo após ter passado a manhã inteira na escola. De acordo com a Professora, os mesmos só fizeram um
lanche ofertado pela escola na hora do intervalo. Isso denota o interesse e o reconhecimento da importância da
disciplina Educação Física na formação escolar dos alunos.

Durante as atividades, tivemos de fazer alguns improvisos, pois o estado de conservação da quadra é péssimo: sem
marcação, algumas poças d’água no piso, além de não existir traves. Por isso, para a segurança dos participantes,
tivemos de encurtar o tamanho da quadra, de forma que as poças ficassem fora do espaço ocupado pelos alunos,
bem como utilizamos cones para demarcar os limites da quadra. As traves também foram improvisadas com cones.
Desta forma, iniciamos a aula com as seguintes atividades:

Primeiramente, organizamos a turma num grande círculo. Falamos que não se trata de uma atividade recreativa, mas
sim, de uma aula de educação física; a diferença existe somente no fato de estar acontecendo na quadra. Portanto, o
trabalho deve ser realizado com seriedade, obedecendo às orientações dos professores.

Relembramos os fundamentos básicos do futsal estudados na sala de aula, tirando as possíveis dúvidas que foram
surgindo. Em seguida, fizemos um breve aquecimento, priorizando os músculos que seriam mais exigidos durante as
atividades. Assim, como parte do aquecimento, realizamos alguns alongamentos, e, logo após, uma corrida de rápida
duração na forma de trote para elevar as funções cardiorrespiratórias. Perguntamos se todos estavam se sentindo
bem, e se poderíamos prosseguir com a aula.

Nesse momento, dividimos a turma em 4 (quatro) grupos. Cada professor ficou responsável por um grupo, o qual foi
subdividido em dois (A e B), de modo que ambos os grupos ficassem com o mesmo número de integrantes. Desta
forma, os grupos A e B formaram duas fileiras no sentido contrário, obedecendo um espaço de aproximadamente 10
m de distância entre um e outro. Lembrando que as equipes foram formadas por meninos e meninas, ou seja, sem
separação de gêneros. A partir dessa formação, a aula seguiu com as seguintes dinâmicas:

• Passe. O aluno do grupo A passa a bola para o aluno do grupo B, e sai trotando para o final da fila dele, e
vice-versa, até que todos tenham participado da atividade. No início, a bola pode ser dominada antes de tocar.
Depois, o passe foi feito com a bola em movimento. Para essa atividade, seguimos essa sequência de passes:

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/o_trato_pedagogico_do_futsal_na_abordagem_criticosuperadora_um_re.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.10-13,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



face interna, e face externa do pé; bico do pé; solado do pé; e dorso do pé.
• Recepção. Utilizando essa mesma dinâmica, tentamos recepcionar a bola de diferentes maneiras: (com a face

interna, e com a face externa do pé; com o solado do pé; com o bico do pé; peito; com a coxa; e com a
cabeça). Deixar os alunos à vontade para usarem a criatividade no momento da recepção.

• Condução. O aluno do grupo A sai conduzindo a bola, e entrega ao aluno do grupo B, ao mesmo tempo em
que vai trotando para o final da fila contrária. O mesmo acontecendo com o aluno do grupo B. Conduzir a bola
de diferentes maneiras (com a face interna, e com a face externa do pé; com o solado do pé; com o bico do pé,
retilínea; sinuosamente).

• Drible. O aluno do grupo B se posiciona à frente do aluno do grupo A. Este sai executando algumas manobras
de dribles, enquanto aquele vai se afastando de costas até chegar a fila de origem. Nesse momento, o aluno
do grupo A vai para o final da fila contrária, e o aluno do grupo B fica com a bola esperando que o próximo
aluno do grupo A venha ao seu encontro, e assim sucessivamente.

• Chute. Paralelamente, e no mesmo sentido, as filas vão se posicionarem defronte ao professor. Este vai rolar a
bola para que o primeiro aluno do grupo A, domine e chute. Depois, o mesmo acontece com o aluno do grupo
B, seguindo esse ritmo. Dificultar o chute com a bola em movimento. A bola será chutada de diferentes
maneiras (parte interna do pé; parte externa, bico; dorso).

Em seguida, paramos um pouco para beber água. Perguntamos se gostaram das atividades. Entre os fundamentos,
quais movimentos os alunos sentiram mais dificuldades para executá-los. Alguém não conseguiu realizá-los Quer
tentar novamente

A partir dos fundamentos estudados, realizamos um mini festival entre as quatro equipes formadas anteriormente, de
maneira que os alunos pudessem compreender as diferentes ações envolvidas numa partida de futsal. Aproveitando
para refletirem sobre a questão de separação de gêneros, que não deve existir nas aulas de Educação Física, assim
como os desafios encarados pela escola pública para que os alunos possam se apropriar dos elementos da cultura
corporal.

A turma se divertiu bastante, e soube aproveitar a oportunidade para refletir sobre os desafios e possibilidades de
vivenciar o futsal, mesmo diante dos grandes obstáculos que precisamos ultrapassar.

INTERVENÇÃO VIII

Na sala de aula, apresentamos vídeos mostrando os gastos com os estádios construídos para a Copa do Mundo
realizada no Brasil, confrontando com a realidade atual em que se encontra a educação no país, em especial, a
Educação Física: escolas sucateadas, desvalorização dos profissionais da educação, espaços inadequados,
indisponibilidade de materiais, entre outros aspectos relevantes que influenciam negativamente no processo de ensino
e aprendizagem.

A partir desses questionamentos, abrimos uma discussão, levando em conta o estado em que se encontra a quadra
da nossa escola. Muitos alunos que participaram das atividades relataram que é muito complicado jogar futebol
nessas condições, pois o piso de cimento bruto dificulta que a bola role com facilidade, sem falar do medo de cair para
não sofrer nenhum tipo de lesão. Outros falaram que o fato de não haver traves descaracteriza o esporte, o qual fica
sem tanta emoção sendo improvisadas com cones. Outro aspecto destacado foi a falta de tênis apropriados para jogar
futsal, pois nem todos os alunos têm condições de comprá-los. Alguns chegam a jogar descalços.

Apesar das dificuldades, foi muito gratificante o período de estágio, pois tiramos boas lições durante o tempo que
convivemos com a Professora Ana Paula e, especialmente, com a turma. Saímos satisfeitos com os resultados
alcançados, pois sentimos que o trabalho foi realizado com muita seriedade, compromisso, dedicação, e o mais
importante, conseguimos atender as expectativas dos alunos, os quais participaram das aulas com atenção,
posicionando-se sobre diferentes temas, além de refletirem sobre a atual realidade que cerca a nossa educação e o
país como um todo.

A avaliação deve apresentar um resultado, podendo aproximar-se mais ou menos do objetivo tanto positivo, quanto
negativo, visto que o professor, através dela, poderá rever seus objetivos e sua metodologia para o desenvolvimento
das aulas. O processo de avaliação do ensino de Educação Física não é feito apenas através de medidas biométricas
e gestos esportivos. Podemos expor que a avaliação:
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[...] deve prever a análise criteriosa das condições gerais dos alunos de forma a permitir
uma ordenação de dados reais e concretos sobre os mesmos para consubstanciar
decisões didático-metodológicas em relação ao ciclo de aprendizagem (COLETIVO DE
AUTORES, 2012, p.105).

Nesse ponto, a avaliação em Educação Física deve buscar a identificação dos conflitos no processo de
ensino-aprendizagem, buscando a superação deles, possibilitando o aluno expressar-se e ter uma visão mais crítica
das situações que lhes são atribuídas, havendo, com isso, uma melhor intervenção do professor. Sendo assim, o
papel da Educação Física na escola é:

[...] Busca desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas de
representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história,
exteriorizadas pela expressão corporal: jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, esporte,
malabarismo, contorcionismo, mímica e outros, que podem ser identificados como formas
de representações simbólicas de realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e
culturalmente desenvolvidas (COLETIVO DE AUTORES, 2012, p.39).

Entende-se, então, que a Educação Física, em seu trato metodológico, deve possibilitar que seus conteúdos sejam
tratados no seu aspecto histórico de maneira crítica, enquanto conhecimentos culturalmente construídos pelo ser
humano, sem esquecer a realidade que envolve o aluno que também faz parte da escola.

A Educação Física deve transmitir os conhecimentos da cultura corporal de maneira sistematizada, com metodologias
apropriadas, respeitando as possibilidades dos alunos e da escola, não negando aos alunos por falta de espaço ou
material, a oportunidade de conhecer algo que foi construído pela humanidade e que pode ser transmitido através da
escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Estágio Supervisionado IV contribuiu significativamente para a nossa formação como acadêmicos do Curso de
Licenciatura de Educação Física, pois as experiências vivenciadas em confronto com os conhecimentos do Coletivo
de Autores (2012), que trata dos Jogos e Brincadeiras, Ginástica, Esportes, Danças e Lutas enquanto elementos da
cultura corporal nas aulas de Educação Física, bem como de outros autores citados neste relatório nos ajudaram a
refletir sobre a Educação Física na dinâmica da Abordagem Crítico-Superadora. Durante este período, podemos fazer
uma síntese dos conhecimentos adquiridos na Universidade com a realidade encontrada na Escola, ampliando assim,
nossos conceitos acerca do processo de ensino-aprendizagem.

Desta forma, tivemos a oportunidade de presenciar as dificuldades vividas no cotidiano da escola no que diz respeito
aos procedimentos didático-pedagógicos e a falta de uma estrutura adequada, onde as aulas de Educação Física
possam ser ministradas sem improvisos, limitando-se apenas ao método recreacionista. Assim sendo, Ferraz (1996)
afirma que cabe à educação física proporcionar conhecimentos sobre as atividades físicas expressas na cultura
corporal com objetivos educacionais definidos, uma vez que essas práticas podem ser realizadas sem que seja
contemplada uma intencionalidade educacional específica.

Em suma, os resultados atingidos no tocante à avaliação do processo de intervenção foram satisfatórios, levando em
conta que a metodologia aplicada durante o período de estágio proporcionou aos alunos uma aproximação de forma
sistemática dos conhecimentos dos conteúdos da cultura corporal durante as aulas.

Como proposição para melhorar a oferta da disciplina de Estágio Supervisionado obrigatório, apontamos que seria
viável que as Instituições de Ensino vinculadas à Universidade se estendessem para outros municípios, pois assim, os
estagiários teriam a oportunidade de vivenciar diferentes realidades e confrontá-las num contexto mais amplo, não se
atrelando apenas, as escolas da rede pública de ensino de Arapiraca.
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Cultura Corporal[1]

[1] Jogo, Dança, Esporte, Lutas e Ginástica.
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