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O devido artigo vem tratar sobre um relato de experiência a partir do Estágio Supervisionado III na
Escola de Ensino Fundamental Tibúrcio Valeriano da Silva, tendo como vivência a sistematização da
Ginástica enquanto conteúdo da Cultura Corporal. 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 do conhecimento em relação à práxis na Ginástica.

Palavras-chave: Crítico-Superadora. Cultura Corporal. Educação Física. Ginástica.

ABSTRACT

The article deals with an experience report from Supervised Stage III at Tibúrcio Valeriano da Silva
Elementary School, with the experience of systematizing Gymnastics as a content of Body Culture. In
the methodology we use the critical-overcoming approach in referring to social praxis. Already in the
results we had satisfactory successes in relation to the appropriation of the content on the part of the
students with respect to the proposed content, having, thus, a transformation of the knowledge in
relation to praxis in Gymnastics.

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

O presente artigo foi elaborado de acordo com o Estágio Supervisionado III realizado na Escola de
Ensino Fundamental Tibúrcio Valeriano da Silva, localizada na Rua Presidente Dutra, s/n, bairro Alto
do Cruzeiro, CEP: 57300-000; Arapiraca – AL.

No que compete a Abordagem Pedagógica da Educação Física nos valemos da Abordagem
Crítico-Superadora e da Pedagogia Histórico-Crítica, que tem como base o Coletivo de Autores (2012)
e Saviani (2003), respectivamente. De acordo com Saviani (2003, pp. 20-21) o método de ensino:

Compreende-se então que essa maneira de entender a educação, por
referência à pedagogia tradicional tenha deslocado o eixo da questão
pedagógica do intelecto para o sentimento; do aspecto lógico para o
psicológico; dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos
pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço para o interesse; da
disciplina para a espontaneidade; do diretivismo para o não-diretivismo; da
quantidade para a qualidade; de uma pedagogia de inspiração filosófica
centrada na ciência da lógica para uma pedagogia de inspiração experimental
baseada principalmente nas contribuições da biologia e da psicologia. Em
suma, trata-se de uma teoria pedagógica que considera que o importante não
é aprender, mas aprender a aprender.

Conforme o autor, esta organização escolar teria que passar por uma sensível reformulação. Assim,
em lugar de classes confiadas a professores que dominavam as grandes áreas do conhecimento
revelando-se capazes de colocar os alunos em contato com os grandes textos que eram tomados
como modelos a serem imitados e progressivamente assimilados pelos alunos, a escola deveria
agrupar os alunos segundo áreas de interesses decorrentes de sua atividade livre. O professor agiria
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como um estimulador e orientador da aprendizagem cuja iniciativa principal caberia aos próprios
alunos. Tal aprendizagem seria uma decorrência espontânea do ambiente estimulante e da relação
viva que se estabeleceria entre os alunos e entre estes e o professor.

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

A elaboração de um programa de ginástica para as diferentes séries exige
pensar na evolução que deve ter em sua abordagem, desde as formas
espontâneas de solução dos problemas com técnicas rústicas nas primeiras
séries, até a execução da técnica aprimorada nas últimas séries do ensino
fundamental, bem como do ensino médio, onde se atinge a forma esportiva,
com e sem aparelhos formais (COLETIVO DE AUTORES, 2012, p.77).

Entretanto, a presença da Ginástica Geral nas aulas de Educação Física se faz legítima na medida
em que permite ao aluno a interpretação subjetiva das atividades ginásticas, através de um espaço
amplo de liberdade para vivenciar as próprias ações corporais.

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 da ginástica enquanto elemento da Cultura Corporal Já aos
objetivos, trazemos o geral: Oferecer aos alunos um tratamento pedagógico da ginástica
enquanto elemento da Cultura Corporal. E aos específicos: Conhecer o contexto histórico da
ginástica; Trabalhar os fundamentos da ginástica (saltar, equilibrar, girar/rolar,
balançar/embalar e trepar/subir); Promover por meio da ginástica o trabalho coletivo e
cooperativo.

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

A GINÁSTICA ENQUANTO VIVÊNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
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Durante o Estágio Supervisionado III, utilizamos a Abordagem Pedagógica da Educação Física
Crítico-Superadora, e a Metodologia da Ginástica Geral, a partir das obras: Coletivo de Autores (2012)
e Araújo (2003).

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:

[...] 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.

Em relação à Ginástica é necessário entendermos o contexto histórico da ginástica em sua
complexidade e totalidade, visto que a mesma veio tornar real e visível a partir das ideologias
eugenistas (raça pura, e perfeita) e higienista (corpo educado e perfeitamente saudável). Conforme
Soares (1997, p.6) “o corpo educado é o resultado da paciente e lenta elaboração de formas distintas
de intervenção dirigida do exterior com a intenção de atingir a alma humana”.
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No século XIX, na Europa, a ginástica passou a ter um caráter de cientificidade, consolidando-se
como um dos mais importantes novos códigos de civilidade. Essa atividade teve total influência na
educação do corpo, pois reformava completamente o corpo, o qual passou a ostentar uma simetria
como nunca teve antes. Neste âmbito, destacamos que:

O corpo reto e o porte rígido comparecerem nas introduções dos sobre a
Ginástica no século XIX. Estes estudos, carregados de descrições detalhadas
de exercícios físicos que podem moldar e adestrar o corpo imprimindo-lhe este
porte reivindicam com insistência seus vínculos com a ciência e se julgam
capazes de instaurar uma ordem coletiva. Com esses indícios, a Ginástica
assegura, neste momento, o seu lugar na sociedade burguesa (SOARES,
1997, p.8).

A prática da ginástica era realizada em vários países europeus, especialmente na Alemanha, França,
Inglaterra e Suécia ao longo do século XIX, a qual fez nascer o Movimento Ginástico Europeu. Esse
movimento foi marcado a partir das relações cotidianas, dos divertimentos e festas populares, dos
espetáculos de rua, do circo, dos exercícios militares, bem como dos passatempos da aristocracia.

Desta maneira, enaltecemos a ascensão da ginástica no século XIX ao dizermos que:

[...] A ginástica passou a se destacar nos círculos intelectuais, quando se
tornou cientifica e despertou o interesse da burguesia. Essa classe social
utilizaria a ginástica como um instrumento disciplinador de posturas, ações e
gestos, que contribuiria para que os indivíduos adquirissem noções de
economia de tempo, de gasto de energia e de cultivo à saúde. Como nesse
período as indústrias ganhavam força, era preciso que fosse apresentada ao
trabalhador uma atividade de caráter ordenativo, disciplinador e metódico – a
Ginástica (VÁRIOS AUTORES, 2006, p.94).

Vendo a ginástica como algo rígido e metódico, foi na Europa que a Ginástica ganhou expansão e se
desenvolveu na sociedade quanto no âmbito educacional. Por isso, cabe ressaltar a importância da
Ginástica enquanto patrimônio histórico da humanidade e conteúdo da Cultura Corporal no espaço
educacional, na qual:

Sua prática é necessária na medida em que a tradição histórica do mundo
ginástico é uma oferta de ações com significado cultural para os praticantes,
onde as novas formas de exercitação em confronto com as tradicionais
possibilitam uma prática corporal que permite aos alunos darem sentido
próprio às suas exercitações ginásticas (COLETIVO DE AUTORES, 2012,
p.76).

Assim, a presença da ginástica no programa curricular da educação física escolar se faz legítima
quando permite ao corpo discente a interpretação subjetiva das atividades ginásticas por meio de um
espaço amplo de liberdade para vivenciar as próprias ações corporais para levá-los a emancipação
humana e o acesso a Cultura Corporal.

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
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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:

[...] 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)”.

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.

ANÁLISE E DISCUSSÃO

Iniciamos nossas atividades no campo de estágio no dia 22 de outubro de 2014 com término no dia
07 de janeiro de 2015. O período de observação ocorreu nos dias 22 e 29 de outubro de 2014, o qual
foi reservado para nos apresentarmos à direção, aos professores e à turma em que íamos realizar
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nosso trabalho, bem como para conhecermos melhor as dependências da instituição.

A turma escolhida pela coordenação para atuarmos foi o 6º ano “A”, sendo que as atividades
pedagógicas eram realizadas a partir 7h30min, com duração de cinquenta minutos. Após este período
nos dedicávamos à análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola, bem como
observávamos a rotina e o funcionamento da Unidade Escolar. Em alguns momentos sentamos com o
Professor Emanuel Cerqueira Bastos para discutirmos sobre o comportamento dos alunos, a escolha
do conteúdo da Cultura Corporal levando em consideração a vivência dos conteúdos vistos
anteriormente (Esportes, Lutas, Danças, Jogos e Brincadeiras).

Ao fazermos este prévio diagnóstico, percebemos a necessidade de trabalharmos a Ginástica
enquanto conteúdo da Educação Física, haja vista que a maior parte da turma não teve acesso a este
Conhecimento produzido historicamente pela humanidade. Desta forma, planejamos nossas aulas de
acordo com a realidade da escola e dos alunos, e selecionamos a Ginástica Geral a partir de seus
fundamentos (saltar, equilibrar, girar, balancear, e trepar) e da Ginástica Circense com os malabares
com bolas e lenços.

A partir do dia 05 de novembro de 2014 até o dia 07 de janeiro de 2015 apresentamos como conteúdo
a Ginástica Geral e a Ginástica Circense, através do seu contexto histórico, dos fundamentos básicos,
e dos malabares com bolas e lenços.

Na primeira intervenção trabalhamos com o contexto histórico da ginástica acerca das seguintes
problemáticas: O que é ginástica Quais os tipos de Ginástica Quais materiais podem ser utilizados
Quais são os fundamentos da Ginástica Porque a Ginástica deve ser tratada na escola enquanto
conteúdo curricular da Educação Física Em seguida, utilizamos cartazes com textos e figuras a
respeito do contexto histórico da ginástica, dos tipos de ginástica, dos materiais, dos fundamentos,
ressaltando a importância da mesma na Escola como elemento da Cultura Corporal, para que assim,
os alunos se apropriem deste conhecimento produzido e acumulado historicamente pela humanidade.

Durante esta primeira intervenção, percebemos que o conhecimento que os discentes tinham da
ginástica era de forma assistemática, a-crítica, onde este “saber” era enraizado no senso comum.
Porém, ao abordarmos sobre o problema percebemos o quanto este conteúdo é negado no âmbito da
educação básica. Por meio das dificuldades encontradas fomos explicitando e sistematizando com os
alunos o que é ginástica e a sua importância sócio-histórico-cultural.

Na segunda intervenção trouxemos o fundamento da ginástica (saltar) o qual foi abordado o conceito
de tal fundamento: saltar – “desprender-se da ação da gravidade, manter-se no ar e cair sem
machucar-se” (COLETIVO DE AUTORES, 2012, p.77). Em seguida, mostramos e realizamos
juntamente com os alunos alguns tipos de saltos, tais como: “esticado” e suas variações (com giro de
90º, 180º, 270º e 360º graus); “grupado”; “afastado”; “espacato”; “skipping” e “tesoura”. A partir das
dificuldades problematizamos o que ocorreu na aula, sendo possível que os alunos pudessem
construir uma síntese coletiva do que foi visto, e assim, avançar de forma crítica no que diz respeito a
este fundamento da ginástica.

Na terceira intervenção tratamos o fundamento da ginástica (equilibrar) o qual foi abordado o conceito
de tal fundamento: equilibrar – “permanecer ou deslocar-se numa superfície limitada, vencendo a
ação da gravidade” (COLETIVO DE AUTORES, 2012, p.77). Em relação ao fundamento equilibrar,
trouxemos os “exercícios de contrapeso” com diversas variações podendo ser feitas em duplas, trios
e quartetos; e o “avião”, enfatizando seus aspectos técnicos – membros inferiores em completa
extensão (tanto a de apoio como a elevada); grande afastamento de membros inferiores; ligeira
inclinação do tronco para frente (mas sem flexão; “arredondamento” das costas); atitude: cabeça
levantada, olhar em frente, tonicidade geral (ARAÚJO, 2003). A partir das dificuldades
problematizamos o que ocorreu na aula, sendo possível que os alunos pudessem construir uma
síntese coletiva do que foi visto, e assim, avançar de forma crítica no que diz respeito a este
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fundamento da ginástica.

Na quarta intervenção tratamos o fundamento da ginástica (rolar/girar) o qual foi abordado o conceito
de tal fundamento: rolar/girar – “dar voltas sobre os eixos do próprio corpo” (COLETIVO DE
AUTORES, 2012, p.77). Em relação ao fundamento girar/rolar, trouxemos quatro exercícios:
“meio-giro”, “giro inteiro”, “rolamento para frente” e a “roda lateral” ou “meia lua”, mas conhecida como
“estrelinha”, porém, esses dois exercícios foram feitos a partir dos aspectos técnicos e com ajuda.
Alguns dos giros que pretendemos realizar com os alunos foram no eixo sagital, o meio-giro onde o
aluno realiza um salto horizontal com meio giro (180°) no ar (sai de frente para um ponto e termina de
costa); giro inteiro também é um giro horizontal só que com 360° no ar (sai de frente gira e termina de
frente novamente). O rolamento para frente segue aspectos técnicos importantes, como: mãos no
solo na largura dos ombros e viradas para frente; forte impulsão de membros inferiores; elevação do
quadril; manutenção do corpo bem fechado sobre si próprio durante o rolamento; e repulsão efetiva
das mãos no solo na parte final (ARAÚJO, 2003). Quanto à ajuda, o ajudante deve colocar umas das
mãos nas costas e a outra na posterior da coxa para que o sujeito realize com confiança e segurança
o rolamento para frente.

A roda lateral abrange os seguintes aspectos técnicos: elevação e passo do membro inferior que vai
servir de impulsão com elevação simultânea dos membros superiores; lançamento enérgico da perna
livre; apoio alternado das mãos no solo na mesma linha de movimento (tal como os pés); passagem
do corpo em extensão pela vertical dos apoios das mãos; grande afastamento dos membros inferiores
durante a fase de passagem pelo apoio invertido; tonicidade geral do corpo e boa fixação da região
dos quadris (em retroversão). Com base na ajuda, o ajudante coloca-se lateralmente (do lado da
perna de impulsão de formar a ficar nas costas do aluno). Ajuda nos quadris facilitando o equilíbrio,
forçando a passagem pela vertical e impulsionando de maneira a não deixar perder o ritmo e
aumentar a velocidade de movimento (ARAÚJO, 2003). A partir das dificuldades problematizamos o
que ocorreu na aula, sendo possível que os alunos pudessem construir uma síntese coletiva do que
foi visto, e assim, avançar de forma crítica no que diz respeito a este fundamento da ginástica.

Na quinta intervenção tratamos o fundamento da ginástica (balançar/embalar) o qual foi abordado o
conceito de tal fundamento: balançar/embalar – “impulsionar-se e dar ao corpo um movimento de
‘vaivém’” (COLETIVO DE AUTORES, 2012, p.77). Em relação ao fundamento balançar/embalar,
fizemos movimentos de pêndulos, isto é, a partir da utilização de membros superiores (braços) e
membros inferiores (pernas). Sendo assim, esses movimentos podem ser alternados entre braços e
pernas (braço esquerdo; braço direito; perna esquerda; perna direita; braço esquerdo e perna direita;
braço direito e perna esquerda). A partir das dificuldades problematizamos o que ocorreu na aula,
sendo possível que os alunos pudessem construir uma síntese coletiva do que foi visto, e assim,
avançar de forma crítica no que diz respeito a este fundamento da ginástica.

Na sexta intervenção tratamos o fundamento da ginástica (trepar) o qual foi abordado o conceito de
tal fundamento: trepar – “subir em suspensão pelos braços, com ou sem ajuda das pernas, em
superfícies verticais ou inclinadas” (COLETIVO DE AUTORES, 2012, p.77). Em relação ao
fundamento trepar, utilizamos a junção dos outros fundamentos e construímos de forma conjunta,
pirâmides humanas, no qual a segurança que foi implementada pelos estagiários é de grande
importância para a construção da mesma. A partir das dificuldades problematizamos o que ocorreu na
aula, sendo possível que os alunos pudessem construir uma síntese coletiva do que foi visto, e assim,
avançar de forma crítica no que diz respeito a este fundamento da ginástica.

Na sétima intervenção tratamos os malabares com bolas, nas quais nossas atividades foram
realizadas com uma e duas bolas. Na primeira atividade (com uma bola), com apenas uma mão, o
aluno joga a bola para o alto e a pega na altura do ombro, do abdômen, da cintura pélvica, e do
joelho. Em seguida, a mesma atividade foi realizada da seguinte forma, jogando com uma mão e
pegando com a outra. Na segunda atividade, com apenas uma mão, joga-se a bola para o alto, gira
em torno de 360º e pega; depois a mesma atividade, só que jogando com uma e pegando com a outra
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mão; em seguida, com um salto de 360º, e para terminar esta etapa da aula, fizemos uma síntese em
duplas e em trios.

Na terceira atividade (com duas bolas), executa o movimento “em coluna”, jogando as duas bolas de
uma só vez, e pegando ambas ao mesmo tempo; depois as jogam de forma alternada. E por fim,
executa o fundamento na forma cruzada, realizando a síntese em duplas e em trios. A partir das
dificuldades problematizamos o que ocorreu na aula, sendo possível que os alunos pudessem
construir uma síntese coletiva do que foi visto, e assim, avançar de forma crítica no que diz respeito
aos malabares.

Na oitava e última intervenção iniciamos as atividades da seguinte forma: cada aluno pega um lenço.
Organiza-se em círculo na sala. Pega no centro do lenço, na “orelha”, no “nariz”, na “cabeça”. É uma
atividade rítmica, para calibrar o ritmo. Joga o lenço e bate palmas: 1, 2 e 3 pega. Depois o máximo
que conseguir e pega. Em seguida, fizemos a prática da esgrima: dois passos para frente e joga; dar
dois passos para trás e depois dois para frente e pega. Joga, gira para trás (180º) e pega. Olhando e
não olhando. Joga, dá uma volta para um lado, depois para o outro e pega. Sequência de palmas:
joga o lenço, bate palmas em cima da cabeça, por baixo do joelho, atrás do corpo, na frente e pega.

Na segunda atividade (em dupla), frente a frente: mão direita para cima, e troca de lugar. Uma de
costas para o outro: joga o lenço para cima, vira, bate nas mãos do colega, e pega o lenço
novamente. A dupla teve a tarefa de lançamento seguida de interação com o colega e depois reaver o
lenço. A intenção foi construir algo, tentar criar, porém, é necessário respeitar o limite do colega, mas
explorar suas potencialidades.

Na terceira atividade (com dois tules) jogar em coluna e reaver os lenços. Mesmas atividades
realizadas com um lenço: pegar na cabeça, no nariz, na orelha. Cruza os punhos, joga, descruza e
pega; ao contrário também. Joga cruzado, um após o outro e pegar paralelo. Joga, joga – pega, pega.
É necessário destacar que os lançamentos podem ser em coluna, cruzado ou circular.

Na quarta atividade (com três tules) jogar dois deles cruzados e antes que caiam jogar o terceiro
cruzado. Foi feito um jogo de lenço entre os dois que estão no ar. A partir das dificuldades
problematizamos o que ocorreu na aula, sendo possível que os alunos pudessem construir uma
síntese coletiva do que foi visto, e assim, avançar de forma crítica no que diz respeito aos malabares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Estágio Supervisionado III 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.
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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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