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Plano de aula

Plano de aula: O esporte de rendimento e os seus problemas

Assuntos relacionados: Ensino remoto Educação empreendedora

Por: Thiago Domingues.

Habilidades BNCC

(EF89EF05) Identi�car as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de

seus problemas (doping, corrupção, violência etc.) e a forma como as mídias os apresentam.

Objetos de conhecimento

Esportes de rede/parede, invasão e de campo/taco.

Objetivos de aprendizado

Recordar o conceito de esporte.

Identi�car as transformações históricas do fenômeno esportivo.

Discutir sobre as formas de que as mídias apresentam os problemas nos esportes.

Recriar uma prática com tipi�cação esportiva.

Analisar as situações relacionadas à prática recriada (con�itos, desentendimentos, frustrações).

Discutir sobre os problemas relacionados com o esporte (doping, corrupção, violência etc).

Competências gerais

1.        Conhecimento

2.        Pensamento cientí�co, crítico e criativo

https://planosdeaula.novaescola.org.br/
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/8ano/educacao%20fisica/o-esporte-de-rendimento-e-os-seus-problemas/6584
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7.        Argumentação

Passo a passo

Materiais sugeridos

Os materiais aqui sugeridos podem ser substituídos ou adaptados de acordo com a sua realidade.

Cones ou garrafas pet.

Colchonete, colchões, caixas de papelão.

Fita métrica ou trena.

Giz.

Aqui trazemos algumas sugestões de materiais. De acordo com a sua realidade, utilize materiais

similares, alternativos ou adaptados para a prática.  

Conversa inicial

Inicie a aula retomando com os estudantes o conceito de esporte e explique a eles os objetivos de

aprendizagem deste plano. Sugerimos a leitura da seção Para saber mais, que apresenta como

ocorreu a transformação do esporte em esporte espetáculo.

Sugerimos a utilização de uma reportagem que fale sobre algum dos problemas no esporte.

Disponibilizamos algumas a seguir para que as utilize de acordo com a característica da sua turma.

Corrupção

Reportagem sobre a corrupção nas Olimpíadas realizadas no Rio de Janeiro em 2016. Disponível em:

https://exame.com/brasil/mais-alto-mais-forte-mais-corrupto-a-lava-jato-nas-olimpiadas/.

Vídeo sobre as suspeitas de corrupção para a escolha das Olimpíadas do Rio de Janeiro:

https://www.youtube.com/embed/ey7GpEGtOug

Observe a necessidade de se dividir os estudantes em duplas ou trios de modo que leiam uns para os

outros e tirem as suas conclusões acerca das reportagens. Faça alguns questionamentos:

Qual é o veículo da reportagem? Vídeo de internet, revista eletrônica, site?

Como o veículo apresenta a reportagem? Entrevista envolvidos, apresenta imagens, usa frases dos

envolvidos?

Os envolvidos nos problemas são atletas? Se não são atletas, de que modo se envolveram?

https://exame.com/brasil/mais-alto-mais-forte-mais-corrupto-a-lava-jato-nas-olimpiadas/
https://www.youtube.com/embed/ey7GpEGtOug


As reportagens apresentam os motivos que levam as pessoas a se envolverem nessas questões?

Já presenciaram ou souberam de outros problemas do esporte iguais ou diferentes dos relatados nas

reportagens?

As questões ou problemas relatados são um acontecimento especí�co do esporte de alto nível?

Vocês já ouviram falar de fairpPlay (jogo limpo)? O que signi�ca?

Possibilite que os estudantes verbalizem as suas impressões. Observe como constroem as suas

argumentações. No caso de pontos de vista diversos, procure fazer com que utilizem os textos

utilizados como suporte para a construção de sua argumentação. Esse diálogo pode prosseguir em

um momento posterior, se julgar interessante, dando um tempo maior para os estudantes

aprofundarem no tema e defenderem seu ponto de vista.

A seguir, proponha uma atividade com tipi�cação esportiva. A ideia é que os estudantes vivenciem os

elementos competição e valorização do vencedor presentes no esporte de rendimento e, a partir da

sua experiência, discutam sobre como esses elementos poderiam desencadear questões negativas

referentes a essa prática corporal.

O jogo deve valorizar a competição e a valorização daqueles que vencem.

Atividade

Antes da atividade dialogue com os estudantes sobre uma situação hipotética. Eles são pro�ssionais

de determinada modalidade e irão participar de um campeonato mundial. A vitória atribui ao

ganhador uma premiação em dinheiro importante, além de entrevistas na mídia, convite para

participação de propagandas nos meios de comunicação, reconhecimento das pessoas nos lugares

que frequenta, en�m, questões que estão presentes na vida dos atletas vencedores.

Peça aos estudantes que escolham uma modalidade de esporte individual e uma coletiva para

adaptação, de acordo com os materiais e espaços disponíveis.

Aqui sugerimos uma de cada, para auxiliar na orientação aos estudantes.

Atividade 1 - Basquete contra o tempo

A ideia dessa atividade é propor uma adaptação dos torneios de habilidades de basquete, como

campeonato de enterrada ou cesta de três pontos. Em um local da quadra, como, por exemplo, a

linha central, dois alunos, cada um com uma bola, devem partir simultaneamente quicando a bola

até aproximar-se da tabela de basquete e tentar marcar uma cesta. Quando conseguir, voltam até o

ponto inicial e realizam a mesma tarefa. Sugerimos que sejam feitas três repetições. Quem conseguir

realizar as três cestas primeiro, vence o jogo. Como adaptação, pode-se propor que façam apenas

arremessos a uma curta distância e utilizando bolas mais leves.

De�na um critério de classi�cação. Por exemplo, quem perder a disputa será eliminado. Proponha

que se chegue a uma semi�nal. Se a sala tiver número ímpar, utilize, em algum momento,



eliminatórias por tempo. Vamos supor que, após as rodadas de um contra um, restem cinco alunos.

Cada aluno pode ser acompanhado por um colega que irá marcar o seu tempo de realização da

tarefa. Os três menores tempos em ordem crescente recebem a medalha de ouro, prata ou bronze.

Atividade 2 - Futebol trio

Divida o espaço disponível em diversas pequenas quadras de futebol. Utilize cones para delimitar os

gols. Divida as equipes que devem tentar marcar um gol no adversário. De acordo com o espaço

disponível e o tamanho da turma, de�na qual será o resultado �nal. Pode ser por morte súbita, ou

seja, qualquer gol marcado elimina a equipe adversária. As equipes vão avançando até chegar à �nal.

Uma das características do esporte é a divisão das modalidades por gêneros. Proceda da mesma

forma com os estudantes nas atividades.

É importante avaliar a sensação dos estudantes durante as práticas.

Como se sentiram ao serem eliminados?

Como se sentiram ao chegarem à �nal e perderem?

Como se sentiram ao chegar à �nal e �carem em terceiro lugar?

Como foi realizar a prática de modo individual e de modo coletivo?

Houve situações de con�itos nas atividades individuais? E nas coletivas?

Ao �nal dos torneios, qual foi a sensação de saber que as pessoas que venceram teriam prêmios e

reconhecimento, enquanto aqueles que perderam seriam desconhecidos. Conforme os estudantes

relatam o que sentem, faça registros dos pontos mais importantes levantados por eles e que se

conectam com os objetivos desta aula.

Momento da re�exao

Converse com os estudantes sobre a atividade fazendo algumas questões que relacionam o que

discutiram e �zeram aos objetivos deste plano.

Inicialmente, comente que devem analisar as práticas ainda na perspectiva pro�ssional.  O vencedor

é supervalorizado e os perdedores em geral �cam no ostracismo.

Em qual das atividades a frustração da derrota ou eliminação foi maior?

Alguém �cou com um sentimento ruim ao ser derrotado, como raiva, frustração, chateação?

Como foi ser o campeão ou a campeã da modalidade individual?

Qual a sensação de se treinar arduamente durante dias, meses e anos e chegar à competição e ser

eliminado, vendo os outros sendo valorizados?



Como acham que os atletas que vivem disso se sentiriam?

Em um momento como esse vocês acham que, se alguém oferecesse um meio da pessoa ganhar as

competições utilizando substâncias que melhoram o seu desempenho, elas aceitariam?

Possibilite que os estudantes verbalizem as suas impressões. Talvez seja interessante gravar as

respostas dos estudantes e posteriormente ouvir novamente para organizar a sua avaliação.

A seguir, conduza a conversa solicitando aos estudantes, não mais na perspectiva pro�ssional, que

respondam:

O que acharam das atividades? Gostaram ou não?

Quais atividades preferem, individuais ou coletivas? Por quê?

De acordo com o que discutiram e vivenciaram, por que acham que os atletas utilizam substâncias

ilícitas?

As características do esporte in�uenciam nisso?

Acreditam que o esporte sempre teve essas características ou foi se transformando ao longo do

tempo?

Por que existe a supervalorização da vitória no esporte?

Acreditam que essa supervalorização leva as pessoas a discutirem, brigarem e usarem substâncias

ilícitas?

E os torcedores? Se não vivem pro�ssionalmente do esporte, por que usam da violência

(xingamentos, agressões físicas e até morte entre as torcidas)?

Vocês já presenciaram ou participaram de algum jogo no qual houve discussão, xingamentos ou

agressão física?

Se as pessoas jogam por lazer e o lazer é uma escolha, por que brigam?

Novamente, permita que os estudantes discutam sobre as questões, defendam os seus pontos de

vista e respeitem os pontos de vista dos colegas. Observe se conseguem relacionar o que vivenciaram

com os problemas do esporte, especialmente no que se refere à competição e valorização da vitória.

Sistematizacao do conhecimento

Comente com os estudantes que os problemas dos esportes advêm de inúmeros fatores. Diga que nas

aulas subsequentes irão aprofundar aprendizagens sobre as transformações históricas do esporte e

sobre como isso também trouxe os problemas que hoje existem nessa prática corporal.

Explique aos estudantes que o esporte é um dos fenômenos de maior impacto em nossa sociedade. O

crescimento mundial da cobertura esportiva pela mídia e a globalização do esporte ocorrida na TV



levam partidas de inúmeras modalidades esportivas simultaneamente a todo o mundo. Isso une

telespectadores e consumidores ao mercado de produtos esportivos. O investimento �nanceiro no

esporte é enorme. No que envolve os atletas, eles recebem salários altos e dinheiro dos

patrocinadores, desde que �gurem entre os vencedores. Além de salários, soma-se o status social,

prestígio e poder de in�uência local, nacional ou até internacional.

Sugerimos dar um exemplo aos estudantes: podemos lembrar de um campeão mundial de surfe,

como o brasileiro Gabriel Medina, mas di�cilmente conseguiríamos dizer quem foi o segundo ou

terceiro colocado, mesmo sabendo que essas posições já seriam de grande valor. Aliás, se o Gabriel

Medina fosse o vice-campeão mundial, talvez muito pouco ouvíssemos falar dele.

Retome com os estudantes a atividade: comente que a frustração com a derrota é muito maior nos

atletas e muitos sentem-se tentados a utilizar substâncias ilícitas para se destacarem e serem

reconhecidos �nanceira e socialmente.

Registro e avaliacao

Peça aos estudantes que respondam algumas questões elaboradas a partir das dimensões do

conhecimento da Educação Física propostas na BNCC, relacionadas aos objetivos de aprendizagem

deste plano, preenchendo o quadro:

Objetivos da aula:

Reconhecer o conceito de esporte.

Recriar uma prática com tipi�cação esportiva.

Analisar as situações relacionadas à prática recriada (con�itos, desentendimentos,

frustrações).  

Discutir sobre os aspectos negativos relacionados com o esporte (doping, corrupção,

violência etc.).

Dimensão do conhecimento Perguntas Respostas

Experimentação:

conhecimentos que não podem

ser acessados sem passar pela

vivência corporal.

1- De que modo a vivência

possibilitou reconhecer o

conceito de esporte?

2- A adaptação das práticas

funcionou para todos? Houve

necessidade de adaptação? Se

houve, qual o motivo?

3- A vivência das práticas

auxiliou na discussão sobre as

situações de con�ito nos

esportes?



Construção de valores:

vincula-se aos conhecimentos

originados

em discussões e vivências no

contexto da tematização

das práticas corporais.

4- As discussões e a vivência

possibilitaram uma maior

compreensão dos problemas

no esporte? Por quê?

Análise: está associada aos

conceitos necessários para

entender

as características e o

funcionamento das práticas

corporais

(saber sobre).

5- Conhecer o conceito e as

características do esporte foi

importante para identi�car os

problemas da prática

corporal? Por quê?

6- De que forma a

supervalorização da vitória no

esporte se relaciona aos

problemas de doping?  

Para a correção das respostas, sugerimos um exercício de avaliação por pares. Dois estudantes

trocam as respostas e analisam. Fazem perguntas aos colegas procurando complementar as respostas

ou tirar dúvidas sobre o que leram. A visão de diferentes pontos de vista sobre um assunto é

importante para a construção da própria identidade, da empatia e do respeito à opinião dos outros.

Acompanhe o processo circulando pela sala e registrando falas dos estudantes que julga relevantes

para compor a avaliação �nal deste plano.

Observe a necessidade dos registros serem feitos em outras linguagens. De acordo com as

características da turma, pode-se propor que as perguntas sejam registradas em áudio e transmitidas

para um colega com baixa visão, por exemplo.

Barreiras

Barreiras

Restringir a forma textual das reportagens.

Deixar de orientar os estudantes a propor atividades que incluam todos

Limitar os registros dos estudantes à forma escrita.

Sugestões para eliminar ou reduzir as barreiras

Usar diferentes recursos para apresentar as reportagens aos estudantes.

Orientar as atividades de modo que todos participem.

Criar diferentes formas de registros de modo que todos possam expressar as suas

aprendizagens.



Desdobramentos

Para as aulas subsequentes deste plano sugerimos retomar com os estudantes sobre as

transformações históricas do esporte. Para isso, utilize o texto do Para saber mais que explica as

transformações do esporte moderno até o que chamamos de esporte contemporâneo. Os estudantes

podem realizar uma pesquisa por modalidade, apresentando a sua transformação. Um caso típico

bastante estudado e ocorrido no Brasil foi em relação à modalidade de voleibol  ocorrida na década

de 1980. A modalidade, pouco praticada no Brasil, se tornou a segunda maior praticada devido à

in�uência da mídia. Assim, é possível utilizar a reportagem que fala sobre escândalos de corrupção na

Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Outro ponto Interessante a ser abordado é sobre como a mídia divulga e promove, muitas vezes, uma

imagem de que todos os participantes de uma determinada modalidade esportiva são bem-

sucedidos, levando adolescentes e jovens a abdicarem dos estudos para tentar carreira esportiva.

Para contrapor essa questão, sugerimos a leitura da reportagem do link a seguir que mostra o

Relatório DRT 2015, feito pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O esporte que atrai o maior

investimento �nanceiro no Brasil tinha 82,4% dos jogadores com contrato recebendo até R$ 1.000,00

de salário e 13,68% recebendo por mês entre R$1.001,00 e R$5.000,00.

http://www.espn.com.br/noticia/579836_brasil-tem-23238-jogadores-que-ganham-ate-r-1000-e-um-

que-fatura-mais-de-r-500-mil

Ensino remoto

Para o ensino remoto sugerimos utilizar a mesma estratégia da Conversa inicial apresentando aos

estudantes as reportagens que falam sobre os problemas no esporte. Prossiga com os

questionamentos junto a eles sobre as características do esporte, a situação dos atletas mediante a

supervalorização da vitória, o grande envolvimento �nanceiro que o esporte traz devido à globalização

das modalidades esportivas apresentadas na TV. Veja com os estudantes se é possível realizar uma

entrevista com algum atleta praticante ou ex-praticante de uma modalidade esportiva que conhecem

ou com quem poderiam entrar em contato pelas redes sociais. Organize com os estudantes o roteiro

da entrevista.  É importante ater-se aos objetivos de aprendizagem da aula. Peça ao entrevistado que

relate  a sua história dentro da modalidade, se passou por algum problema relacionado à

supervalorização da vitória,  se identi�cou outros problemas durante a sua carreira,  o que ele

poderia dar de orientação aos estudantes  que gostariam de seguir uma carreira esportiva  de acordo

com a sua experiência.

Como produto, pode-se pedir aos estudantes que gravem um vídeo, individualmente ou em grupo,

contando sobre um problema  em determinada modalidade esportiva. É importante que os vídeos

cubram uma grande variedade de modalidades, incluindo modalidades como lutas, práticas de

aventura, individuais ou coletivas.

http://www.espn.com.br/noticia/579836_brasil-tem-23238-jogadores-que-ganham-ate-r-1000-e-um-que-fatura-mais-de-r-500-mil.
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