
 

 

 

 

Componente Curricular: 

  

Cultura Corporal 
 

 

 

 

 

 

COMPONENTES CURRICULARES DA PARTE DIVERSIFICADA 
(ELETIVAS)   



• Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (DCNEB). 
 
 

• Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM). 
 
 

• Portaria / MEC 1.145 de 10/06/2016 (institui o Programa de Fomento à 
implementação de escolas em Tempo Integral – Ensino Médio). 
 
 

• Diretrizes Curriculares Estaduais Orientadoras para a Educação Básica do Paraná 
(DCE). 

Documentos orientadores 



Áreas do conhecimento:  

Visam propiciar o diálogo 
entre os conhecimentos de 
cada área e entre as áreas, 
como também nas 
disciplinas e entre as 
disciplinas.  

 

As áreas são: Linguagens, 
Matemática, Ciências da 
Natureza e Ciências 
Humanas. 

Componentes Curriculares:  

São os conteúdos do 
currículo organizados em 
formas variadas, tais como: 
disciplinas, projetos, 
atividades de ensino, 
portfólios, etc. 

Disciplinas: 

São uma das possibilidades 
de formato ou de 
organização dos 
componentes curriculares e 
conteúdos do currículo.  

 

As DCNEM propõem que os 
componentes curriculares 
“sejam tratados como 
disciplinas”, não se propõe, 
portanto, a extinção das 
disciplinas. 



COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS: 

Estão situados na Parte Diversificada / Parte Flexível. 

Caráter interdisciplinar: buscam as relações entre os temas explorados, respeitando 
as especificidades das distintas áreas de conhecimento dentro do currículo. 

Promovem a diversificação das experiências escolares, oferecendo espaço para a 
experimentação e aprofundamento dos estudos. 

Propõem a diversificação de conceitos, procedimentos ou temáticas de uma área de 
conhecimento que não são garantidos no espaço cotidiano disciplinar. 



• SÉRIES SUGERIDAS: 1ª, 2ª e 3ª série. 

 

 

• CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 aulas. 

 

 

• PERFIL DO PROFESSOR: 

 

 - Licenciado em Educação Física.  

COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO – CULTURA CORPORAL 



Ementa 

• O estudo do corpo em sua totalidade (sentir, pensar e agir).  

 

• Relações e vivências entre o sujeito e o meio.  

 

• Consciência corporal nas suas múltiplas dimensões.  

 

• Diálogos possíveis entre as dimensões do conhecimento na disciplina de 
Educação Física (Elementos Articuladores) com outras disciplinas que 
compõem a matriz curricular.  

 

• A construção social do corpo humano.  

 



• Relação entre a formação histórica do ser 
humano por meio do trabalho e das práticas 
corporais 

 

• Fundamentação nas necessidades 
apresentadas pela comunidade Escolar 

 

• Interlocução com outras disciplinas e 
componentes curriculares 

 

• Professores comprometidos com o processo 
em favor da formação humana 

 

• Repensar a noção de corpo e de movimento 

Cultura 
corporal 

• Cultura corporal e Corpo 

• Cultura corporal e Ludicidade 

• Cultura corporal e Saúde 

• Cultura corporal e Mundo do Trabalho 

• Cultura corporal e Desportivização 

• Cultura corporal – Técnica e Tática 

• Cultura corporal e Lazer 

• Cultura corporal e Diversidade 

• Cultura corporal e Mídia 
 

Elementos 
articuladores 



Cultura corporal – Percurso histórico (SOUZA JÚNIOR e cols., 2011) 

Elaboração das práticas corporais pelas pessoas (construção e 
reconstrução) (DIECKERT, 1985). 

Sentido/significado – interpenetram dialeticamente a 
intencionalidade/objetivos do homem e as 
intenções/objetivos da sociedade (SOARES e cols., 1992). 

Campo da cultura – produção de práticas expressivo 
comunicativas – expressão corporal (ESCOBAR, 1995). 

Função social – práticas corporais entendidas como forma de 
comunicação – constrói cultura e é influenciada por ela (BRACHT, 
2003). 



Peso maior no conceito de cultura – desnaturalização do 
nosso objeto – contextualização histórica e social (BRACHT, 
2005). 

Cultura corporal de movimento – toda cultura é corporal 
(necessita de um corpo). Aprofundar as reflexões acerca do 
movimento (BRACHT, 2005). 

É o fenômeno das práticas cuja conexão geral é dada pela materialização, 
em forma de atividades, sejam criativas ou imitativas, das relações  
múltiplas de experiências ideológicas, políticas, filosóficas e outras, 
subordinadas às leis histórico-sociais (ESCOBAR e TAFFAREL, 2009).  

Uma Educação Física aderente às expectativas da escola, com um olhar mais 
na tradição histórica oficial da área e outra não esperada, não prevista, não 
escriturada, apontando potencialidades de construções críticas de seu papel 
na escola. O objeto da Educação Física, cultura (corporal), está em meio a 
essas construções  (RODRIGUES e BRACHT, 2010). 



Ampliar conhecimentos a respeito do corpo, do movimento, das 
percepções, expressões e elementos culturais, articulando teoria e 
prática, por meio das vivências corporais. 

 

 

Objetivo 



Encaminhamentos teórico-metodológicos - considerar 

Identidades 
locais 

Intercâmbio 
cultural 

Vivências 
corporais 



Planejamento 
curricular 

Relevância 
(vida e 

continuidade 
escolar) 

Pertinência 
face à 

diversidade 

Contextualização 
e tratamento 

flexível 

Igualdade de 
acesso ao 

conhecimento 

Seleção e 
organização 

dos 
conteúdos 

 

Diretrizes curriculares nacionais (2013) 



• Cidade – contexto educacional. 
 
 

• Cidade que educa e é educada. 
 
 

• Cidade educadora / Cidade como possibilidade educadora 
– (Aprender na cidade, Aprender da cidade, Aprender a cidade). 

 
 

• Pedagogia urbana. 

 
• Educação Integral – reinvenção dos tempos/espaços educativos. 

Educação para e pela cidade 



• Materialização e potencialização do que já ocorre (práticas participativas). 

 

• Vivências que propiciem o convívio a partir de experiências culturais 
diversas. 

 

• Valorização de toda a gama de experiências vividas pelas pessoas em 
outros contextos da cidade. 

 

• Educação para e pelo lazer no ambiente escolar. 

 

• Formação continuada / pesquisa (princípio educativo). 

Aspectos a se considerar 



Lazer 

“Dimensão da cultura construída por meio da 
vivência lúdica de manifestações culturais”, 
vivenciadas em um tempo/espaço conquistado, 
seja individualmente ou coletivamente, com o 
estabelecimento de “relações dialéticas com as 
necessidades, os deveres e as obrigações, 
especialmente com o trabalho produtivo” (GOMES, 
2008, p 125). 



Trabalho e Lazer / Lazer e Trabalho 

“Não existem fronteiras absolutas entre o trabalho e o lazer, tampouco entre este e 
as demais esferas da nossa vida social” (GOMES, 2011, p. 36). 

O lazer e o trabalho determinam-se mutuamente, constituindo-se fenômenos 
indissociáveis (MARCASSA e MASCARENHAS,  2010). 

O trabalho e o lazer entendidos como unidade dialética no processo de 
humanização. Somente se pode entender o lazer como atividade humana que 
promove o processo de humanização se também compreendermos o trabalho na 
mesma relação e na mesma condição de promotor do desenvolvimento humano, 
como atividade humana (OLIVEIRA e BERNARDES, 2012). 



Sugestão de encaminhamentos teórico-metodológicos 

Ginásticas 

Danças 

Jogos e 
brincadeiras 

Esportes 

Lutas 

Práticas corporais 
de aventura / 

esportivas radicais 



Ginásticas 

Função histórica e social da 
ginástica. 
 
 
Compreensão acerca do corpo. 
 
 
Ginástica geral, ginástica circense, 
práticas corporais alternativas, 
Pilates etc. 
 

Sugestão de encaminhamentos teórico-metodológicos 



Danças 

Possibilitar o estudo da Dança 
relacionada à expressão corporal, 
dramatização e à diversidade 
cultural. 
 
 
Danças folclóricas, danças de rua, 
danças de salão, danças circulares, 
danças afro-brasileiras (Maculelê) 
etc. 

Sugestão de encaminhamentos teórico-metodológicos 



Jogos e brincadeiras 

Estudo histórico e social. 
 
Valorização e preservação. 
 
Jogos e brincadeiras 
tradicionais, populares, 
indígenas, afro-brasileiros 
etc. 

Sugestão de encaminhamentos teórico-metodológicos 



Esportes 

* Práticas corporais esportivas do Brasil 
(Peteca, Tamboréu, Futvôlei, Futsac, 
Futebol de mesa). 
 
 
* Práticas esportivas radicais. 
 
 
* Práticas esportivas não convencionais. 
 
 
* Práticas esportivas convencionais 
(ressignificação). 

Sugestão de encaminhamentos teórico-metodológicos 



Lutas 

Capoeira, Batuque etc. (Cultura 
corporal de movimento afro-
brasileira), Jiu-jitsu brasileiro 
etc. 

Sugestão de encaminhamentos teórico-metodológicos 



Práticas corporais de aventura / 
esportivas radicais 

Orientação, Corrida de 
aventura, Parkour, Slackline, 
Ciclismo, Escalada, Skate etc. 

Sugestão de encaminhamentos teórico-metodológicos 



O que podemos/devemos  almejar/alcançar 

• Diversificação e democratização do acesso às práticas 
corporais historicamente produzidas. 
 

• Busca pela autonomia. 
 

• Reflexão crítica. 
 

• O tempo/espaço de Lazer. 
 

• A Saúde. 
 

(DARIDO e RANGEL, 2008) 

 



Sugestão de encaminhamentos teórico-metodológicos 

Cultura 
corporal 

Protagonismo 
juvenil 

Educação 
científica e 
cidadania 

Comunicação, 
cultura digital 

e uso de 
mídias 



• Avaliação diagnóstica: 

 
– Vocês conhecem o Fútbol Callejero??? 

– O que é??? 

– Contexto histórico e social em que foi criado. 

– Como se joga??? 

 

• Pesquisa para o próximo encontro. 

 

• 1º momento 

Oficina – Fútbol Callejero 



• Retomada a partir das Pesquisas. 

 

 

• Como poderíamos adaptar a metodologia do Fútbol Callejero para a 
nossa realidade? 

 

 

• Definição das estratégias e vivências iniciais. 

• 2º momento 

Oficina – Fútbol Callejero 



• Vivências de Fútbol Callejero. 

 

 

• Possibilidades de transformação e socialização com os demais 
estudantes da escola (Ex: Cartazes, apresentações, festival, 
campeonato, torneio etc.). 

• 3º momento 

Oficina – Fútbol Callejero 



• Materialização das ideias para socializar esta prática 
corporal no ambiente escolar. 

• 4º momento 

Oficina – Fútbol Callejero 



• Realização da (s) atividade (s) planejada (s) para socializar 
o Fútbol Callejero no ambiente escolar. 

• 5º momento 

Oficina – Fútbol Callejero 



• Possibilidades de vivência do Fútbol Callejero em outros 
tempos/espaços para além da escola. 
 
 

• Sugestão de visita a espaços públicos e privados (Ex: Parques, 
praças, ruas menos movimentadas, ginásios, Associações, campos 
públicos etc.). 
 
 

• Planejamento de ações com a comunidade do entorno. 

• 6º momento 

Oficina – Fútbol Callejero 



• Realização da (s) ação (s) com a comunidade em outros tempos/espaços 
para além dos tempos/espaços escolares (Ex: Festival de Fútbol Callejero 
em uma praça pública ou rua nos finais de semana). 

• 7º momento 

Oficina – Fútbol Callejero 



• Avaliação de todo o processo. 

• 8º momento 

Oficina – Fútbol Callejero 



Futebol 

Arte 
Culturas 
juvenis 

Culturas 
urbanas 

Uso e 
apropriação 
de espaços 

públicos 

Educação 
para e pela 

cidade 



[...] educar é fazer ato do sujeito, é 
problematizar o mundo em que vivemos para 
superar suas contradições, comprometer-se 

com esse mundo, para recriá-lo 
constantemente.  

 

(MOACIR GADOTTI, 2012, p. 118) 



http://geplecufpr.blogspot.com.br/ 

Sugestão de recursos e referências (Material Complementar)   



A verdadeira história do Maculelê. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6E6BjZDAEFw. Acesso em: Dez 
2016. 
 
 
Apresentação de ginástica geral. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HkCbjzNG4Bc. Acesso em: Dez 2016. 
 
 
Apuramento Gymnaestrada 2015. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=URH7h-hqcMk. Acesso em: Dez 
2016. 
 
 
Conexões de saberes em periferias urbanas. Disponível em: 
https://capoeirabrasilparaiba.files.wordpress.com/2016/11/conexc3a3o-de-saberes-coletanea.pdf. Acesso em: Dez 2016. 
 
 
Danças folclóricas brasileiras (seleção de vídeos). Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=4hKguWxL2hs. 
Acesso em: Dez 2016. 
 
 
Esmeralda dança Maculelê. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0co3nYzoKhg. Acesso em: Dez 2016. 
 
 
O que é dança circular? Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=S1qBgLi0zrM. Acesso em: Dez 2016. 
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BORTOLETO, M.A.C. (org.). Introdução à pedagogia das atividades circenses. Jundiaí, SP: Fontoura, 2008. 

 

 

BORTOLETO, M.A.C. (org.). Introdução à pedagogia das atividades circenses. Vol. 2. Jundiaí, SP: Fontoura, 2010. 

 

 

BORTOLETO, M.A.C.; PINHEIRO, P.H.G.G.; PRODÓCIMO, E. Jogando com o circo. Várzea Paulista, SP: Fontoura, 2011.  

 

 

Escola Nacional de Circo (ENC). Disponível em: http://www.funarte.gov.br/escola-nacional-de-circo-2/. Acesso em: 17 
Abril 2017. 

 

 

Grupo de Estudo e Pesquisa das Artes Circenses (CIRCUS). Disponível em: 
http://www.fef.unicamp.br/fef/posgraduacao/gruposdepesquisa/circus/apresentacao. Acesso em: 17 Abril  2017. 

 

 

O circo que inclui todos na Educação Física. Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/1995/o-circo-que-inclui-
todos-na-educacao-fisica. Acesso em: Dez 2016. 
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Acervo de Brincadeiras Regionais: http://acervo.novaescola.org.br/brincadeiras-regionais/#Sul. Acesso 
em: Dez 2016. 
 
Cidade Educadora. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=f1Foze-TLlY. Acesso em: 20 Abril 
2017. 
 
Cidades Educadoras. Disponível em: http://cidadeseducadoras.org.br/. Acesso em: 20 Abril 2017. 
 
Movimiento de Fútbol Callejero. Disponível em: http://movimientodefutbolcallejero.org/. Acesso em: 20 
Abril 2017. 
 
Mundial Futebol de rua. Disponível em: http://www.mundialfutebolderua.org/. Acesso em: 20 Abril 2017. 
 
Rede paulista de Futebol de Rua. Disponível em: http://polos.mundialfutebolderua.org/. Acesso em: 20 
Abril 2017. 
 
Parkour Brazil. Disponível em: http://www.parkourbrazil.com/. Acesso em: 20 Abril 2017. 
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