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uso da 1inguagem verbal

suas

variedades, apliçadas ás diversas situações de comunicação.

do seu quadro de

indispensável para o desenvolvimento dascomun i caçSo é
atividades dessa disciplina. Sua função não se restringe á

influenciar o comportamento dos alunos e

criar o clima emocional necessário

Ao longo desta dissertação, procura-se
ou melhor, de registro, estão

âs variedades de situação de comunicação. Numa aula1igadas

três tipos de situação. Em

â aprendizagem. Em segundo, estariam as situaçõesnece ssàr i o

tratam da organização da aula. A linguagem coloquialque

juntamente com

lingGlsticos mais adequados. pois facilitam arecursos

imagem descontraída. Finalmente, em situações que têm por

é a aprendizagem motora e

A análise do conceito de Educação Física e

a o

o vocabulário técnico popular se revelam como

o vocabulário técnico constituem a

mostrar que as

objetivos permite concluir que a

nestas a linguagem culta e

â aula de Educação Física uma

primeiro lugar, aquelas cujo assunto

comunicação rápida, conferindo

linguagem verbal como meio de

Neste trabalho, estuda-se

á aula. Além disso, contribui

inequívoca, criando o clima de seriedade e concentração

de Educação Física, distinguem-se

opção mais adequada, pois permitem uma comunicação precisa e

de um papel social.

informação. Permite

variedades de linguagem.

pelo professor na aula de Educação Física, suas funções e

para caracterizar o professor como indivíduo e como representante
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tema a transmissão de conhecimento teórico,
culta e

Ao final, este trabalho procura demonstrar que,
se apresenta como a variedade linguísticaculta nem sempre

adequada também o
emprego sistemático da linguagem coloquial não pode ser

adequar a linguagem ás
exigências particulares da aula de Educação Física,

se a 1inguagem

conscientemente as variedades que a linguagem oferece.

novamente a linguagem

e às

o vocabulário técnico se mostram mais adequados.

diferentes situações que nela ocorrem, aproveitando

à aula de Educação Física, por outro lado,

considerado ideal. Seria preciso, pois.
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ABSTRACT
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of verbal language by teachersuse
in Physical Education its functions and varieties usedlessons,

the analysis of Physical Education concepts andPr i mar i1y,

is indispensableaims shows that verbal communication in that
Its functioneducat i onal proce ss.

but also allows the teacher to influence pupils*informat ion,
and to createbehavior,

Furthermore,particular educational process. it contributes to

ind i v idualcreating the teacher*s
perf ormer.

study tries to show how language varietiesThe
Within a Physicalvarieties of situation.related toare

First,three types of situation mayEducation lesson, occur.

motor learning. In those moments formalsubject isthose whose
language and technical vocabulary should be preferred to

i nequ i vocal commun i cat i on,

climate of seriousness and concentration. Second, those

colloquial language together with popular technicalHere ,

vocabulary is

image of Physical Education. Third, those
situations that deal with transmission of theoretical knowledge
require technical vocabulary and formal language. also.

the emotional climate required for a

create a relaxed

in different situations of communication.

and as a role

This dissertation studies the

warrant precision and

indicated to facilitate quick communication and to

image both as an

is not limited to communicating

and to create a

situations whose subject is the organization of activities.
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this work shows that.Finally. if formal language is not the

language is not

varieties offered by verbal language.
situations that may occur, by consciously exploiting the

ideal ei ther.
that the teacher try to adapt his language to the particular
requirements of a Physical Education lesson, and to the different

all-around adequate option in Physical Education linguistic

It would be necessary, therefore,
behavior, on the other hand, systematic use of colloquial
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INTRODUÇÃO
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A Educado Física, inserida no contexto educacional. ê

fenômeno intimamente ligado â aprendizagem. Boa parte das
atividades desenvolvidas na Educação Física têm por objetivo a

orientados pelo
professor. O transcorrer e o
grande parte da interação entre professor e alunos.

contexto, depende por sua vez de uma

interação e f ic iente.

impòe-se a conclusão de que,Frente a estes fatos. para poder
o professor precisa estaratuar eficazmente nesse processo,

da importância da comunicação na aula de Educaçãoconsciente
è a

linguagem verbal.

ê o aparente
descuido li nguIst ico, frequente mente observado nos professores de

disciplinas. Isto faz com que os professores de Educacão Física,
imagem diferenciada em relação aos outrosmuitas vezes, gozem de

professores,

Mas serâ verdade que este aparente descuido linguístico

linguagem formal pelo professor de Educacâo Física?

já que a

ás vezes associada a menor prestigio.

ocorre simplesmente em função de uma suposta falta de domínio da

êxito dessas atividades depende em

Educacão Física. Na fala desses professores,- observam-se, com
maior frequência, elementos da linguagem coloquial e até da

Um fato que, neste contexto, chama a atenção,

linguagem popular, que na fala de professores de outras

aprend i zage m, neste

Física, em especial, do seu meio mais importante, que

incorporação de itens novos pelos alunos,
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léxico técnico da Educação Física,

interferiram negativamente no relacionamento com os alunos,

fenômeno

vocabulário técnico se ajustam perfeitamente ás exigências

é
percebido como inadequado.

cientifica adequada que justifique tal recomendação.

futuro professor de

é instruído a observar algumas
â comunicação oral na aula.

respeitar os padrões da norma culta, evitar a linguagem
rebuscada, mas também a linguagem vulgar e. principal mente, a

a.

como por exemplo:regras relativas

linguagem culta como o

Admitir o uso do registro coloquial como necessidade

notadamente em situações nas quais o assunto da fala não era

o uso destas variedades da língua

exatos e precisos, e aos vocábulos técnicos. Apesar do interesse

feitas â comunicação verbal em determinadas situações na aula de

problemas de comunicação verbal, relacionados com a diversidade

Educação Física, em outras.

prático destas recomendações, em nenhum momento nos foram

sentimos problemas consideráveis na comunicação verbal, que

Assim, parece-nos que, enquanto a 1inguagem culta e o

Durante sua formação profissional, o

técnico. Uma possível razão capaz de explicar o
observado foi a falta de domínio da linguagem coloquial.

Nas fases iniciais de nossa vida como profissional em

pedagógica seria, neste estágio das reflexões, ao nosso ver, uma
conclusão precipitada, uma vez que, por ora, não há fundamentação

E-lhe recomendado dar preferência aos termos simples, mas

dos níveis linguísticos. Embora dominássemos tanto a

Educação Física, frequente mente encontramo-nos diante de

Educação Física, freqúentemente,
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para que se possam propor diretrizes práticas fundamentadas.

grandes esforços têm sido dedicados à critica da terminologia
esportiva em diversas modalidades e áreas das ciências dos

ê a diversidade

Ginástica Artística.

técnica da Educação Fisica no Brasil, levou alguns autores a
propor a substituição destes termos por palavras do vernáculo.
sem que estas substituições tenham alcançado grande aceitação

conseqúênc i a ás poucas tentativas de criar um vocabulário
nos Estados

percebeu-se pouca

na
1i teratura.

informação verbal (descricão do
quanto á sua

eficiência na aprendizagem motora. jâ tem sido objeto de várias

1975;1973; Spies,

modificação no vocabulário técnico usado na prática e

comunicação em modalidades como Ginástica Rítmica Desportiva e

leva á constatação de que

Uma revisão dos trabalhos até agora empreendidos no terreno da

movimento) e a informação visual (demonstração).

A polêmica comparação entre a

linguagem e seu uso na Educação Física,

técnico coerente, como as de Jones & Lindeman (1975),

A presença de grande número de estrangeirismos, na linguagem

entre o público. Reclamou-se da falta de motivação semântica na

apresentadas informações que fundamentassem tais instruç&es, além

esportes. Um assunto levantado com frequência
regional desta terminologia, que tem causado graves problemas de

pesquisas e estudos (V., p.ex., Leirich,

do senso comum. Merece este assunto, acreditamos, maiores estudos

Unidos, e de Leirich (1975), na Alemanha,

terminologia técnica, não somente no âmbito nacional. Em
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1973; Wurzel,Ungerer,

Não obstante reconhecermos o valor das diversas pesquisas

tentativa de estudar estes tópicos

polêmicos i soladamente,

ás
intenção de compreender-lhe a

fune i onamento•

fundamento mais sólido para a resolução dos problemas práticos
p.289) compara esta etapa dos estudos á

intuito nada mais é quefase
classificar os fenômenos

observados.

o comportamento linguístico doA decisão de estudarmos
motivada por diversas razões. A ocorrência def o ipro fessor,

comunicação necessariamente requer
duas entidades ativas, de funcCes distintas: o

é

comunicação esteja baseada na interação dos falantes (a

a participação de pelo menos

muito provavalmente estará sujeita ao

o falante e

se complementam em seus papéis no processo educativo.

entre falante e

todo que representa a comunicação verbal na Educação Física.

estrutura e os mecanismos de

enfoque erróneo por ser unilateral, caso não se tenha em vista o

ouv inte. Ass im,

ouvinte. Embora em qualquer diálogo, a

ê a língua, em relação

1975>, que concluíram que ambas as medidas

observar, descrever, dar nomes e

salvo melhor juízo, que a

o uso deste meio de comunicação que

suas funções e suas variações, na

constituído de diálogos) se caracteriza pela troca de mensagens

inerentes. Bayer (1972,

um diálogo (e todo ensino, em tese.

para a resolução de problemas práticos prementes, acreditamos.

risco de ocorrerem falhas, omissões e talvez até de constituir um

inicial da História Natural: o

Convém, portanto, em primeira instância, analisar globalmente

Cria-se, assim, um
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compatibilidade dos seus repertórios de signos ê um dos aspectos
desta interação). o falante ma i s ativo no ensino e de maior

êxito da açSo educativa ê o professor,
orienta as atividades que levarão â aprendizagem

fala do professor ê de importância vital para
o processo de ensino-aprendizagem decidi mosconsequente mente,e ,

futuros.

sistema de avaliação do ensino baseado na análise das

inferir a

revelado pela soma dasestilo de ensino preferido pelo docente,o

intenções pedagógicas observadas. Outros trabalhos (Koeppe &
1975) caminham em direções1977; Pieron, 1975; Sikora,Koeppe,

prôx i mas á de Faria

métodos.

Estas reflexões nos levaram a empenhar um estudo critico da

fala do professor na aula de Educacão Física, analisando alguns
dos seus aspectos fundamentais.

a respeito do uso da linguagem verbal na aula de Educacão Física.

responsabilidade para o

classificacão e

que conduz e

intenção pedagógica perseguida. Fica patente que sua

reflexos de sua capacidade comunicativa sobre a fala do

preocupação se concentra, não sobre a análise da linguagem ou do

Jónior, embora com diferentes critérios de

interferências verbais do professor, para, a partir destas.

Em nossa pesquisa bibliográfica, poucos trabalhos encontramos

Entre eles, destaca-se o de Faria Júnior (1980), que propóe um

interessante e merecedor de estudos, notadamente em função dos
Não obstante, aquela do aluno também constitui objeto

por concentrar nossos esforços, por ora, na fala do professor.

desejada. Assim, a

mecanismo que a faz transmitir uma intenção pedagógica, mas sobre

professor, e portanto deverá constituir objeto de estudos
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Do ponto de vista prático, a aplicabilidade de qualquer
instrumento a algum propósito, é determinada pelos objetivos aos

do sistema ao qual será ôt i 1 . No caso daas
instrumento que deverá servir aosusada como

propósitos do ensino em Educação Física, compete portanto. em
analisar os objetivos do sistema aula deprimeiro 1ugar,

EducacSo Física, importância da comunicaçãojuntamente com a
serão

examinadas as diversas funçfies que a teoria linguística atribui
â linguagem verbal dentro do processo de comunicação.0 estudo
das diferentes variedades que a língua apresenta permitirá
apreender os mecanismos de adequação âs diferentes situações.
Uma análise pormenorizada do sistema aula de Educacão Física

elucidará as exigências especificas das várias situações que

linguagem poderá adaptar-se
reflexões permitirão algumas conclusões sobre as variedades mais

na aula de Educação Física.

um trabalho teórico, baseado

literatura técnica tanto da Educação Física e das ciências dona

esporte como também das ciências linguísticas, notadamente da
soc i olingú1 st ica. Dada a natureza descritiva do trabalho, as

análises serão somente até certo ponto susceptlveis de

transformação em recomendações práticas. Por nâo ser

comprovada ou não.

experimental, a ser

a estas exigências variadas. Estas

caracterIst icas com
quais deverá servir

adequadas a cada uma das situações de comunicação que ocorrem

o trabalho não contêm nenhuma hipótese formal

linguagem verbal,

e pela compatibilidade de suas

cada um destes objetivos. Em seguida,verbal no tocante a

ocorrem em uma aula de Educação Física, e de que forma a

Estamos apresentando, portanto,
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Nossas reflexões serão ilustradas coi exemplos retirados de um
corpus constituído pelo registro das manifestações verbais

em
diversas instituições de ensino (V.Anexo). Estes protocolos de
aula são numerados na ordem cronológica de
números entre parênteses apôs os respectivos exemplos no texto do

indicam o número da aula em que foi registrada atrabalho.
fato de o trabalho não ser experimental. os

dados estatísticos apresentados tem por objetivo exclusivamente
ilustrar tendências observadas em nossa amostra.

As referências bibliográficas das fontes citadas no texto se
encontram no final do trabalho.

de professores nas suas aulas de Educacão Física, colhidos

ocorrência. Devido ao

sua observação; os



CONCEITOS E OBJETIVOS DA EDUCAÇflO FÍSICACAPITULO 1 :
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Pre1i»inaresL_L
estudo da linguagem na aula de

Educacão Física, é de importância fundamental definir
Por um lado, é tamanhaprecisamente a abrangência deste assunto.

internacional sobre a definição
dança.1azer.seus correlatos esporte,

1981), que êentre muitos outros (V.Weissler, inev i tâve1
se definamde se

Contudo, não pretendemos aprofundai—nos nesteEducacão Física.
muito menos almejamos esgotâ-lo, pois excederiaassunto, os

vez adotadolimites deste estudo. um

utilizada nas aulas.
1977,dependência do conceito adotado.em

p.243-244) .

servirão para alcançà-los,

de determinados meios, diferentes daqueles que selecionaria para

a comunicacSo entre professor e aluno pode influenciar
consideravelmente a eficiência do ensino.
desenvolver o repertório motor dos alunos. tendo em vista a
capacidade de resolução de problemas motores, o professor evitará
demonstrar os movimentos-objetivo, pois assim estaria antecipando

resultado do processo de aquisição de experiência motora. Como

de Educacão Física e
o risco

incluindo o tipo de comunicacão mais

Ao empreendermos um

a controvérsia a nível nacional e

já que os objetivos do ensino serão fixados
(V.p.ex. Oberteuffer,

precisamente os fenômenos considerados pertencentes á

Os objetivos, por sua vez, determinarão os meios e métodos que

melhorar o resultado deste arremesso. Na utilização destes meios.

fazerem generalizações injustificadas, caso não

influencia, de maneira decisiva, a didática

tendo como objetivo, por exemplo, ampliar

conce ito, ele

o repertório motor dos alunos, um professor poderá utilizar-se

o aperfeiçoamento da técnica do arremesso de peso, no intuito de

Assim, se pretende

eficiente. Desta forma,

Entretanto, cremos que, uma



11

isso, o aluno seria privado de explorar todas as possibilidades
motoras, já que recebe do professor uma resposta pronta. Neste
caso, o professor poderá optar pela linguagem verbal
meios capazes de estimular o aluno a percorrer o caminho
desejado. Quando, objetivo for a assimilação de um
padrão motor pré-fixado. o processo ocorrerá mais facilmente. se

informação for fornecida de forma precisa e inequívoca como.a
por exemplo, através de uma demonstração acompanhada de
explicacSes verbais.

1,2. Evolução histórica

concepcão sofreu modificac&es substanciais. Até o surgimento da
filosofia humanista, as atividades físicas praticadas como parte

limitavam a almejar o
desenvolvimento físico apenas. Em função da falta de equipamento

forca humana nas tarefas diárias, a condicão
fator de maior importância para a

grande parte do processo educativo consistia em exercícios
intenção de melhorar o desempenho do

ser humano nas atividades diárias de subsistência e defesa.
os objetivos da Educacão Física foramSomente na época moderna.

ampliados para domínios não-flsicos,
sua
como entidades distintas. A concepcão do homem como ser
indivisível é refletida pelos diferentes conceitos da
Educacão Física, defendidos atualmente por especialistas em todo

mundo. A atividade física é vista como um dos meios de fomentaro
desenvolvimento máximo do potencial de desenvolvimento doo ser

como um dos

físicos, praticados com a

física do indivíduo era o
que substituísse a

valorizando o ser humano na

de um processo educativo, quase sempre se

sobrevivência tanto do indivíduo como da sociedade. Desta forma.

totalidade e abandonando o clássico dualismo: corpo e mente

porém, o

No decorrer da evolução histórica da Educacão Física, sua
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atividade for praticada ou promovida com o objetivo explicito de

"estado de saúde que è «ais do que a
ausência de doença’ CFIEP, 1977, p.13), o estado deou seja.

todos os aspectos. A atividade física écompleto bem-estar em
indicado para esteconsiderada o

ser humano em sua totalidade. Através dela, desde que praticada
sistemática e
ind ivIduo "são e equilibrado"

motoras e

preservação e aprimoramento deste estado de saúde completa.
Ass im, a Educação Física não è uma atividade restrita ao ambiente
escolar ou universitário. mas também existe fora destes sistemas
formais da educação.
destinados a

imprensa, etc.) podem ser consideradosf1s icas telev isão,(rádio,
pertencentes á Educação Física, da mesma forma como também certas
atividades espontâneas (exercícios como o Cooper na praia. as

etc.), na medida em que sãoatividades da rua de lazer,

praticadas com o objetivo - explicito ou implícito - de melhorar

a saúde.

intelectuais sob a orientação de princípios morais

finalidade: atingir um

incentivar e orientar a prática de atividades

meio ma i s

em todos os seus domínios, através da ação motora. Quando esta

(id.p.13), capaz de agir
objetivamente (id.p.14), é desenvolvido um

Assim, por exemplo, programas de afdia

Internationale d’Education Physique (FIEP) resume assim esta

Por outro lado, quando a caracter1 stica mais relevante for a

positivos. Neste sentido, a Educação Física não se encerra com o

deste potencial, encontramo-nos diante de EducacSo Física.

fim, pois atua sobre o

fomentar a elevação ou a manutenção do nível de desenvolvimento

fim do período da adolescência, mas é um processo continuo de

eficazmente, utilizando-se de suas qualidades perceptivas.

competição, então, trata-se de esporte. A Fédération
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l.o de novembro de

desenvolve e aprimora as forcas físicas, ■orais, psíquicas e
sociais do educando, constitui um dos fatores básicos para a
conquista das finalidades da educação nacional." ( Art.1,

Embora a maior importância seja dada â
condição física» como ocorre também na Política Nacional de

p.5).

os programas do
seus

objetivos estão mais próximos dos da Educação Física que dos do
integração social figuram entre as quatro

lado do lazer e da capacidade de
Moraes e Tonisso (1977)auto-organização da comunidade. resumem»

"praticar esportes visando a uma melhora da
(p.3).qualidade de vida"

As Diretrizes de Implantação e Implementação da Educacão Fí

sica na EducacÃo Prè-escolar

ries do Primeiro Grau (1982)»
integrativo da Educação Física. Propãem, por exemplo»
metodologia não-diretiva: "Proporcionar â criança condiçSes que
favoreçam o desenvolvimento das habilidades de solução de

(p.16), permitindo "liberdade de movimentosmotores"problemas

e no Ensino da Primeira à Quarta Sê-

Àquela faixa da população que não frequenta os cursos

o uso de

a ârea de atuação da disciplina é
Educação Física e Desportos (Lei n.o 6.251 de 6 de outubro de

enfatizam e precisam o caráter

esporte. A saúde e a

curriculares de Educação Física, destinam-se

estendida também a outros domínios» notadamente o afetivo.

de maneira genérica:

A legislação brasileira parte de um conceito similar. O

Educação Física escolar» define:
1971, com referência á

atividade que, com seus meios, processos e técnicas» desperta,

1975, Brasi1/MEC/CND,

Decreto n.o 69.450, de

"A Educação Física» por ser

Brasil/MEC 1971, p.l).

Esporte para Todos. Apesar de portar o nome esporte,



que possibilite a criaçMo de novos conhecimentos"
vocabulário usado (.proporcionar cond icBes,

estimular, per»11ir, possibilitar a criação de conhecimentos),

revelam a concepção pedagógica de não transmitir conhecimentos
definidos, mas de dar oportunidade ao aluno de aprender através
de experiências motoras originais. Este processo de desenvol-

integra todos os subsistemas do ser:
físico, cognitivo, afetivo e social. Esta linha de pensamento
contrasta fundamental mente com a educação "do físico", defendida

desenvolvimento orgânico e de determinados grupos musculares
julgados atrofiados.

caracterizada pelo estudo eembasamento

da Saúde:

revela também uma visão holista. vendo a Educacão Física
de desenvolver as potencialidades em todos os

domín i os.

A concepcão já discutida da Fêderation Internationale d*
Education Physique, representa uma síntese das tendências
atualmente observadas no plano internacional. No entanto,
constatamos ligeiras divergências em relação á importância
atribuída a alguns aspectos, por parte de diferentes autores. Ao

14
(p.17). Tanto o

Esta tendência de integração está manifesta também no conceito

conteúdo como o

baseia-se no conceito de saúde adotado pela Organização Mundial

o ser,
como um meio

até há alguns anos atrás, cujo objetivo quase exclusivo era o

"Área da ciência, com

comentar a reforma curricular belga, Verhaegen (1972, p.162)

aplicacão de atividades específicas, objetivando a promoção e a

"Completo bem-estar físico, noral e social, não sò a

preservação da saúde do ser humano". Neste contexto, o autor

vimento, por sua natureza,

ausência de doença* (id.p.2). Este conceito, apesar de fragmentar

que apresenta Massucato <1982, p.l):
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relata que um dos pontos mais importantes desta reforma é a
adoção de uma metodologia não-diretiva, baseada numa "concepção
global da
a criatividade do aluno. admitindo e corrigindo erros".
Concebendo a situação pedagógica
evitar a educação por simples acàmulo de atividades (uma para

a

intenção ê considerar todos os efeitos possíveis de determinada
ação pedagógica para harmonizar estas ações num conjunto que
respeite a unidade do ser humano.
capacidade mais negligenciada até agora: a criatividade.

O autor russo Osolin(1972), para efeitos didáticos. divide a

"formação esportiva" em três fatores: educação. ensino e

"influenciar objetivamente a psique para possibilitar o
desenvolvimento de uma filosofia de vida. de uma moral e de

formas de convivência humana"
refere ao desenvolvimento cognitivo e

aquisição de conhecimentos elementares sobre a teoria da

Educação Física. O terceiro componente.

( 1)como

situação pedagógica, que procura estimular a fantasia e

o aprimoramento da aptidão física.

(1) Não podemos aqui discutir a problemática do 
relacionamento entre Educação Física e esporte (V.p.ex. Weissler; 
1980). Embora em nosso meio cientifico os dois fenômenos sejam 
considerados distintos e em alguns pontos atè opostos, incluímos 
a opinião de Osolin nesta discussão pelo fato de tratar-se de 
texto redigido em alemão, idioma no qual atualmente não se faz 
esta diferenciação (V. Roethig (1977) p.279, Hecker (1979) 
p.9-11) Pelo nos consta sobre a organização esportiva e 
escolar nos países socialistas, recentemente também lâ não se ob
serva mais esta distinção (Roethig p.167-169). Finalmente, tudo

objetivos a serem alcançados, ao lado dos objetivos tradicionais

(p.167), enquanto que o ensino se

Não obstante, a ênfase està na

desenvolvimento. Neste sistema, o fator educação procura

respeito â melhora do funcionamento orgânico. Observamos, nesta

cada objetivo parcial do processo, por exemplo). Ao contrário.

como uma unidade, procura-se

motor, por exemplo, a

o desenvolvimento, diz

colocação, novamente a valorização dos elementos não físicos nos
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Hentig (1972), ao discorrer sobre o que chama de "did&tica

moderna" na Educacão Física escolar, afirma que ela proaete ser
capaz,

de acão através de performances adequadas individual«ente" , de

desenvolvimento de domínios antes não relacionados â atividade
física.

A American Association for Health, Physical Education and
Recreation considera os domínios flsico-motor, cognitivo e
social áreas prioritárias de atuação da Eduacacão Física. Na
parte flsico-motora, a Educação Física deve
para satisfazer as exigências de uma vida ativa. Em relação ao
desenvolvimento social, a acão pedagógica parece perseguir a

por meio da compreensão e vivência dos padrfles
de comportamento social. 0 domínio cognitivo é representado pelo
entendimento de princípios do movimento voluntário e também das
relacBes entre massa e energia,

1973, p.123)

Em todas estas concepcBes,
valorização do desenvolvimento flsico-motor figura em primeiro
lugar entre os objetivos,

ultrapassada a concepção da educacSo do físico. Em comparação
com concepcBes mais antigas. no entanto. as atuais se destacam
pelo valor dado â participação consciente do praticante nas

"requisitar a participação na responsabilidade e assim permitir a

"ensinar a

linha de pensamento, a aplicacão da Educacão Física ao

mesma meta final

leva a crer que o autor não esteja se referindo exclusivamente ao 
esporte de alto nível, mas ao esporte em geral, compreendendo, 
portanto, também o esporte aplicado á Educacão Física.

entre tempo e espaço e outras

"satisfazer a necessidade de prazer e alegria" e
assistir a um espetáculo e relaxar". Novamente, observamos nesta

apesar de, aparentemente, estar

observamos uma tendência comum: a

entre outros, de "desenvolver a consciência da capacidade

preparar o indivíduo

participação nas decisBes", deve “estimular a criatividade".

leis físicas. (Nixon,
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at1v idades.

elevá-la a níveis de consciência dignos da inteligência humana.
acima da execução mecânica nâo-refletida. Esta integração entre

relação a outros domínios.
objeto da Educação Física deixou

ser colocada em prática.

1.3.

Desenvolvimento da condição física1.3.1.
A aptidão física ou condição física constitui um dos

objetivos de maior importância da Educação Física. Molin Kiss
<1978, p.66) a define como
determinado analiticamente pelas qualidades sensitivo-psico-

constituem e sinteticamente pela resultante da

interação entre as diversas variáveis".
conceito ê mais restrito:

(2)preparação física" (p.26).
melhora da condição física, também a Lei 6.251) como objetivo<V.
(2) Molin Kiss e também Fanali preferem condição física ao 
passo que a terminologia oficial parece dar preferência a apti
dão física. Ao contrário de Fanali, que não apresenta expli
cação, Molin Kiss justifica sua escolha pelo fato de aptidão 
traduzir a idéia da existência de uma finalidade para a qual se 
está apto, idéia também presente no adjetivo inglês fit 
(apto), do qual aptidão física é a tradução. Na opinião de 
Molin Kiss, esta idéia não faz parte do conteúdo semântico de 
aptidão física. Trata-se, portanto, de um uso inadequado do

com a

o campo limitado da discussão e
reivindicação teóricas e passa a

a visão holista do ser humano como

atividade física e mental representa uma evidência convincente de

e â compreensão de mecanismos e processos

motoras que o

Alguns objetivos da Educação Física e seu

relacionados ao movimento humano. A reflexão sobre a atividade é

que, apesar da relativa valorização do desenvolvimento ftsico em

incentivada no intuito de facilitar sua própria prática, e de

corresponde a um "nível superior de

o "estado físico do organismo

linguagem verbal enquanto instrumento didático

Desta forma, quando se fala em

Para Fanali (1978), o
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primordial da Educação Física, pretende-se elevar o nível de
desenvolvimento do conjunto das qualidades sensit1vo-psico-

resistência e agilidade.

Para tal, a Educação Física utiliza atividades físicas (ou
atividades especificas.

As caracterIsticas destas atividades especificas variam(3) .
amplamente. Temos as mais genéricas, de solicitação global como,
por exemplo. os jogos.

trazem consigo efeitosesportivas que. por sua natureza,
benéficos múltiplos sobre a personalidade humana. Hâ, por outro

mais especificas que atendem a objetivos
limitados e precisamente definidos. como por exemplo os
exercícios abdominais. Esta classificação, embora grosseira,

aplicação de atividades gerais requer uma metodologia diferente
daquela das atividades especificas.

professor ou responsável que as ministra esteja a par dos efeitos

importância de determinada aptidão especifica
termo que deveria ser substituído por condição física. Embora 
acreditemos que o assunto ainda mereça a atenção dos especialis
tas, adotamos para o âmbito deste trabalho a posição de Molin 
Kiss.
(3) Estamos conscientes também de que a expressão atividades 
físicas nâo ê suficientemente precisa para ser usada num con
texto cientifico. No entanto, o mesmo ocorre com atividades 
especlf icas. No âmbito deste trabalho, utilizaremos a primeira 
forma, para designar todas aquelas atividades caracterizadas pela 
movimentação do corpo devido â ação dos grandes grupos musculares.

como Massucato (1982) prefere chamâ-las>

informaçães sobre a

A prática consciente destas atividades pressupCe que o

de sua prática e, quando possível, deva transmitir este

lado, as atividades

a corrida, a natação e outras modalidades

deixa claro que, em função da multiplicidade de objetivos, a

conhecimento aos seus alunos. Tal conhecimento compreende desde

motoras como, por exemplo, força, velocidade, flexibilidade.
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1978, 67) para o bem-estar do ser humano, até(Molin Kiss, P.

consideracBes sobre a contribuição daquela atividade para o
desenvolvimento desta aptidão especifica. Também se Inserei,
neste contexto, explicacfies sobre a técnica de execucão correta

As atividades mais especificas precisai ser executadas de
acordo coi nonas relativaiente rígidas para garantir sua

limitado. A probabilidade de alcance do objetivo proposto estâ
diretamente relacionada â qualidade da execução, devendo divergir

Assim,mínimo possível do modelo desenvolvido cientificamente.o
lado do conhecimento dos executantes sobreao

as atividades especificas requeremfuncionamento da atividade,
aprendizagem dirigida em escala maior que as atividades gerais,
pois a não obediência a padrBes motores definidos em função do

Aprendizagem motora1.3.2.
A aprendizagem motora não é relevante apenas nas atividades

pessoa goza de prestigio tanto
é tanto ma is facilmente aceita por um grupo paramaior e

atividade quanto maior for seu domínio dos padrBes
motores pertinentes. Consequentemente, quanto maior for este

domínio, maior será o grau de satisfação das necessidades sociais

o valor e o

do exercício, para que se atinja o efeito desejado.

praticar uma

eficiência ou até levar a lesBes do organismo.

dos padrBes motores, além de assegurar a obtenção dos benefícios
atividades gerais, notadamente nas esportivas, a execução correta

objetivo, poderá acarretar uma diminuição considerável da sua

1972, p.120). Normalmente, uma

especificas no intuito de assegurar sua eficiência formativa. Nas

educativos, é um importante fator de integração social (Nixon,

eficácia, já que seu efeito sobre o organismo é relativamente
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(aceitação pelo grupo, prestigio, etc.). Com o crescente aumento
tempo 1i vredo atividades físicase a

principal mente, recente valorização das at i v i dade se ,

soc i edade, a importância do prestigio soc i al

conseguido através de boa performance esportiva. tende

A comunicação, ma is diversos ou códigos,pelos cana i s
de quase toda aprendizagem motora sistemáticaconst i tu i

Farfel, 1977, p.38-40). Ber 1 o (1979,p. 47;1979 a,(Cratty,
equiparou os dois processos,p.101-105) até

aprendi zage m humana i ntrape ssoal. Além

desta semelhança estrutural, outro relacionamento os doisune

interpessoal afeta diretamenteproce ssos : a

qualidade da aprendizagem.
f ornecefinal os

avisando o aprendiz quando o obj e t i vo èprocesso e

alcançado.

Muitos são canais através dos quais

Entre destacam-se
visual, os códigoseo

verbal até os gràf i cos, passando pelos sinais acústicos não-

Nenhum desteslinguagem gestual, outros.entrea

i nsubst i tu1ve1, trabalho com surdos-elementos é

mudos e cegos, mascom

uso consciente podem facilitar1i m i taçães do se u

signi f icativamente

a crescer

como prova o

variam desde a linguagem

a comun i cação

com a

verbais e

o encerram,

os côd i gos e

o conhecimento das poss ib i1 idades e

um processo de comunicação

considerando a

se realiza a

a base

ma i s ai nda.

o auditivo e

tendência de ocupà-lo com

físicas pela

comunicação na aprendizagem motora.

a ser aprendido,

o processo de aprendizagem.

E um meio de conhecer o comportamento

os cana i s,

estímulos que desencadeiam o
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Eatbora a importância da comunicação verbal em comparação á

visual seja questionada por alguns autores,princ1palmente
Hildenbrandt (1974) e Knapp (s/d). todos os autores consultados
São unânimes em defender uso na aprendizagem motora.

1.3.3. Desenvolvimento de qualidades não-físicas
Desenvolvimento mental1.3.3.1.

0 complexo intelectual-moral-cognitivo é outro domínio da
personalidade humana cujo desenvolvimento pode ser largamente
influenciado pelas atividades físicas, notadamente quando

Estaorientadas.

tem sido fomentado
quase exclusivamente através da atividade verbal, enquanto que

aux i1iar
lealdade ou espirito de luta. o
abandono da visão fragmentada do ser humano (V.cap.1.1) permitem
detectar 1igaçóes íntimas entre o
desenvolvimento físico.

um elemento

necessário ao desenvolvimento neurológico. A atividade física
solicita em grande escala as capacidades perceptivas do

interpretação dosindivíduo.
diferentes estímulos sensoriais. Através destes processos

perceptivos são desenvolvidas as estruturas que servirão de

o seu

incluindo a discriminação e

influência ocorre de várias maneiras e por

o desenvolvimento mental e

através das atividades físicas, almejava-se o desenvolvimento

No plano fisiológico, a atividade física constitui

caminhos distintos. Desde a institucionalização da educação como

físico. Era admitido, no máximo, que determinados jogos poderiam

processo formal, o desenvolvimento mental

a desenvolver qualidades morais como, por exemplo.
No entanto, o avanço científico e



22

instrumento para as atividades
por exemplo a generalização
1976, p.59-61).

vitais primários através dos quais as crianças primeiro exploram,

para o desenvolvimento das operações intelectuaisfundamental
abstratas, como por exemplo as operações de cálculo (Meinel,

Desta forma, o desenvolvimento mental depende
diretamente do desenvolvimento neurológico que é favorecido pela
atividade física adequada.

Por outro lado, a atividade física proporciona uma vasta gama
de experiências indispensáveis para o desenvolvimento de um
acervo cognitivo. Grupe (ap. 1975, p.31) afirma que entreRoesch,

rend i mento. Além destas experiências, relacionadas diretamente ao
ind i vIduo, o aluno ainda experimenta a ação das diferentes

interrelac i ona-
atravès de atividades como saltos e

familiariza com princípios elementares da

açâo da gravidade e da balística, de forma natural e prática. As
atividades que utilizam aparelhos como bolas, bastftes ou cordas,

suas reações âs diferentes
solicitaçôes mecânicas (tração, compressão, torção. etc.).

as experiências priaàrias (Grupe) que o indivíduo poderá

*As experiências motoras proporcionam os meios
e a formação de conceitos (Kalakian,

fadiga e esforço, exercício e aprendizagem, competição e

diversos materiais e formas, e

intelectuais mais complexas, como

1977, p.47-52).

como o agrupamento de objetos variados, são de importância
ambiente." (id.p.59). Também as operações físicas, concretas.

mento. Assim por exemplo,

depois se relacionam e finalmente comunicam com seu meio

grandezas e leis da natureza, suas forcas e seu

vivenciar com auxilio da Educação Física, estão fenômenos como

arremessos, o aluno se

proporcionam conhecimentos elementares e práticos sobre os
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Grande parte do conhecimento teórico relativo âs atividades

compreensão de mensagens intencionalmente emitidas e não
simplesmente pela vivência e assimilação intuitiva de fatos

Educacâo Física moderna ê que a mera execucão não è suficiente. a
execucão deve envolver a compreensão* afirma Oberteuffer( 1977) .
*É suficiente aprender a nadar sem aprender sobre os fatores de

correntes, acão de onda ou água fria?
Não é razoável que o nadador tenha conhecimento sobre as

analisar sua bracada para fins de melhoria? Essas são finalidades

tendência de valorizar o conhecimento teórico acerca da atividade
f is ica. tem encontrado apoio prático nos óltimos anos. Surgiram

uso dos
desde alunos da primeira série do Primeiro Grauprat icantes,

(Teixeira,1976) até adultos que a praticam sem a orientação de

de Fonda).
prático de tais obras para
resultados positivos (Damzog,

possibilidades de recreação associadas com a natação ou como

o ensino escolar e chegou-se a

uma modalidade esportiva são aprendidas através de informação

biomecànica, primeiros socorros e muitas outras áreas da teoria

livros-texto de Educacáo Física, destinados ao

Em pesquisas cientificas, procurou-se avaliar o valor

segurança, como marés.

físicas é adquirido por processos racionais, ou seja, pela

1972, p.126-127).

observados. Assim, por exemplo, as regras inerentes a um jogo ou

lógicas e legitimas num conjunto educacional.* (p.243). Esta

técnica ou tática, sobre fisiologia e teoria do treinamento.

um profissional (por exemplo, os conhecidos livros de Cooper ou

da Educacão Física e dos esportes. "Um principio importante da

verbal falada ou escrita. O mesmo ocorre com conhecimentos sobre
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Além do valor destas InforiaçtJes para a cultura geral dos

alunos, elas poderão influenciar positivaiente a evolução da
a motivação para a prática da atividade

(Poehlaann,física. 1979, p.555-557) A compreensão racional da
tarefa, das leis que regem movimento e dos objetivos doo
exercício elevam consideravelmente o envolvimento emocional e
consequentemente a possibilidade de êxito. A motivação torna-se

visto que o aluno estâ com condiçOes de avaliarmais intrínseca.
e de compreender a importância daseu próprio progresso.

Educacâo Física para seu bem-estar. Consequentemente, é provável

física como elemento de lazer e higiene

apôs deixar a escola e com ela a Educacâo Física obrigatória.

Desenvolvimento social1.3.3.2.

atividades em grupo e os jogos dão ampla
oportunidade de conhecer o modo de ser e de agir de outras

Neste ambiente descontraído, surge de maneira natural apessoas•
necessidade de avaliar as reaçBes de diferentes pessoas a

são raramente encontradas na vida cotidianas imuladas, e.
insubstituíveis no processo de maturação social. Nestasportanto,

situações s imuladas, o aluno aprende a conviver com estas reaçSes
a reagir adequadamente.

aprendizagem motora e

As competições permitem observar reações e comportamentos em
respeitar as forcas e
estímulos distintos e em situações variadas, e de conhecer e

que mantenha a atividade

e se habitua a julgà-las e

situações extremas de ansiedade e perigo que, apesar de

Finalmente, as

fraquezas físicas e morais dos indivíduos.
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0 famoso sportsaansh i p e o fair play são apenas dois
exemplos do vasto espectro de padrSes de comportamento defendidos

praticados nas atividades esportivas.
cotidiana, pois envolvem as mesmas situações conflitantes de
competição, cooperação e rivalidade que

indivíduo não está sujeito aos riscoso
inevitáveis nasreais. situaçQes comparáveis da vida real. Desta

forma, estes comportamentos positivos provavelmente serão
exibidos com maior frequência nas situaçfies simuladas do esporte

esporte para a situação real.

Muitas caracterIsticas de nossa sociedade e do sistema de

normas de conduta e dos valores
ôtil. 0

situaçSes da vida real, permite também que normas,as
comportamentos, atitudes e também conflitos sejam discutidos de

Destarte, o aluno tem oportunidade de
exteriorizar sua opinião sobre este sistema de valores e discutir

Assim, por exemplo.questões controvertidas. pode-se modificar
deliberadamente as regras de um jogo. experimentando assim formas
alternativas de regras do convívio humano, para depois discutir e
avaliar a propriedade das regras em vigor e as modificaçães de
comportamento observadas em função de sua mudança.

ocorrem na vida diária.

e em outras

indivíduo se

ocorra uma transferência positiva da aprendizagem surgida no

maneira franca e aberta.

inteira dessas caracter1 sticas, das

sua capacidade de ajustar-se e de tornai—se seu membro

melhor que na vida

é de se esperar que

valores que a rege se acham reproduzidas no esporte

caráter descompromissado da atividade física, em comparação com

como positivos em nossa sociedade. Muitos deles são observados e

do que nas situações da vida real. Com isso.

atividades físicas. Assim, através da vivência neste ambiente.

éticos da sociedade, melhorando

No entanto, no esporte

brincando, o
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Os processos de desenvolvimento não-flsicos discutidos até
agora ocorre» relativamente independentes de interferências
verbais diretas.

“Sportsaanship,

todas as atitudes e valores, estas qualidades s3o aprendidas
pelo processo de identificação, pela enulaçSo de pessoas

(S iedentop.emoc ional.

não sendo direta, a participação da linguagem verbal é decisiva.

classificação do professor coao modele
o emprego de vocábulos girios.comportamental. Assim, por

pode influenciar consideravelmente a decisão do aluno deexemplo,
professor como modelo a ser seguido ou não.

1.3.3.3. Desenvolvimento da capacidade de comunicação

è a
capacidade comunicativa, de cujo desenvolvimento depende tanto a
evolução cognitiva como a capacidade de integração social. E é

evolução neste domínio.

ace i tar o

quali f icacão e

admiradas e com quem há uma identificação <attachaent)

Podemos até supor que a interferência verbal seja pouco relevante
para a formação moral e

1972, p.100)

evidente que, neste sentido, a linguagem verbal assume

ética dos educandos. No entanto, mesmo

linguagem e seu uso constituem indícios importantes de

Outro fator importante no desenvolvimento intelectual

regras, não se aprende através do ato físico de jogar. Como
fair play, jogar de acordo com as

Ao lado de fatores como comportamento, conduta e aparência, a

importância superior a todos os outros fatores que influenciam a
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Educação Física

ensino,

adequada á situação na qual se dâ a enunciação (François, 1979;
Pre t i ,
da capacidade comunicativa não supõe apenas o domínio da

(V.
Franco is,
oportunidade de criar situacíes diversas em escala muito ma i or

outras disciplinas,que
em sala de aula, deve predominar a linguagem culta. o papel dessa
d i sc iplina
revela i mensamente

conteúdo da aula de Educação Física, caracterizam-se pela
descontração, refletida também por certa especificidade no plano

especifica a estas situações de lazer. O domínio desta linguagem

sua aplicação consciente e adequada nas diferentes situações

no desenvolvimento da capacidade comunicativa se

praticar a comunicação em tais situações.

o uso de uma 1inguagem corre ta pelo aluno, durante as
é levado a defender, como uma das metas do seu

aulas. No entanto, na ciência linguística estâ sendo abandonado o

linguístico. Assim, ao comunicar-se nestas situações

Outrossim, as atividades recreativas que fazem parte do

quais a interação verbal pode revelar-se decisiva para a
resolução dos conflitos. A Educação Física, através do seu

Normalmente, durante sua formação acadêmica, o professor de

Sirvam de exemplo as situações de rivalidade e competição, nas

1979, p.97). Como a Educação Física oferece a

componente esportivo, oferece ampla oportunidade para vivenciar e

1984). Consequentemente, um bom nível de desenvolvimento

nas quais, jâ pelo fato serem ministradas

descontraídas, os alunos exercitam sua capacidade de comunicação

mais importante que o até então suposto.

linguagem culta, mas também das outras variedades da língua, e

conceito de linguagem correta em favor de linguagem
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típica do lazer poderá revelar-se muito importante para a adoção

atividades desse tipo são em grande parte praticadas em grupo, e

sua capacidade de expressar-se adequadaaente á
situaeão de comunicação (Preti,
prática desta linguagea típica previne os alunos de talvez serea
aarginalizados por nSo doainarea a linguagea do lazer.

1.4.
de alcance destes objetivos

Pode parecer.

atividade espontânea. disp8e-se de au i tas
opcBes diferentes para comunicação, de aaneira que a linguagea

uma entre todas as outras.
iaportância reduzida para o alcance dos

o espectro de objetivos é
por deaais aaplo para almejarmos alcançà-los apenas através dos

Drion (1976) concluiu que

educativos da sequência pedagógica que leva á aprendizagem

i a i tea.

verbal.

disciplina escolar e

o professor fala durante 58 % do tempo

critique e censure, que organize e brinque, usando a linguagea

aais ou

a aceitação do indivíduo pelo grupo depende, dentre outros

aenos negligenciâvel e de

meios tradicionais desta disciplina (V.Faria Jr.,

E preciso que explique, corrija, estimule, elogie.

à primeira vista, que na Educação Física como

e suficiente, por exemplo, que o professor demonstre alguns
exercícios para aumentar a força abdominal, ou ensine os

verbal parece não passar de

fatores, de

1984, p.1-9). Destarte, a

de determinada habilidade motora, e faça com que seus alunos o

A linguagem verbal como instrumento didático no processo

1980, p.26-28).

da prática de atividades físicas como hábito de lazer, jâ que as

objetivos. No entanto, jâ vimos que

da aula enquanto que demonstra durante apenas 7,6 * do tempo. Não
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ê a aprendizagem autónoma
independente do aluno, apenas facilitada pelo professor, sejae

através da colocaçSo de estímulos que conduzem â aprendizagem,
seja pela construção de situações que evoquem a necessidade de

importância do comportamento linguístico adequado por parte do

colocados verbalmente. A construção de situações evocadoras de

1980).< id. P-

é
a língua.

Ao falar com os alunos, eles não apenas recebem aquelaoferece.
informação que é trazida pelo conteúdo referencial dos
vocábulos. ou
não a padrSes da norma culta.

como
expressão facial,gestos,

incontestavelmente, constitui parte essencial do processo.

o professor de fato estenderá sua influência aos

fatores na comunicacão didática fará com que a natureza

meios que complementam os recursos comunicativos tais

1972, e Faria Jr,,

Usando consciente e adequadamente este veiculo versátil que

domínios nâo-flsicos do ser humano. Para tal.

A escola de um entre vários sinónimos, a obediência
a pronúncia, o tom de

Esta importância se torna ainda maior quanto menor for a

postura, etc. A consideração destes

Mosston <1978, p.158-159) realça a

voz, são

influência direta do professor sobre o comportamento do aluno. No
ensino centrado no aluno, o objetivo

aprender o item intencionado.

professor, visto que a grande maioria desses estímulos são

integrativa da atividade se estenda até sua comunicação que,

respostas originais, também não dispensa a comunicação verbal

é imprescindível
que esteja consciente das inúmeras possibilidades que a língua

196; V. também Bayer,
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CAPITULO FUNÇÕES DA LINGUAGEM VERBAL E SUA2 :
APLICACAO A AULA DE EDUCAÇAO FÍSICA
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2-1» As fuQcÇes <ja linguagem na teoria linguística

de haver divergências em certos detalhes.
tendência comum: por língua entende-se o conjunto de
convencSes sobre sons seus signos gráficos
correspondentes,

fia de que seus membros possam aproveitar-se dacoMunidade a
faculdade comunicativa que ê a 1 inguagem( Câmara, 1967, P-
158-159; Dubois et al., 1978, p.378-389).

uso de linguagem no sentido de denotar um subconjunto do

linguagem da Educação Física (Urbano,

uso de 1inguagem não é encontradoObserve-se que este nos
dicionários consultados (Câmara, 1978, p.159» Dubois et al.,

estaremos tratando do
sistema língua e, ea especial, das suas variedades que se
encontrai apliçadas á aula de Educação Física, a classificação
de Urbano parece-nos atender Melhor âs exigências do contexto.

portanto.Usaremos,
linguística especial (Urbano 1978, p.135).

vocais e

sisteaa língua, como por exemplo linguagem automobilística ou
aesao a

uso deste conjunto, definido por uma

em nosso trabalho

bea coao o

convêm esclarecer o uso dos vocábulos língua e linguagem,

observa-se uaa

Divergindo ligeiramente da acepção acima, encontramos ainda o

no âmbito da teoria lingQlstica. No ambiente cientifico, apesar

Antes de discutiraos as funçQes da linguagem na comunicação.

linguagem no sentido de uma atividade

1978, p.387). Visto que

1978, p.27-28).
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linguagem a partir de suas diferentes funçóes.
Apesar de o ângulo de análise mesmo nos diferentes estudos
- a linguagem verbal as
teorias relativas â classificação das suas funç&es apresentam
diferenças notáveis.
algumas destas teorias a titulo de exemplo.

0 autor norte-americano Hayakawa (1965) partiu de um ponto

instrumento de sobrevivência da espécie humana, pois possibilita
indivíduos. Esta função global implicaa cooperação entre os em

várias funções secundárias: por exemplo, a linguagem é
indispensável para perpetuar o saber através dos tempos e das

grupos dentro da sociedade ou para prever por
exemplo através da linguagem diretiva.

Carvalho <1979, p.23-64) distingue funçfies internas e externas

informat i va.

1inguagem

(id., p.31-32).

de compreender a

a expressiva e a função de apelo, que são

ser o

diferenciadas pelo grau de envolvimento emocional do falante com

suas estruturas oferecem um esquema de compreensão

aprofundar-nos na sua análise.

o ambiente que motiva o ato verbal Cp.39). A função interna da

a 1inguagem e
da realidade, permitindo assim a assimilação ordenada do ambiente

o futuro, como
geractfes, para manter o contato social, para marcar e limitar

como instrumento de comunicação social

da língua. Entre as externas, trés são fundamentais: a função

de vista sociológico: na sua opinião, a linguagem é um

é considerada anterior ás externas, no sentido de que

sem, no entanto.
Limitat—nos-emos, neste capitulo, a esboçar

No decorrer dos últimos anos, foram feitas várias tentativas
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Halllday <1979, p.136) fundamenta sua teoria na estrutura
gramatical da língua. "Quando examinamos o sentido potencial da
própria linguagem. observamos que numerosas opcCes nela
englobadas.

estas redes de opcóes correspondem a certas

a manifestação de conteúdo.
relacóes sociais e a vinculacão da linguagem a ela á
situação em que é usada.

A teoria mais aceita atualmente parece salvo melhorser,

juízo, a classificação proposta por Jakobson (1969), baseada num
modelo mais elaborado do processo comunicativo. São seis os
fatores que determinam este processo: o remetente ou emissor da
mensagem.
re fere, o contato
utilizado para transmitir a mensagem e, finalmente, a própria

Cp.123).s i .mensagem em

intuito de expressar um sentimento
âqu i1 o de que está falando,
função emotiva ou expressiva (id., p.123-124). Quando a intenção
do emissor for referir-se ao destinatário. como por exemplo
através do vocativo ou do imperativo, a linguagem tem função
predominantemente conativa. Em muitas mensagens. a final idade

ê transmitir uma informação objetiva.primária independente de

Nestes casos,emissor e receptor. mensagem estâ centrada noa

função predominante é referencial.

mesma e

o estabelecimento e a manutenção de

contexto (referente) e sua

ou uma atitude em relação

A cada um destes elementos corresponde uma função especifica
da linguagem. Assim, quando o emissor transmite uma mensagem no

se combinam numas poucas 'redes' relativamente
independentes, e

predomina, nesta mensagem, a

funcóes básicas da linguagem." Destarte, diferencia três funcóes:

ou canal que liga os comunicantes, o código
seu destinatário, o contexto no qual ocorre ou a que se
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Outras manifestacóes verbais são destinadas pri«ariamente á

ligação telefónica, quando
Neste caso.

0 próprio código também

o

mensagem para esclarecer o significado da primeira. A segunda

0
ultimo componente do processo comunicativo è a própria mensagem.
Seu conteúdo pode ser reforçado através do uso de elementos
lingGlsticos especialmente selecionados na intenção de
proporcionar este reforço. Esta seleção confere â mensagem assim

O
objetivo da enunciação ê. neste caso, reforçar a própria
mensagem em decorrência de uma preocupação estética. Jakobson

exclusiva de enunciados poéticos.

uso da
linguagem verbal na didática da Educacão
sumária revisão da literatura referente a este assunto.

Antes de analisarmos as implicacóes desta teoria para o

divergências entre os códigos de que dispfiem o remetente e

a mensagem estâ centrada no contato entre os

elaborada uma função estética, ausente em enunciados normais.

mensagem remete, portanto, principalmente ao código (neste caso.

destinatário, em uma mensagem qualquer, recorre-se a uma segunda

é atendida com "alô" ou "pronto".
verificação do contato ou canal comunicativo, como ocorre, numa

falantes, caracterizando a função fâtica.

a língua). Aqui, a função da linguagem

pode ser objeto de uma mensagem. Havendo, por exemplo,

Física, faremos uma

(1969) denominou esta função de poética, mas alerta que ela não ê
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Na àrea da Educacão Física, encontramos poucos trabalhos que

alguns, os estudos publicados prendem-se
indicador do comportamento didático geral do professor
<Faria Júnior, 1980» Koeppe e Koeppe, 1977; Pieron, 1975; Sikora,

Para tal, os autores prop&em sistemas de classificacão1975) .
dos atos verbais de acordo com as intencães pedagógicas que
exterior!zam.

Apesar do número reduzido de trabalhos que pudemos analisar.
não encontramos uma tendência comum no que diz respeito aos
critérios de classificacão, fato que torna difícil qualquer

Hildenbrandt ressaltou a
importância da linguagem verbal não somente como meio capaz de

instrumento didático de
<1976 a). Esta

levou a propor estudos mais aprofundados doconstatação o
problema. Embora Hildenbrandt não empreenda nenhuma tentativa de
classificação completa das funcSes da fala, faz algumas
observacffes empíricas:
finalidade organizadora dentro do esquema da aula, enquanto que

Sikora <1975) apresenta uma classificação relativamente
abrangente, baseada no quadro de objetivos da Educacão Física.

as mensagens me talingúIsticas ocorrem com frequência reduzida.

comparação frutífera das diferentes propostas. Limitai—nos-emos.

à 1inguagem verbal como

grande importância, se bem que não indispensável

pesquisam o comportamento verbal do professor. Com excecão de

analisar movimentos, mas também como

portanto, a resumir algumas delas.

Em seu artigo, publicado em 1976,

a maior parte dos atos verbais parece ter

2.2, As funcQes da linguagem na aula d? Educacão Física
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Entre estes, hâ alguns para cujo alcance a comunicação verbal 4
indispensável, enquanto que outros exigem primariamente

aplicação da linguagem verbal

Uma das categorias propostas por Sikora diz respeito â 1inguagem

relacionamento social entre professor e aluno.

Pieron (1975) apresentou outro sistema de classificação.
à Educaçãoapliçando Fisica um esquema de análise desenvolvido

Física»

indiretamente: expressão de emoçães e sentimentos do professor.

alunos e

Drexel e Hildenbrandt (1976) analisaram diversas funpões da
especificamente no processo de aprendizagemlinguagem verbal.

A função da mensagem varia de acordo commotora.
atendendoaplicacão no processo.

aluno antes, durante e apôs a realização do movimento

categorização baseia-se exclusivamente em critérios situacionais.

a medidas disciplinares e

categorias principais por sua vez são divididas em

a ser

o momento da sua

o uso de

desprezando as caracterIsticas lingGlsticas dos enunciados.

descricQes de movimentos, como observamos em outros trabalhos.

aprendido. Igualmente como nos outros trabalhos, esta

elogios, perguntas estimuladoras, respostas a perguntas dos

sub-categorias. A primeira reune todos os atos verbais de

conforme veremos mais adiante). Neste sistema, duas

outros recursos didáticos. No entanto, o autor não restringe a

para avaliar a interação professor-aluno em disciplinas
cognitivas (e, portanto, de validade discutível para a Educação

âs necessidades instrutivas do

verbal como instrumento para a criação e manutenção de

critica. A segunda agrega os enunciados que influenciam o aluno
influência direta sobre o aluno: explicação, correção, ordem e

o aproveitamento de idéias provenientes dos alunos.
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Volpert (apud Drexel 1975, p.163-164) apresenta ub estudo
aprofundado, se bem que não exaustivo, da classificação temporal

emitida antes da realização do movimento. tem por objetivo
apresentar o modelo-padrão do ato motor a ser realizado. Durante
a execução, mensagens verbais orientam e porventura a corrigem. e
pósteriormente, comentários e discussões avaliam a execução para
proporcionar uma adequada retro-alimentacão. (A este respeito.

1975).ver também Hoth,

Koeppe e Koeppe (1977) elaboraram um método de análise do
comportamento verbal do professor que avalia quantitativamente o

as

(interrogação. af irmação.
critérios 1 ingtílst icos na classificação dos enunciados suscita
certo cepticismo em relação à vai idade do
para apreciar o comportamento verbal do professor. obj e t i vo
declarado do trabalho.

Volkamer (1982) analisou fala de professores na intenção dea
grau de distorção das mensagens no plano do conteúdo.
insegurança do professor. Neste contexto, propBe e

comprova empiricamente que em muitos destes casos,
professor tem por objetivo predominante não transmitir
conhec i mentos,

intençSes didáticas do professor e

em casos de
verificar o

como seria de se esperar numa situação didática,

relacionamento entre as

instrumento, elaborado

estruturas lingúlsticas utilizadas no intuito de realizá-las

a fala do

em que se baseiam Drexel e HiIdenbrandt. A mensagem verbal

No entanto, a falta de

relacionamento comunicativo entre professor e aluno, que na
mas evitar o silêncio, sugerindo e prolongando a existência de um

realidade não existe. Ao mesmo tempo, estes atos de fala definem

ordem, etc.).
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o aluno é
quem ouve.

Embora Volkamer (1982) não se refira â teoria 1ingflfstica.
a

comunicativo por meio de enunciados verbais caracteriza
claramente a função fâtica destas»

desempenhados e simultâneamente confina os alunos aos padrões
caracteristicos deste papel.

“Sistema FAMOC para Análise de Ensino" proposto por FariaO
Jun i or ( 1980), também utiliza o comportamento verbal do professor

Para tal.
analisa as intenções pedagógicas manifestadas pelo professor

Consequentemente.através da fala. as categorias propostas sâo
divididas segundo os objetivos educacionais supostamente

como, por exemplo:"ajuda a estabelecer padrSes dealme j ados,
“faz uma retificação da aprendizagem" ou ainda "ajuda

fazer uma avaliação" (p.40 e 43). Faria Júnior distinguea
intervenções diretas das indiretas.n i t idamente as

"ajuda a desenvolver procedimentos de trabalho"seguinte: e
"impõe procedimentos de trabalho" (p.40). Esta distinção se
baseia exclusivamente na análise do conteúdo da
da classificação interpretação da intenção pedagógica’

Aparentemente, os recursos linguísticos que caracterizam(p.39).

intenção, não estão entre os elementos consideradostal na

é aquele quem fala e

como no caso

e ao sugerir a existência de

àquele e aos papéis sociais

observamos uma certa correspondência entre suas hipóteses e

é a

conduta" ou

exprime seu sentimento em relação
um relacionamento comunicativo entre professor e aluno, este

teoria de Jakobson: a angústia de manter aberto o canal

os papéis sociais: o professor

como instrumento para examinar a didática empregada.

mensagem. “A base
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classificarão. A nosso ver, esta interpretarão possíveliente

considerarão as caracterlsticas formais da fala como dados
aux i1 lares à classificarão.

Assim por exemplo.

caracteriza a influência indireta (Exemplos do próprio autor.
p.41 ) .

suas possíveis variações, representai aspectos igualmente

Da iesia forna, acreditamos que seria oportuno aproveitar-se
teorias e métodos para estudar

fenômeno da linguagem verbal na didática da Educarão Física,o
invés de penetrar este terreno virgem com meios próprios.ao

correndo riscos desnecessários.

a estudar o

da ciência lingtflstica e das suas

Neste ponto encontramos, em todos os trabalhos citados neste

influência direta, enquanto que o

fenômeno da linguagem verbal, enquanto que, ao

imediatamente!* revela a

Hildenbrandt (1973, p.55-56). Por um lado, os autores propôem-se

se tornaria mais clara e objetiva, se fossem levadas em

caráter referencial da frase *A causa da briga na quadra foi ...

ato verbal. A nosso ver, a forma do discurso e pr1ncipalmente as

importantes da linguagem verbal como instrumento de comunicacão

o uso do imperativo na frase 'Parem a briga

realizarem este propósito, limitam-se á análise do conteúdo do

e, portanto, também mereceriam a atenção dos pesquisadores.

capitulo, um certo grau de incoerência, levantado também por
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aplicação & aula de Educação Física

Tentaremos, em seguida, estudar as funçBes da linguagem verbal
na aula de Educacão Física â luz da teoria lingUística de

Elucidaremos nossas reflexões com exemplos colhidos em aulas de
Educa&ão Física em diferentes colégios na cidade de São Paulo,

Primeiro Grau).

2.3. Ir FuncSo referencial

Grande parte das mensagens verbais emitidas pelo professor

é usada com função predominantemente

inf1uenc iar
"Voltou do campo derelatar algo referente ao contexto.mas

ataque para o campo da defesa.
“Com pernas flexionadas - não sai

(aula 9) são dois exemplos do uso da linguagem combem retinhas!"

aprendizagem motora.

Além destes atos verbais, inseridos diretamente nos aspectos

frequentemente comentários de cunho mais teórico (V. Kuchler &
1977). Classificam-se nesta categoria, por exemplo,Puis,

práticos da aula e

o ouvinte nem expressar algum sentimento do falante.

predominantemente da rede oficial de ensino (Escolas Estaduais de

intenção não ê nem

que constituem nosso corpus, predomina essa função). Assim por

esta função, cuja incidência parece ser maior nas situações de

ser aprendido, a linguagem
exemplo, na descrição de um movimento ou de um comportamento a

na aprendizagem de movimentos, ocorrem

perde a posse da bola." (aula 20)
a gangorrinha. Tem que ficar

Jakobson, jà brevemente relatada no capitulo anterior.

durante a aula, possui função referencial (em 32,5 % das frases

2.3. As funçQes da linguagem verbal segundo Jakobson ç sua

referencial, jâ que em primeiro plano a
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valor fisiológico de determinado exercido:
"Este exercício vocês deveria» fazer em casa todo dia. E
excelente para perder a barriga!" (aula 14), sobre as regras

uaa atividade: "Ela deu o saque, esse lado errou,
vocês te» ua ponto" (aula 7), sobre a aeta perseguida na
at i v idade: "0 objetivo do joguinho è passar a bola bea rápido"

os objetivos que levaraa à escolha de
ua conteúdo de ensino: fundaaentos antes de co»eçar
a j ogar." (aula 19).

mensagens referenciais em situacBes

de coaunicaeSo nas quais é a organização da aula,o assunto
“Os que vão armar agora são os dois menores."

As mensagens desta categoria destinam-se.(aula 18).
informar aos alunos assuntos relacionados

Outra funpão talvez atê mais importante para o alcance dos
objetivos educacionais é de
acordo co» a nomenclatura de Carvalho,

aos aspectos formais da aula e

vigentes e»

como por exemplo:

a função conativa (ou de apelo.

categoria se diferencia da primeira pelo assunto tratado no

consideracBes sobre o

(aula 8 ) ou mesmo sobre
"Tem que ver

exemplo: como este deve proceder para obter o máximo beneficio
assunto està relacionado ao desenvolviaento do aluno, por

Encontramos, ainda, as

seu transcorrer, disposição no

aula e do seu funcionamento.

predominantemente, a

1979) ou seja, a linguagem

possível de um exercício. No caso dos enunciados referentes á

espaço, duração das atividades, uniforme, horário, etc. Esta

organização, no entanto, o assunto està restrito ao âmbito da

discurso: nos enunciados referenciais de aprendizagem motora, o

2.3.2. Função conativa
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relação ao comportamento do aluno. Na didática tradicional
diretiva.

como elas serão

possuem função predominantemente conativa.

fala relacionados â organização da aula quaseOs atos de
influenciar diretamente o comportamentotem por objetivose mpre

do aluno:

"Mirim â minha direita." (aula 49);
“Vocês vão brincar de pegador de bola" (aula 2);
"Senta de pernas cruzadas" (aula 4);
“Abre bem o circulo. fazer um entra-sai agora."(aulaVam’

10) .

uso da linguagem verbal com função conativa não èMas o
exclusivo de medidas organizacionais.
descrição do movimento a ser executado
caráter prescritivo:

(aula 3);"Estende o corpo"
"Dâ (aula 6);um pulinho para subir"
"Bate o pê, chuta a perna joga o corpo" (aula 5);e
"Joga a bola lâ em cima. lâ em cima, pra dar tempo de você

pegar, "(aula 39)

professor que determina as atividades e
o esquema organizacional estâ centrado na pessoa do

verbais do professor quase sempre exprimem expectativas em

muitas vezes assume

Mesmo dentro de uma didática não diretiva, as manifestações

Na aprendizagem motora, a

utilizada para exercer uma influência sobre o ouvinte.

executadas. Em nosso corpus, mais da metade das frases (51,3 %)
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Motivar os alunos,

Neste caso, o professor n8o espera do aluno um coaportaaento

instrução de aoviaento,

grupo de alunos no
(aula 52),at i v idade:

vai engolir ninguém.

Em outras ocasiões,
objetivo de elevar o nívelo

uma atividade particular:
(aula 46), "Mais vontade ai! Cês tão Muito desanimadas!"Moleza!"

(aula 21)»

Neste contexto.

"Isso! Ai ! " (aula 39),
(aula 37), “Tem gente que tà levando na brincadeira!""Beleza!"

(aula 35) e

seu deseupenho na atividade de foria geral.
aquelas destinadas a
participação e

foria generalizada. Estas colocações pode» ser dirigidas para um

: "Ai quanta

(aula 48), como também para um
intuito de melhorar sua participação em uma

a fala se destina a um grupo de alunos com

o caso em uma

"Gente, essa bola não

inserem-se também as mensagens de elogio ou

mas objetiva-se a elevação do nfvel de

de motivação para a participação na

aluno s6 em determinada atividade, como no seguinte exemplo:

ansiedade do aluno em participar das atividades da aula de uma

de provocar um aumento de motivação.

Entre as mensagens de caráter conativo convém destacar, ainda.

especifico como resposta ao estimulo dado, como é

aula, desconexo de

vam' correr pra bola!" (aula 16).

de tais enunciados.

"Bate, Cátia, bate! Cê jâ sabe!"

critica generalizada, pois a intenção que as origina geralmente é

“ AI Cátia. Conseguiu, hein?" (aula 48) são exemplos

"Vamd pegar esse!"

ou seja, melhorar sua



2,3,3, Funsão fátlca

Outra função da linguagem detectada por Jakobson <1969) está
ligada ao relacionamento entre E a função
fâtica que, segundo a definição de Jakobson,
estabelecer o contato a fim de que possa ser transmitida uma
mensagem. Esta função está presente na fala do professor de
Educação Física, principalmente quando este procura atrair a
atenção dos alunos para si:

canal de comunicação: Há
intenção do professor

fazer o seguinte."

condiçffes favoráveis para a transmissão da mensagem seguinte:

1,02 %.

Função metalinqOfstica2.3.4.

Registramos alguns exemplos de frases cuja função é

vocábulos aparentemente desconhecidos pelos alunos, através da
justaposição dos vocábulos desconhecidos com outros, supostamente
conhecidos:

"Por um! Uma de cada lado!* (aula 35);

ê preparar o

se destina a

também casos nos quais a

predominantemente metalingGlstica, ou seja, cuja mensagem tem por

(aula 32), ou para interromper a atividade para que sejam criadas

"Uma coluna ... uma fila" (aula 35),

porcentagem mínima de frases com esta função:

"Tá dando prà escutar al?” (aula 45).

objeto a própria língua. Algumas destas frases procuravam definir

"Olha aqui!" (aula 18), ou para verificar o funcionamento do

"Grupando, nê, encolhendo as pernas" (aula 34);

“Posição de partida ... posição inicial" (aula 23);

os interlocutores.

"Atenção ... atenção." (aula 32),

aluno para receber uma mensagem: "Olha. Vam’

"Peral!" (aula 2) e "Parou." (aula 18). Nosso corpus ostenta uma
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“Alto! Pode parart"(aula 35).

Em outros casos,o vocábulo desconhecido é definido através de

"O rebote é quando a bola vai pra cesta e volta."(aula 41);
“Afastamento lateral. é afastamento lateral? AfastaQue que

Quando eu pedir grande afastamento.a perna esquerda.
abre a perna direita também." (aula 30);

"Olt ima forma.
que a gente estava antes." (aula 29);

é cobrir?"Que que
"Lembra que que é dar duas saldas com a bola? Parar,

Registramos apenas uma ocorrência de esclarecimento do
s ign i f içado de um vocábulo através de uma demonstração:
"Balanceamento é isso aqui
me talingú1 sticas em nosso corpus representa apenas 1,33 % do

conceituacâo de vocábulos técnicos desconhecidos pelos alunos
facilitaria consideravelmente a aquisição de conhecimentos novos,

acervo cognitivo
1979,

p.31-32; Jones & Lindeman, para
uso do vocabulário técnico

pelos alunos. processos de aprendizagem.
incluindo a aprendizagem motora, sejam acompanhados por
comentários de cunho metalingGistico.

uma ou mais oracSes:

já que permite sua ordenação e classificação no

faz-se necessário que os
assegurar a maior precisão possível no

O que é mesmo õltima forma? A posição em

e sair

total de frases registradas. Esta porcentagem nos parece

já existente (Ver a este respeito, por exemplo, Carvalho,

batendo de novo." (aula 37).

relativamente baixa, tendo em vista o fato de que a correta

1975, p.24). Consequentemente,

E medir a distância" (aula 27);

ô!" (aula 22). O total de frases
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2.3.5, Funsão poética

Esta função da linguagem. embora seja de importância menor
para a comunicação na aula de Educação Física,

embora com frequência reduzida.fala do professor. O uso da
linguagem com esta função não se dâ.
de preocupações estéticas.

da linguagem com objetivos práticos, citando como exemplos a
legislação medieval e tratados científicos sãnscritos, redigidos

de recursos poéticos não
facilitar a memorização Cp.129-131).
discursos ritmicamente estruturados (que representariam desvios

conforme Dubois et.al..da norma,
podem ser considerados recursos poéticos) são encontrados apenas,

Observamos isto, por exemplo. na fala derítmicas de movimentos.
uma sequência de passos

Em um contexto diferente.de dança: “Ba-teu,
provavelmente esta mensagem conservaria o tempo presente dos

ocorre, por exemplo, quando se fazverbos (bate,
descrição da mesma sequência antes de executâ-la. Durante auma

no entanto, a opção pela flexão em pretérito perfeitoexecução,
fato de que a ação ocorreu no passado.não comunica o

deve â intenção de conferir acentuação maior à segunda sílaba.
imagem sonora do movimento: â fase

preparativa do giro corresponde à primeira sílaba. menos
acentuada, enquanto que a rotação do corpo, o giro propriamente

da fase preparatória, ê

uma professora ao orientar a execução de

interesses práticos. Jakobson (1969) faz menção aos usos poéticos

em versos métricos, nos quais a estruturação da mensagem através

mas seu caráter é determinado por

dito, consequência e razão de ser

também ocorre na

mas se

no entanto, em consequência

vira), como

ao que parece, quando a intenção é de realçar caracterIsticas

se deu por razões estéticas, mas para

Assim, cria-se uma

Na Educação Física, tais

vi-rou" (aula 65).

1974, p.29-36, e, portanto,
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expressa pela segunda sílaba, «ais acentuada.

A priaeira
realça a preparação: os braços

são colocados em posição propicia para a rápida adução que se
jâ estâ sendo programada a

mais acentuada. expressa
iniciado com o batimento s i ,em

som da consoante
som de uma batida de palmas.oclusiva /t/ assemelha-se ao

em nosso corpus
(0,5 %>, esta função da linguagem não deve ser considerada de
importânc ia secundâr ia. especialmente na aprendizagem de padrOes

(1977, 128-131) realça a importância daP-
compreensão do ritmo de um movimento para sua aprendizagem, jâ

auxiliada por uma descricão cuja estrutura reflita a estrutura
Através do ritmo da fala. o professorrítmica do movimento.

estará fornecendo informação adicional ao aluno, além daquela
transmitida pelo conteúdo de sua fala. de extrema relevância para

êxito do processo de aprendizagem motora.o

as mãos e

Embora seja de ocorrência extremamente rara

0 mesmo ocorre no

segue e que, durante esta preparação,

que o ritmo é um dos elementos que mais claramente caracterizam

a finalização do movimento antes

batimento de palmas ao qual se refere ba-teu.

nível do córtex motor. A segunda sílaba.

assimilação do ritmo do movimento e esta, por sua vez, poderá ser

um determinado padrão motor. Assim, a aprendizagem de um
movimento poderá ser influenciada positivamente pela correta

motores novos. Meinel

sílaba, menos acentuada.

realçado ainda mais por uma imagem sonora: o
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fez presente na aula de
Educação Física em 13,4 % das frases registradas durante nossas
observacBes. Conforme Jakobson, a função emotiva diz respeito à

"a atitude de quem fala em relação1inguagem usada para expressar

Educação Física,

sua opinião através de recursos
lingOlsticos específicos, poderá criar um clima particular entre

os alunos.

elogio ao aluno.

â função conativa (Vanoye, 1981 ,
Ao mesmo tempo que o professor expressa seu desapontamentop. 56 ) .

com

parte do aluno:
“Sô

aluno a se empenhar mais ainda:

"Muita gente jâ conseguiu melhorar.
melhor a bola.“(aula 30);

"Valeu! Fez tudo sozinha." (aula 38);
"Bela bola. Márcia! Bateu!" (aula 52).

a respeito do conteúdo da aula e,

Notadamente no que se refere

o professor expressa sua atitude em relação ao

â critica e ao

A função emotiva da linguagem se

motivar uma maior participação ou mudança de comportamento por

a função emotiva se sobrepSe

s i e

o baixo desempenho do aluno, esta critica tem intenção de

professor, a aprovação normalmente tem a intenção de estimular o
situação similar. Ao mesmo tempo que expressa a opinião do

apresentação e seu comportamento em geral. Exterioriza, ainda.

que fazia duas horas que ce tava parada al em baixo da
cesta." (aula 38). No caso das frases de elogio, encontramos uma

aluno, seu desempenho, sua participação e atitude, sua

jà conseguiu impulsionar

2.3.6, Função emotiva

"Tou cansada de falar. Não tâ certo!" (aula 10)

de que estâ falando’ (1969, p.123-124). Na aula de
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Não é somente nas criticas e nos elogios que as frases

emotivas apresentam reflexos sobre o andamento da aula. Através
da exteriorização de sua opinião a respeito de diversos assuntos.

para seus alunos.

social de instrutor e educador na disciplina de Educacão Física,
imagem do professor enquanto indivíduo. Enquanto

representante do papel de professor, exibirá certos traços
definem este papel.que

através do comportamento 1ingú1 stico:em circunstâncias normais, é
como esta serâ

fala durante a aula,quem mais
transmita informacSes aos alunos.
linguagem mais elaborada que ê a de
dar o bom exemplo. também no tocante ao comportamento
1 i ngii 1 st i co . por outro lado.0 aluno,
parte do tempo em silêncio, acatando e executando as
determinações do professor,

Estes traços não somente caracterizamdúvidas que surgirem. um
falante como representante de certo papel social. mas também

E o que observou
Volkamer (1982) em aulas de Educacão Física, em que o conteúdo da

indicando problemas
de insegurança e conflito:
da sua ansiedade em firmar-se no seu papel.

questionando-o apenas em relação a

ele quem conduz a aula determinando a atividade e

sendo que muitos deles se manifestam

jà que se espera dele que

afirmar-se no desempenho do seu papel social.

o professor apresenta uma imagem de si mesmo

é ele que geralmente usa uma

Esta imagem se estabelece em dois planos: por um lado, cria-se

professor poderá permanecer falando, mesmo que na realidade não

os alunos, pois sua função

sup8e-se ficar a maior

fala do professor freqlientemente se tornou paradoxal em virtude

e por outro, uma

haja nenhuma informação relevante a transmitir, na intenção de

executada, usando frequentemente as formas imperativas.

fixam este papel em um relacionamento entre falantes. Assim, o

uma imagem do professor enquanto representante de seu papel
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"0 professor fala porque teme que os alunos falem» enquanto

é responsável para que a aula prossiga. O
professor fala porque assim mantém o contato social

o contato social não está (ou
parece não estar) interrompido. 0 professor fala porque estâ
inseguro» estâ substituindo a qualidade das informacBes pela

(Volkamer, 1982,
p.94).

é bastante reduzido:valor informativo

"Ach’
(aula 44);

"Muita gente não extraiu desse exercício todos os benefícios
(aula 47)»que poderia dar"

“Olha, é o andamento da coisa."(aula 41);
"Mas disso dal dâ pra extrair muita coisa.

poderei dar uma aula inteira sobre isso." (aula 47).

Observamos neste último exemplo também
linguagem formal (.poderei vou poder"), cuja
franca oposição á linguagem coloquial. presente na primeira

indica a preocupação do professor departe da frase. mostrar-se
como

para afirmâ-lo no papel do professor. Com

desempenho do papel, jâ que
tais frases, o professor procura expressar sua firmeza no

com os

o uso de um elemento da

Em nossas observações, registramos algumas ocorrências deste uso

que também contribui

algo, e ele

quantidade, mascarando a insegurança."

que não tâ muito interessante eu falar sobre músculo"

porque teme que haja silêncio; enquanto ele fala, acontece

Quem sabe, um dia

ele fala, ele determina o ruma da aula. 0 professor fala

bom exemplo para os alunos, usando a linguagem "correta",

então, com’ é que

da linguagem como instrumento de marcacão de papel social, cujo

é ele que estâ falando, conduzindo o

alunos; enquanto ele fala,

ao invés de
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andamento da aula e transmitindo informaçães aos alunos.

Em outros momentos» o professor procura mostrar que está
participando da atividade dos alunos» mesmo estando parado ao
lado da quadra. que não està alheio aos acontecimentos da aula:
-õ ó.

42). Estas frases não somente procuram provar que o professor

està acompanhando a atividade realizada pelos alunos através de

o

decorrer dela: ê ele quem està dando inicio ao jogo» apesar de

frase Tão jogando palitinho

al,

de elementos da linguagem coloquial:

jogando palitinho no sentido de hà alguns colegas que estSo

te desafiando para serem pegos. Segundo

esta discrepância demonstra a existência deVolkamer (1982)»

provavelmente de insegurança do professor quanto aoconf1i tos e

desempenho do seu papel.

Outra professora deixou claro que seu papel»

era substancialmentebaseada na livre criação das alunas,

um processo de ensino comum» ao

abdicar expressamente do privilégio de criticar o desempenho das
diferente daquele do professor em

em uma atividade

no exemplo anterior, que acompanha atentamente a atividade dos

ao teu alcance,

Marinheiro entrando! ú - ô. Começou o

“ Tão tirando sarro al, marinheiro.

com a entrada em campó do marinheiro, tornando, portanto,

desnecessária qualquer ordem formal para o inicio do jogo. Na

professor» ele se distancia ao mesmo tempo desse papel, pelo uso
alunos» desempenhando» assim, eficientemente o papel de

comentários» mas também que continua mantendo o controle sobre

marinheiro!" (aula 42), além de procurar deixar claro, como

jogo agora." (aula

que antes tenha explicado que o jogo se iniciaria automaticamente

tão tirando sarro, tSo
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"Corrigindo. Nãoalunas : é uma critica."

demonstrou dominar de fato o andamento das atividades e

desempenhar eficiente mente seu papel

aprend i zage m.

Além de caracterizar o desempenho de

comportamento linguístico
também revela traços caracter1st i cos da personalidade do

tais como autoritarismo,professor,
opiniõespessoais,

ind i v iduo, influenciará o relacionamento entrevez,

tão frustrada como antes” "A Sandra quase morreu de

consegu i u" (aula 36), revelam a professora como sendosusto, mas

não apenas instrutora de exercícios físicos,uma

o desenvolvimento depre ocupada com

elas as angústiascom

o professor poderá criar um relacionamento

menos autoritário

A este respeito, Guimarães (1975) propõe queuma aula. as

mudanças de relacionamento são formas de controle do

são, em grande parte,

nível ma i s informal

por exemplo a

um papel típico na

mas uma pessoa

mudança de um nivel mais tenso para um

na orientação da

comportamento, capazes de atuarem como reforço positivo ou

por sua

(aula 57) e

negativo nos comportamentos exibidos pelos alunos. Estas mudanças

suas alunas, capaz de sentir

que o normalmente reinante em

ou seja,

professor e aluno. Assim por exemplo, as

acionadas através de meios verbais,

frases " Já não estou

ou vice-versa. Neste contexto, a escolha de

1iberalidade, pre ferênc ias

e frustrações do processo de aprendizagem.

sociedade ou em um relacionamento, o

da linguagem. Observamos, nestas frases pronunciadas pelo
vocabulário constitui um recurso importante para a expressividade

Com tais frases,

sobretudo por "mudanças estruturais na conversação"

etc. Esta imagem do professor enquanto

(aula 63). Com isso.

ma i s am igáve1 e

(1975, p.54).
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professor,

participar com empenho, confere caráter descontraído à fala.

nê?" (aula 64), na qual o professor selecionou

normalmente preferido pelos professores. Com esta escolha, revela

aproximando-se emocionalmente dos seus alunos. tornando oela,

relacionamento mais descontraído e amigável. Com alunos do jardim

uso do diminutivo poderá perseguir objetivo

o diminutivo confereflexionar as perninhas." (aula 9),

â fala do professor,
típica de adultos quando falam com crianças pequenas com as quais

â criança pequena

que o relacionamento professor-aluno típico.

Há,

comportamento linguístico do professor, especialmente quando

normalmente exibem comportamento linguístico mais cuidado (Digel,

1979, também cap.p.72; V.

predominância de elementos coloquiais na fala de um

sua atitude positiva perante a juventude e tudo o que concerne a

elementos do vocabulário jovem, afastando-se do vocabulário

impregnado de carinho e afeto, mais familiar

levados em consideração, na criação da imagem de que goza uma

caracteriza a figura do professor. 0 mesmo observamos em "Legal,

pessoa, a

4.1 deste trabalho). Como o modo de

caracter Ist icas de linguagem infantil

expressão verbal constitui um dos indícios mais importantes

sem dobrar as perninhas. Sem

no entanto, um aspecto negativo nesta descontração no

similar. Em “ Mãozinhas no chão.

(aula 49), na qual morcegar, usado no sentido de não

meu. Melhorou,

o uso frequente de vocábulos do registro coloquial, 

como por exemplo em "Ó - quem vai pra treinamento não morcega"

os une forte ligação afetiva. Assim, cria-se um relacionamento

destituindo sua imagem do autoritarismo que trad ic i onal mente

de infância, o

comparado com aquele de professores de outras disciplinas, que
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professor poderá levar seus interlocutores a subestimarem seu

nível cultural. E o professor de Educação Física frequente«ente

sofre as consequências deste processo,

considerado pessoa de nível cultural

professores, gozando.

alunos e chegando até

outras disciplinascolegas de

Em outros momentos da aula, poderá tornar-se necessário o

professor não diminuir. mas reforçar a imagem autoritária.

tornando o relacionamento mais tenso e distante. Nos exemplos

severidade da reprimenda é reforçada pelasegu intes, a
obediência a certas normas do registro formal,

distancie do aluno:professor se

“Essa história de roubar, não roubar, gostaria que não
(aula 39);houvesse esses comentários."

"Tenho certeza que está seguindo

(aula 47);

não foi muito bem sucedida, vamos

(aula 8);

"Muita gente não extraiu desse exercício todos os benefícios

também se nota a presença do nível culto:Em alguns elogios.

já conseguiu impulsionar"Muita gente jâ conseguiu melhorar,

(aula 30). Neste caso, a opção pelo vocábulomelhor a bola."

invês deculto na segunda parte da frase (impulsionar ao

aluno de que quem o está

elogiando

0 elogio assimamigo impressionado pelo resultado obtido.

í

bater) reforça a impressão junto ao

a ser marginalizado pelos professores

sendo muitas vezes

"A primeira vez
segunda vez temos mais sucesso"

á risca o que eu disse"

por isso, de menor prestigio junto aos
inferior ao de outros

e atê pela direção da escola.

ver se na

fazendo com que o

que poderia dar." (aula 47).

ê autoridade competente no assunto, não apenas um
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formulado expressa mais objetividade
ma i s valiosotornando-o aumenta a

distância emocional entre aluno e professor.

frases comEstas marcas do

colhi das e m nossas observações. Com maior frequência, o professor
1inguagem coloquialadota (42,7 %). De s tauma

f orma,

falantes naquele momento, a adoção de linguagem mais culta

Educação Física, tornando-a
A alta porcentagem de frase s

por outro lado, representa uma tendênciaco1oqu i a i s,

carac te r 1 st i ca da fala do professor de Educação Física na aula:
normal mente è tido como maiso aluno,

intimo,
escolares ( Ver capitulo 4.1).outras disciplinas

Em suma,

momento da enunciação da frase, tanto a opção pela linguagem

pela popular podem ser consideradas adequadas. Paraculta como
imprimir maior seriedade

i mportante,um aviso

professor estaráCom esta opção,serà mais apropriada. o
emocionalmente dos alunos, reforçando sua pos içãodistanciando-se

facilitando a aceitação do conteúdo

transm i t ido. uma

incisiva para o aluno.

representam a menor parte (6,9 %) daquelas de função emotiva

reforçando o efeito da mensagem,

vigora em

e menos emotividade.

a linguagem culta

a i nda ma i s

seu relacionamento com

reprimenda mais severa ou

mais amistoso e mais paritàrio que aquele que

pode-se dizer que, conforme as exigências da situação

Em casos nos quais não se faz necessária

(50,4 %) ou comum

os objetivos perseguidos pelo professor node comunicação e

à sua atuação, como por exemplo em uma

além de criar um relacionamento particular entre os

para o aluno. Por outro lado,

representa um desvio da norma nas frases emotivas na aula de

de superioridade hierárquica,

registro formal, no entanto,



56

Imposição por forca de autoridade, a fala mais informal é ma i s

descontraído, no qual

superioridade hierárquica, participam das atividades movidos por

â autoridade do professor.

ê

reforçado o relacionamento professor-aluno, é a forma de

129) alerta para a existência de duas alternativas fundamentais

Vovs

intimo(Vos) e Tu (tu), cuja correspondência na

lingua falada de São Paulo poderíamos localizar em o senhor/ a

ma is raramente. No tocante âsvocê ousenhora e tu,
Robinson endossa a escala proposta porformas de chamamento,

Brown & Ford:
1 .Titulo
2.Titulo + sobrenome

3. Sobrenome
Primeiro nome4.

5. Denominacães múltiplas

chamamento mútuo entre duas pessoas do mesmo

desejam expressar mutuamente o mesmo

sentimento de
mesmo nível. As formas vocativas entre pessoas de status

diferente, por outro lado,

os alunos, por aceitarem o professor como

o tratamento mais formal

de distanciamento localiza-se num

o mais

intimidade ou

status social e que

autoridade por forca de competência técnica no assunto e não por

um professor catedrático em uma universidade, por exemplo, serà

situam-se em níveis distintos. Assim,

nas línguas indo-europêias:

impulso intrínseco, não por respeito

escolhidos pelo professor e pelos alunos. Robinson (1977, p.114-

adequada, pois auxilia a criar um relacionamento mais

Neste esquema, o

tratamento gramatical e, também, a forma de chamamento (vocativo)

Outro recurso lingUlstico através do qual se manifesta e
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chamado por seu titulo, pelos alunos ou serventes (de status
soc ial

o primeiro
esperar que seja chamado pelo seu

irá tratar
(V.adiante) e, quando estiver conversando com

contato este caracterizado pelo mais alto grau desua esposa.

intimidade, estará usando denominações múltiplas de acordo com os
sub-papèis desempenhados no momento da conversação.

A distinção entre primeiro nome e sobrenome feita na escala

alunos na aula de Educacão Física, convém analisar separadamente
aquele usado pelos alunos,

visto que

(.Professor")1.Titulo
2. Titulo + nome (Professor Josê, Professora Ceei lia)

(Senhor José,Seu Josê,Dona Ceei lia)Axiônimo + nome3.
Nome (Josê, Cecília)4.
5. Apelido ( Zê, Ciça)

Ao aplicarmos esta teoria ao relacionamento entre professor e

os alunos pelo nome

predominante do primeiro nome.

provavelmente irão dirigir-se a ele usando o titulo e

alunos dispõem das seguintes alternativas ao chamar o professor:

superficial dos contatos verbais diários, parece mostrar o uso

concebida a teoria, esta distinção assume importância

o tratamento usado pelo professor e
o relacionamento apresenta variação apenas dentro dos

exemplificação, pois na língua inglesa, a partir da qual foi

titulo e sobrenome ou primeiro nome. Ele, por sua vez»

considerável. Em nosso meio lingiilstico, no entanto, este fator
parece ser de menor influência, visto que, uma observação

nome. Em entrevista, ê de se

original, propositadamente não foi conservada em nossa

inferior). Jâ os funcionários administrativos.

limites prê-fixados pela estrutura do ensino. Desta forma, os
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Nesta escala, cada opção representa a expressão de um tipo de
relacionamento caracterizado por vários fatores. Estão entre

intimidade entre alunos e professor, o grau de
respeito que os alunos guardam para com seu mestre.
formalidade da situação de comunicaçSo.

O professor. por sua vez, poderá, através das formas de

não somente refletir um relacionamento

existente, mas conscientemente criar o relacionamento que julga

mais apropriado para a ação educativa, pela escolha de uma das

formas desta escala:

Denominação genérica coletiva, expressando o caráter de1 .

turma, pessoal,

gente, etc.

2.

relacionada a caracteristicasDenominação genérica,3.
japonês, alemão, capitão

Nome4.
Apelido de uso consagrado dos alunos5.

caso do tratamento gramaticalno
diferentes opçães de tratamento professor

/aluno também revelam caracteristicas do relacionamento existente
professor tem desse relacionamento e.visão que o

concepção do seu papel como professor e do
papel do aluno como aluno. 0 uso predominante de formas do

tipo 1 permite inferir que

Da mesma forma como ocorre

e o grau de

o professor se vê diante de uma massa

consequentemente, a

aluno/professor, as

chamamento que usa,

individuais: Pelè,

Denominação genérica aplicada ao indivíduo: menino, ô

eles, o grau de

ou, também, a

você, garoto, fulano, cara, querida, etc.

paridade e indiscriminação da classe:
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de alunos, homogénea e indiferenciada, que com relativa

suas ordens ou sugestCes.

ato de comunicação è a categoria de pessoas chamada aluno,

o aluno-padrão, noção que já implicaria no
reconhecimento de certo grau de individualidade.

"Pessoal,
(aula 42);

"Pessoal, chega aqui" (aula 44);

"Ó - d

63)

Observamos apenas uma ocorrência de uma alternativaregi strado.
Sétima B, aqui não"Olha,
(aula 66),trocar lá em baixo."

da reprimenda tenha motivado a escolha de vocativo maisse vero
no entanto, que seja preferível que o

professor.
estará demonstrando que reconhece e respeita a

isso auxiliará a estabelecerindividualidade de cada aluno,
impregnado de respeito mútuo, favorável aoum relacionamento

processo educacional.

Entre estas formas de chamamento individual, as do tipo 2
individuaisrepresentam 13,3 % do número total de vocativos

na qual talvez o caráter mais

passividade acata as Seu parceiro no

e com
já que assim

eu vou parar porque estou resfriado, não posso."

è vestiário. Podem se

nem ao menos

Estes são alguns exemplos do uso deste tipo de vocativo. A esta

ma i s formal:

"Vamos correr um pouquinho, gente’ (aula 17);

categoria das formas de chamamento, correspondeu 12,6 % do total

formal. Acreditamos,

"Gente! Eu mandei ficar em forma!" (aula 23);
d - pessoal! Estica o braço!" (aula 47);

sempre que possível, opte pelo chamamento individual,

"Cês não tão dando impulso direito, gente!" (aula 20);
"Todo mundo, vamo’ aprender o passo da Solange agora." (aula
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registrados. 0 uso destas formas genéricas aplicadas aos

indivíduos» supostamente deve-se ao fato de o professor não

UM

relacionamento não muito Intimo» pois considera o aluno como

ind1vIduo » sem grande interesse pelas suas caracterlsticasmas

Ao demonstrar que desconheceind i v idua i s.

professor evidencia seu desinteresse na pessoa do aluno»o

alienando-se daquilo que perfaz sua personalidade individual. Com

nãoisso»

pelo professor como ser humano e que lhe seja impossível

estabelecer um

importância para uma açSo educativa eficaz. Em uma situação de
comunicacão assim caracterizada» o relacionamento entre professor

forcosamente se manterá distante e pouco amigável.e aluno Embora

relacionamento educativo. Em dezessete professores observados

predominantemente pelos nomes, não havendo praticamente

formas genéricas como estas:necessidade do uso de

(aula 10);

“Tem que prestar atenção»

bate bola lâ do outro lado» tà?" (aula 27);“Querido,

“6 cara" (aula 1);

(aula 44);“Tâ xarà"pego,

deixa a outra."(aula 41);você»"Vâ embora»

filha" (aula 51)." A manchete t'aqui»

a maioria dos professores questionados a este respeito se

conhecer os nomes dos seus alunos.

"Ó menininha vam*"

necessidade do uso do nome dos alunos nos chamamentos em lugar de

relacionamento afetivo positivo, de suma

Isto reflete, por sua vez»

mostrasse consciente do fato, estes educadores» embora admitam a

a identidade do aluno»

ê de se estranhar que o aluno não se sinta respeitado

formas genéricas» demonstraram sua incapacidade em identificar

com seus nomes os alunos, situação essa indesejável em um

durante suas aulas, apenas dois chamaram seus alunos

juiz!" (aula 25);
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A categoria 3 reflete ua relacionamento jâ menos neutro que

individuais para a escolha do tratamento, permite concluir que o

uma sub-categoria da categoria

(" Ai japonês. Tá
bem.' entrou!" aula 44) .
Certo envolvimento emocional ê expresso, no entanto, pela

função do destaque dado a

certa caracter 1 st ica peculiar dele. Esta ridicular izacão tem

que

do professor e

uso destas formas de chamamento

no

plenamente aceitos pelo aluno apelidado.
entanto,
do uso dos apelidos.

foram observados com relativaEstes chamamentos, do tipo 3,

individuais ocorridos).(5,5 % do total de vocativosraridade

questão, jâ que o classifica em

tendência â ridicularizacão do aluno em

o aluno provavelmente distanciai—se-â

as duas anteriores. A consideração de certas caracterIsticas

o aluno dificilmente aceitará tal professor como modelo de

professor está respeitando em parte a individualidade do aluno em

transformado em apelidos de uso consagrado da classe, e sejam

potencialmente o mesmo ou ainda pior efeito sobre o

se aplicam as considerações tecidas adiante a respeito

o relacionamento se torna mais formal. Por estas

A estes casos, no

intuito de tornar o ambiente mais descontraído, excecão feita

aula 43) ou o aluno negro (*õ Pelé,

invés de se aproximar dele,

quem receberá com gratidão informações e ensinamentos. Assim, ao

representar seu ídolo. Estas circunstâncias tornam compreensível

teoricamente, no relacionamento educador/educando, deveria

talvez a alguns casos em que estes nomes genéricos tenham se

aluno poderá sentir-se inferiorizado pela pessoa que.

relacionamento como o não reconhecimento da individualidade: o

aluno : o aluno de descendência oriental

razões, também não se justifica o
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porcentagem esta que» n8o obstante» ainda julgamos ser muito
visto queal ta»

desnecessário o emprego de qualquer forma genérica.

0 chamamento que» ma is
frequentemente usado» . Optando por esta forma»

do aluno que poderá sentir-se aceito como indivíduo e ser humano»

não apenas um elemento mergulhado em uma massa amorfa. Nossase
observações confirmam esta expectativa» acusando em 67 % das

deveria ser representada pelos nomes, exceção feita apenas para
momentos em que

para aqueles nos quaise
alguns exemplos do uso do nome como forma de chamamento:Ve jamos

"Vocês pararam como»
" Tá"Um de cada vez,(aula 49)»vai?"

Fabiana. Você não conseguia nem pôr a mão na bola."melhorando»
(aula 16).

Os apelidos reunidos na quinta categoria expressariam»

teor icamente»

sendo raramente empregado por pessoas de relacionamento

pelo professor numa aula»

carac te r i zar i a um relacionamento extremamente amistoso entre

desde que essa intimidade seja compartilhadaalunos e professor»

comunicação. Caso o professor utilize

o apelido tornou-se substituto do nome.

uso do nome como forma de chamamento.

o professor estará criando um clima de respeito á individualidade

os raros

ocas i 8e s o

teoricamente, deveria ser o

normalmente se restringe ao circulo de amigos e companheiros»

ideal» a quase totalidade dos vocativos

por ambos os parceiros na

o uso mais frequente do nome no chamamento torna

Denise!" (aula 39)»

for imprescindível o chamamento coletivo

Acreditamos» no

é o nome (tipo 4)

entanto» que» em caso

menos intimo. Desta forma» seu uso

o mais alto grau de intimidade, pois seu uso

Marcela?" (aula 63), "Ó Fernanda - aonde
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de 1 iberadaiente apelidos no intuito de criar um relacionamento

ma i s Intimo, os alunos poderão receber sua iniciativa como

tentativa de ás vezes
bastante esta tentativa de

criar um ambiente mais amistoso resultaria em efeito exatamente

êxito

desejado, o professor precisa antes certificar-se de que os
amigo a quem concedem o

uso do apelido deve ser
restrito a
criteriosamente, pois encerra o perigo de comprometer seriamente

o

De qualquer forma,relacionamento entre ambos. estas
como já ressaltamos, quando o

apelido for de uso consagrado pela classe e, pr inc ipalmente,
Em nossas observações, apenas uma professoraaceito pelo aluno.

valeu desta alternativa de chamamento (10 % dos vocativosse
adotando a elipse silábica, muito comum noregistrados) ,

falantes do sexo feminino de relacionamentochamamento entre
hein?“ (aula 55); “A Lú também tavananando,am i stoso: “C ida.

bem." (aula 58);
observadas nas aulasformas diminutivas do nome.(aula 50). As
incluídas nestatambém podem serdesta mesma professora,

(aula 37) eSoninha!““Do lado de là,categoria de vocativos:
(aula 54).“Teres inha.

Optando por estas formas de chamamento,

inante entre amigas Intimas ou parentes.

favorecendo o surgimento de um
figura da professora assim se tornaAimpregnado de respeito.

situações de conunicaçJo especiais e usado

alunos realmente desejam tê-lo como

intromissão em seu grupo de amigos.

a professora cria um

clima semelhante ao re

fechado, reagindo adversamente. Assim,

relacionamento amigável, mas

privilégio de usar o apelido. Assim, o

considerações somente se aplicam,

se v i ra ! “

(aula 48) e “Bateu ... linda, Rê"

oposto ao pretendido. Para que tal tentativa logre o

a imagem que os alunos formam do professor e com isso

“Vai, Rô“
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ma i s amiga que instrutora, imagem esta que em muitos sentidos

trabalho educacional. 0 relacionamento desta
professora com sua classe também era tal que lhe permitia
destes apelidos sem pôr em risco seu relacionamento futuro.

Quando o chamamento por apelido torna o relacionamento ma i s

com outra alternativa de chamamento.

normalmente alheia ao vocativo professor-aluno. Observamos estes

dirigindo através do apelido:

ver a próxima aula ..." (aula 52);

(aula 53).

A opção pelo chamamento caracter i st icamente formal Dona

à frase especial seriedade, talvez até severidade, jáconfere

chamamento típico entre falantes de relacionamento

acentua o

forma de controle do comportamento das alunas. Este efeito è
ainda realçado pelo fato de o chamamento Dona representar um

inferior ao professorforte desvio da norma estilística (o aluno,
idade como em posição social, normalmente não ê chamadotanto em

por um vocativo que expressa respeito como ê o caso de Dona),

conferindo assim conotação especial â mensagem transmitida

(cr11 ica. ironia, menosprezo).

o uso

parte âs mesmas alunas âs quais, em outros momentos, estava se

que é o

chamamentos nas aulas desta mesma professora, ao dirigir-se em

favorece o

"Vamo* com vontade, Dona Leila!"

impacto da critica ou reprimenda, funcionando como

“Ja expliquei, Dona Luciana, que não são as melhores que vão

distante. Esta mudança momentânea no relacionamento, devida á

"Dona Cristiane, vamo*
pro campeonato." (aula 49);

paritârio, o oposto ocorre

mudança estrutural na conversação (V.Guimarães, 1975, p.54).



65

alta de chamamentos que potencialmente expressa» um
relacionawento mais próximo, explica-se pelas circunstâncias
especificas reinantes na aula de Educacão Física:  professor

4.1).

representa menos o papel de mestre onisciente e onipotente.

estando mais próximo da figura de colega e amigo (V. cap.

Convêm ressaltar, no entanto, que a porcentagem relativamente
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VARIEDADES LINGÚISTICASCAPITULO 3:
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Çpnce i tos

A linguagem apresenta varíaçães em diversos planos. No plano

histórica do

jâ tem sido objeto deexemplo, inúmeros trabalhos. No plano
s i ncrôn ico ,
mais conhecidas.
Grande do Sul ê diferente daquele falado em SSo Paulo ou no Rio

interesse para o(V.de Janeiro
trabalho são,nosso que

s incronicamente numa mesma região entre pessoas deocorre m
procedência sócio-cultural diferente e em situações de

mais

que pertencem,

fatores ocasionam as variaçóes sócio-culturais propriamente

d itas,

observam-se variaçóes no comportamentoPor outro lado,soc iedade .
indivíduo em dependência da situação

Neste caso, por situação entende

( 1982,p.34) não somente o conjunto de fatores externos aoPre t i
tais como o ambiente em que oato linguístico,

incluindo o grau detipo de relacionamento que
também o assunto da fala propriamente

" Dâ-se o nome de níveisconteúdo da mensagem.dito, o

os dialetos sociais próprios de cada grupo da

ocorre o discurso.
une os falantes,

seu sexo,

bem como a

no entanto, as variaçóes sócio-culturais.
p.ex.Camacho,p.12-13). De maior

influenciam a forma do enunciado, são, por um lado, as

ou seja.

em que ocorre o discurso.

as variacóes geográficas de um mesmo idioma são as

seu grau de escolaridade, sua idade e

Assim por exemplo, o português falado no Rio

lingiiistico de um mesmo

ou seja,

diacrônico, a variação ocorre constantemente: a evolução

caracter Ist icas dos próprios falantes: o grupo sócio-cultural a

intimidade entre eles, mas

comunicação distintas. Segundo Preti (1982,p.34), os fatores que

posição social tanto do falante como do ouvinte. Estes

idioma português a partir do latim vulgar, por
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de fala (ou níveis de linguagem) ou registros ás

situapBes diferentes". Ass im.

registro diferente quando, por exemplo.

família sobre as atividades de lazer programadas

semana do que quando, por exemplo, proferir uma palestra

congresso cientifico.

Outra linha de pensamento ligeiramente diferente é defendida

por Brown e Fraser (1979).
importante da situaçãoma i s ê o objetivo ("purpose") da

assunto propriamente dito, o tipo de atividade na qual se dá e

comprar,
caracterlst icos.
comunicacão (por exemplo.
soc ia i s

a estrutura da interação,comprador),

etc., e dorapa, procedência sôcio-cultural,idade,sexo,
Ass i m, na análise destes("setting") propriamente ditos.conte x to

objetivos da comunicacão são o ponto de partida paraau tore s, os

Eles orientam a seleção de metas e dea determinação do assunto.

especificam os papéis serem

determinantes decisivos dosão osdesempenhados. "Os objetivos

comportamento 1 ingiilstico"(id.p.55).

(1974), a especificidade daNa opinião de Halliday et. al.
manifesta exclusivamente através do ambiente

que a caracteriza. A linguagem também deve refletir esta

conversar com sua

sociais a

em um

as metas perseguidas pelos falantes na

o ato de fala (por exemplo, ensinar, conversar.

para o fim de

um mesmo falante utilizará um

ativados pela atividade (por exemplo, os de vendedor e

vender). Estas atividades envolvem, como fatores

Para estes autores, o determinante

interação verbal entre os falantes. Este compreende, ao lado do

que motiva

atividades, que por sua vez

vender ou comprar algo), os papéis

além dos falantes, seu

variacSes determinadas pelo uso da lingua pelo falante, em

situação não se
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espec1f1cIdade:

"Se duas amostras daquilo que, por motivos não linguísticos.

mesmo

3.2.

categorias de registro fundamentais: por um lado,

plano social.

104J Pretiinformal (V. Ferguson, p.
constatam-se diferenças marcantes

â sintaxe e â fonologia. No registroquanto ao léxico,
vocabulário é mais amplo, comportando maior variedade

Preti <1982, p.29) aponta alguns exemplos dede vocábulos.

a um sô e

poderia ser considerado como situações típicas

falantes que o

Diversos registros e suas marcas

dos enunciados registrados em diferentes situações, nota-se

o formal e

mais generalizada. Teríamos, numa primeira análise, duas

o registro formal goza de mais prestigio junto aos

situacionais se modificam para cada ato de fala (V. Carvalho,

comunicacSo entre falantes de relacionamento Intimo. Assim, no

Assim, cada situacSo de comunicacSo a rigor apresentaria um

fruto de comportamento mais refletido e se utiliza, em geral, da

ocorre mais nas situações informais como, por exemplo, na

utiliza-se com mais frequência da linguagem popular e da gíria, e

p.303). No entanto, ao conferir as caracter1 sticas linguísticas

léxico, tais amostras são atribuídas

que uma série de aspectos em comum permitirem uma categorização

linguagem culta enquanto o segundo, o registro coloquial,

diferentes, não apresentam diferenças na gramática ou no

formal, o

38). No plano linguístico.

nível ou registro caracter I st ico próprio, jâ que os dados

1982, p.33-

por outro, o coloquial. 0 primeiro é usado em ocasiOes formais.

registro." (Halliday et al., 1974, p.113).
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elementos léxicos caracterlsticos do registro formal em oposição

diálogo, ociosidade

divergir são apontados como típicos do registro formal»

enquanto que outros como papo, gandaia e quebrar o pau são

caracterlsticos do registro coloquial. 0 autor salienta. no

entanto, que muitos vocábulos fazem parte de ambos os

registro coloquial
significado estende-se de

No registro formal» este vocábulo
frequente e apresenta uma amplitude de significaçãoê menos

Com relação á sintaxe, o registro formal obedece amenor.
todas as prescriçBes da linguagem culta. A construção das frases

nõmero e

pessoa.

muitas vezes, negligenciadas no

registro coloquial. Na organização das oraçBes, observa-se,

coordenação, enquanto que

por exemplo,1evei elaretos são usados no lugar dos oblíquos,
invés de levei-a.ao

passiva ê relativamente maisvoz

quase não a encontramos.

destaca pelo uso de recursos enfáticos e acoloquial ainda se

frequente mistura da segunda e terceira pessoas do singular. no

você te» ao invés detratamento gramatical <por exemplo,
ainda pelo jâ citado emprego de gente em

há sensíveissubstituição a

o mesmo não ocorre no registro

forma a substituir amplamente os

pronomes eu e nós.

Finalmente, no registro formal, a

e no uso dos tempos e modos verbais regulares e

ê bastante frequente, pois seu

limites precisos entre eles. Assim, a palavra gente, no

Além destas diferenças, o registro

demonstra cuidado, na indicação precisa de gênero.

tu tens), e

usada que no informal, onde

registros, exemplificando assim a dificuldade de se traçar

no registro formal maior incidência de subordinação do que

ao coloquial: vocábulos e expressBes como

irregulares, formas que são.

coloquial. Por outro lado, neste, freqúentemente os pronomes

eu e nòs. Da mesma forma,
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diferenças fonéticas entre os registros, que vão se refletir

a nível da linguagem escrita (ortografia).

A linquage» técnica3.3.

A linguagem técnica constitui uma variedade sincrônica da
área do saber

Segundo Phal (1968, p.8), esta linguagem técnica apresentaárea.

cientifico dispensa um alto grau de expressividade estilística.
variedade de esquemas sintáticos ê reduzida. Ocorrem

basicamente articulaçães descritivas e lógicas, quase sempre de
forma objetiva (Phal P-

é caracterizada por um vocabulário especificotêcn i ca á
área do saber, cuja especificidade de significadosre spect i va

decorre da especificidade do assunto e da necessidade de precisão

linguagem comum e então redefinidos,itens procurados na como por
e também por lexias compostas,1979 p.339),neologismos (Carvalho

mas de compreensão máxima (Phalmuito restrito, &

De scamps,

técnico ainda compreende elementos comuns a todas as áreasléxico

por exemplo os nomes de ação,

Todosfenômenos, de categorias de pensamento e de conceitos.
estes elementos léxicos geralmente são monossêmicos e de sentido

1978, p.136).denotativo (Urbano,

para se comunicarem a respeito de assuntos relativos a esta

9-10). Quanto ao léxico, a linguagem

de uso raro e

de operação, de

algumas caracter 1 st icas fundamentais: no plano sintático, o rigor

cientificas, como

na comunicação. Estes elementos léxicos são formados tanto por

1968, p.21). Além destes elementos específicos, o

com isso a

língua, usada pelos especialistas de uma mesma
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Assis compreendido, o vocabulário técnico se opBe

sendo aquele de uso restrito dos falantes ligados á respectiva

usa comunidade linguística. Urbano (1978) distingue os dois

âs
ternos específicos (entre os quais classifica os vocábulos

lado de girios e literários, por exemplo)
correspondes âs necessidades especificas de detersinados grupos

definição explicita. se definesenquanto que os tersos cosuns

Urbano propBe ainda a diferenciação entre vocabulário técnico
propriamente dito ou erudito,

"Caracteriza o priseiro us grande número de tersos forjados

f ide 1 idade

regular instabilidade" (p.59).

frequentesente em situaçõespopular parece ser usado mais
no entanto, ocorrer correspondência

técnicos eruditos e o tersos técnicos popularesexata entre

ao cosus.

â etimologia e ao sentido denotativo e

os termos técnicos permites

vocabulário técnico erudito seria sais propenso a

vocabulários pelo fato de que o comum ("termos gerais") atende

e vocabulário técnico popular ou

número de empréstimos de línguas estrangeiras, usa maior

pelo uso (p.205-206).

sonossêsico, usa maior objetividade, universalidade.

técnicos, ao

(p.135). Para CarreKo (1974),

Desta forma, o

com bases eruditas, principalsente greco-latinas, us grande

necessidades básicas de todos os hosens, enquanto que os

tersos de "uso conotativo e polissêmico, expressividade.

informais. Parece ser raro,

área ado saber, e este de uso generalizado de todos os membros de

precisão e estabilidade", enquanto que o segundo comporta

ocorrer em situações de formalidade, enquanto que o técnico
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(Urbano cita apenas um exemplo de tal sinonlmia, p.126).

investigar os processos de popularização (ou banal ização. como

Ass im,

faixas da população tenham acesso a estes conhecimentos, pela
difusão de seu vocabulário, que assim se torna parte do

juntamente com a difusão dos
conhecimentos da respectiva área do saber.

técnico fundamental de uma ciência. ê impossível compreendê-la.

novas expressões, podeaprendizagem de novas palavras,

s ign i f icar,

importância do vocabulário técnico não se

á comunicação cientifica. Com a sua popularização.restr i nge

torna-se acessível

abre-lhe as portas para o conhecimentocomunidade lingiilstica,
área do saber. Na

Educação Física, um dos seus objetivos a nível escolar é a

sem que o praticante disponha de

biomecânica, regras esportivas.fisiologia do exercício,esporte :

sem dominar o vocabulário

especifico da respectiva ciência ou

a difusão de conhecimentos específicos de determinada

á grande maioria dos falantes de uma

conhecimentos Mínimos, porém fundamentais das ciências do

sincrónica de dois vocabulários paralelos, talvez em parte

Galisson (1978) abordou outro aspecto deste problema ao

e muitas vezes significa - a aquisição de novas

(imprensa escrita, radiofónica, televisão) permite que amplas

e constitui um

área ado saber, notadamente através de meios jornalísticos

vocabulário comum. Trata-se, neste caso, não de uma coexistência

criação e consolidação do hábito de praticar atividades físicas,

pois "a

prefere chamar) do vocabulário técnico, do futebol, em francês.

comuns. Este processo ocorre

p.33). Ass i m, a

elemento importante e indispensável:

o qual se torna inimaginável.

idéias, uma tomada de conhecimento de objetos" (Carvalho 1979,

sinónimos, mas da transformação de elementos léxicos técnicos em
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etc.(V. cap.í). Como a aquisição destes conhecimentoshigiene,

depende em boa parte do domínio do vocabulário técnico da

Educação Física e dos esportes.

conceder â aprendizagem do vocabulário técnico a ênfase

conhecimento pertinente.

o

execução de um movimento. Esta situaçSo de comunicacão

posse da bola são expressões usadas pelo regulamento oficial

de basquetebol.

“ Pàra com esse pingue-pongue!"caracteriza o registro informal:
observada em uma aula de volibol.

consecutiva depingue-pongue designa a execução subsequente e
toques por cima da rede sem que haja ações ordenadas de ataque e
defesa nas duas equipes, comportando certa conotação negativa de

ironia.

vocabulário técnico popular seria o

critica e

para o raciocínio e para o

quando se pretende explicar a função de pormenores posturais na

Já em outra situação de comunicação,na aula, caracterizada.

aula de Educação Física. 0 primeiro, porque em certas s i tuactfes

A nosso ver, ambos os tipos de vocabulário técnico.

de comunicação requer-se maior precisão, como, por exemplo,

cientifico ou erudito bem como o popular, merecem seu lugar na

nada seria mais natural que

mais adequado, pois seu uso

o campo de defesa perdeu a posse da bola" (aula 19).

cabe, dada a sua importância

que lhe

por exemplo, pela descontração de um jogo empolgante, o

implica no uso do registro formal, e, por isso, prefere-se o

Nesta frase, tanto campo de defesa como campo de ataque e

(aula 52). Nesta frase.

vocabulário técnico erudito: "Voltou do campo de ataque para
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CAPITULO 4: VARIEPAPES LINGUÍSTICAS NA AULA PE EPUCAGRO

FÍSICA
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4.1.
comunicação especifica

a comparação entre Educação Física

para verificar, até que ponto suas particularidadesescolares,

em separado da linguagem usada na aula.

Quais seriam tornam a aula de Educação Física tão

outras aulas escolares, a ponto de necessariamentediferente de
um relacionamento

um nível de descontração
relativamente mais elevado» por exemplo?

Ao comparar o quadro de objetivos proposto pelos Guias
Curriculares para o Ensino de Primeiro Grau no Estado de São

para a disciplina de Educação Física, com aquelesPaulo (1975)
válidos para outras disciplinas, verificam-se diferenças

fundamenta i s. Na Educação Física, 8 dos 16 objetivos gerais
propostos (50 %) pertencem predominantemente ao domínio

19 % aos domínios afetivo e cognitivo.ps icomotor,
respect i vamente,

todos dependempara a disciplina Programas de Saôde,

Portuguesa, dos 13 objetivos são 11 predominantemente daLíngua

ârea

das diferenças fundamentais entre a Educação Física e outras

especifico entre professor e aluno e

implicar em caracter 1 st icas particulares como

e outras disciplinas

justificam uma análise

essencialmente de desenvolvimento do domínio cognitivo. Para a

os fatores que

1 psicomotor (4,6 %). Para a

Neste ponto de nosso estudo, merece uma análise mais profunda

disciplina de Ciências, foram propostos 16 objetivos cognitivos

cognitiva e 1 da afetiva. Demonstra esta análise que uma

(72,7 %), 5 afetivos (22,7 %), e

A aula de_ Educação Física como situaçgo de

e 12 %, ao social. Entre os objetivos propostos
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disciplinas escolares reside nos objetivos propostos para cada

alcance, hão de ser diferentes também. Objetivos cognitivos serão

alcançados predominantenente através de atividades mentais, de

raciocínio, enquanto objetivos psicomotores dependem

do movimento dos

grandes grupos musculares. Consequentemente, o ambiente na aula

serà caracteristico: atividades mentais exigem antes silêncio que

altos níveis de ruido, enquanto que atividades motoras

dificilmente decorrem em silêncio. Para raciocinar, e para

preferencialmente estarão sentados, todos frente para o professor

e para os

alunos estarão dispersos por uma

1i vre ,

aqueles. Na atividade predominantemente mental. o ambiente

normal mente ê silencioso e a distância entre os falantes é

permitindo assim baixo volume de voz na fala. Napequena,

muitas vezes separando por distânciasruidosa e
volume de voz serâ bem mais alto.

ex ig indo âs vezes até a substituição da linguagem verbal pela
gestual. As instruções, comentários e correções relativas á

atividade mental deverão ser precisas
para que não ocorram equívocos na compreensão porou erudita,

parte dos alunos. Aquelas relativas
entanto,

aluno possa aproveità -las ainda durante sua

e em linguagem cientifica

suas explanações na lousa. Para poderem se movimentar.

á atividade motora, no

essencialmente de atividade motora, ou seja,

área ampla, normalmente ao ar

em torno do professor, ou locomovendo-se este por entre

poderem acompanhar o raciocínio do professor, os alunos

atividade motora,

consideráveis os falantes, o

«ovimentacão. Para explicar conteúdos cognitivos, o professor

permanece normalmente sempre na mesma posição, em pê ou sentado

precisas, para o que

uma delas. Por serem diferentes, os meios e métodos para seu

terão que ser, além disso, rápidas, concretas e
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à classe, ou circulando por entre as carteiras.frente

aula de sala e lousa e
normal mente,ê,

ê ruidosa. envolvendo muita

movimentação por parte de todos os participantes.locomoção e

Para explicar um movimento novo, o professor não raro deita-se
meio dos alunos, suspende-se nas argolas ou

atividades motoras dos alunos. Assim, a pessoa do professor de
Educação Física estará muito mais próxima dos alunos que a do

das mesmas atividades, sofrendo problemas semelhantes.em parte

aluno na realização de um movimentopresta aux11io
professor estará em contato corporal direto com o

aluno, podendo atè ser responsável diretamente pela integridade

física do aluno. Neste momento,
condição estadeposite integral confiança na pessoa do professor,

relacionamento entre ambos for pelo

menos satisfatoriamente próximo.

levantou Digel (1979), os próprios professores vêemConforme
sua atuação na Educação Física como mais descontraída que aquela

(4)em outras disciplinas.

silenciosa e caracterizada por pouca

no colchão no

(4) Convém esclarecer que o estudo que levou a esta constatação, 
foi realizado na República Federal da Alemanha, em cujo sistema 
escolar os professores de Educação Física normalmente lecionam

a um

que serà dada apenas se o

relacionamento se torna ainda mais particular, quando o professor

um ambiente completamente diferente para uma

ao passo que outro professor estâ mais distante, encarnando mais
a imagem de palestrante que de colega participante. Esse

é imprescindível que o aluno

movimentação, enquanto que a outra

Configura-se, assim.

professor de disciplina cognitiva, jâ que participa - pelo menos

uma aula dada na quadra de esportes: uma

mergulha na piscina, tomando parte, em suma, das mesmas

arriscado: o
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Mas esta descontração não
do relacionamento. Entre os objetivos da Educarão Física figura a
criação e consolidação do hábito de praticar atividades físicas

sérios. Para tornâ-Ias hábito agradável. é preciso revestl-las

desde cedo do caráter descompromissado e descontraído;

consequente mente jà a Educação Física escolar deve assumir esta

etc., enquanto que na Educação Física, normalmente se dispensam

o clima na aula de

apresenta como mais descontraído e também o
já que não

encarna a ameaça de reprovação nem de repressão por obrigações
não cumpridas (normal mente, na Educação Física não há obrigaçães

a ausência de compromissos

(5) Neste contexto, convêm lembrar que, na aula de Educação Fí
sica, não são exigidos trabalhos escritos. Em disciplinas como 
Ciências, por exemplo, a linguagem usada pelo professor na aula 
poderá refletir-se na linguagem dos alunos, em seus trabalhos 
escritos. Assim, o professor, muito provavelmente, tenderá a usar 
predominantemente elementos do registro culto, para evitar 
que a linguagem coloquial possa influenciar os trabalhos escritos 
dos seus alunos. Esta preocupação jâ não se observa na aula de 
Educação Física.

a serem cumpridas fora do horário de aula).

caracterizam-se pela descontração e

Educação Física se

normalmente são vistas como mais semelhantes ao trabalho que ao

ê apenas consequência do ambiente e

em notas de aprovação ou reprovação, envolvem lições de casa

nas horas vagas. Ora, estas atividades físicas de lazer

caracterlst ica. Em comparação, as disciplinas cognitivas

tais artifícios (5). Por estes fatores,

professor se torna mais próximo do aluno que outro.

mais uma ou duas disciplinas cognitivas, além da Educação Física. 
Na comparação de sua atuação nas diferentes disciplinas, estes 
professores não somente viram seu comportamento como mais 
descontraído na Educação Flsca, mas também como um comportamento 
mais próximo daquele do aluno, afastando-se do comportamento 
típico esperado de um professor. Inclui-se aqui o comportamento 
lingQlstico que, nas disciplinas cognitivas, tende para a 
linguagem culta e técnica, enquanto que na Educação Física tende 
para a linguagem popular e até para a gíria. (Digel 1979 p.72).

lazer, jâ que exigem a comprovação de rendimento mínimo, expresso
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Todos estes fatores contribuem para que na aula de

Educação Física o clima

também no plano linguístico.

"Um ambiente caracterizado por carteiras. lousa, lugares

fixos, cadernos, canetas e principalmente pela i mob i1 idade
um comportamento linguístico completamente

Não ê suficiente que o professor eleve a voz ou utilize gestos
Cada momento

da aula exige adaptaçães particulares. 0 movimento acelerado dos

alunos, como por exemplo durante um jogo, requer reações verbais

Para encorajar um aluno a realizarrápidas e prec i sas. um

linguagem do professor deve exprimirmovimento arriscado. a
segurança e

requerem ua linguagema descricão de processos fisiológicos,ou

para expressar adequadamente significados para os quais não há

s igni f icantes convencionados .

seja substancialmente diverso daquele que 

vigora em outras disciplinas. E esta diferença se manifesta

relação a

confiabi1 idade. A descrição de movimentos ou táticas,

ou comandos simbólicos para facilitar a comunicação.

prolongada, causa

uma situação na qual se montam e desmontam

cinestésicas, cuja compreensão pode ser decisiva para a

diferenciado tanto nos professores como nos alunos, em

realização de um movimento, requer o uso de imagens e metáforas

movimentação. Tudo isto junto forma um ambiente sonoro

aparelhos, onde hà bolas, cordas e principalmente muita

persegue objetivos definidos dentro da ação educativa. "Como pode

elaborada, quase cientifica. A explicação de sensações

Este comportamento do professor não ocorre gratuitamente, mas

inimaginável em outras disciplinas" (Digel, 1979, p.72) <5).
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o
gosto pela atividade física?" questiona Dassel (1973, p.ll).
Visto que a motivação para a atividade física constitui u* dos
objetivos centrais da Educação Física (V.
participação ativa do professor na aula não sô ê tolerada, mas
representa uma parte insubstituível no processo educacional.

pa Educação Física

falantes e assunto <V. cap.3).

é
realizada em locais até certo ponto padronizados (ginásio.
quadra, campo).

principalmente da imagem que

o relacionamento muitoenfatizando a superioridade hierárquica,

Seprovavelmente será mais frio com pouca aproximação emocional.
imagem for mais camarada e paritâria,a

maior aproximação emocional, estabelecendo

As situacBes de menormaior intimidade.

das formas do registro formal, enquantonesta análise,
Intimo, o registro coloquialque nas de relacionamento mais

o relacionamento tende a

um professor que evita tais situacBes, criar nos seus alunos

O uso

4,2.Fatores que determina» u»a situação de comunicagao

intimidade se associa»

o professor revela de si para os

o fator ambiente è aquele que

situação de comunicação, ambiente» relacionamento entre os

cap.1), tal

ser mais amigável» com

apresenta menor variação na EducaçSo Física, jà que a aula

Dos três fatores que determinam a especificidade de uma

variações consideráveis (V. cap* 2.3.6.), que dependem

Quanto ao relacionamento entre os falantes» observamos

alunos. Como vimos» quando esta imagem for mais autoritária,
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tende a predominar. A variação de registro constitui. neste

expressão do tipo de relacionamento existente.
mas também pode influenciar ou até criar determinado

"ó quem tá com a

camisa do Maluf al pô" (aula 1 ), pronunciada nos momentos

iniciais da aula, provavelmente representa menos a expressão de

relacionamento mais através do uso dasum

formas coloquiais

O terceiro fator, o assunto ou tema do diálogo, ê aquele que

estâ ligado diretamente ao conteúdo daquela aula,

D ige1,vez, depende dos objetivos propostos para o ensino (V.

Como o espectro de objetivos específicos e conteúdos

possíveis de

número de situações teoricamente também seria infinito

assuntos típicos

de uma aula de Educacão Física, passíveis de agrupamento em um
sistema de classificação.

Vimos que
melhoria da saúde orgânico-funcional do indivíduo através do

1). Este objetivomovimento conscientemente realizado (V. cap.

intenção particular que as

um relacionamento existente do que o desejo do professor de criar
I 

intimo com os alunos,

no entanto, objetivos e

ê preciso que o professor oriente a

o objetivo primordial da Educação Física ê a

podem ser analisadas conforme a

relacionamento (V. cap.

torna necessárias intervençCes didáticas distintas, as quais

e este, por sua

apresenta maior variação. Em uma aula, o assunto de um ato verbal

2.3.6). Assim, a frase

serem transmitidos ê praticamente ilimitado, o

aprendizagem da maneira correta de realizar as atividades, para

caso, não apenas a

motiva: por um lado.

1979, p.72).

ò, tà, ai, pô.

(V.Carvalho, p.303). Há,
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que elas realaente sirva» ao propósito que motivou sua inclusão
plano de aula. Assim, em primeiro lugar, ê preciso queno os

alunos incorporem em seu acervo motor aquelas atividades cuja
objetivos da disciplina. Não

raro, a própria aprendizagem de movimentos também constitui um

intenção è de orientar a aprendizagem motora, colhemos frases

“Você tâ cruzando os braços!’ (aula 39)»

“Lembrem-se de que bater a bola não

26 ) .

Paralelamente a estas instruções relativas á execucão dos
principalmente dirigidas aos alunos
outras instruções são dirigidas aos alunosenquanto indivíduos.

criando condicões propiciasassegurar o bom andamento da aula, â

organização da aula:

(aula 61);montar os passos’"Vam*
(aula 63)»"Vaso* deixar a segunda-feira para esporte agora"

é dispensada.nãoquando chove,

(aula 13);
0 esquema do carrinho de mão è:"Atenção.

troca.’ (aula 43);

"Quem arremessou, vai ficando lá desse lado."(aula 36).

como estas em nossas observações:

os seguintes exemplos tem por assunto a

não, heint"

enquanto membros do grupo. Estas frases tem por intenção

prática se destina a alcançar os

"A cabeça sempre acompanha o movimento" (aula 58);

vai, volta,

"Pode segurar em baixo que ê mais fácil’ (aula 43);

ê bater na bola!’ (aula

objetivo de ensino. Como exemplo de tais instruções, cuja

aprendizagem. Assim,

"Olha, gente.

movimentos, portanto,
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Estas frases não focalizam, portanto. é o caso nas frasescomo

ê a aprendizagem motora,cujo assunto o desenvolvimento e

aprimoramento das qualidades do aluno, mas a criacão e manutenção

das condiçBes externas necessárias para que ocorra tal

desenvolv imento.

1» os propósitos da Educacão

Física não se restringem â aprendizagem e prática de atividades

fIs icas. E preciso que o praticante consciente disponha de

sociológ icas.

intuitivamente durante e através da atividade motora, o professor

informações diferem substancial mente daquelas relativasEs tas
â organização, pois se referem nãoà

é praticadaá atividade da forma como

àquele exercício em geral.

ê importantíssima" (aula 33);“A flexão da perna

(aula 7)>

vocês rodam. Se estiverem“Quando a bola cai do lado de câ,
ê claro." (aula 16);com a vantagem,

aprendizagem motora e

Embora a assimilação destes conhecimentos ocorra, em parte.

como fenômeno mais abstrato:

tais conhecimentos na forma de ensinamentos teóricos.

Conforme discutimos no capitulo

diretamente ao aluno ou

conhecimentos razoáveis a respeito destas atividades, suas

fisiologia, etc.) e

poderá estimulâ-la e, conforme se mostrar necessário, transmitir

suas implicacóes filosóficas e

regras, as leis naturais que regem sua execucão (biomecânica,

naquele momento, mas ao esporte ou

"Ela deu o saque, esse lado errou, vocês tem um ponto"
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"Esse exercício, por estar parado tem a vantagem de

aumentar o másculo." (aula 44)

Consequente mente, estes três temas, obrigatoriamente sempre

presentes na fala do professor em uma aula. representam os
assuntos aos quais o professor estaria referindo-se cada vez que

utiliza da linguagem verbal para fazer uma comunicação aosse

seus alunos dentro do contexto da aula. E cada um destes assuntos

determina uma situaçSo distinta, jâ que as

sobre as caracter 1 st icas da fala naquela situaçSo são

cons iderâve is,

âs exigências especificas de cada uma dessasadequar-se

s ituações.

âs suas caracterlsticas especificas.

â linguagem e quais as variedades

1ingú ist icas ma is adequadas a cada uma das situações para
âs respectivas caracterlsticas particulares.adaptar-se

4.3.0$ três principais assuntos da fala do professor na
aula de Educação Física

aprendi zagem motora, compreendeA primeira categoria,
todas aquelas situações nas quais o assunto da comunicação está

â incorporação e â execução de padrõesdiretamente relacionado
A pesquisa empreendida por Koeppe e Koeppe (1977,motores novos.

p.296) mostrou que aproximadamente a metade dos atos verbais do

suas exigências relativas

situações no tocante

Analisaremos, em seguida, cada uma destas

suas implicações

e a linguagem sofrerá adaptações típicas para

4.3.1. A situação de comunicação» aprendizagem motora
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esta categoria. Nossas observações

do total de frases têm por assunto a aprendizagem motora.

"A aprendizagem não ê recebimento passivo,

Nem a melhor demonstração, nem explicações.aprend i z.

camara-lenta podem levar â incorporação de um
movimento novo, sem que o aluno o pratique ativamente, jà
que a aprendizagem da coordenação adequada requer
informações sensoriais obtidas apenas através da execução do

(1977, p.41) adverte que as informações
oriundas do próprio movimento (cinestêsicas, acústicas etc.) são
sempre de certa forma subjetivas, razão pela qual é
imprescindível que sejam complementadas pela informação objetiva

as duas fontes de
influenciam o processo deinformação mais importantes que

sensorial comosistema proprioceptivo e

fontes de informação internas e, por outro lado, a informação
externa proveniente de um observador.

torna relevante para o processo: antes da execução.
conhecimento da tarefa (do movimento a ser aprendido). e,o

informação acerca do progresso alcançado em
p.229-233). Cratty ( 1979, p.332-334)

professor pertencem a

mas um processo

nem o

analisa o processo

filme em

informação se

direção ao objetivo (1977,
do ponto de vista do aprendiz: inicialmente ,

de um observador externo. Reunimos, assim,

pósteriormente, a

No entanto, Farfel

aprendizagem motora: o

confirmam os resultados desta pesquisa: em nosso corpus, 46,13 %

ativo. Aprendizagem motora depende da movimentação ativa do

Segundo Meinel, hâ essencialmente dois momentos em que a

movimento" (Meinel 1977 p.227-228).
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este preocupa-se com a compreensão da tarefa. para, depois,

praticâ-la aproximando-se gradativamente do objetivo.

Num primeiro momento, uma das funcóes das informacães

transmitidas ao aprendiz. colocá-lo em

condicffes próprias para o

tomar pela primeira vez conhecimento do movimento,aprend i z, ao o
analisará para reconhecer elementos que já lhe são familiares:

“Vocês já aprenderam os exercícios: oito, balanceamento alto.

balanceamento baixo.

(aula 22) .

autores consultados sâo unânimes em afirmar que é deOs

importância que,suma

espera dele. Normalmente, esta informação serâ
fornecida em forma de descricâo

(aula 13);"Vamos aproximar a testa do joelho"
coordenando braços e“Quero que vocês sobem no espaldar,

passa a cabecinha e depoisPassa uma perninha.pernas.
(aula 9);passa a outra perninha."

"Afastamento lateral,
(aula 10);inspira."

(aula 30);"Flexão e extensão das pernas e braços."
"Coloca as mãos no chão, joga as pernas para trás novamente

(aula 34).abaixa o quadril."... estica o corpo,

Caso esta informação sobre o movimento-alvo seja transmitida por

filme etc.), é preciso que a atençãomeios visuais (demonstração,

ê de motivá-lo, ou seja.

flexão do tronco. Quando abaixa,

expira, quando levanta,

transferência alta, transferência baixa"

o inicio do processo. Neste estágio.

ciente do que se

do aprendiz seja orientada para os pontos mais decisivos do

ou instrução:

antes de iniciar a prática, o aluno esteja
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movimento (Leirich 1973 p.16):

“0 corpo virado para frente, braços abertos assi»."
(aula 22);

■Quando a bola vem, ela bate nessa pontinha de dedo.

6." (aula 20);
'Olha a minha perna. Dobra quando joga e

quando recebe.* (aula 45).

instante do processo de aprendizagem, a verbalizarão doNeste

movimento pelo próprio aprendiz representa uma forma de
prepararão mental (aqueci aento aental, nas palavras de
Cratty;
importantes também informações sobre as caracteristicas rítmicas

op.c i t.,

é um fenômeno

de informarão

Vi-rou“ (aula"Ba-teu,

"Um ... Dois ... Esquerda  Volta ... Direita ... Volta"65)í

(aula 36).

p.144) ainda considera necessário, antes daCratty (op.cit.,

instrurão propriamente dita» que

durarão etc. do exercício.o grau de dificuldade,

da descrição do movimento, jâ que o ritmo estâ entre as

como o ritmo

caracter 1 st icas mais significativas de um movimento (V.Meinel,

pelos aprendizes deve constituir uma preocuparão central no

maneira que nos parece mais própria para a transmissão deste tipo

de difícil descrição, notadamente para pessoas sem formação

especifica musical, como

id.p.147) para a execução subsequente. Tornam-se

é o caso de alunos do Primeiro Grau, a

o indivíduo seja informado sobre

p.128). Assim, a compreensão desta estrutura rítmica

assim. Bem aqui,

é a fala ritmada, talvez auxiliada por recursos

acôsticos como palmas, tamburim, etc.:

ensino de padrões motores novos. E,
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Tanto Knapp como Cratty ressaltam que as conslderactJes sobre a
razSo de ser do movinento, a justificativa de sua aprendizagem,

influenciam positivamente o processo seguinte* especialMente a

id.p.142, respectivamente).

Finalmente, no período preparatório para a execução, a

informação transmitida ao aluno visa a iniciar processos de

transferência positiva (Cratty p.147). Para tal, pode se tornar

necessário explicar os princípios mecânicos envolvidos no

movimento, da mesma forma como as relações espaciais que o regem

id.(V.também Knapp, p.44),

aceleração da aprendizagem.

Numa segunda fase da aprendizagem, a representação mental

desenvolvida anteriormente serà colocada em prática. Durante

estas execuções, ê preciso esclarecer constantemente a defasagem

movimento realmente executado pelo aprendiz e o

□ aluno procura,1975).ideal

sobre sua execução lhe são transmitidas, pelos sistemas

poderá observar-se

também, controlar seu movimento através deprogramado. Poderá,
de uma bola, a entrada da pá doruídos que este gera (o quicar

também terá â sua disposição asmas

informações fornecidas pelos sistemas proprioceptivos (aparelho

articulares,células sensoriais musculares,vest ibular,

retenção do aprendido (id.p.44 e

o modelo (Drexel,a ser executado,

existente entre o

conhecimento que contribui para a

execução, comparando-a com o modelo. Por um lado, as informações

a si mesmo, por exemplo, em um espelho, para

nas successivas tentativas, corrigir os erros verificados em sua

verificar o quanto sua execucão aproxima-se daquilo que estava

remo na água, etc.),

sensoriais internos (propriocepcâo, visão, audição). 0 executante
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Por outro lado, o professor ou treinador que observa a

execucão do aluno também constitui importante fonte de

i n formação. informação objetiva.

"crua“, filtrada pelomas uma

acervo de experiências e conhecimentos técnicos. mecân icos,seu

fisiológicos e pedagógicos. Por esta razão, Farfel <1977, p.38-

39) considera esta informação mais valiosa para o apr i moramento

Alerta o autor,

forma de apresentação desta informação é tão importante quantoa

Ela poderá tanto ser verbal como visual,seu conteúdo. mas sempre
informacães que este recebe deas

Diessner <1969, p.1103-1104) aponta outra razãofontes.outras

pela qual ê indispensável a informação verbal oriunda do

observador:

(sistemas sensoriais).informacães de vários sistemas de análise

interferir de várias formasNeste sentido,

para

instrucOes sobre partes doPoderá fornecer, por exemplo,ideal .

através de descricães do movimento correto:movimento.

(aula 18);mão levantada para receber a bola."

"Recebe a bola
arremessar." <aula 40)

<aula 36).joelho na altura do quadril.""Levantando o

"Fique com a

o professor deve

Ele não somente lhe fornece a

Estes exemplos mostram descricães completas do detalhe motor a

iniciar correcOes das defasagens entre o movimento real

á altura do peito, do jeito que vai

e o

somente a linguagem verbal é capaz de reunir

deve ser adequada ao receptor e

informação já processada, ou seja,

do movimento que todas as outras. no entanto, que
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No entanto, devido â velocidade de execução dos

á consequente necessidade de interferir nestamovimentos e

execução com rapidez» estas descriçães poderão sofrer elipses

cons iderâve i s: (aula 51)» cujo sentido

torna compreensível apenas levando-se em consideraçãose o

frase foi pronunciada: 0 aluno estava se

saque por cima para iniciar um jogo

de volibol, quando a intenção do professor foi alertâ-lo para que

a técnica do saque por baixo» dando especial ênfase áusasse

impulsão da bola com a mão. Observamos com freqilência» também.

professor opta por alertar o aluno para o movimento

■ Não è pra ficar com o dedo duroexecutado erroneamente:
E pra ficar com o dedo molinho. (aulaass i m.

Este comentário poderá ser feito também de forma imperativa:20) .

dobrem o corpo para frente." (aula 45); “Sem mexer"Não o

Muitas vezes» a justaposição de imperativocorpo!" (aula 39).

instrução do movimento correto

ê pra fazer meia volta.esclarece a defasagem ocorrida: " Não E

correr de frente,“ Não vamo*(aula 22);pra contornar!" mas
também» levar oCumpre ao professor,(aula 40).lateral mente."

ind i re tamentefocalizarem

"Perai! Quem é queachar a solução correta por meios próprios:

tava na

"E o molejo? E o movimento das(aula 29);ela foi para cá?"

é facilitada(aula 45). A aprendizagempernas?“

aluno estiver consciente das informaçóes

longo da execução, para que possa

ser corrigido.

preparando para executar um

aluno á autosuf iciência em relação á capacidade de corrigir seu

cinestésicas percebidas ao

negativo com a descrição ou

contexto em que a

o erro ocorrido, estimulam o aluno a

consideravelmente se o

que o

indicações indiretas que, ao

"Vamo’ por baixo, na mão"

flexível, macio."

sua frente? Aquela lá? Então para que

próprio movimento, através de

lado você vai, se
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distingú1-1 as de outras, caracter1 sticas de outros Movimentos

percepção consciente ("ou seja, a transformação da informação

informação verbal") permite a correção dos erros

isto se deve ao fato

aluno â compreensão racional da

tarefa, afastando-o da execução puramente mecânica.

trabalho autónomo do aluno. "A utilização consciente do

pensamento e da linguagem permite acelerar o processo de

aprendizagem motora"
são formadas por
do pensamento e da linguagem" (id.p.14).

descrição verbal do professor) como também ativa.
movimento que realizou ou que deverá

é confirmada na prática porimportância deste fator
afirma que nadadores conseguiram melhorar

descrevendo verbalmente osignificativamente seu estilo,
"Eu não falo para eles, eu faço eles falaremmovimento executado.

que estão fazendo ou sentindo. ... Isto os força a pensar sobreo

(p.81). Esta descrição do movimento trazo que estâ acontecendo."

o plano motor a

pelo fato de a execução ser consciente,
fases de sua realização e poderá compará-la em todos os

segu ido.

de a comunicação verbal levar o

o aluno a acompanha em

seu plano motor e também com o modelo a ser

influência tanto das percepções sensoriais como

a nível do córtex cerebral. Além disso,assim sua modificação

assim o

momentos com o
todas as

Esta verbal ização pode ser tanto passiva (o aprendiz recebe a

próprio aluno descreve o

e fac i1i tando

ou seja, o

sensorial em

Jomus (1978), que

(id.p.26), já que “as representações mentais

motores. Na opinião de Leirich (1973, p.16).

(Meinel op.cit., p.227). Para Diessner (1969, p.1004), somente a

um nível mais elevado de consciência, facilitando

reali zar . A



93

proposta, argumentando que sensacBes cinestêsicas

exemplo da dor. experiências individuais e não sociais.

Conseqúentemente, não se pode assegurar a congruência de

mesmo significante usado por dois indivíduos.

Desta forma, julga quase impossível descrever inequivocamente

quaisquer sensacBes cinestêsicas. Uma possível solução para este

vocabulário próprio do grupo de aprendizagem ao longo do processo

forma de desenvolver a "competência verbal" (Hildenbrandt),como

alêm de criar s igni f icantes para significados antes não

representados verbalmente. (6)

eficiência da atuação do professor neste ponto do processo seja

questionável. 0 caráter equivoco dos s ign i f icantes das sensacBes

aproveitamento destas sensacBes, percebidas e relatadas pelo

s i gn i f i can te s cujo significado não ê necessariamente o mesmo para

Estas dificuldades de codificacão, no entanto, fazem com que a

cinestêsicas torna difícil qualquer comunicacão eficaz e,

significados de um

(6) De qualquer forma, embora esteja fora de dúvida a 
contribuição que esta verbalização do movimento pelo aluno poderA 
trazer para o êxito do processo de aprendizagem, a aplicacão 
deste recurso em aulas a nível escolar requer adaptações 
metodológicas consideráveis que permitam um acompanhamento 
individualizado, para as quais a maior parte dos professores 
parece não estar preparada. Parece-nos este ser o motivo pelo que 
em nossas observacBes não ocorreu nenhuma manifestação verbal por 
parte do professor cuja intenção fosse evocar tal verbal txacão.

impasse consiste, na opinião do autor, no uso de linguagem

representam, a

executante, na avaliação do desempenho do aluno, pois depende de

metafórica (p.61). Também sugere, como solução, a criacão de um

consequente mente, também põe em dóvida a validade do

Hildenbrandt ( 1974) apresenta uma ressalva quanto a esta
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ambos os parceiros comunicativos, condição esta essencial para

que possa ocorrer comunicação (Vanoye,198 1, p.16).

Cratty (op.cit., p.145) alerta para uma consequência

problemática da interferência verbal na percepção de sensações

ela

é

Todavia, esta situação de comunicação se distingue
fundamental mente das demais observadas na aula de Educação Fl-

devido a vários fatores.s ica.

a aprendizagem éEm primeiro lugar.
alto nível de concentração e atenção, tanto por parterequer um

Conseqúentemente,do aluno como também por parte do professor.

qual o clima, para que
necessariamente serà

ma i s descontraído. Este clima mais sério seria comprometido, por
linguagem mais coloquial, carregada depelo uso de umaexemplo.

vocábulos de sentido conotativo capazes de evocar
alunos tanto como no professor, emoções

â concentraçãopossivelmente causariam distúrbiosestas que
Assim,necessária para a aprendizagem.

clima naturalmente mais tenso nestes momentos da aula nos quais o
é a aprendizagem de movimentos,objeti vo

um processo complexo e

as mais

diversas emoções nos

poderá suprimir a sensibilidade do executante e desviar sua

orientação de uma atividade recreativa, na

é de se esperar que o

seja refletido, no

supõe maior concentração, atenção e seriedade que, por exemplo, a

a atividade alcance seu objetivo recreativo,

c i ne s té s i cas : na sua opinião, quando esta ocorrer em demasia.

imprescindível para a boa execução.
atenção desta área de percepção, a qual, ressalta,
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através de frases com

1inguagei:

“Se não ficarem atentas, não vai ter colocação na quadra."
(aula 48);

erros?"(aula 37);
se não afastar, esperar a bola, não va i. ""Me iry,

(aula 54);
"Quem estiver nessa posição aqui, onde estava a Gorete

tem que pegar a bola de qualquer jeito... Praagora.
E por isso que tem queevitar que o adversário pegue.

a

frequência relativamente maior que em outrasde comunicação com
é a organização da aula.

frequência as formas verbais
è afrases cujo assunto

organ i zaçâo.

pegar essa bola sem

cair no chão" (aula 39);

não adianta." (aula 48);"Se não olharem pra rede.

"Cês jâ tão sentindo quando cês tão cometendo esses

Também observam-se com maior

"Essa história de vocês não conseguirem ficar nas suas

ficar bem atento, não pode ficar parada esperando 

bola vir na tua mão pra pegar o rebote." (aula 31).

estrutura mais elaborada como nos seguintes exemplos, nos quais

as orações subordinadas indicam um nível mais formal de

Este se manifesta, entre outros indícios,

plano lingtilstico, pelo uso de um nível mais tenso de linguagem.

Tais frases com orações subordinadas, ocorrem nestas situações

subjuntivas, quase ausentes nas

situações, nas quais o assunto

"Eu quero que vocês consigam jogar e

zonas, tem que acabar." (aula 41);



96

"Eu quero que vocês salte» no arreiesso/ (aula 41).

a Mensagem assume

uma descrição de movimento (considera-se, para efeito

instrução motora como uma forma de descrição. V.
Kraus & Schaller, 1982, p.175). Para que sua compreensão seja

inequívoca, esta descrição deve apresentar

precisão possível, na transmissão da informação.

escolha do vocabulário ê de suma

pre ferênc i a, sempre que possível, aos vocábulos de conteúdo

semântico restrito, estar-se-â assegurando a correta compreensão

da mensagem por parte do ouvinte. 0 vocabulário que apresenta,

p.206,

Fiala,

Mas não

vocabulário técnico nestas situaçOes de comunicação. Quando

facilmente pelo aluno

caracter1sticas peculiares que
ê visto no seuAlém disso, o aprendizado novotalvez semelhante.

devido aorelacionamento com outros movimentos mais facilmente,
designa guarda com os nomes derelacionamento que o nome que o

No exemplo: "Vocêssemelhantes mas diferentes.outros movimentos,

balanceamento alto do corpo.exercícios: oito.
transferência baixa."transferência alta.balanceamento baixo,

o distinguem de outro movimento.

o mais alto grau de

â estrutura já existente em seu acervo

um movimento novo è aprendido, ele será incorporado mais

jâ aprenderam os

a forma de

importância: dando-se
Para tal, a

ê somente a precisão semântica que justifica o uso do

caracter i st icamente , maior precisão semântica (monossemia), é o

desta anâli se , a

motor, se uma designação especifica lhe reforçar as

Em quase todos os momentos da aprendizagem,

1972, p.974).

vocabulário técnico (V. Urbano, 1978, p.59, Carreno, 1974,
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nome parcialmente idêntico dos dois primeiros

diferenciados apenas pelo plano em que serão executados: alto e
baixo. No terceiro e quarto movimentos citados nesta frase,
novamente é o plano de
execucSo. si como também os

princípios inerentes etc.) tornarão o aprendizado mais

memorizados.(7)

é de se esperar que a freqiiência de vocábulos

técnicos seja sensivelmente mais elevada nestas situaçBes

quando comparadas com outras, notadamente aquelas cujo assunto è

â

a diferença marcante que os distingue

<7) Para auxiliar ao máximo a aprendizagem de padrOes motores 
novos, a estrutura do vocabulário usado deverá refletir a 
estrutura dos movimentos. Conforme mostrou Leirich <1975, 
p.153-154) a exemplo da ginástica artística e propBem Jones e 
Lindeman < 1975) para o nado sincronizado, o vocabulário 
semanticamente motivado facilita sobremaneira não somente a 
memorização dos nomes e das caracterlsticas biomecânicas dos 
movimentos, mas também sua incorporação ao acervo motor jà 
existente, pois ocorre uma transferência positiva de 
aprendizagem. Assim por exemplo, um movimento será aprendido mais 
facilmente, se seu nome revelar que ele compreende elementos 
motores já conhecidos de outro movimento. Seguindo esse 
raciocínio, Leirich propôs uma reforma da nomenclatura dos 
exercícios da ginástica artística, dividindo-os em diferentes 
classes estruturais, de acordo com suas caracter 1 st icas 
biomecânicas, dando a cada exercício um nome correspondente 
sua class i f icacSo dentro do sistema. Este nome é composto por 
elementos que o classificam em uma das classes estruturais e 
outro elemento que o diferencia dos demais exercícios desta 
classe. Movimentos que combinam caracter 1 st icas de uma ou mais 
classes, terão em seu nome elementos representativos de cada uma 
destas classes. Utilizando esta nomenclatura no ensino destes 
movimentos, o autor crê facilitar consideravelmente a 
aprendizagem.

conhecimentos a ele vinculados <utilidade, medidas de segurança,

ôtil, e serão mais facilmentesignificativo e, portanto, mais

Assim, tanto o movimento em

(aula 22), o

a organização da aula. Isto assegura uma melhor compreensão do

Posto isto,

movimentos indica que se trata de movimentos idênticos em parte,
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1975

p. 1 7 1 >

Nâs aulas que acompanhamos, os vocábulos técnicos propriamente

nestas

s ituações, enquanto que vocábulos técnicos populares no sentido

carac te r i s t i carne n te coloquiais, 10,02 %. As frases constituídas

representavam 62,58 % das ocorrências

reg i stradas .

linha de raciocínio proposta por UrbanoSegui ndo a ( 1978),

consideramos vocábulos técnicos propriamente ditos todos aqueles

"apresentam feição greco-latinaque

geralmente monossêmicos e de sentido denotativo, com frequência

são i mportados P-
136) , que representam

é aàrea
1972, p.974).(Fiala,inequ ivocidade"

Como exemplos de

àrea da Educação Física poderíamos citar

(aula 37),bobe ira!"

Jà tà"Isso! Jà tà melhorando.manchete na frase

nem coloquiais,

uso de vocábulos do registro comum, nos quais a

prática ou cientifica cuja caracter i st ica

ditos representavam 20,05 % das ocorrências registradas

tais vocábulos técnicos propriamente ditos na

marcar na frase

polissemia tende a confundir o aluno,

informação que se pretende transmitir.

"Vamo'! Tenta parar! Tão marcando de

adotado por Urbano ( 1978), representavam 7,35 % e vocábulos

"a denominação de um objeto, uma acão ou um conceito na

e são ainda mais objetivos e precisos"(id.

ou ao menos erudita, são

mov i mento que o

deixando imprecisa a

(V. também Drexel

apenas de vocábulos comuns, sem a presença de vocábulos técnicos
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flexionar e estender em “Vou te falar u*a coisa. Cê não

flexiona e estende o braço.“ (aula 51),

"Te» que passar bem a bola, senão, não
vai.’ (aula 41),

(aula 22),deste lado."
“Essa estôria de vocês não conseguire» ficar nas

te» que acabar" (aula 41) e
"Cês já viram num jogo alguém ficarrebote na frase

parado aqui pra pegar

Os vocábulos técnicos populares se distinguem dos técnicos
propriamente ditos pela sua maior tendência â polissemia, " são
normalmente criados por especificacão de sentido e/ou de uso, de

136). Em nosso caso. os termosP-
caracterizam pelo uso em situaçõestécn icos populares ainda se

por exemplo atividades recreativas que nãoma i s informais. como
sejam norteadas pela preocupação de rendimento máximo ou da

u» movimento, enquanto que o uso de termosaprendizagem de

âs situações de ma i ortécnicos propriamente ditos

por exemplo a descricão de regras em documentos

a descricão de técnicas ou táticas em manuais,oficiais, etc.
3.3), são depopulares (V. cap.Estes vocábulos técnicos

é aocorrência mais

aprendizagem motora,

frases colhidas em nossasEntre aspropriamente ditos.

observações, podemos citar exemplos como pingue~pongue no

vou pegar a bola e quicar

o rebote? Não!" (aula 41).

rara na situação cujo assunto

passar a bola em

se associa

zona em

em comparação com os vocábulos técnicos

suas zonas.

aprendendo a manchete." (aula 16),

quicar na frase "Então eu

formalidade, como

natureza conotativa" (Urbano,
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sentido de execucSo constante de toques de bola por cima da

rede, sem o aproveitamento de técnicas de defesa e ataque

bater a é bater na

bola l " f i ca caracter i zado

tratar de termo técnico popular pelo fato

de existirem termos técnicos propriamente ditos, correspondentes

bater a bolai driblar, quando se tratar de movimentoa

e quicar, quando se

Neste sentido, bater a bola

enquanto que

os dois

bater a bola contêm certo elemento expressivo, pela alusão
à ação de bater.(8)

no 
ao

a

(8) Hildenbrandt ( 1974) propõe a criação de um vocabulário 
técnico próprio do grupo durante o processo de aprendizagem, 
intuito de evitar que alunos menos privilegiados no tocante 
domínio do registro culto, sejam prejudicados em função de 
aprendizagem envolver vocábulos técnicos eruditos. Nesta 
hipótese, durante o processo de aprendizagem de um movimento 
novo, â medida que surgem conceitos e fenómenos novos para o 
grupo, o próprio grupo cria s igni f icantes para estes significados 
até então desconhecidos. Os vocábulos assim criados passam a 
fazer parte do repertório comum do grupo, permitindo a 
comunicação dentro do grupo. Não permitem, no entanto, a 
comunicação de membros deste grupo com pessoas que não 
compartilharam o processo de aprendizagem, e portanto são de 
validade limitada. Consequentemente, o domínio do vocabulário 
técnico deve ser considerado indispensável, pois somente este 
permite o intercâmbio de informações com outros indivíduos. E, 
como o desenvolvimento do hábito de praticar atividade física 
figura entre os objetivos da Educação Física, juntamente com a 
melhora da capacidade de relacionamento social (que inclui a 
capacidade comunicativa), seria inadmissível ter como produto 
final da aprendizagem motora um indivíduo que, embora domine o 
movimento, seja limitado na sua capacidade de se comunicar com 
outros indivíduos sobre este movimento, pelo fato de seu 
repertório de signos verbais não ser congruente com o repertório 
de signos do seu parceiro comunicativo.

(aula 52) e

fato de se

driblar e quicar designam, respectivamente,

diferentes movimentos de forma inequívoca. Além disso,

apresenta uma certa polissemia, pois abrange os dois movimentos.

bola em "Lembrem-se de que bater a bola não

apropriados em " Pára com esse pingue-pongue!"

aplicado ao basquetebol ou ao handebol,

claramente o

(aula 26). Nesta ôltima frase,

tratar de movimento ginástico.

que faz
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di ferenciai-se dos técnicos pelo alto grau de polissemia e pelo

fato de pertencerei, na acepção em que forem usados. ao

vocabulário comum. Nas seguintes frases, o professor optou pelo

invés de dar preferência ao vocábulo

técnico ou técnico popular correspondente: Ao invés de optar

pelos termos técnicos estender e flexionar , o professor

os vocábulos coloquiais esticar e dobrar: "Estica o

braço" (aula 32) e " Não dobrem o corpo para frente." (aula 45).

manifesta pelo professor não contribui para estabelecer um clima

esforço concentrado no anseio de executar o

(que indubitâvelmente contribuiria paramovimento corre tamente

objetivo da instrução).

uso dos vocábulos coloquiais em função da falta de conhecimento

dos elementos lexicais técnicos correspondentes pelos alunos,

muitas razSes justificariam sua

(aula 32),"Deita de barriga!"

técnico decàbi to ventral que poderia, caso

introduzido nesteseja ainda desconhecido pelos alunos, ser

poderia ter substituído nesta risca pelo nome técnico linha

dos três metros,

melhora de sua capacidade de orientação na quadra.

(aula 51) demonstra o uso"Uma na linha do saque"Outro exemplo:

ma is adequado áda designação técnica 1inha do saque,

ao termo coloquial,embora

assim para a

alcançar o

risco a correta compreensão da instrução dada, a escolha léxica

demarcação da quadra de volibol aos seus alunos, contribuindo

frase na qual professor deu preferência

de seriedade e

exista o termo

vocábulo coloquial, ao

Embora nestas frases a polissemia não seja um fator que ponha em

Não se justifica, também, o

Os vocábulos coloquiais, finalmente, em nosso caso

fornecendo uma informação adicional sobre a

momento. Em

introdução. O mesmo ocorre em
pois, mesmo se este for o caso,

"Você vai ficar nesta risca" (aula 22), o professor
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professor deixa de reforçar a observância dos diferentes detalhes

simplesmente se refere
lugar desejado. Se optasse pelo termo técnico

destes pormenores técnicos que aprenderam quando da aprendizagem
0 mesmo ocorre no caso da fraseda técnica correta do passe.

(aula 32), com a qual o professor pretendia"Cabeça reta.“

Além de encerrar um paradoxo (a

cabeça não possui articulação, portanto nSo poderia, em hipótese

alguma, apresentar algum ângulo de flexão, tornando paradoxal a

ordem de manter reta a cabeça), a escolha do vocábulo coloquial

restringe a correção á região da cabeça, enquanto que o

correspondente técnico cabeça erguida compreende um conjunto

de ações musculares definidas da região cervical e escapular.

aluno seria lembrado,do vocábulo técnico, o

automaticamente, deste conjunto de açfies que conheceu e aprendeu

No caso dedominar quando da aprendizagem da postura correta.a

com a perna"Dá

impulsão até implica na

jà quepossibilidade de compreensão errónea da ordem pelo aluno,

de velocidademovimento axial explosivo,

ao movimento dosenquanto que impulsão refere- secrescente,

membros inferiores que dá inicio a uma locomoção com fase aérea,
salto. 0 contexto da aula deixou claro, neste

professor intencionava transmitir

â necessidade de fazer chegar a bola no

por exemplo em um

impulso designa um

corrigir a postura de um aluno.

Quando do uso

caso, que a informação que o

(aula 46), obola em "Manda a bola firme là perto da cesta!"

no lugar do vocábulo técnico

passar, os

alunos, ao receberem a ordem, seriam automaticamente lembrados

situação. Ao optar por mandar a bola em vez de passar a

técnicos importantes na execução de um bom passe, mas

mais impulso (aula 6), a escolha de impulso
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impulsão. Por esta razão toiaios iapulso, neste caso

delineada, como vocábulo técnico propriamente dito.ac i ma Em "Cê

tà andando com a perna dura porque?"
equivoco em função da escolha do vocábulo coloquial duro no

lugar de contraído ou estendido, devido à incerteza do

aluno quanto ao significado dado a duro na frase âe

correspondente correção do movimento almejada pelo professor em

Demonstrou-se, com estes exemplos, que o vocabulário técnico

á aprendizagem de

No comportamento linguístico dos professores cujas aulas

uso dos vocabulários técnico popular e coloquial se

mostrava bastante freqUente, apesar de muitos professores estarem
aparentemente conscientes do problema (9). Cremos que a

porcentagem de ocorrência do vocabulário técnico popular e,
do coloquial poderia ser reduzida ainda mais.pr incipalmente , sem

em

(9) Entrevistamos alguns professores de Educação Física a 
respeito de sua atitude perante o comportamento lingQlstico em 
aula. A maioria destes professores, revelou uma atitude favorável 
ao uso do vocabulário técnico pròpriamente dito, apesar de 
estarem conscientes de que, na prática, o uso deste vocabulário 
ê relativamente restrito. Celso Teixeira (em entrevista 
realizada em 16/6/81), atribuiu este descuido ao respeito pelos

propriamente dito oferece um grande nômero de vantagens em

a uma

os argumentos apontam pela introdução do elemento lexical novo.

relação ao vocabulário técnico popular e ao coloquial, quando se

(aula 29), ocorre outro

trata de transmitir mensagens relacionadas

pelos alunos, as exposiçBes anteriores deixaram claro que todos

consequência a sua interferência verbal.

referia-se não a uma ação de impulso da perna, mas

especifico, como

movimentos. Mesmo no caso de um vocábulo técnico ser desconhecido

observamos, o

vocábulo coloquial, embora exista, na acepção
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apresentar efeitos negativos sobre o transcorrer do ensino. Ao

técnicos propriamente ditos nestas situaçBes de comunicação.

não somente contribuiria para elevar a qualidade de ensino

através dos diversos mecanismos jà apontados,

é

o

conhecimentos prévios dos alunos: aqueles que já tiveram contato 
com o vocabulário técnico propriamente dito, teriam condições de 
compreendê-lo. Outros alunos ‘poderiam receber a mesma 
informação, mas não com a mesma terminologia.’ (p.5). Na opinião 
de Thales Bon e Silvia N. Mergulhão (em entrevista realizada em 
13/06/81) este problema ocorre devido â negligência dos próprios 
professores de Educação Física que, ao depararem-se com a 
incompreensão da mensagem técnica pelos alunos, preferem usar 
vocabulário coloquial ao invés de introduzir a terminologia 
técnica, atitude esta considerada ideal pela quase totalidade dos 
professores entrevistados.

Parece haver, também, um aumento crescente da porcentagem de 
vocabulário técnico quanto mais elevado for o nível de desempenho 
dos alunos: termos técnicos “eu uso sô quando eu trabalho em 
nível técnico, de treinamento; quando é em nível de iniciação, eu 
falo em termos bem populares.’ (Silvia N.Mergulhão, em entrevista 
realizada em 23/6/81). Luzimar Teixeira confirma esta tendência: 
procura "ficar mais próximo do repertório de palavras que elas 
(as crianças) têm ou de informações que elas possuem. Eu não 
posso usar palavras técnicas.’ (em entrevista realizada em 
14/7/81).

mas auxiliaria a

aos seus colegas de outras disciplinas,

professor dará uma evidência a mais de que seu nível cultural não

contrário, acreditamos que uma maior freqQência de vocábulos

muitas vezes caracterizada por preconceitos negativos no tocante
junto aos seus alunos e

menor que o de um professor de Ciências, por exemplo.

melhorar a imagem de que goza o professor de Educação Física

vocabulário técnico nestas s i tuaçBes de comunicação, o
ao nível cultural (V.cap. 2.3.6). Ostentando um maior domínio do
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organização da aula

ensino da Educação Física ê

definida pelos atos verbais cujo assunto ê a organização das

condicBes do ensino. Nas palavras de Bayer (1972), tais frases
mantêm e restabelecem as

condições necessárias

Na opinião de Hildenbrandt (1973, p.66) e Digel (1979, p.71).
pertence a esta categoria a maior parte de todos os atos verbais
do professor. A pesquisa de Koeppe e Koeppe (1977) mostrou, em

tipos de aula (temas e objetivos diferentes),diversos uma
incidência de frases desta categoria que

tem por objetivo a aprendizagem de um movimentoaula que
o condicionamento físico

Em nossas observações, 45,3 % das
ocorrências registradas tinham por assunto a organização da aula.

Em seu trabalho, Koeppe e Koeppe (1977) citam vários tipos de

dos trabalhos e exercícios, depois o estabelecimento e a

manutenção da ordem e da disciplina.
aparelhos. Bayer (1972,
minuciosa: além de controlar a participação dos alunos e sua

ordem dos trabalhos.disciplina.
uso de espaço e materiais (distribuição dos

alunos e dos materiais de trabalho).
justificativa da intervenção do professor.

ao ensino"(p.87) .

"regulamentam a vida em uma classe,

e ainda a montagem de

o professor controla a

p.87-90) apresenta uma subdivisão mais

Inclui, ainda, a

atenção e

em forma de circuito).

assuntos dentro desta categoria: em primeiro lugar, a orientação

e determina sobre o

ginástico) e 60 % (numa aula cujo tema é

varia entre 13 % (numa

Outra situação de comunicação no

4.3.2» A situação de comunicação:
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No sistema de análise das interações verbais proposto por
Faria Jr., a categoria aniaaeão corresponde a estas

Dentro desta categoria» há várias sub-classes relativasfrases .

interações cuja funçãoàquelas

cooperação, desenvolver padrões de conduta ou

procedimentos de trabalho,

afetiva da turma"(1982 p.40-42)).

â

organização são aqueles que versam sobre a criação e manutenção

aprendizagem dos alunos.

(aula 24)."Você dâ o passe de peito para ela"

Outros, comandam a atividade da classe ou de uma parte dela:

"Dâ uma contada al" (aula 1)5

"Vocês vão brincar de pegador de bola (aula 2)>

impor ou ajudar a

com ao desenvolvimento e

estes de caráter formativo ou de aprendizagem. Estão incluídas,

e manter ou restabelecer a moral da

ê promover a coesão e

funções aos alunos e distribuem tarefas:

aqui, as de caráter informativo não relacionadas diretamente com

das condições externas (materiais) e internas (psíquicas e

em amplo sentido, pois o autor conceitua aoral como "situação

afetivas) necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos, sejam

regulamentam a vida grupai no ensino. Entre eles, alguns atribuem

Concluímos, portanto, que os atos verbais relativos

"Você lá atrás, você vai ver qual das quatro vai chegar

De acordo com o exposto acima, numerosos atos verbais

classe (trata-se, ao que parece, de um item relativo á motivação

primeiro lá no mastro" (aula 15)5
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"Então, vau * fazer aquecinento, gente?"(aula 48).

Grande parte das frases trata da distribuição dos alunos no
espaço:

"Coluna por três, grande intervalo" (aula 21);

"Foriei um circulo" (aula 4);

"Mirim á minha direita" (aula 49);

ficar na sombra,"Quem quer

"Todo mundo prâ cã!" (aula 31);

"Uma coluna, à frente ... uma fila!" (aula 35) .menores

Também hà frases que regulamentam, elogiam ou reprimem

atitudes de alunos que nSo sejam demonstraçOes de aprendizagem

da assimilação de conhecimentos relativosmotora ou á

Educação Física:

"Não mandei bater na roupa nem limpar as mãos. Depois
da aula vocês vão lavar as mãos e tirar a poeira da

(aula 23);roupa."
tâ? Esse cabelo tem que ser presocombinar uma coisa,"Vam'

(aula 48).antes e direito!"

estes comentários do professor se revestem deEm alguns momentos,

caráter pragmático (V.Dascal 1978), ou seja,

ê compreendido corretamente apenas quando ê levado emmensagem

cons ideração

professor não estava na verdaded i scurso. Assim, por exemplo, o

interessado em comprar uma calça igual â do aluno quando

comentou:

em que se dà o

o significado da

intençBes de realmente usar a meia

o conjunto de dados do contexto

"Essa calça preta, ond’é qu’cê comprou? Depois cê «e dâ

o endereço?" E nem estava com

fica na sombra." (aula 43);
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do aluno,
ela tiver furadinha, cê empresta pra mim, pra eu dar uma voltinha
com ela?" (aula 44). No primeiro caso, o verdadeiro conteúdo

desta mensagem somente torna compreensível a partir dose

contexto da situação:

obrigatoriedade do uso do uniforme de Educacão Física, do i s
alunos retardatários se apresentavam para a aula. usando uniforme

inesperada falta de

incorreto do aluno. Além deste dado.
registro

coloqu ial, nem sempre esperadas na fala de um professor, reforçam
o fato de o discurso representar um desvio da norma culta. Jâ no

segundo caso, hâ uma falta de coerência entre o comportamento

esperado de um professor e a frase efetivamente enunciada. E

fator que aponta para o significado verdadeiro da mensagem:este

marrom não faz parte do uniforme e não deve ser usada na
aula de Educação Física. 0 mesmo ocorre nestes exemplos:

"Você al. pode pegar seu collant rosa-choque, tem um com
vem dançar" (aula 62).

0 significado desta última frase também se deduz da situação: os

classe aparentemente sem atividade, entravam na

uma classe de meninas estava ensaiando uma coreografiasala onde

sentindo que a presença dos rapazes

a meia

formas 1 ingtflst icas claramente pertencentes ao

o uso de

incompleto. A partir desta situação, a

e se

para o uniforme

do grupo.

na mesma ocasião: E essa meia marrom! Depois, quando

envergonhava as meninas, procurava afastar os intrusos,

“Seu colar ê uma gracinha, Luciana!* (aula 55);

rapazes de uma

rendinha al, pode escolher,

relevância do discurso do professor aponta de maneira indireta

de danca jazz. A professora,

voltou em tom de brincadeira àquele que aparentemente era o Ifder

ao chamar a atenção dos alunos para a
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A frequência relativaiente baixa de tais frases demonstra que

deste artificio provavelmente requer um relacionamento

muito Intimo entre professor e aluno, raramente encontrado. Por

outro lado,

auxiliar a estabelecer tal relacionamento, jâ que mostra ao aluno

do aluno.

Outras frases, dentro desta mesma situaçSo de comunicação,

de Educação Física, como por exemplo:

"Amanhã não vai haver aula" (aula 49);
tem dois minutinhos ... pra"Quem quiser tomar uma agíiinha,

(aula 47);

Portanto, fiquem"Vocês devem receber um aviso na classe.

Tou sô alertando, prà vocês não perderem."atentos.

(aula 45).

Estão compreendidas nesta situação as frases de função fàtica

intenção pedagógica e. portanto.

também o assunto estão relacionados á criação e manutenção de

criando edesenrolar do ensino,

de comunicação. Por outro, as
estes atos decaracter 1 s t i cas da linguagem observada aproximam

fala do nível constatado nas situaç&es de organização, ou seja,

da fala mais descontraída:

(aula 45);dando pra escutar al?""Tà

o uso

condiçães favoráveis ao

verificando os canais

beber água, encher a pipa"

tem por assunto fatos administrativos de relevância para a aula

que o professor possui um senso de humor talvez muito próximo ao

(V.cap.2.3.3). Por um lado, a

*ô cara" (aula 1);

pode-se supor que sua introdução gradativa possa
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“Pera 1" (aula 2)5

função e xpre ss i va,

criar um ambiente psicológico propicio á ocorrência do ensino

2.3.6). Estas frases podem tanto expressar um estado(V. cap .
emoc i onal positivo, no

"Como estão? Passaram bem a Páscoa?"
(aula 10) ,

tem uma vontade, gostam de“Peguei quatro alunas hoje que

ginástica,

"Olha, (aula 60)>

assunto voleibol ê prà dar infarte prà qualquer"Esse

(aula 53);professor. "

intenção ê de aumentar a motivação dos alunos através

isso ai." (aula 47) e“Aaah ... difícil,

(aula 46),“Ai quanta moleza!"

maior aproximação entre professor e

alunos através da

dos alunos.

expressão de certa compaixão com

a maior parte das frases de
pois refletem e ao mesmo tempo se destinam a

parecem ter por objetivo uma
o "sofrimento

nos quais a

intuito de criar um clima positivo, como

como também exteriorizar o descontentamento com uma

ou duas dando idéia, não dá."

ocorre no seguinte exemplo:

Inserem-se nesta situação também

só uma

atitude ou um comportamento demonstrado pelos alunos:

são exemplos deste uso da fala.

esporte, tudo!" (aula 15);

de um reforço negativo. Enunciados como
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Fica patente. que nos encontramos

situação distinta das anteriores,diante de uma inclusive no

sentido adotado por Halliday (1974, V. 3). A porcentagem decap.

é

inferior (11,3 %)sens i ve1mente

situações de aprend i zage m motora (20,05 %) e de transmissão de

de comunicação, à predominância do

regis tro coloquial re1acão às duas outras situações dee m

comunicação analisadas: Registramos 45,27 % de frases de ntvel

enquanto que na situação de aprendizagem motora,coloqu ial , a

inci dênc ia foi 33,85 % e na de transmissão de conhecimentode

te ôr i co, 24,05

frequente de formas de chamamento como gente, pessoal:

(aula 17);" Vam 9

chega aqui“ (aula 44);"Pessoal ,

... pegar material

mar inhe i ro? " (aula 42);

"Senta todo mundo ai." (aula 2),

uso repetido do diminutivo:

"Tá muito paradinha." (aula 39);

" Cansadi nhas, ê?" (aula 38);

"Rap1 di nho!“ (aula 48);

"0 aeníninha vam*" (aula 10);

pra formar uia grupinho! Todas vão fazer o

.. pegar giz pra gente fazer o

e o

àquela constatada nas

correr um pouquinho, gente?"

"Não o é

conhecimento teórico (36,96 %). Manifesta-se, nesta situação

em todos estes exemplos,

vocábulos técnicos registrados, em nosso corpus,

Uma das marcas que indica o registro coloquial, ê o uso

de apenas

uma forte tendência



exercício." (aula 23).

Também observamos a junção de elementos da frase:

"Todo mundo pra câ" (aula 31);

Muitas vezes.

aula, requer a reduçào da comunicação verbal para interjeições,

frases truncadas ou elipses:

(aula 2);"Peral!"

"Saques a 1 ! " (aula 54);

"Bola ruim ... segura bola, prepara bola, toque." (aula 51);

(aula 37);"Embolou ! "

"Dorsal." (aula 7);

(aula 43);Respira.""Trotando .

"Uma (aluna)

A redução morfológica por elipse ou afêrese também se faz

provavelmente tanto por razões de rapidez de enunciaçãopresente,

função da caracterização de um nivel mais

descontraído de fala:

0 menininha vam*" (aulavaios em

10);

tâ no lugar de parapro e

là tâ muito molhado" (aula 10);lado de câ.

(10) As palavras entre parênteses indicam os elementos frasais 
omlt idos.

o e estâ em "Passa pro

como também em

vam* no lugar de

a velocidade com que se desenvolve a atividade na

(fica) na linha do saque" (aula 51) (10);

"Fica uma (aluna) esperando lâ" (aula 38).

"Sabe qu*cê tâ fazendo?" (aula 51);



113

ce

"Mais vontade al. Cês tãoem

■ u1 to desaniladas!" (aula 21).

também, alguns exemplos de desrespeitoObservamos, âs regras de
sintaxe culta:

invés de fechar em "Vam* tentar fechandofechando ao

porque eu não vou ficar até o fim do semestre."

(aula 53) ;

(aula 33);

a omissão do s final em toques em "Três toque ai."

(aula 54);
do s final togues em "Vamosa omissão de em

preocupar o seguinte, três toque, aquela parte denos

não criticar, colaborar." (aula 49);colegu i smo,

A frequência de éfrases curtas e coordenadas em nosso corpus

mais alta nas situações de organização que nas outras

situações de comunicação, conforme mostram os seguintes

exemplos:

troca de marinheiro. Tà cansado." (aula 43);"Ah

três toque, aquela parte de"Vamos nos preocupar o seguinte,
não criticar, colaborar." (aula 49);colegu ismo,

lá tá muito molhado." (aula 10);"Passa pro lado de cá.
"Vem correndo,

"O.K.

com e

em "Cê empurrou.e cês no lugar de você e vocês,

"Gente, essa bola não vai engolir ninguém, vam' correr pra

o vôle i,

ficando no lugar de ficar em "Pode ficando lá."

vou lançar a bola." (aula 36);

agora puxa." (aula 44) e

Cessar. Tà bom." (aula 43);
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bolal" (aula 16);

"E o passo da Carla, cob* é que é? Mostra ai, Carla." (aula

65) .

exemplo:

Reg i stramos,

expressões nitidamente coloquiais, tais como as seguintes:

"Sebo nas canelas* (aula 42);

"Quem tiver gás. pode ir um pouquinho mais" (aula 47);

"Cês conhecem a brincadeira, nê?" (aula 42);

•Quando cê chegou aqui,cê tava morrendo de medo,nê?"

(aula 28);

"Conhece o cavalinho de guerra? Fica de seis apoios, bota

nas costas." (aula 43);

fora da brincadeira." (aula"Por enquanto,

42);

"Dâ uma contada al.* (aula 1);

invés de "Podem começar";"Manda bala* (aula 2) ao

0 ... regra daspoupança no sentido de nádegas em

na poupança.". .. palma da mão aberta,p i mentas: o

(aula 43);

(aula 62)»"Eu sou bico nisso ai!"

além disso, numerosos exemplos de vocábulos e

A incidência de pronomes retos usados no lugar de oblíquos,

nas outras situações de comunicação, como no seguinte

o cara sai

ui cara

outra marca do registro coloquial, também foi mais alta que

"Sentiu que tâ pregado, pára." (aula 1);

"Vaio'! Ataca ele! Mete a mào!" (aula 43);
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situação de conunicação,

funções deste aparente descuido linguístico por parte do

2.3.6), o registro coloquial funciona como instrumentocap.

para manifestar certas caracter 1 st icas pessoais que o professor,

inconscientemente, procura incluir na imagem queconsciente ou

alunos: ele se torna uma pessoa menos autoritária,dele fazem os

aproxima do modo de se expressar e de pensar dos alunos;que se

figura que se afasta da imagem tradicional do

professor. Por este caminho, o comportamento linguístico também

se reflete sobre

aproximando seu comportamento linguístico daquele do aluno, ele

a

è

ê e devedisciplinas,

já feitas anteriormente no tocante ao uso de apelidosressalvas

forcado de uma linguagem caracterlstica2.3.6):

seus esforços de ser

um dos seus.aceito pelo grupo dos alunos como

por mero acaso. São várias as

ser mais Intimo e

o relacionamento entre professor e aluno:

possibilidade de surgir um relacionamento amigável e paritârio

o uso

o relacionamento entre professor e aluno

Observem-se, no entanto, as

poderá tornà-lo uma figura ridícula em

professor em sua fala.

Em primeiro lugar, conforme jâ ressaltamos anteriormente (V.

estará equiparando-se, em certos aspectos, aos alunos e, assim,

maior. E na aula de Educação Física, mais que em aulas de outras

dos alunos, como por exemplo a gíria jovem, pelo professor,

(V. cap.

autoridade e submissão (V. cap. 4.1).

em suma, uma

A maior incidência do registro coloquial não ocorre, nesta

amigável, do que aquele caracterizado por



116

Em segundo lugar, a aula de Educação Física se reveste,
de caráter mais descontraídotrad ic i onal mente , que as aulas de

outras disciplinas escolares, fato que é refletido também pelo

comportamento linguístico dos falantes, ao lado de outros

fatores. Aqu i , também, há fortes razGes que justificam não
a necessidade de tal descontração: um

dos objetivos da Educação Física é a formação de hábitos sadios

da prática de atividades físicas como lazer.

Ora, para que este hábito seja adotado de bom grado e por vontade

própria pelos alunos, ê preciso que a Educação Física se

jà durante a fase escolar, de caráter descompromissado erev ista.

Conforme demonstrou a abordagem da influência dorecreat i vo.

descontraída das atividades físicas. Assim, a probabilidade de

freqúentemente ê

utilizará pósteriormente como opçóes de lazer, o aluno estará

se familiarizando também com os tipos de comunicação específicos

a este lazer, dos quais a linguagem descontraída é uma das

dest inadas

â situação de comunicação, e pósteriormentecomo adequado

tal vez passem por

comportamento linguístico sobre o ambiente em que se dá o

linguagem por

o caso nas outras disciplinas escolares, mas

uma atividade agradável e recreativa, aumenta consideravelmente.

demais formal, os alunos tomarão este registro

Por outro lado, ao aprender a praticar as atividades que

discurso (V. cap.3), a fala mais descontraída constitui um

estas atividades se tornarem não uma obrigação, como

formas. Se, em hipótese, aquelas atividades físicas escolares

de lazer, ou seja.

somente a tolerância, mas

componente de suma importância na criação de uma imagem

um processo de marginalizarão, quando forem

a servirem de opçóes de lazer, forem conduzidas em uma



117

praticar estas atividades,

pessoas, por não dominarem a linguagem apropriada ao lazer.

Quais são, no entanto, as razões que justificam que esta

linguagem descontraída ocorra,

ê a organização da aula, não sendo considerada ideal,assunto

á situação de aprendizagem motora.

naqueles momentos da aula, em

atê tornam imprescindível o uso de vocabulárioalguns casos.

também de um mais formal. 0 mesmotécnico e registro

ver-se-a adiante, na situação cujo assunto

a transmissão de conhecimento teórico. Nas situações deé

organ i zação, por sua

pois são poucas as ocasiões nas quais,

gíria criaria um clima descontraído demais para os objetivos da

é atê

final idades propostas.

toda a aula de Educação Física? Conforme viu-se

a carga emotiva de uma expressão

no capitulo relativo

de forma recreativa, com outras

e deva ocorrer, com maior

por exemplo, a polissemia
de um vocábulo comum ou coloquial colocaria em risco a correta

ocorre, conforme

vez, não hà necessidade de tais restrições,

por exemplo, em

compreensão da informação, ou

atividade. Ao contrário, muitas vezes este clima

uma série de motivos recomendam e,

necessário para que os trabalhos se desenvolvam dentro das

frequência justamente naquelas situações de comunicação cujo
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Muitos autores defendem a importância da aquisição de
conhecimento teórico na Educação Física (V.cap.1.2.3), abrangendo

análises sociológicas. Poehlmann (1979,
ressalta a influência positiva do conhecimento dep.555-556) ,

princípios biomecânicos sobre a elaboração do plano motor (V.
Hentig ( 1973, p.109) defende a discussão de problemascap.4.4.1).

sociolôgicos. biológicos e afetivos relacionados com a

indivíduo experimenta sensações como fadiga e excitação, ânsia e

fracasso, que devem ser expressos e

discussão deve ocorrer naturalmente na aula de Educação Física.

108) analisa as interferências verbais de

professores de disciplinas cogn i t i vas ,cu j o objetivo ê a aquisição

de conhecimento teórico. Distingue as seguintes categorias:

1. A primeira categoria compreende todas

fatos ou de relaçóes entre fatos. Assim pora memorização de

à aula de Educação Física,exemplo, aplicando a teoria de Bayer

seguintes exemplos de frases que constatam fatos:

4,3.3* A 3/tuaggo de comunicação: assunto aquisi^o 

de ççnheç i aento teórico

processos fisiológios ou

as frases cujo tema ê

teríamos os

independentemente a seu respeito. No ambiente escolar, esta
conhecer sua problemática, refletindo e opinando

desde as «ais simples regras de um jogo recreativo, até complexos

grande importância e, como tal, o praticante critico deve

Educação Física, pois, por ocasião do movimento corporal, o

Bayer (1972, p.100

vaidade, sucesso e
discutidos. Atualmente, o esporte constitui um fenómeno social de
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"Isso al é posição para lordose* (aula 22);

"0 aquecimento ê primordial. Sem aquecimento, você não faz

nada." (aula 53);

"0 excesso de ácido làtico jâ foi queimado" (aula 32);

"Voltou do campo de ataque para o campo da defesa, perde a

(aula 19);

fundamentos antes de começar a jogar""Tem que (aulaver

19);
"A flexão da perna

1 ado , frases comoPor outro

pra voltar a frequência cardíaca."dar uma volta," Vam *

(aula 43);

(aula

10);

"Esse exercício vocês deviam fazer em casa todo dia. E

que se pretende obter.

Nesta categoria i nserem-se,

função me talingú1stica (V.cap. 2.1) como por exemplo:

(aula 27);E medir a distância.""Que que ê cobrir?
(aula 22);isso aqui ô!""Ba1anceame nto

última forma? A posição"011 i ma f orma,
(aula 29);em que

(aulaé quando a bola vai pra cesta e volta."0 rebote

41);

prática do exercício e o efeito

a gente estava antes"

entre outras, as mensagens de

transmitem as relações entre a

o que é mesmo

excelente para perder a barr iga" (aula 14);

ê importantíssima." (aula 33).

"Pra que que eu dou flexão? Pra amolecer as pernas."

posse da boi a."
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"Afastamento lateral. Que que ê afastamento lateral? Afasta

a perna esquerda. Quando eu pedir grande afastamento.

2. A segunda categoria reune as frases cuja intenção é

transpôs i câo, interpretação e extrapolação a partir de

conheci mentos anteriores. nestes exemplos da aula decomo

Educação Física:

"Quanto mais passes vocês fizerem, mais possibilidades de

trabalhar a bola vocês tem"(aula 38);

"Você não ataca pra là? Então. Cê não pode devolver essa

(aula 38);bo1 a."

barriga? Cês jâ sabem o que

"E

encontram-se reunidas as frases que3. Na terceira categoria.

concre tas:

como ê que a gente faz?"falar: numerar por dois,
(aula 26);

"Lembra daquela regra que não pode dar duas saldas com a

(aula 37).bola?"

são menos freqtientes no corpus.

porque a vida também tem regrinhas assim. Cê não

"Se eu

visam a aplicação de conceitos mais abstratos em situações

pode fazer o que cê quiser." (aula 44).

é isso, né?" (aula 32);

"Cê aperta assim, dô i, nê, sô de tocar jâ dôi. Dô i a

abre a perna direita também." (aula 30).

Estas frases, no entanto,

promover a compreensão, ou seja, iniciar processos de
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por promover processos de análise de elementos ou de relaçães,

como nos seguintes exemplos:

“Quem ê que frente? Aquela lá? Então para que

"Só é fundo-bola quando é cesta." (aula 38);

"Agora vai pra onde? Pensa!" (aula 46) (11).

sendo o assunto eminentemente técnico» apresenta-seAss i B»

opção léxica mais adequada, pois
percebe-se que o vocabulário técnico, quer seja o vocabulário

vocabulário técnico popular,
parece ser indispensável para a expressão da maior parte dos
conteôdos transmitidos. Do ponto de vista teórico, este fato
justifica-se, a exemplo do assunto aprendizagem motora,

necessidade de precisão léxica. (V. cap.4.4.1) Esta necessidade
evidente no exemplo já citado: " Só ê fundo-bola quandotorna-se

(aula 38). Se tentarmos substituir fundo-bola poré cesta"

arremessar a bola para dentro do campo estando atrás da linha

debaixo da cesta,

comprimento torna inviável a utilização da locução no lugar do

no momento da aula. Por outro lado, do ponto determo técnico,

vista pedagógico. precisão do vocabulário è imprescindível paraa

tava na sua

o vocabulário técnico como

técnico propriamente dito ou o

mas seu

e a

conserva-se a precisão da mensagem,

4. A quarta categoria de man1festaçóes verbais caracteriza-se

(11) Bayer cita mais dois tipos de intenção pedagógica 
relacionados á aquisição de conhecimentos os quais, no entanto, 
não tivemos oportunidade de observar nas aulas que acompanhamos: 
a capacidade de síntese de elementos concretos ou abstratos, 
avaliação de enunciados de acordo com critérios internos ou 
externos. Este fato talvez seja conseqúência da maior preocupação 
do professor com a aprendizagem motora em detrimento do 
treinamento de processos racionais abstratos, na aula de 
Educação Física.

lado você vai, se ela foi para cá?" (aula 29);
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assegurar a correta coipreensío da mensagem. Ass i m,

•Lembra daquela regra que n8o pode dar duas saldasexemplo: com a
bola?" (aula 37), dar duas saldas íosse substituído por

bater a bola duas vezes, a mensagem se tornaria ambígua. Ao
optar por bater a bola , professor pode estar-se referindoo

ciclo do movimento.a um

impulsionada pelas mãos e quicar no solo uma única vez. Mas

uma série que compreende

s ign i f içado único. Trata-se, neste exemplo, de um caso de termo

técnico popular. usado largamente por atletas e treinadores da

As Regras Oficiais da Confederação Brasileira demodal idade •

Basquetebol dão preferência a dar um segundo drible. (Bras i1

Esta expressão representaria, neste

caso,

duas saldas (vocábulo técnico popular) e. bater a bola duas

vezes (vocábulo coloquial).

Não obstante, aplica-se a esta situação de comunicação

uso do vocabulário técnico na situação de aprendizagem

é preciso que o

momento da aula se caracterize antes por seriedade e concentração

emotividade. 0 vocabulário técnico

propriamente dito, pelas suas caracteristicas de neutralidade

contribuir para a criação de talemotiva,

clima de aula que o vocabulário técnico popular, cujos elementos

poderia estar-se referindo também a

o mesmo que já dissemos quando da discussão da problemática do

vários ciclos deste mesmo movimento. Dar duas saldas no

do que por descontração e

é mais propenso a

o vocábulo técnico pròpriamente dito correspondente a dar

ou seja, ao fato de a bola ser

entanto, expressa claramente a segunda interpretação como

motora. Para que os alunos estejam em condições ideais para

se, no

/MEC/SEED/CNB 1982, p.29).

assimilar uma informação de cunho teórico,
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p.136).1978,Urbano,

frases do nosso corpus, registradas nesta

situaçSo de comunicação com aquelas observadas nas duas outras,

incidência de linguagem coloquial ênota-se que a menor (24,05%).

Em frases como:

"Uma coisa

os múscu1 os. Sô que agora ninguém percebeu." (aula 32);

"S6 é fundo-bola quando é cesta." (aula 38);
"Quando a bola cai do lado de cà, vocês rodam! Se estiverem

è cl aro."vantage m, (aula 16);

"Quanto mais passes vocês fizerem, mais possibilidades de

trabalhar a bola vocês têm" (aula 38);

predominam as marcas do registro formal,

incidência de orações subordinadas que coordenadas, exploração

fizerem ),dos tempos e

de menor amplitude dee preferência pelos vocábulos técnicos,

vantagem, passes ),cesta, rodar,significação (f undo-bola,

embora observemos também elementos do registro informal: por

vocábulo coisa, cuja amplitude de significação éexemplo, o

por demais ampla neste contexto.

frases registradas nesta situação de comunicação,Entre as

observamosraramente

ocorriam com frequência na situação de organização.

tais como maior

com a

Ao compararmos as

interjeições ou frases truncadas, que

modos verbais (ao correr, estiverem,

normalmente tendem a apresentar maior componente conotativo (V.

interessante: ao você correr, você trabalha todos
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Também a frequência de vocabulário técnico é maior nestes

36,96 % das frases ostentam

estes vocábulos, enquanto que encontramos os vocábulos técnicos

os populares, em 4,35 % do total de frases

registradas. Além dos exemplos citados acima, encontramos ai nda,

"Como é que a gente faz quando não temcobrir em:

frente para cobrir?" (aula 26);

"Se fizer aqui ô ... trabalha o

(aula 32 ) ;

fundo-bola é fundo-bola quando é cesta."

campo de ataque e campo de defesa em "Voltou do campo de

perde a posse da bola"ataque para

né,

34) .

âs situações de transmissão deA análise do corpus relativo

culto e coloquial), perfeitamente adequado âs

formais destes momentos da aula emcaracter1sticas mais

populares
4,35 %,entanto, ainda é relativamente alta (8,70 % e

vocábulos técnicos populares e

ninguém na

demonstraram preferência pelo uso de um registro comum (um

o campo da defesa,

meio termo entre

populares em 8,70 % e

situação de organização. A frequência de

momentos da aula que nos outros:

notadamente com a

propriamente ditos, no

grupando em "Grupando,

entre outros,

(aula 38);

comparação com as outras duas situações de comunicação,

conhecimento teórico mostra, portanto, que os professores

encolhendo as pernas." (aula

e m " Sô

caixa torácica em

(aula 19);

braço. Precisa projetar a caixa torácica para frente."
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àquela dos vocábulos técnicos
propriamente ditos (36,96 para caracterizar uma situação

se destaca pela predominância de espirito
teòrico-cientlfico e diferencià-la das outras situações que

uma aula.ocorrem em

de comunicacâo que

respectivamente ) em comparacâo
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COMENTÁRIOS FINAIS
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ensino em Educação Física deixou de ser

desenvolvido com base na demonstração e imitação, acompanhadas,

quando necessário, de breves comandos. Dentro do processo de

lazer ativo, a independência e autosuficiência

na prática da atividade física,

critica do esporte de alto nível.

Para que

de fato
ao acaso,

E precisofavoreçam o resultado do processo.acidental mente ,

exemplo.

Tal aproveitamento das potencialidades da linguagem verbal

âs caracterIsticas e

exigências especificas da aula de Educação Física como situaçSo

distinta de outras situaçães node comunicação particular,

primord ialmente ,Esta diversidade decorre,ambiente educacional.

a sua adequação

através de estimulação e

na esperança de que alguns acertos ocorridos

ou o desenvolvimento de uma visão

capacitação para o

a linguagem verbal venha a constituir um instrumento

Educação Fisica, a linguagem verbal assume importância cada vez

técnicos ou com a

àtil neste processo, não basta que seu uso seja deixado

Educação Fisica são impossíveis de serem alcançados, senão

repressão de comportamentos indesejáveis, por

interação verbal, como, por exemplo, a

somente aquelas relacionadas com a comunicação de conteúdos

ensino-aprendizagem, que caracteriza a visão atual da

requer, em primeiro lugar,

que sejam exploradas todas as possibilidades da linguagem, não

maior. Muitos dos objetivos propostos atualmente para a

Hâ muito, o
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da diversidade de objetivos entre a Educação Física e outras

disciplinas escolares, do ambiente diferente e do fato de o

relacionamento entre alunos e professor apresentar feições

circunstâncias distintas, são necessários meios distintos,

incluindo meios diferenciados de comunicação.

á linguagem verbal usada na aula de

Educação Física diferem fundamental mente daquelas feitas â

linguagem verbal usada em aulas de outras disciplinas.

Mas mesmo dentro do ensino da Educação Física, observam-se
diferenças marcantes entre várias aulas e até entre os diferentes

A diversidade dos objetivos da

uma mesma aula, de váriosa presença, em

faz com que cada momento apresente feições

próprias caracter 1 st icas de uma situação de comunicação. 0

relacionados com a Educação Física, ou a criação de condições

desenvolvimento da atividade educativa,

forma do discurso.

ambiente de seriedadeé preciso umNa aprendizagem motora,

atenção por parte dos alunos. 0concentração e a

papel de educador através daseu
demonstração de sua competência técnica (e não através da

A comunicação deve ser clara e precisa,impos ição) .
movimento no qual se pretendetempo curta

As sensaçõesinterferir, normalmente decorre com rapidez.

mas ao mesmo

que favoreça a

Educação Física e

a transmissão de conhecimentos teóricos

tema e adetermina o

professor deve firmar-se no

favoràve i s ao

jà que o

movimentos novos,

Assim, as

objetivos de ensino,

e concisa,

exigências feitas

objetivo de ensino, como, por exemplo, a aprendizagem de

momentos de uma mesma aula.

peculiares. Ora, para alcançar objetivos distintos em
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serem descritas por serem experiências

requerem o uso de recursos

estilísticos da língua (figurativos e rítmicos) para que se

tornem comun içáveis.

aprend i zage m dese j ada.

seja,

criar condicSes favoráveis ao desenrolar das atividades, o

è preciso

caracter 1 st ico da Educação Física quando comparada com outras

atividade física.

á Educação Física a imagem de passatempo agradável,

sensivelmente diferente do trabalho árduo que representam outras

impor-se pela

pela sua competência cientifica e superiori-professor destaca-se

nestes momentos, será de

o assunto do diálogo

individuais e não sociais.

criar um ambiente agradável e descontraído, esperado como

imprescindível na formação do hábito de praticar
E neste momento que o professor se revela como

extrema atenção e

acentuar a especificidade dessa situação, diferenciando-a das

concentração, mas sem a movimentação acelerada

sua superioridade hierárquica, para corrigir, nos alunos.

estiver relacionado com aspectos teóricos da Educação Física, o

ambiente não requer tanta concentração. Ao contrário,

dade de conhecimento. O ambiente,

desenvolverem um nível adequado de motivação para que ocorra a

outras que ocorrem na aula.

comportamentos e atitudes indesejáveis. E a linguagem deverá

E preciso, também, levar os alunos a

d i sc i pli nas, e

cinestêsicas, difíceis de

mais próximo do aluno, sendo mais amigo que mestre, para conferir

disciplinas escolares. Poderá também, no entanto,

Quando, no entanto, se tratar de organizar a aula, ou

Em outros momentos da aula, nos quais
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das situações caracterizadas pela aprendizagem motora. E nesses

à Educação Físicamomentos que imagem de ciência.

importância vital nos campos educativo,de fator de higiénico e

social, distanciando-a da imagem de simples ocupação recreativa

E igualmente a linguagem contribuigratu i ta . para alcancar esses

objet i vos .

A linguagem verbal.

impos ição. oferece numerosos mecanismos de variação.

em certos

concentração e atenção,

necessário para a compreensão de conteúdos técnicos e teóricos e

a assimilação de processos racionais complexos. Em outros, a

linguagem coloquial confere um ar de descontração e alegria á

não ocorram equívocos na comunicação de conteúdos técnicos. mas

também para reforçar o caráter cientifico da disciplina e a
é apenas amigo e colega dos alunos.imagem do professor, que não

àrea do saber.mas também mestre

aula de Educação Física? A linguagem comumente tida como correta,
linguagem de maior prestigio na

à classe social deé associada

maior grau de

Apesar de essa associação ser desejável parapoder económico.

a 1inguagem ma i simagem profissional do professor,

âs exigências dasadapta de forma idealformal

diversas situaçUes de comunicação presentes em uma aula de

é conferida a

nada mais representa do que a

valorizar a

0 uso de uma

instrução e cultura, e também, no Brasil, de maior

linguagem mais formal, por exemplo, permite criar,

nem sempre se

é imprescindível para que

Pode-se, então, defender o uso de uma linguagem correta na

atividade. O vocabulário técnico

como forma de comunicação, expressão e

momentos da aula, um clima de seriedade,

sociedade, ou seja, aquela que
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procurar refrear o

temperamento exaltado dos alunos durante uma disputa de jogo,

usando formas do registro culto, certamente sua imagem junto

seu prestigio junto aos alunos. Se optar, nos

pelo uso de apelidos no lugar dos nomes dos alunos,chamamentos,

intenção de tornar a interação mais amigável, o clima da aulana

poderá ser seriamente comprometido em função da intromissão do

fechado dos alunos.professor no grupo

Uma vez que a diversidadeuma das situações de comunicação.

ê muito grande,não pudemos senão analisardessas situações

aulas para reunir as caracteristicas dessasuma amostra de

determinam as exigências feitassituações (que

assim estruturando oagrupando-as em categorias eda 1 inguagem),

â linguagem verbal usada pelouniverso da aula no tocante

das caracter1 sticas deprofessor. A compreensão desta estrutura e

conhecimento dos mecanismos de

adaptação a estas caracterlsticas, permite

tornando maiscomunicativos e expressivos de que dispõe a língua,

mais agradável sua aula,

ao professor aproveitar eficientemente todos os recursos

em sua

ao uso eficiente

ensino e

eficaz e

variação da língua na

de um movimento a ser aprendido, ele optar por termos populares

prejudicada e

aos alunos será ridicularizada.

cada uma das situações, e o

Se, por outro lado, na descrição

valorizando a si mesmo e á sua

Trata-se, portanto, não de usar sempre um registro formal,

indevidamente denominado de linguagem correta na aula de

Educação Física. Se um professor, por exemplo,

ao invés de vocábulos técnicos, a compreensão da mensagem será

área, mas de um leigo, comprometendo sua credibilidade no
a imagem do professor não será a de um especialista

Educação Física, mas de encontrar o registro mais adequado a cada
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conseqúentemente, melhorando a imagem da

Educação Física dentro do contexto escolar.

profissSo e.
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Koerpererz i ehung,
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CONSTITUIÇÃO DO CORPUS: MÉTODO DE OBSERVAÇÃOANEXO I :
DAS AULAS E SISTEMÁTICA DE REGISTRO DAS MANIFESTAÇÕES

DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DURANTE SUASVERBAIS
AULAS
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0 corpus de nosso trabalho é constituído dos registros

seletivos da ação verbal de 17 professores em 66 aulas de

Educação Física, acompanhadas no período de setembro de 1982 a

1985.novembro de

sôcio-cul tural dos quais provém seus alunos. Assim, selecionamos

cinco escolas da rede pública estadual, das quais duas situadas

à classe

para alunos provenientes dos mais variados ambientes

sócio-cultura is.( 12)

observaçBes âs aulas ministradas para os

alunos da quinta â oitava série do Primeiro Grau, tanto nos
escolas particulares. Acompanhamos

nível de pré-escola (duas aulas)
titulo de complementação. Pelo mesmo

uma motivo, acompanhamos algumas aulas da disciplina de Ciências

< 12) Esta classificarão dos alunos 
toma por base L  .
i nd i cadore s 
professor.

e ensino

i em classes sôcio-culturais 
fatores económicos, evidenciados sobretudo por 

como o uniforme usado, e o depoimento do respectivo

colégios públicos como nas

vista a mais ampla abrangência possível em relação ao ambiente

Limitamos nossas

algumas aulas a

em bairros habitados por famílias pertencentes à classe média a

alta. Esta abrangência nos permitiu obter exemplos de aulas dadas

superior (uma aula), a

As escolas a serem contactadas foram selecionadas tendo em

escolas, ambas frequentadas por alunos pertencentes

de classe média. Da rede particular, foram selecionadas duas

em uma das escolas públicas. 

média-alta, uma localizada frente a uma favela e duas em bairros
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Uma vez definidas as escolas, estabelecemos um primeiro

contato pessoal com a respectiva direção.

apoio da direção do estabelecimento

direção, a necessidade de não informar o professor cujas aulas

A este,

dos alunos em reação a determinados comportamentos do professor.

uma linguagem mais cuidada, mais próxima da

linguagem culta. situações nas quais sabem que sua fala estánas

Por esta razão,sendo observada. decidimos por abandonar a
de gravar em fita magnética a fala dos

professor sobre

todas aquelas manifestaçõesforam anotadas, durante as aulas,

nosso entender, poderiam ser de interesse para

ainda, alguns dados relativosForam registradas,nosso trabalho.

ensino, ao professor,ao estabelecimento de

â aula em si.

dados externos ao ato denecessários comentários referentes a

áfacilitar sua posterior classificação quantofala a fim de

situação de comunicação

aos alunos, ao

iriam ser observadas, sobre o real objeto de estudo.

ambiente físico e

tendem a utilizar

encaminhando, em

informou-se apenas que estávamos realizando um estágio de

Ao invés de gravar as manifestações verbais do professor,

o propósito real da pesquisa, fato que, pelo

As vezes, tornaram-se

professores. O uso de microfones e gravadores durante a aula.

embora tecnicamente possível, tornaria imprescindível informar o

observação nas aulas, sendo de interesse especial o comportamento

exposto, nos parece por em risco a conf iab i 1 idade do estudo.

verbais que, ao

Esta manobra se fez necessária, pois normalmente os falantes

seguida, oficio solicitando o

para a pesquisa. Ressaltou-se, na entrevista inicial com a

intenção inicial

em que ocorreram.
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Póster ionente
para fichas

e arquivamento. Devido ao método de

registro. relativo a cada aula

apresenta grande variação.

Apresentamos, no Anexo III, os protocolos das aulas das qua i s

foram extraídos os exemplos utilizados no texto.

, as anotações foram transcritas 

para fins de análise

o número de manifestações
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ANALISE CLASSIFICATQRIA E ESTATÍSTICA DOS DADOSANEXO II;

RECOLHIDOS
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TI,1. CrltLrips_de classificação das manifestações yerba j s

Paralelamente ao levantamento do corpus, as frases

registradas foram analisadas e classificadas de acordo

seguintes critérios:

Assunto ou tema da frase1.

Quanto a este critério. class i f içamos as frases em três

a) Aprendizagem motora: nesta categoria, classificamos todas

as frases pronunciadas com a intenção de promover processos de

aprendizagem de padrães motores novos pelos alunos.

ou parcial do movimento a ser

aprendido (V.cap. 4.3.1).

intenção de estabelecer as condições externaspronunciadas com a

transcorrer da ação educativa.

frases que visam ordenar a distribuição

distribuição de material, ou outras que

tem por fim regular a motivação dos alunos.

c) Transmissão de conhecimento teórico: nesta categoria,

frases pronunciadas com a intenção de

bem comotransmitir aos alunos fatos, relacães entre fatos etc.,

de raciocínio, semprede iniciar ou promover processos

4.3.3)

não tenham ligação direta com a

com os

classificamos todas as

Inclui, por

dos alunos no espaço ou a

relacionados com a atividade física e com os esportes, mas que

exemplo, a descricão total

e internas necessárias para o

b) Organização: nesta categoria, classificamos todas as frases

categorias, a saber:

execução de movimentos. (V. cap.

Compreende, por exemplo,

(V. cap. 4.3.2)
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2. Função predominante

Quanto a este critério, as frases colhidas fora» classificadas

â sua função linguística predominante:

a) Função

êpredom i nante informar objetivamente sobre fatos.

b) Função conat i va: todas as frases cuja função predominante

è influenciar o

ouv inte .

é

estabelecer ou manter aberto o canal comunicativo entre falante

e ouvinte.

d) Função

predom inante è

defini ção de vocábulos técnicos.

e) Função

emocional , uma atitude,

3. Registro predominante

frases de acordo com o registro que as

mesmo que talvezforam classificadas como coloquiais,coloquial,
não caracteristicos do, apresentassem também outros elementos,

Como não houve, entre as frases do corposregistro coloquial.

caracteristicamente formais,(salvo

nenhuma marca do registro

coloqu ial ,
todas aquelas que não apresentassem

foram reunidas na categoria de frases do registro

em relação

uma opinião do falante.

Classificamos as

esclarecer a língua em si, como, por exemplo, a

me tal i ngú 1 st ica : todas as frases cuja função

ouvinte, ou seja, provocar alguma reação no

caracteriza. Aquelas em que predominam marcas do registro

poucas exceçBes), frases

emotiva: todas as frases que expressam um estado

c) Função fâtica: todas as frases cuja função predominante

referencial: todas as frases cuja função
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comum,

Apenas no caso das frases de função emotiva, detectamos algumas
frases de caracteristicas formais (por exemplo, para reforçar uma

2.3.6). Por esta razão, optamos porreprimenda; V. cap.
distinguir as três categorias (formal, comum e coloquial) apenas

frases de função emotiva, enquanto que na análise das frasesnas

de outras funções, diferenciamos apenas frases coloquiais e
comuns .

4. Presença de vocabulário técnico, técnico popular e popular

Por último.
acordo com a eventual presença de vocábulos técnicos propriamente

ditos,

pr incipalmente greco-lat inas,"forjados com bases eruditas,

um grande número de empréstimos de línguas estrangeiras, uma

â etimologia e ao sentido denotativo emaior fidelidade

universal idade,maior objetividade,

(Urbano 1978, p.59).precisão e estabilidade"

foram reunidas as frases contendo vocábulosEm outra categoria.

de "uso conotativo e polissêmico,

(id.ibid.). No caso de

foi dada preferência a vocábulos comuns
frases foram reunidas em uma categoria

á parte (vocábulos populares).

frases nas quais caberiam, em função do contexto, vocábulos

as frases foram analisadas e classificadas de

ou até coloquiais, estas

técnicos populares, ou seja,

ou seja, aqueles vocábulos de cunho mais erudito,

intermediário entre o registro formal e o coloquial.

monossêmico, uma

express i v i dade , regu1ar instab i 1 idade "

técnicos, mas nas quais
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Nas páginas seguintes,

frases encontradas em nosso corpus» classificadasnòmero de

quanto aos registros cujas marcas ostentam, e quanto âs suas

respect i vas funçftes, em cada uma das situações de

comun icação, encontradas na aula de Educação Física. Nestas

ainda, os valores percentuaistabelas encontram-se,

correspondente s â participação de cada uma das categorias, nas

respectivas somas totais.

nômeros nas colunas marcadas comLEGENDA: os

indicam o nòmero de frases do registroCOLOQ.

coloquial sem presença de vocábulos técnicos ou
usados no lugar de técnicos.populares.

indicam o nòmero de frases do registroCOMUM

intermediário entre o formal e o coloquial,comum,
presença de vocábulos técnicos ou populares,sem

usados no lugar de técnicos.

indicam o nòmero de frases do registroFORMAL

formal

indicam o nòmero de frases do registro' COL.VT

coloquial que contêm vocábulos técnicos

propriamente ditos.

indicam o nòmero de frases do registroCOM.VT

propriamente ditos.

apresentamos as tabelas que mostram o

Ilt2t An&lise estatística dos dados obtidos

comum com presença de vocábulos técnicos
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indicam o número de frases do registroCOL. VTP

coloquial com de vocábulos técnicospresença

populares.

indicamCOM. VTP de frases do registroo número

comum

indicam o número de frases do registroCOL. VP

coloquial com presença de vocábulos populares»
quando estes poderiam ser substituídos por
vocàbulos técnicos.

indicam o número de frases do registroCOM. VP

comum com presença de vocábulos populares» quando

estes poderiam ser substituídos por vocábulos

técnicos.

indicam o número total de frases do registroTOT. COL

respectiva função linguística e

situação de comunicação.

indicam o número total de frases do registroTOT. COM

respectiva função lingfllstica e

situação de comunicação.

indicam o número total de frases observadas com asTOTAL

respect i vas funçães

de comunicação.

indicam o valor percentual representado pelas* TOTAL

frases com a respectiva função linguística naquela

situação, do total de ocorrências observadas.

em cada uma das situações

coloquial, na

com presença de vocábulos técnicos populares.

comum, na
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Em relação

respectiva situação de comunicação,

classificadas em cada um dos registros.

*COLOQ. /COMUM apresentam a participação percentual das frases

pertencentes aos registros coloquial e comum,

do total de frases sem vocábulos técnicos ou

populares que substituem técnicos, do total de

frases com vocábulos técnicos, com vocábulos

técnicos populares e com vocábulos populares que

substituem técnicos.

í DO TOTAL apresentam a participação percentual relativa a

cada uma das categorias acima, do total de frases

situaçBes de comunicação.

com

â soma

de todas as frases observadas, classificadas em

vocabulário técnico ou popular.

função conativa identificadas no corpus,

classificadas em cada uma das categorias de

vocabulário técnico ou popular.registro e

somas de todas as frases de

função referencial identificadas no corpus,

A linha marcada, respect i vamente ,

cada uma das categorias de registro e

FUNÇÃO REFERENCIAL, apresenta as

âs linhas, aquelas marcadas com

com a respectiva função, observadas em cada uma das

TOTAL DE OCORRÊNCIAS, apresenta os números relativos

FUNÇfíO CONATIVA, apresenta as somas de todas as frases de

FUNCAO CONATIVA apresentam o número de frases registradas na
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classificadas em cada uma das categorias de

registro e vocabulário técnico ou popular.

FUNÇÃO EMOTIVA, apresenta as somas de todas as frases de

classificadas em cada uma das categorias de
registro e vocabulário técnico ou popular.

FUNÇÃO FÂTICA, apresenta as somas de todas as frases de
função fâtica identificadas no corpus,

classificadas em cada uma das categorias de
registro e vocabulário técnico ou popular.

FUNÇÃO METALINGÚISTICA, apresenta as somas de todas as frases

de função metal ingú Ist ica identificadas no

vocabulário técnico ou

popular.

categorias de registro e

função emotiva identificadas no corpus,

corpus, classificadas em cada uma das
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REGISTRO DAS MANIFESTAÇÕES VERBAIS DEANEXO III:

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DURANTE SUAS AULAS

(. CORPOS")
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aula 1

Ceptro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo

Cidade Universitária
Prof. Thales Bon

Un i vers i tàr i os iniciantesAlunos: na modalidade
11.00 horasDia 16/09/82,

Tên i sTema da aula:

Local: Quadra aberta. poucas interferências.

1. 0 tá com a camisa do Maluf al pô!que ■
2. Polichinelo
3. Deu
4. Alternado
5. Abdominal
6. Afastar
7. Posição

que dá mais

pegar o baldinho
9. Sentiu que tá pregado, pâra
10. Mais um baldinho sõ

Se não tiver saindo, voltamos (ao exercício anterior)11.
12. 0 cara
13. Dá uaa contada a!

(as frases 
executados
8. Ach* que dá mais (estimativa do número de duplas de alunos que 
deverá ocupar cada quadra)

n.os 2 a 7 se referem aos movimentos a serem 
e ao modo de executá-los)

8. Vam’

de expectativa, preparar o braço
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aula 2

pscola Sulco-Brasileira de São Paulo

R. Visconde de Porto Seguro, 291

Prof. Jorge Weber

horas9.00Dia 29/11/82,

série masculino. classe sôcio-cultural alta4. aAlunos:

Tema da aula: recreacSo, jogo pré-desportivo para beisebol

nenhuma interferência externa

1. 0 ô ô

2. Manda bala!

4. Joga!

5. Senta todo mundo ai.

6. Perai!

nesta meia-quadra.vão brincar de pegador de bola,7. Vocês

8. Três colunas aqui.

Local: Quadra aberta,

3. Tão sabendo ond’ é que tão os aros.
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aula 3
Escola Suíço-Brasileira de S5o Paujo

Prof. Jorge Weber

10.20 horasDia 29/11Z82,

â 2.a série do

Tema da aula: Ginástica de aparelhos

ao lado da quadra, nenhuma

Essa empunhadura?Aluno:

Essa.1.

2.

3. Est i car !

Local: Parque de aparelhos fixos 
interferência externa.

Estende o corpo.

R. Visconde de Porto Seguro, 291
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aula 4
Colégio Visconde de Porto Seguro

s /n

Profa. Jane Ritsuko Goto Sekawa

Jardim de Infância II, turma mista, classe sócio-cultural

Dia 08/09/83, 9.10 horas

Tema da aula: recreacâo.

i nterno, coberto, pouca interferência das classes

1. 0 grupo que estâ formado ...

2. Vira de costas
3. Senta de pernas cruzadas
4. Formem um circulo

Alunos : 
alta

Loca 1: Pât i o 
v iz inhas

R. Clementine Brenne,
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aula 5

Clementine Brenne,R. s /n
Profa. Maria Aparecida de Simone Zaffarani

2.a série do 2.0 grau feminino, classe sôcio-cu 1tural

Dia 08/09/83, 10.10 horas

Tema da aula: Salto em altura

Local: Quadra externa, barulho do salão de ginástica ao lado

1. Bate

Alunos : 
al ta

Colégio Visconde de Porto Seguro

o pé de impulso, chuta a perna e joga o corpo
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aula 6

R. Clementine Brenne, s /n

Prof. Antonio Zuchetto

série masculino, classe sôcio-cultural alta2 . aAlunos:

10.30 horasDia 08/09/83,

Ginástica ArtísticaTema da aula:

1. Corpo estendido

2. Cai em pé, estende a perna.

é

4. Sem dobrar o braço!

5. . giro de frentefazer o

6. Dà ma is impulso com a perna

7. Dà um pulinho para subir

nSo

Local: SalSo de ginástica, dividido com mais três outras turmas; 
alto nível de ruído.

8. Eeeeh - não é nada (em tom de brincadeira, para um aluno que 
não conseguiu realizar o exercício)

3. Não e pra 
braço, não pode

Çolêgio Visconde de Porto Seguro

jogar a perna pra frente, tem que puxar o 
ficar estendido
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aula 7

Colégio Visconde de Porto Seguro

Brenne,Cie ment i ne s /nR.

Profa. Neuza da Silva

série feminino, classe sôcio-cultural alta8 . aAlunos:

7.30 horasDia 09/09/83,
Tema da aula: Vo1i bo1

Quadra coberta, dividida com outras turmas; alto nivel de

1. Dorsal

2. Forca de braço

Mais distante da coleguinha3.

tava a mão (corrigindo a posição da mão no saque)Ond' ê que4.

lado errou, vocês tem um ponto.Ela deu5. esse

Vira, professora?)(AI una:

6. E, é rodízio.agora

Local : 
ruído.

2 se referem a determinados exercícios, jà 
a serem executados)

(As frases n.os 1 e 
conhecidos pelas alunas,

o saque,
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aula 8

Çolêgio Visconde de Porto Seguro

R.

Profa. Jane Ritsuko Goto Sekawa

Jardim de Infância II» classe sôcio—cultural altaAlunos :

8.20 horasDia 09/09/83,

Tema da aula: recreação

Pátio coberto, pouca interferência das classes vizinhasLocal:

1. Fecha o circulo.

2. Um passinho para o centro.

fica quietinho.3. Cruza a perna e

Cruza a perna! Para que ficar ajoelhado?4. Senta!

vai ganhar um ponto,

6. 0 objetivo do joguinho ê passar a bola bem rápido.

7. ê pra afastar.

não foi muito bem sucedida, 
sucesso.

8.
segunda vez

A primeira vez 
temos mais

vamos ver se na

5. Se a bola do grupo um conseguir alcancar a bola do grupo 2, 
o grupo 1 vai ganhar um ponto, como se tivesse feito um gol.

Clementine Brenne, s/n

Junta mais! Não
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aula 9

polêgio Visconde de Porto Seguro

Profa. Jane Ritsuko Goto Sekawa

Local: Pátio coberto, pouca interferência das classes vizinhas

Cada criança na sua marquinha.1.

3. Saltitando ... Polichinelo .... Aquecendo o bracinho.

4.

5. Solta o corpinho. costas retas.

7. Vocês vão

fazer um burrinho bem bravo, sacudindo

costas bem retas. Abrindo e fechando

Mãozinhas no chão. Relaxa os músculos.
12.

6. Mãozinhas 
as perninhas.

Com pernas flexionadas... não sai a gangorrinha. Tem que 
ficar bem retinhas!

lado 
descansa.

15. Olha o Alexandre 
0 Pêzinho.

8. Quero ver quem consegue 
as perninhas no ar.

14. Quero que vocês sobem no espaldar, 
pernas. Passa uma perninha, passa a c_ 
outra perninha.

unir as perninhas.

9. Perna esquerda flexionada e nos vamos trocar de perninha.

13. Entrelaça os dedos, olha a palma da mão para cima ~ força 
inclinando para o lado - puxa - alonga para o lado direito 
relaxa. E volta

10. Mãos na cintura, 
pern inhas.

Levantar bem o joelhinho, sem fazer barulho.

Alunos: Jardim de Infância II, classe sôcio—cultural alta

Tema da aula: Ginástica formativa, trepar no espaldar

tâ subindo primeiro a mãozinha e depois

no chão, sem dobrar as perninhas. Sem flexionar

R. Clementine Brenne, s/n

2. Quem estâ com casaquinho, tira. Tira correntinha, anelzinho, 
pulse irinha.

11. Todos ajoe1hadinhos.

Dia 13/09/83, 8.20 horas

, coordenando braços e 
cabecinha e depois passa a
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aula 10

Ir9_ Grau Ludovipa Credjdio Peixoto*

Rua Tabapuã, 180, Itaim-Bibi

Profa. Gisela N. Pagnano Aguirre
6.a séries feminino, classe médiaAI unos:
9.10 horasDia 25/04/84,
G inâst ica,Tema da aula: educativos de Volibol

Local :

1. Como estão? Passaram bem a Páscoa?

Vam’2.

3. Pâra esta bola por favor!

5. 0 menininha vam’

.. dois ... três ... quatro ...um

9. E isto aqui ô: mãos nos joelhos!

toque? Tou cansada de falar. Não tà certo!11. Tâ certo esse

á

vai

passa pela frente. Se não, atrapalha a outra.15. Não

8. Afastamento lateral, 
quando levanta,

7. Saltitando 
fecha boca!

Escola Estadual de Prime

13. Vocês não entenderam uma única coisa. Vocês estão cortando 
frente.

10. Olha, 
na aula,

12. Abre bem o circulo. Vam’ fazer um entra-sai agora. 
Você vai devolver a bola para quem tâ no meio.

4. Estou cansada de avisar: mesmo com chuva vocês tem que vir 
na escola, a gente fica lá no galpão, discute regras, discute 
voleibol.

flexão do tronco. Quando abaixa, expira, 
i nsp i ra.

16. Agora vamos vazer a

entrar em forma então por favor.

14. Vai,

Quadra externa, nivel médio de ruído

mesma coisa com toque.

deixa te explicar uma coisa, não venha com isto aqui 
é nylon e não serve, (para uma aluna que está com um 

blusão de nylon)

5. a e

6. Passa pro lado de câ, lá tâ muito molhado.
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Cf não pode jogar voleibol18.
19.

Cansa ficar nessa parede20.

um pirulito

assim. (Demonstração)
Pra que que eu dou flexão? Pra amolecer as pernas.

uma aluna que demorou a17. Boa tarde, nê, Patrícia? (Para 
assumir o seu lugar no circulo)

(passar a bola por

aqui a aula inteira, nê?

21. Pra quem conseguir passar, 
cima da rede)
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aula 11
Estadual de m "Ludoy j C di

Rua TabapuS, 180, Itaim-Bibi

Profa. Gisela N. Pagnano Aguirre

5.a série feminino.Alunos: classe média

Dia 25/04/84, 10.50 horas

Voli boiTema da aula:

Local: Quadra externa, nível médio de ruído (trâns ito)

Afastamento lateral!1.

2.

3. em

gsco l a

A mão é uma conchinha, um coração de cabeça para baixo, 
cima da cabeça.

4. Não vai assim com a mão dura, não vai. A mão tem que 
estar molinha, sò a ponta dos dedos tocam a bola.

Quem tiver muito ruim, tem que ir no paredão.
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aula 12

jjL2_Grau*Ludovina Credidio Peixoto*

Itaim-BibiRua Tabapuã, 180,

Profa. Gisela N. Pagnano Aguirre

5.a série C feminino, classe médiaAlunos:

8.55 horasDia 26/04/84,

Tema da aula: Volibol

Local: Quadra externa, nivel médio de ruído (trânsito)

meia hora você estâ assim, pendurada na rede. Que 
E canseira de braço?

1. Olha ai ! Hâ 
é isso?

pscola Estadual de Prime
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aula 13
du m

Rua Tabapuã,

Profa. Gisela N. Pagnano Aguirre

6.a série B/C feminino, classe médiAlunos: ia

Dia 26/04/84, 10.30 horas

Local: Quadra externa, nível médio de ruído (trânsito)

1. não ê dispensada não. he in.

Nós2. sô teremos aula aqui em cima na sexta-feira.

3. Vamos fazer essa flexão. Vamos aproximar

4. Flexiona a perna esquerda. E essa de cá que você vai dobrar.

5. Dedos semiflexionados, mexendo a parte superior.

6. Eu não mandei pegar em bola, hein!

a testa do joelho.

Olha, gente, quando chove

Tema da aula: Ginástica, Volibol

180, Itaim-Bibi
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aula 14

fisc.ola Estadual de Primeiro Grau‘Ludoy ina Credidjo Peixoto"

180, I ta i m-B ib iRua TabapuS,

Profa. Gisela N. Pagnano Aguirre

8.a série feminino, classe média7.a eAlunos:

11.30 horasDia 26/04/84,

VolibolTema da aula:

E1. Esse exercício vocês deviam fazer em casa todo dia. 
excelente para perder a barriga.
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aula 15

^sco 1 a... E s tdduâ 1 <3c Primeiro Grau Ludovina Credidip Peixoto*

Itaim-BibiRua Tabapuã, 180,

Profa. Gisela N. Pagnano Aguirre

8.a série B feminino, classe médiaAlunos:

8.15 horasDia 27/04/84,

Tema da aula: Voli boi

e de

2. Mas olha como você tá fazendo. Estica esse braço!
he i m!Vamos ver agora,3.

ver qual das quatro vai chegar

outra dupla outra bola.5. Uma dupla uma bola,

Manchete, não!controla essa bola no toque.

Local: Quadra externa, nível médio de ruido de trânsito 
outras classes em recreio

4. Você lá atrás, você vai 
primeiro lá no mastro.

6. Vê se

1. Peguei quatro alunas hoje que tem uma vontade, gostam de 
ginástica, esporte, tudo!
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aula 16

Escolfr Estadual de Primeiro Grfru*Ludoyjna Credidjo Peixoto'

Rua Tabapuã, 180, Itaim-Bibi

6.a série feminino, classe médiaAlunos:

9.15 horasDia 02/05/84,

Tema da aula: Voli boi

Local: Quadra externa, nível médio de rufdo

1. Gente,

3. Jâ tá aprendendo a manchete.

4. Cuidado pra nSo escorregar.

bola dois

6. Se não der,

7. Posição para esperar a bola: agachado!

é aqu i

9. Vam* entrar na bola, gente.

10. Agacha pra pegar!

11. Bate a bola lá no sol pra bola secar.
braço que você acerta.  braço12.

Fabiana. Você não conseguia nem pôr a mão13.

é sô um rodízio. Depois você entra

você tá dando a manchete na mão! Não 
braço!

8. 0 
na mão.

men i na, 
é no

5. Bola um - bola dois - bola três. Vam’ procurar fazer joguinho 
de três. Eu quero joguinho de três.

Tá melhorando, 
na bola!

15. Você saiu, 
no rodízio.

Tem hora que você não dobra o 
bem es t icado!

tira na primeira manchete.

14. Vai você agora. Vocês três lá, vem aqui depois que eu quero 
ver.

Isso! Já tá melhorando.

meu bem, mas

2. E maravilhoso que acontece aqui. Escola igual a essa tá 
pra nascer, (expressa desapontamento sobre o comportamento de 
uma aluna)

vam’ entrar em forma, por favor!

Profa. Gisela N. Pagnano Aguirre
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16. E sò você colocar mais impulso. Força na mão. Isso!

17. A «enina que estâ na bola dois vira pra trâs.

jogo por baixo da rede!Bola fora de18.

a vantagem.

vai na rede, basta pôr o dedo.

21. Gente, 
bola!

Quando a bola chega assia, 
nem bater a mão!

20.
não precisa

19. Quando a bola cai do lado de câ, vocês rodam! Se estiverem 
com a vantagem, ê claro.

essa bola não vai engolir ninguém, vam* correr pra
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aula 17
iro Grau*Ludovina Credidio Peixoto*

Rua Tabapuã, 180, Itaim-Bibi

Profa. Gisela N. Pagnano Aguirre

série feminino, classe média5.aAI unos:

10.15 horas02/05/84,Dia

Tema da aula: Vo1i bo1

Local:

1.

va i é

3. Cotovelo esquerdo no joelho direito. Segmentos trocados.

conseguir pelo menos dez, pra tirar aquela dureza do

5. Não ê pra afundar, garota! Cê tâ afundando!

Até aquela linha preta lâ.6. Olhai !

7. Agora não âgua.ê hora de beber

jeito de correr! Com* è que eu ensinei? Ponta de pé,

9. Vamos fazer um pouco de flexão.

levanta o bumbum!Dobra o braço um pouquinho. Não10.

Não tã fazendo flexão de perna!12. Tà jogando de pé!
do is a dois.

2. Você 
tên i s.

essa perna.
Não segura a bola quem

Entra embaixo da bola. Não com a palma 
tâ no meio!

pscola Estadual de Prime

4. Vam’ 
corpo!

8. Olha o 
dedos semiflexionados.

11. Flexione 
da mão.

Vamos correr um pouquinho, gente?

Quadra externa, nível baixo de ruído

arrumar um tênis, menina, porque isso ai não

13. Na rede,
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aula 18

Estadual de Primeiro Grau ‘Ludov j na Credjdio Pe ixotp*

Rua Tabapuã, 180, Itaim-Bibi

Prof. Jair Redigulo

6.a série masculino, classe médiaAlunos:

9.30 horasDia 09/05/84,

Tema da aula: Basquetebol

nível baixo de ruído

Perdeu a bola,1. a equipe voltar.

2.
3.

4. Parou! Pâra um pouco ai.
5.
6. Volta,
7. lâ! Vai um receber!

è fora.8.

9.

os

Fique com a mão levantada para receber a bola.11.

12. Ai jâ ficou três segundos no garrafão.

Você là em baixovão armar agora são os dois menores.

você não vai entrar là.14. Você é armador,

áreavocê não invade nem aê aqui,área de atuação

!vão pra frente16. Vê quem tâ armando o jogo! Os outros,

não recebeu? Voltou para o17. Você recebeu 
campo de defesa.

15. Tua 
dele nem a dele .

10. Cadê os três lâ de baixo? Eu não mandei voltar logo quando 
perde a bola?

13.
da cesta,

no campo de ataque, 
ê falta.

volta, espera

Quem tâ atacando, entra aqui, ala direita, ala esquerda, arma 
o jogo!

todo mundo debaixo do garrafão. Se não, não sai jogo.

Local: Quadra externa.

Parou. Não pode voltar a bola do campo de ataque para o 
campo da defesa.

A equipe sem camisa .

Pisou fora, batendo bola.

Olha aqui. Você aqui .

Falta! Lateral,

Os que
você na ala direita.
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aula 19

Escola Estadual de Primeirg Grau*Ludovina Credldjo Peixoto-

Rua Tabapuã, 180, Itaim-Bibi

Prof. Jair Redigulo

série masculino, classe média6. aAlunos:

10.25 horasDia 09/05/84,

Tema da aula: Basquetebol

Quadra externa, nível baixo de ruídoLocal :

2. Jà dei passe picado, bandeja, colocação na quadra, jâ dei.

é oporque

4. Vocês vão para as alas, e vocês vão ficar trocando bola.

vai virar racha.

3. Quando atacar, 
mais alto.

7.Voltou do campo de ataque para o campo da defesa, perde a posse 
da bola.

o Paulo fica na cabeça do garrafão,

5. Se todo mundo sair para frente,

1. Tem que ver fundamentos antes de começar a jogar.

6. Ai segura, segura!
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aula 20

Juscelino Kubitschek, 1282, Itaim-BibiAv.

Profa. Dione Machado

5.a série feminino, classe baixaAlunos:

15.00 horasDia 24/08/84,

VolibolTema da aula:

Local: Quadra aberta. nível médio de ruído

1. Cês tSo de qualquer jeito!

é E pra ficar com

3. Não não.asa ,

ela bate nessa pontinha de dedo, ass i m.4.
ô.

5. Cês não tão dando impulso direito, gente!

6. Procura dar a bola na mão da menina.

Tem que correr.7. Se a bola tem que se locomover.vier longe,

8. do ponteiro do relógio.Nesse sentido,

9. Você tem movimentar mais.

10. Cês tem que entrar na bola!é

11. Por que você não pôs Band-Aid af?é que

Tà muito aberto.12. esses dedo.Fecha mais um pouco

13.

(Ordem unida)

estâ dormindo af.14. Mais rápido! Tem gente que

15. fundamental ai.Olha a posição

Rosana passa a bola para você, 
passa de volta.

com
flexível,

Quando a bola vem, 
Bem aqu i,

o dedo duro assim, 
mac i o.

Escola Estadual dg PrjmeirQ Grau"Professor Ceciliano José
Ennes *"

2. Não é pra ficar 
o dedo mo 1inho,

você recebe, levanta, recebe,

que se
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aula 21

Escola Estadual de Primeiro Grau-professor Ceçiliano José

Ennes*
Av. Juscelino Kubitschek, 1282, Itaim-Bibi

Profa. Dione Machado

6.a série feminino, classe baixaAlunos:

16.00 horasDia 24/08/84,

Tema da aula: Volibol

nivel médio de ruidoLocal: Quadra aberta,

grande intervalo.Coluna por três,1.

Cês tão muito desanimadas!2. Mais vontade ai.
ângulo reto.Cê vai elevar as3.

saltitar polichinelo.vam *4. Saltitamento

e não dar mais soco.Cê tinha que amortecer a bola,5.

pernas, deixar em
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aula 22

iro Çrau"Professor Ceciliano José

Juscelino Kubitschek, 1282, Itaim-BibiAv.

Profa. Dione Machado

5.a série feminino, classe baixaAlunos:

14.00 horasDia 31/08/84,

Tema da aula: Volibol

nível médio de ruído

Segurando a bola assim...1.
2. Não fique dura,

Não fica assim3. que dô i.

Tâ muito contraído! Mais relaxada essa mão!4.
5. Corrida miõda.
6. Você vai ficar nesta risca.
7. Não é pra fazer meia volta. E pra contornar!
8. Tem gente picando o passo!
9. que

é pra ter vergonha do

braços abertos assim.10.
11. Olha a virada do corpo!
12.

13.
E assim ò.14. Vocês tão fazendo isso aqui ô. Tâ errado.

E essa perna que sustenta o peso.15.
16.
17.

ô! Olha a flexão das pernas, 
balanceamento baixo do corpo.

Escola Estadual de Prime 
Ennes *

Eu sei que às vezes ... hoje não tem menino aqui ... vocês 
sentem vergonha do corpo de vocês. Não 
corpo de vocês.

Vocês jâ aprenderam os exercícios: oito, balanceamento 
alto, balanceamento baixo, transferência alta, transferência 
baixa. (Demonstração)

o corpo tem que ficar bem mole.

Deixa mais mole essa perna!

Quicar na frente do corpo.

0 corpo virado para frente,

Balanceamento - isso aqui 
Balanceamento alto do corpo, 
(Demonstração)

Local: Quadra aberta.

Parece que você vai cair.
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ficar no18. Eu vou

Vamos quicar para o lado esquerdo.19.

pegar a bola e quicar aqui deste lado.

21. Cês estSo esquecendo da flexão.

pega a outra.

24. 0 as corcunda ai!

é posição para lordose.25. Isso ai

23. Tem gente fazendo errado ainda a meia volta.

20. Então eu vou

22. Jogue e

meio. Correndo! Mais longe uma da outra!
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aula 23

ir<? GrauTrofessor CeçlHano José

Av. Juscelino Kubitschek,

Profa. Dione Machado

6.a série feminino, classe baixaAlunos:

15.00 horasDia 31/08/84,

G inâst icaTema da aula:

aberta, nível médio de ruidoLocal: Quadra

f icar em forma!

ângulo.

3. Posição de partida - posição inicial

2. Tem menina que estâ flexionando a perna formando um 
Està encolhendo a perna.

pscola Estadual de Prime 
Ennes*.

4. Não mandei bater na roupa nem limpar as mãos! Depois da 
aula vocês vão lavar as maos e tirar a poeira da roupa!

5. Não é pra formar um grupinho! Todas vão fazer o 
exerclc i o.

1282, Itaim-Bibi

1. Gente! Eu mandei
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aula 24

Estadual de Primeiro Grau*Professor Ceçiliano José

Av. Juscelino Kubitschek, 1282, Itaim-Bibi
Profa. Dione Machado

6.a/7.a série feminino, classe baixaAlunos:

15.20 horasDia 01/10/84,

Ginástica com fita, passes no basquetebolTema da aula:

Local : Quadra

Não dâ salto.1. E errado.

joelhos mais flexíveis. Tâ muito duro.2.

Cê tâ pulando. A perna tâ muito dura.3.

4. Você dâ o passe de peito para ela.

Vai segurando mesmo.Vai sem bater.5.

6. Não pula ass i m!

7. Esomente três! Você deu quatro!

Esçola
Ennes *

8. Ces notaram direitinho onde tem que bater (a bola para 
converter a cesta)

Deixa os

aberta, nível médio de ruído
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aula 25

Rua Padre Abreu e Lima, 162 Jardim Aeroporto, SP

Prof. Washington Reis

7.a série masculino, classe média/baixaAlunos:

Dia 31/10/84, 8.45 horas

Campeonato interclasse de futebol de salãoTema da aula:

Quadra externa, alto nível de ruído (outras classes sem

Formula direito sua pergunta!1.

Tem que prestar atenção, juiz!2.

entrou com bola e tudo!3. Você

4. Pega um papel,

Escola Estadual de Primeiro Çrau ‘Professora FlÃvia 
Vizibel 1 i Pirrò"

Não 
nome de

5. Hà alguém que não frequenta a aula de Educação Física? 
Então cabe recurso.

é assim, não. Pega um papel, bonitinho, escreva o 
todo o mundo. Não precisa ser hoje.

6. Ou nôs armamos um esquema de segurança, ou paralisamos tudo 
aqui. (Para um aluno que reclamou da presença de crianças do 
Primeiro Grau na quadra)

Local : 
aula, torcida)
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aula 26

Rua Padre Abreu e Lima, 162 Jardim Aeroporto, SP

Profa. Lygia Martha Salles Pereira Afonso

5.a série feminino (A/B),Alunas: 30 alunas classe média-baixa
14.00 horasDia 18/03/85,

Tema da aula: Fundamentos do basquetebol (drible), Ordem unida
sol, pouca interferênciaLocal: Quadra aberta,

numerar por dois, como é que a gente faz?1. Se eu falar:
- sabe que ê contornar a trave?2. Vai contornar a trave

3. Quem acabar primeiro. vence.

salda!4. Observando

de que bater a bola não ê bater na bola!5. Lembrem-se

que6. Como ê 
cobr i r?

Escola Estadual de Primeiro Çrau "Professora Flàvia 
Viz ibe11 i Pirrfc"

a gente faz quando não tem ninguém na frente para

o local de



195

aula 27

Rua Padre Abreu e Lima, 162 Jardim Aeroporto, SP

Profa. Lygia Martha Salles Pereira Afonso

5.a série feminino (C/D), 30 alunas classe média-baixaAlunas:

Dia 18/03/85, 14.30 horas

Fundamentos do basquetebol (drible). Ordem unidaTema da aula:

Local : Quadra aberta.

1. Qu i qu i ê cobrir? E medir a distância.

Assim que puder, .2. Vamos estabelecer.

3. Sô quando você realmente estiver próxima

4. Permanece naquela distância! (apr.mot.)

5. Não tem (motiv.)fazer isso não!que

6. Entra duas da direita, duas da esquerda, (apr.mot.)

Escola Estadual de Primeiro Grau 'Professora Flâvja 
Viz jbe11 i Pirrô*

9. Não ê por isso que vocês precisam ficar inibidas porque 
tem gente olhando. Se soltem!

8. Vai batendo a bola, pensando que bater bola não ê bater .... 
dar tapa na bola. E empurrar a bola, de preferência da cintura 
para baixo.

sol, pouca interferência

7. Querido, bate bola lâ do outro lado, tà? (para um rapaz que 
està em recreio, brincando com uma bola no canto da quadra)
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aula 28

Rua Padre Abreu e Li«a. 162 Jardim Aeroporto, SP

Martha Salles Pereira AfonsoProfa. Lygia

6 alunas, classe média a

15.30 horasDia 18/03/85,

basque tebolTema da aula:

sol, poucas interferênciasLocal: Quadra aberta.

fizeram hoje ê fruto do que fez no ano

tava morrendo de medo, né?2. Quando cê chegou aqui,

Escola Estadual de Primeiro Çrau 'Professora Flàvia 
Vizibel l i Pirrô"

1. Tudo isso que voces 
passado (para todas).

Alunas: 6.a, 
■édia/ba i xa,

7.a e 8.a série noturno, 
13 a 23 anos
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aula 29

Rua Padre Abreu e Lima, 162 Jardim Aeroporto, SP
Profa. Lygia Martha Salles Pereira Afonso

5.a série feminino (A/B),Alunas: 30 alunas classe média-baixa

Dia 25/03/85, 13.45 horas

Tema da aula: "Marcha dos ginastas"

Local: Quadra aberta. sol, pouca interferência

3. E sô tocando no ombro da companheira. Não precisa apoiar

4. Tem gente lâ fora ainda? Então aguardem um instantinho.

joelho para frente ... 0 joelho para frente, não o

levanta a cabeça. Batendo palma na frenteo corpo,

8. Cês vão fazer coisa, sô que andando.

nôs vamos fazer a marcha do ginasta.9. Depois em seguida,

10. Não pode ficar com passo muito pequinininho, passo largo!

14. Ao contrário

vocês saibam o mecanismo da coisa.15. E importante que

(aluna: ajunta) . não a-junta. Junta lâ.16. Chega lâ 

17. Cê tá andando com a perna dura por que?

2. Ela não ê maior que você? Vai cobrindo. Todas vocês tem que 
ficar cobrindo.

12. Peral ! Quem é 
que lado você vai.

Esçolfr-Estadual de Primeiro Qr^u "Professora piâvja 
y i % i be11 i Pirrô*

7. Endireita 
do corpo.

6. Elevando o 
pê para trás.

a mesma

11. Cês tão em formação por um. Que é que a gente faz quando 
chegar lâ? Quero por dois.

1. Você não tem que olhar sô na sua coluna.

13. Estamos em formação por dois. Queremos por quatro. ... Não há 
necessidade de separar o par.

5. Última forma. O que ê mesmo última forma? A posição em que a 
gente estava antes.

do par na sua frente foi.

que tava na sua frente? Aquela lâ? Então para 
se ela foi para cà?
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vocês vão fazer è simplérrimo.18. 0 que

19. Quando a bola chegar na mão da última menina, corre por fora.

21. Não tem necessidade de afastar agora.

20. Quando a primeira pega a bola lá atrás, corre por fora e coloca a bola aqui. H ora e

22. Chegando aqui na frente, tem que se colocar, se posicionar.
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aula 30

Rua Padre Abreu e Lima, 162 Jardim Aeroporto, SP

Profa. Lygia Martha Salles Pereira Afonso

14.30 horasDia 25/03/85,

feminino (C/D), 30 alunas classe média-baixa

ordem unida, Jogos recreativos com bolasTema da aula:

sol, alguns outros alunos na quadra

gente faz para numerar em seguida? (motiv.)3. Como é que a

P8e o braço para baixo! Sem ba-ter o braço na perna.4.

(No decorrer do jogo)5.

6.

extensão das pernas e braços.

jà conseguiu impulsionar

1. Olha o alinhamento! Exatamente atrás da cabecinha da 
companhe ira.

Afastamento lateral. Que que ê afastamento lateral? Afasta a 
perna esquerda. Quando eu pedir grande afastamento, 
abre a perna direita também.

9. Muita gente jâ conseguiu melhorar, 
melhor a bola.

Escola Estadual de Primeiro Çrau "Professora FlAvia 
y|z ibe11i Pi rrõ"

8. Flexão e

7. Cê não tà nem pensando no que fazer, né?

Alunas: 5.a série

Local : Quadra aberta,

Rapidinho! Levanta o braço!

2. Primeiro o pê direito, que indica a direção. Não virar tudo de 
uma vez, desengonçado, (apr.mot.)
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aula 31

Rua Padre Abreu e Lima,

Martha Salles Pereira AfonsoProfa. Lygia

15.35 horasDia 25/03/85,

Tema: Basquetebol

Chega lâ do lado da cesta.1. Faz a bandeja!

Todo mundo prâ câ !2.

3. Não precisa bater bola agora.
4.

f i rme za.5. Segura na bola com

jogar a bola prâ quem estiver entrando aqui.

Alunas: 6.a, 
■édia/ba i xa,

7. Quando você está nessa posição, você vai prâ cesta. Você jâ 
passou pela 1, 2 e 3, nê?

7.a e 8.a série noturno, 
13 a 23 anos

162 Jardim Aeroporto, SP

9. Quem estiver nessa posição aqui, onde estava a Gorete agora, 
tem que pegar a bola de qualquer jeito. ... pra evitar que 
adversário pegue. E por isso que tem que ----- ----
pode ficar parada esperando a 
rebote ... pra pegar a bola que

6 alunas, classe média a

Sô dà o

! o 
ficar bem atento, não 

bola vir na tua mão pra pegar o 
vem da outra.

impulso agora, braço, perna, lembra?

Escola Estadual de Primeiro Grau "Professora F1 âvia
Vizibelli Pirrõ" —a

6. Dali você va i

Local: Quadra aberta, sol, poucas interferências

8. Tà muito embolado isso aqui. Tem que abrir!
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aula 32

Rua Padre Abreu e Lima, 162 Jardim Aeroporto, SP

7.a série masculino, classe média/baixaAI unos:

Dia 27/03/85, 9.15 horas

Tema da aula: Condicionamento físico (Musculação)

em

1 . A próxima aula, jâ faremos chamada.
Nessa hora, cê faz qualquer esforço, né?2.

jà dôi. Dôi a barriga?

4.

levar em conta as informações que vocês

sabem qual é?

acostumando com7. Então vamo*
8. Atenção ... atenção.
9.

10. 0,o.. .
todo mundo fora?1 1 . Jâ fol

fazer um braço? Carrinho de mão?12. Vam*
Isso ê hidroterapia ... cura pela àgua.13.

fre ia,Na linha amarela ce14.

15.

5. A gente procura sempre 
passam prâ câ.

Escola Estadual de Primeiro Grau "Professora Flâvia 
V j Z i be11j Pj rró"

Cê aperta assim, 
o que é

tempo bom, duas classes simultâneamente 
alto nível de ruído.

3.
Cês jâ sabem

O excesso de ácido lâtico jâ foi queimado. Se vocês quando 
chegarem em casa, derem prosseguimento, ...

Uma coisa interessante: Ao você correr, você trabalha todos 
os másculos. Sô que agora ninguém percebeu.

Em duas situações voces renovam o colega que estão 
perseguindo. Quando romper o circulo ces escolhem outra pessoa 
para perseguir.

dôi, né, sò de tocar, 
isso, né?

6. Esse másculo aqui, ces sabem qual é? E o grande denteado. 
Passam a mão aqui. Dà prâ sentir os dentes.

o que que houve?

Local : Quadra aberta, 
at i v idade,

e chega macio no muro.

16. Sem pimenta ou 
adicional e <

i com pimenta? (isto é, com ou sem dificuldade 
castigo para o perdedor)

Prof. Washington Reis

isso ai (mot i v.)
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compensar o trabalho que17.

Mão levantada, o de trás!18.

Estica o braço!19.

Precisa projetar a

22.

Cabeça reta.23.

Deita de barriga!25.

Volta de cavalinho. 0 de baixo para 
não realizou.

21 . Se 
ca i xa

fizer aqui ô ... trabalha o braço, 
torácica para frente.

Quando è que tà bom? Quando a gente sente a contração 
violenta, fortíssima aqui.

Troca novamente, sô que agora mais perto, 
(mot i v . )

24. 
prâ cá.

Estou olhando prà cá. Passa a perna prâ lá. Continuo olhando 
(apr.mot.)

20. Na próxima aula, vam’ dar uma sessão de calistenia. (Aluno: 
Como chama isso na minha língua?) ... E uma série de exercícios 
para trabalhar os músculos que falamos.
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aula 33

Rua Padre Abreu e Lima, 162 Jardim Aeroporto, SP
Profa. Lygia Martha Salles Pereira Afonso
AI unas: 8.a série A, feminino, 28 alunas
Dia 27/03/85, 10.30 horas
Tema da aula: basquetebol, teste de suficiência
Local : Quadra aberta, tempo bom, pouco ruído

1 .

aqui cê tâ grudada com ela.2. Olha,
3.
4. Se você parar,
5. Entrelaça os dedos!
6. Esse exercício nâo tâ correto.

7. Forca o abdómen. A barriga!
8. Pernas juntas.

flutua. Estica as9.

10. Nâo cruza o pé. E prà frente e prâ trâs.
fazer só treinamento de arremesso agora.1 1 . Nos vamos

Segura a bola por trâs com a mâo toda.12.
13.

vai buscar sua bola.14. Arremessa e
fazer o seguinte.15. Vam*Olha.

buscar a bola!17. Vâ buscar! Vâ

E pra tentar fazer a cesta.18.
19. Pode ficando lâ (no fundo da quadra)

Cês vâo fazer a bandeja, 
bola batendo.

Escola Estadual de Primeiro Grau "Professora Flâvja 
Vi^ibelli P i rr6 *

16. Arremessa e corre prâ pegar 
antes que ela caia no chSo.

o rebote de sua bola. Pega a bola

tem que começar outra vez.
Sem dobrar as pernas. Abra o braço.

arremesso para a cesta, salta, leva a

Procura fazer bem feito. Quando sobe, 
pernas.

A flexão da perna é importantíssima.
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20. Quem não conhece?

fica em baixo prâ pegar a bola.
1 para a posição 2 vai por fora prâ não

24. quanto a Sandra andou

Tem que entrar antes da bola para receber quase em baixo da

26. Joga a bola prâ quem tâ na cesta!

28. E prâ quem tâ correndo prâ cesta.
29. Tem que dar a bola na mão.

30. Moleza !

31 .

32. Assim

Tem que fazer para aprender.33. Não precisa se preocupar.
né?34. Mas cês jâ pegaram a manha,

35.

dançou!36. Passe i
37 . Vai

vai ser duro.Se vocês deixarem menos espaço ainda,38 .
importante proteger a bola.39. E

para saber paraE

41. E importante respeitar

Uma vai 
bola.

27. Sempre vocês passam por trâs ... da bola, 
passagem da bola.

importante ter essa noção de espaço, 
v i rar.

40. 
onde

25. 
cesta.

Rose, 
grande.

com a bola na mão?

22. Arremessa â cesta e

23. Quem vai da posição 
atrapalhar.

as regrinhas também.

1 joga pro 2 que é na

a bola para meu time e ela

Senão, atrapalham a

Cê viu

21. Passa a bola, acompanha a bola, 
lateral.

na bola, não na menina.

não precisa abrir muito. Senão, você dâ uma volta muito

bater a bola, uma vai marcar. Vai tentar tirar a

Não, não ê prâ cesta.

eu consigo fazer! Com 72 passadas! (irónico)
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aula 34

Rua Padre Abreu e Lima, 162 Jardim Aeroporto, SP

Lygia Martha Salles Pereira AfonsoPro fa.

AI unas:

01/04/85, 14.00 horasData:

Tema da aula:

Local : Quadra aberta

nê, encolhendo as pernas.2. Grupando,
Vai! Pode começar!3.

Fica «ais fácil pra você.4.
pernas quando sobe! Não pode dobrar5. o

6. Corpo reto! Estende
longe uma da outra.7 .

(Que i mada)
bola bateu no chão, cê pode

limite, vocês tem que se concentrar.10.

Escola Estadual de Primeiro Grau "Professora Flâvia 
Vizibelli Pirrft"

9. Peral, peral 
ces vão f icar i.

Tem que esticar as 
corpo !

a perna! Flutua!

8. 0 là Fernanda, 
pegar!

sentar no seu calcanhar!

depois que a

1, perâi ... pâra a bola, pâra a bola! Até quando 
nessa? (As alunas estão trocando bola sem atirar)

1. Coloca as mãos no chão, joga as pernas para trâs novamente ... 
estica o corpo, abaixa o quadril.

Fica «ais

Teste de suficiência, Queimada

Cê va i

Quando existe um

8.a série feminino, 40 alunas
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aula 35

Rua Padre Abreu e Lima, 162 Jardim Aeroporto, SP
Lygia Martha Salles Pereira AfonsoPro f a.

(C e D) feminino, 24 alunas
14.30 horas

tempo bom, nivel de ruído baixo.
Tema da aula: Ordem unida, ginástica

Então a gente1. faz chamada, e depois ...

3. mesmo número! Não tem nada a ver.
menores â frente ... uma fila!4. Uma coluna,

5.

6. Ninguém mandou parar não!

Alto! Pode parar! Alto!7.

Tem gente que tà levando na brincadeira.8.

9.
pé no chão.

Juntando os pês ... gruda os pés!10.

Por um! Pera! Uma de cada lado!1 1 .

Como ê que a gente faz?Abrindo intervalo para ginástica.12.

vai13.

Lembram-se do segundo exercício?14.

gente coloca as

! Você consegue fazer!16. Ai

Fiex iona!tem que dobrar a perna aqui.

A menina de trás não tem nada que abrir o braço, 
acompanhando a menina da frente.

15.
depois

Sem bater o pê no chão! Contorna a linha amarela. Sem olhar 
pro chão.

Aquele que 
joga <

Tem gente que vai sair daqui 
tâ batendo o

Esco 1 a_ Estadual de Prjmgjro Grau "Professora Fl&vja
V i z i be 11 i P i rrô"

com pernas vibrando de tanto que

> a gente coioca a& mãos no chão, encolhe a perna, 
ela junto prâ trâs, volta junto.

E o

eram os exercícios, aprenderam 
última vez que fizemos?

Local: Quadra externa,

2. Cês se lembram com’ ê que 
direitinho os exercícios da

Data: 01/04/85,

Alunas: 5.a série

17. Ce
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Apoia a »3o confortavelmente.18.

Vocês contando. Mentalmente, baixinho, só pensando.20.
Atenção, vocês fazendo o terceiro exercício.21 .

22. Mãos na nuca,

19. AI . Da outra vez ce tez tanta onda, e não tinha 
necess idade.

saltando. Sentando-se no calcanhar.
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aula 36

Rua Padre Abreu e Lima, 162 Jardim Aeroporto, SP
Profa. Lygia Martha Salles Pereira Afonso
AI unas: 8.a série (noturno) feminino, 9 alunas
Data: 01/04/85, 15.40 horas
Tema da aula: Ordem unida. ginástica com bola, basquetebol
Local : Quadra externa, tempo bom, nível de ruido baixo.

1 . Levantando o joelho na altura do quadril.
2.

3. Novamente .
4. Olha, batida de palmas ê junto com o pê direito, Andrea!a
5. Não tem fazer isso não! Estica!que
6. Entrelaça os dedos.nuca.

7. Mesma coisa.

8. Olha o equilíbrio.

9.

o outro tâ10.

1 1 .

levanto oEnquanto este sobe,Tou levantando um.

14. 0. 0 negócio ê o seguinte.
Joga! Joga a bola primeiro! Cê não pode andar com a bola na

Direita de vocês â frente, esquerda â lateral, 
alternadamente.

Fazendo com vontade. Enquanto um tâ descendo, 
sub indo.

15 . 
mão.

Isso não quer dizer qu*cê tem que bater o pê forte no chão, 
não.

Um... Dois ... Esquerda ... Volta ------ Direita ... Volta (no
ritmo da marcha)

na frente, desce. 0 
fazer todo esse

Esçola Estadual d? Primolro Grau ‘Professora Flâvia
V j z i be11j P i rr6 ‘

13. O direito vai: 
segundo braço, 
mov imento.

12. Então: 
outro.

Mãos na

na frente, em cima, 
que ê o esquerdo, não vai
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16. Essa bola você teria que pegar.

17. Cês tão jogando a bola coi a maior displicência.

Arremessa e vâ buscar, passa pra outra.19.

20.

TâAI una: louco, professora!

N3o,21 . isso ê o que você tem que imaginar.
Cê não tà segurando a bola. Agarra a bola!22.

23.
24.
25. Pegou,

mas conseguiu!A Sandra quase morreu de susto.26.

cima prâ buscar a bola! Salta!27. Vâ lâ e m

tâ?Salta pra pegar essa bola,28.

Cê tá juntando teu pê. Tem que saltar!29.

Automaticamente cês vão sentir isso.30.

Se você fizer a movimentação correta, .31 .

18. Eu tou parada aqui, minha companheira não entrou, eu não 
posso jogar a bola. Tem que esperar!

Cê tem que saltar como se fosse com a bola lâ pra cesta.

Quem arremessou, vai ficando lâ desse lado.

saltou, arremessou ... Podem dar os dois passos.

Vem correndo, vou lançar a bola.
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aula 37

Lygia Martha Salles Pereira AfonsoPro fa.

7.a série femininoAI unas:
03/04/85, 9.15 horasData:

Tema da aula: Basquetebol

Vamo' 1 â ver1 .
procurar chegar na cesta daquela forma que eu falei.Vam’2.

Lembra daquela regra que nSo pode dar duas saldas com a bola?3.
Lembra que que ê duas saldas com a bola?4.

5. Parar,

Quando é falta, ...(Lateral-bola)6.
.. (Fundo-bola)faz cesta.Quando se7.

vai fazer primeiro.olha o que8. Pàra bola ea

9. Pàra , pàra.
Não tem necessidade de bater essa bola.10.
Cê pegou aquela bola lâ, podia ter arremessado direto. Não

Perdeu a bola de bobe ira.12.

13. Vâ là receber a bola.
Foi cesta? Beleza.14.

a bola rolou, pode pegar de novo.Cê bateu a bola,15.

indo devagarinho, parando o jogo.16. Vam’

0 qui que tâ fazendo al na frente!Volta pro seu lugar!17.

Passa a bola e acompanha a menina.18.

Escola Estadual de Prlwoiro Grau ‘Professora Flàvja 
Vizibelli Pir>"6"

11. 
tinha ninguém te marcando lâ.

o que vocês conseguem fazer.

Rua Padre Abreu e Lima, 162 Jardim Aeroporto, SP

e sair batendo de novo.

Local: quadra aberta, sol, alto nível de ruído
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A bola não pode bater no pé.20.

21 . bola de qualquer maneira só praa

Vai,23.
Vai,24. isso!

25.
26 .

Soninha. Não foi là que ela fez? Cê perde

29.
30.

Cês jà tão sentindo quando ces tão cometendo esses erros?31 .
cê vai morrer.Claudia! Sossega um pouquinho. senão,32.

Parou a bola ... passa. Ai cê pode bater novamente.33.
mesmo que seja34.

Empresta um pouquinho essa bola.35.

37.
Eu quebre i38 .

Suzana. Agora não anda. Isso!39. Sem parar,

Embo1 ou!40.

(Preleção)
41 .

Não queira passar 
passar rápido.

Bateu a bola . . . segurou com as duas mãos, 
instantaneamente.

Do lado de lâ, 
inclusive.

27. 
que

A Claudia também não pode toda hora sozinho. Não ê toda hora 
dâ.

28.
tempo,

22. Lógico que ê interessante a rapidez, mas não passando de 
qualquer maneira.

o meu semana passada.

Tem que ficar observando. Assim, na hora de trocar, cê já 
sabe onde entrar.

Ela tá jogando embaixo, nessa lateral.

Soninha, direto ... bom!

Silvia! Arma a jogada, Claudia,

Suzana, quem que è do seu time? Cê sabe?

36. Pode trocar a mão quantas vezes quiser. Mas bater com as duas 
mãos, não.

Vamo’ ! Tenta parar! Tão marcando de bobeira.

Vem cá. Pode vir aqui.

Cê vai acabar quebrando seu óculos.
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Machucou o dedo? Foi s6 uma batida.42.

Vocês perceberam quanto espaço vocês tem?43.

Cê tà indo bem na bola.45.

44.
vocês se

46. Não queira ficar batendo, batendo, senão cê perde mesmo.

Nôs vamos dar um jeito de pintar esses garrafBes, para 
movimentarem melhor ainda.
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aula 38

Rua Padre Abreu e Lima, 162 Jardim Aeroporto, SP
Profa. Lygia Martha Salles Pereira Afonso
AI unas:
Data: 03/04/85, 10.25 horas
Tema da aula: Basquetebol

Cês v3o jogar.1 .
2. As duas alas marcam.

As outras fora do circulo se posicionando.3.
Se a bola vier prâ câ ... bau-bau.4.

5. Cada ui
6. Você ataca nessa cesta ou nessa?
7.

Desce todo mundo correndo. Vai embora.8.

10.
Você não ataca prâ lâ? Então. Cê não pode devolver essa bola.1 1 .

12.
(para uma aluna com13.

Fica uma esperando lâ ô.14.
15. Pra cesta.

tâ sozinha lâ ô!16.
Lâ atrás aonde ela andou.17. Lateral.

é fundo-bola quando é cesta.18 . S6

9. 
que

Fora do campo, querida. Isso! 
dificuldades na execução)

Escola Estadual de Primeiro Qrau "Professora Flâvja 
Vizibelli Pirrâ"

Passa pra ela que ela tâ livre. Não deixa que ela marque ... 
ela seja marcada antes.

8.a série feminino (noturno), 9 alunas

pro seu lugar. Pâra a bola e passa.

Local: quadra aberta, sol, pouco ruido

Voltou bola. Bola no time contrário. Lateral.

Pra que bater essa bola, hein?

Qu i que vocês estão fazendo ai?

Simone, não queira pressa.

Vai marcar, menina,
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20. Tá parecendo uma velhinha arrastando essa sandália.

Cê pode . . . fazendo passe com ela o tempo todo.21 .

23. Simone livre aqui ô.

Olha quem tá melhor localizado.24.

25.

26.

Não è futebol não. Não precisa jogar por cima da cabeça.27.

fazia duas horas que cê tava parada al embaixo da28. que

quem tá com a

30. 0 lá perdeu, dançou.

Fez tudo sozinha.31 . Valeu!

Quem que pôs a bola prâ fora?32.

(Preleção)
mais possibilidades def i zerem,

19. Cês até podem fazer isso, 
ficar prontas pra arremessar.

22. Não 
bola na

Sô 
cesta.

33. Quanto mais passes voces 
trabalhar a bola voces tem.

mas não é interessante. Cês tem que

29. 0 cê não pode bloquear a passagem nem 
bola ir de encontro.

fica desafiando o adversário o tempo todo batendo 
frente dele.

Não joga a bola no meio do bolo.

0 a

Cansadinhas, ê?
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aula 39

Rua Padre Abreu e Lima, 162 Jardim Aeroporto, SP

Data : 15/04/85, 13.55 horas
Tema da aula: Ordem unida, ginástica com bola.
Local : Quadra externa.

1 . Um de cada vez, Denise!

2. Você tá cruzando os braços!
3. Sem mexer o corpo!

Cês acabaram de falar que eram três tempos.4.

5. 0 pê em continuação da perna, não pode prâ frente.

7. Não atenderam imediatamente à ordem de comando.

8. Atenção ... Alto! Um ... Dois ..

tar sempre atento, pronto pra responder.9. Tem que
Cê não tem que o ombro.10. mexer
Porque que cês fizeram aquela confusão na hora de fazer por

querem formar por dois, com*

Dois pra cada lado.13. Isso.

14. Sô ela que sabe?

Quando formos nos encontrar,Saem dois pra cada lado.15.

16 . Atenção ao ritmo, â formação!

E melhor vocês baterem palmas?17.

Escola Estadual de Primeiro Grao "Professora Flàvia 
Vizibelli Pirrô"

11 . 
quatro?

6 .
ritmo que

e 
faz? - Dois prâ lã e dois prâ câ.

Presta atenção pra ver se você tá correto ... tâ no mesmo 
as outras.

12. Quando vocês estão por quatro 
ê que

nível médio de ruído, calor.

Profa. Lygia Martha Salles Pereira Afonso

Alunas: 5.a série feminino, 25 alunas
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Não deixa aumentar a distância entre18. uma e outra.

Eu quero atenção de vocês. Senão, vai ter que voltar mais

(Ginástica com bola)

20. pegar essa bola sem cair

jâ joga deAo mesmo tempo que voce pegou,22. novo.

Tâ muito paradinha.24.

Isso! Solta a bola mais! Ai!Solta a bola, Fabiana!25.

fazer em26.

a bola caiu, volta lâ pro outro lado e

não roubar, gostaria que não houvesse29.

pra que não

Agora era pra vocês conhecerem ... Agora vamo’ 
termos de competição.

19. I 
ainda. Jâ era pra tar bem

21 . 
pegou

28. 
seu

Essa estôria de roubar, 
esses comentários.

Joga a bola lâ em cima, lâ em cima prâ dar tempo de você 
Lâ em cima! Lâ em cima! Procura correr!

23. 
pegar.

Eu quero que vocês consigam jogar e 
no chão.

30. Por favor, atentas pras coisas que jâ fizemos, 
precise voltar.

Então a gente vai jogar a bola pra frente e pegar: Jogou - 
jogou - pegou.

27. Tâ voltando 
volta de novo.

Veja quem consegue fazer o mais depressa, cada um dentro do 
limite.
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aula 40

Rua Padre Abreu e Lima,

5.a série (C e D) femininoAI unas:

15/04/85,Data: 14.30 horas

a

Agora elas estão por um, não estão?4.
5 .

vira por aqui mesmo.lá naquele canto da quadra,6. Vai
Tá bom, pode ficar ai .7.

em forma de competição.Cês vão fazer tudo isso com rapidez.8 .
cê tem que voltar.Quando você perde a bola.9 .

Não tão se soltando!Eu acho que vocês tão inibidas.10.
lateral mente.1 1 .

Recebe a bola á altura do peito,12.
imediatamente depois que recebeu.13. Passa

bola! Não por baixo!14.
Vai entrando atrás.15.

16. Já passa prâ seguinte.
17. Estica o braço.

Quantos tempos a gente conta depois do alto? Três. Sô que teve 
gente que contou seis ...

Esçola Estadual de Priaeiro Grau ‘Professora Flávla 
Vizibe11i Pirrô"

Não pode andar com a

do jeito que vai arremessar.

1. Quando a gente tiver marchando, correndo, procura primeiro, 
ponta do pé, depois o resto do pé.

162 Jardim Aeroporto, SP

Não vamo’ correr de frente, mas

Tema da aula: Ordem unida, ginástica com bola

3. Vai entrar uma menina do lado de cá, atrás dela, vai entrar 
uma do lado de lá.

Local: quadra aberta, sol, nível médio de ruído

Profa. Lygia Martha Salles Pereira Afonso

2. Cê viu que elas estavam em duas fileiras, saiu uma pra cada 
lado.
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aula 41

Rua Padre Abreu e Lima, 162 Jardim Aeroporto, SP

AI unas: 8.a série (noturno) feminino
Data: 15/04/85, 15.15 horas
Tema da aula: Basquetebol

nível elevado de ruído, crianças de outras

Procura jogar a bola forte.1 .
Pode dar dois passos ... Salta!2 .

3. Cada um que

Agora cê andou completamente.4.
5. Eu quero que vocês saltem no arremesso!

6 . Pode vir outra.

Quando acabar, pode vir prâ câ.7.
Leva a bola! PSe a bola na cesta!8 .

9.
tâ vendo que a bola nâo tá te empurrando mais prâ trâs.

Salta! Solta esse corpo! Solta total!1 1 . Sandra!
cê vai ter muito menos

Sempre mais alto do que a cesta.Mais alto do que a cesta.14.

Fica atrás, Sandra! Porque?16.

Cada um que 
arre me ssou,

Escola Estadual de Primeiro Grau "Professora FlâviaV i z ibe11 j pjrrô" "

10. Cê 
Dore te?

vem, fica aqui pra passar a bola, 
pega sua bola.

15. Cê tâ saindo com a 1 
sobrenatural! Até a bola chegar ... ela vai 
todo o impulso.

Local: quadra externa, 
classes em recreio.

bola daqui! Cê tâ fazendo um esforço 
i sair, cê já perdeu

12. Se você jogar essa bola lâ de cima, 
i mpu1so.

Não abre o braço. Não abre a asa.

17. Lâ pertinho da cesta essa bola tem que ser lançada.

Salta, EIiana!

Profa. Lygia Martha Salles Pereira Afonso
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Nunca por baixo! Por baixo, cê não faz nada.18.
Aqui, querida.19. (Para uma aluna com dificuldade)
Olha,20. è o andamento da coisa.
Essa bola tâ sendo lançada muito atrás.21 .

22.

O rebote è quando a bola vai pra cesta e volta.23.

25.
26.

Cê tâ olhando de onde vem a bola.27 .
Parou: bagunçou.28 .

29. (repetido várias vezes)
30.
31 .

esse élugar em que vocês vão ficar:32.

33.
34.

Cadê a posição de cada uma? Não tem lugar?35.
36. Desce todo mundo!
37.

Sô com uma das mãos.Nunca com as duas mãos.38 .
39.

40. 
bola,

Vê o 
um time.

Essa estória de vocês não conseguirem ficar nas suas zonas, 
tem que acabar.

Olha, se vocês deixarem a bola cair, não vai dar prâ 
introduzir outra bola. Cês vão ver como vai ficar muito mais 
râp ido.

24. Cês jâ viram num jogo alguém ficar parado aqui pra pegar o 
rebote? Não!

0 papel de vocês aqui ê esse: pegar o rebote.

A bola foi no pê dela, não foi? A bola pode tocar no pé?

Tem que passar bem a bola, senão, não vai.

então, com’ ê que

Espera aqui, pronto pra entrar e agarrar com unhas e dentes.

Não pâra, Sandra, vâ embora.

Vâ embora, você, deixa a outra.

Parou! Parou!

Aqui, por favor.

Lógico , se precisa sair do seu lugar, receber uma 
cê vai sair.

1, 2, 3, 4, 5:
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aula 42

Rua Padre Abreu e Lima,

Prof. Washington Reis

Alunos: 7.a série masculino, classe média/baixa
Dia 24/04/85, 9.30 horas
Tema da aula: Jogo do Marinheiro

sol, nível alto de ruído (outra classe em

1 . meio.
0,2 . regra: palma da mão aberta na poupança.

3. Atenção!

ganha o direito de

. .. Pegar material ... pegar giz pra gente fazer o marinheiro?5.

Cês conhecem a brincadeira, nê? Não?6 .

informação. Precisa mais ... precisa

8.

Entrar: sb pelas portas,14.

marinhe iro.eu posso15. Se quiserem,

sai fora da brincadeira.Por enquanto,16 .

Se vocês sem querer acertar em outro lugar. 
Três vezes!

jogo a hora que 
brincadeira lã no

ele estiver ai dentro. Jâ 
meio.

4. 
passar.

10. A regra ê uma sô. Uma sô. 0 que vai atrapalhar é a 
coordenação do cérebro. Não o conhecimento das regras.

EsçQla Estadu»! d? Primeiro Grau "Professora FlÃvia 
v i z i be j1j P i rrô"

13. Sô começa o 
começa a

12. Os perseguidos, 
obedecer as portas.

ser o

11. Pra sair do labirinto pode sair de qualquer jeito, de 
cambalhota, de quatro, prà trás, prà frente. 0 marinheiro tem que 
obedecer as portas.

o cara

Local : quadra aberta, 
aula no mesmo local)

posiciona aqui, passa noVocê se

7. Ah ... eu não te dei a 
mais dez.

Quem me ajuda a ...

162 Jardim Aeroporto, SP

prâ sair, são livres, prà entrar tem que

9. Quem estâ disposto a colaborar?

sair: pra qualquer lado.



221
Tâ pego.17. sabe porque?
Porque você entrou sem obedecer a porta.18.

Deu um ataque cardíaco!19. Pego, pego .

20.
Com pimenta ou sem pimenta?21 .

0 ô. Marinheiro entrando! 023. 6. Começou o jogo agora.
você agora è marinheiro.Vem,24.

27.
Jâ jâ vai complicar. Tem a programação.28.

29.

31 .

Sebo nas canelas!32.

30.
lâ.

25. 
al,
26. Atenção, 
movimento)

Tão tirando sarro al, marinheiro. Tão jogando palitinho 
marinhe iro!

22. 
pro

Tâ bom. Vem câ. Você continua marinheiro, porém agora vai 
ter dois marinheiros.

Mais um no

Eu falo quando errou. Se você perceber que ele errou, corre 
seu pique e espera lá. Se pegar, não pode segurar.

vou parar porque estou resfriado, não posso.

Atenção. Um pique sô, por sugestão do colega. 0 muro inteiro, 
he i n.

meio pra jogar palitinho com o colega. Tâ sozinho

Cê viu, atrasei sua chegada, não te segurei.

Pessoal, eu

Um artificio que cês podem usar, (demonstração do
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aula 43

Rua Padre Abreu e Lima,

Prof. Washington Reis

8.a série masculino, classe média/baixaAI unos:

Dia 24/04/85, 11.00 horas,
Condicionamento Físico, Jogo do MarinheiroTema da aula:

em

braço de vocês? Já tão percebendo alguma

3. nos

4.

respiraTrotando...5.

fazer um

muito.7. Esse

Solta o braço.8.

Agora vamo* desenvolver biceps e triceps.9.
Braço de ferro. Deitado confortavelmente.10.

ê perigoso essa posição que você està.1 1 . 0 . .

12.

al ... ai . .... forca ...13. Vai

Cessar. No lugar.14.

15.

é melhor.Em cimaComo você quiser.16.

Esçola Estadual de PrjmejrQ Grau "PrQfessora Flâvia
V i z i be11 j Pi rr6"

Quem não foi ao banheiro? Fazer Educação Física com a bexiga 
cheia ê desagradável.

Cês vão perceber depois no exercício, no carrinho de mão, 
magrinhos, vai aparecer al no braço uma marquinha.

1. Mestre não 
capoe ira.

Local: quadra aberta, 
aula no mesmo local)

por isso que eu disse:

2. Com* ê que tá o 
alteração?

è qualquer coisa que cês vêem por al - mestre de 
coisa assim ... è muito mais.

0... é uma mão, um braço contra dois braços. Não contra 
duas pessoas, mas contra dois braços.

162 Jardim Aeroporto, SP

sol, nível alto de ruído (outra classe

Tà percebendo . . . as costas . . 
deitar confortavelmente.

ê um exercício que desenvolve braço, e

6. Quem quer ficar na sombra, fica na sombra. Vam’ 
aquecimento pro braço.
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Cessar.17. Solta o braço.
Pode18 . segurar embaixo que é ma i s fac i1 .

19. Você
20.

21 . Nota cinco

Agora

Não ê

Vam’

26. Atenção. 0 esquema do carrinho de mão
27. Cabeça, olhando

relaxa o abdómen.28 . Respira,

29. Se eu

30. AI japonês. Tâ bem.

Nôs temos o braco raquítico. Vamos!32.
considerar aqueles como perdedores, quem

Ataca ele! Mete a mão!34. Vamo *!

tentando ganhar de outro, 
Cês tem que tentar so de uma pessoa.

35. OK. 
agora,

Cessar. Tà bom. 
nunca mais.

pegar um em flagrante, 
vocês estão se prejudicando. 
Quem?

33. Nôs vamos 
desistir.

0. . .
vinte vezes 
cada um.

36. Sabem que 
lab ir into. 
labirinto,

Vam’ fazer uma brincadeira. Conhece o 
seis apoios, bota um cara nas31. Vam’ chegar atê aqui, 

cavalinho de guerra? Fica de 
costas.

é um labirinto. Então vão atê o centro do
Vão observando que tem ... pelos quais ... entra no 

são chamados portas. Dâ prâ entender que ê porta, nê?

25. Vai' dar uma volta pra voltar a frequência cardíaca. Andando 
... andando ... solta o braco.

cê pode escolher: v inte vezes - nota nove. Mais que 
nota dez. Depois eu vou perguntar qual a nota de

Por favor, não reclamem da nota depois.
risca amarela. Nota sete - risca preta.

e então coloco a regra pra vocês.

23. A hora que cai de costas tà bom. Não machuca. Peito! 
cabecada não.

pra frente. Mantém a coluna ereta!

24. Vam' fazer abdominal. Escolhe qualquer abdominal. Livre. Dois 
minutos sô. Trinta segundos. Puxa mais agora! Tà terminado.

é vai» volta ,troca.

Também, se a turma não ficar boa de braço

tem apoio, tem mais equilíbrio. Mais braço.

22. Impulsão - no pê. 0 outro era força. 
Parece que ê perigoso mas não è. é impulsão.

37. Vou fazer um pequeno,
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39.

Depois cê vai ser marinheiro. Pegar esses capanga ai.41 .
Eu posso voltar, porém pelas portas.42.

troca de marinheiro. Tâ cansado.Ah43.

45.

40.0... lembra que eu jà falei pra vocês ... ô ... barriga 
dura.

Pau nesse aqui que entrou! Pau nesse aqui que passou a perna! 
Pau no marinheiro que jà errou a entrada!

44.
poupança. 
travesse iro atrás.

0... regra das pimentas: ô ... palma da mão aberta, na 
E tem pique. Boa sorte! Próxima vez venha com

Ele vem pegar você.

38. 0 marinheiro vai direto. 0 jogo começa quando o marinheiro 
estâ aqui dentro.



225

aula 44

Rua Padre Abreu e Lima, 162 Jardim Aeroporto, SP

Washington ReisProf .

5.a série masculino, classe média/baixaAI unos:
Dia 24/04/85, 12.00 horas

Tema da aula: Condicionamento Físico, Jogo do Marinheiro

sol,

Cês tem alguma sugestão pro pessoal que veio sem uniforme?2.
cem abdominaisAI uno:

né?

Continuem andando.Soltem o ombro. Relaxem.Andando.4. OK.

5.

Jà falei do tríceps pra vocês? Então apresento a vocês.6.

7. Controle sua emoção.
8.

não tâ muito interessante eu falar sobre másculo.9. Ach* que

10.

1 1 . Agora,
Pessoal, chega aqui.12.

3. 
ai

agora puxa, 
ô ô o caroço, 

ver a saliência.

Vam' 
parado,

Cê empurrou, 
tomar forma. Olhai 
do outro para

13. 
nota cinco.

Local: quadra aberta, 
aula no mesmo local)

Esçola Estadual de PrlmeirQ Grau "Professora Flàvia
V j Z i be l 1 j Pi rrft"

Agora seria bom sentir o másculo 
0 o outro. Fica olhando o

De nota, você quer ganhar ... Se você fizer dez vezes, é 
Quinze vezes ê nota sete. Vinte vezes è nota dez.

Dez com asterisco ê mais que vinte vezes. EntSo você jâ sabe 
sua nota.

E interessante, né? E como dar uma nota de dez mil. E 
vai dar uma vontade de fazer mais!

um usa

nível alto de ruído (outra classe em

os dois braços. Dois a dois.

fazer exercício de braço. Esse exercício por estar 
tem a vantagem de aumentar o másculo.

1. Tem uma turma al que veio com uniforme bonito, diferente ... 
calça preta.

As pessoas de cor tem os músculos mais curtos, cês jà.. 
repararam na rua, os neguinhos ...
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14. Atenção - quei te» nota cinco - primeiro degrau.
15.

Então - senta al i que eu vou explicar alguma coisa.17.

Eu posso passar dois assim seguidos? - Posso.19.

E porque

21 . Tá bei esclarecido?
22.
Aluno:

tâ sem uniforme, não pode ser marinheiro.Ah não.23.
24.

25.

0 você ... pulou prâ câ. Não pode.26 .
27.

Agora nôs vamos vazer um teste de avaliação. Você vai fazer 
teste.

(Para um aluno que está usando uniforme irregular) 
me dá

20. E porque a vida também tem regrinhas assim. Cê não pode 
fazer o que cê quiser.

28 .
Essa calça preta ... ond* ê que*cê comprou? Depois cê me dá o 
endereço? E essa meia marrão ... Depois, quando ela tiver bem 
furadinha, cê empresta pra mim, pra eu dar uma voltinha com ela?

Deixa eu ser marinheiro?

0 jogo sô começa quando o marinheiro tá al i dentro.

18. Sempre tem uma portinha para entrar. 0 marinheiro vem te 
pegar - cê passa pra câ. Agora - se você quiser entrar lá de 
novo, tem que procurar as portas. Se o marinheiro pegar você, 
cê sai fora da brincadeira.

0 Pelé, entrou!

16. Isso também faz parte da educação na Primeira Série. Dizer 
-ser ententido por uma vez sô.

Tâ pego, xarà. Ele te pegou, não?

Pegou, sai fora. Continua o marinheiro.
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aula 45

Rua Padre Abreu e Lima, 162 Jardim Aeroporto, SP
Pro fa. Lygia Martha Salles Pereira Afonso

5.a série feminino, classe média/baixaAI unos:

Dia a06/05/85, 13.30 horas

Tema da aula: "Marcha dos ginastas", ginástica com bola

1 . Vocês vão correndo, contornando a quadra. Olha o pé batendot

Inspira pelo nariz ... fecha boca!2.

depois vocês vão formar

Và mais devagar, senão vai ter que parar4.

Assim vai poder formar por quatro?5.
faz novamentel6.

Correto? Entendeu?7.
A gente sempre dobra ... que que é dobrar? Multiplicar por?8.

Tà dando pra escutar ai?9 .
Denise, não dà pra você dividir direto ai.10.
Vocês vão passando por aqui, peguem uma bola e vão prâ là.1 1 .

12.
A fileira da Denise vem mais pra frente.13.
Pode bater bola na frente do corpo.14.

(Demonstração)dobrem o corpo pra frente.15. Não
16.

Sô a esquerda!Com a mão esquerda!17.

Agora vão procurando não olhar sô pra bola. Olha sô de 
relance.

Escola Estadual de Primeiro Crau "Professora Flâvia 
Vizibelli Pirrô"

Olha o ritmo dela! 
1â na frente!

3. 
por um,

Segue outra vez e

Là no fim vai uma para cada lado, 
por dois, e por quatro.

Local: quadra aberta, sol, nível baixo de ruído

o corpo! Moleja!

Vão pegando aqui, vam* ver se dà pra todo mundo.

18. Não dobra
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19.

20. movimento das pernas?
21 .

22. Joga essa bola ... e pega. Olha ... olha!
Olha a minha perna.23. Dobra quando joga e quando recebe.

24. parou.
Vai receber a bola là na frente, afastado do corpo.25.

26. Atenção!
27. Nòs vamos jogar a bola na parede e pegar. Jogar e pegar.

29.

Vocês vem batendo bola até 
sem perder a bola.

Passando da esquerda pra direita, da direita pra esquerda, 
sem parar.

Vocês devem receber um aviso na classe. Portanto, fiquem 
atentos. Tou sô alertando, pra vocês não se perderem.

E o molejo? E o

ê que todo mundo trabalhou o

o meio do campo, devagarzinho, .

Parou! Observando: Jogou, pegou,

28. Nossa, foi tão rápido hoje ... 
tempo todo.
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aula 46

Rua Padre Abreu e Lima, 162 Jardim Aeroporto, SP
Pro fa. Lygia Martha Salles Pereira Afonso
Alunos:
Dia 06/05/85, 15.35 horas
Tema da aula: Basquetebol
Local: quadra aberta.

1 . Mas o noturno
Manda a bola firme là perto da cesta.2.
Salta pra pegar o rebote!3.
Agora vai pra onde? Pensa!4.

ser difícil.Passeando desse jeito vai5.
6.

Não pode perder a bola!7.
8 .

quanta moleza!9. Ai
Olha a10.

1 1 .

mais próxima dela.Fica ai12.
Vai andando lateral mente.13.
Joga pra frente de onde ela està.14.

15.

Joga a bola là em cima pra ela poder saltar 
jogada.

Esse negócio de sô correr atrás da bola, 
estabelecer. Quem joga 
joga do lado de câ.

Escola Estadual de Primeiro Grau " Profgasora Flàvia
V iz ibe 11 j Pirró"

e completar a

tem que ser feito corrido, gente!

8.a série feminino, classe média/baixa

ê fogo mesmo. Começou com tanta gente ...

sol, nível baixo de ruído

Dirce, deixa ela pegar a bola primeiro.

‘ ‘ , não funciona. Vamo’
do lado de là, quem joga no meio, quem

bola! Vai levar uma!

Tudo isso
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aula 47

Rua Padre Abreu e Lima, 162 Jardim Aeroporto, SP

Prof. Washington Reis

Alunos: 7.a série masculino, classe média/baixa

Dia 08/05/85, 9.15 horas

Tema da aula: Condicionamento Fisico
Local: quadra aberta. sol, nível médio de ruído

1 .

2. Tenho certeza que estâ seguindo à risca o que eu disse.

ê que fica, nâo

ê de levar vocês a esse ponto: que nâo

5.

7 .
0- 6

isso a!.Aaah ... difícil.9.

1 1 .

Isso é bom pra12 .

E transferir o peso doé equ i1Ibr io.

Descansa um pouquinho.Tà bom.14.

Quando tiver assistindo sessão do pica-pau. 
cuca .

15. 
que

8. 0- 6 - ô - pessoal! Estica o braco! Na altura do ombro. 
Cabeça fixa!

3.
f i ca
4. Nosso propósito 
aconteca uma vez.

13. 0 propósito não 
corpo pros braços.

Tarefa pra casa, hein! Quero ver

Passa 30, 40 anos ... cê tâ acabado. Mas isso 
doente .

Tem alguns que vem com colarzinho ... booom ... tem alguns 
vem com pulse irinha ... booom ... pode machucar.

Você fica responsável por tal firma» tal clube, sei lâ.

Quem jà sabe, pàra e começa em sentido contrário.

Com' ê qu*cês tão ... da última aula, sentiram alguma dor?

10. Aah ... quero ver agora, 
quem fez a tarefa.

6. Hoje a aula ê puxada. Quem não tomou cafê da manhã? A hora 
do almoço, cês tão caprichando, nê?

As vezes, tira um sarrinho.

Escola Estadual de Primeiro Gr$u "Professora Flâvia
V i z i be 11 j pj rrô"
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Encosta na parede. Passa o peso pra mão.16.

Eu não falei que a tendência

Cê18. ê capaz de fazer uma vez sô? Então.

Quem tiver gàs, pode ir um pouquinho21 . ma i s.
22. relaxar. Dois a dois.
23. fazer agora o processo de volta à calma. E bem

25. Obtêm-se melhor resultado assim.

deverá avisar.
em

ê pra flacidez, também

tem dois minutinhos, .

Tâ todo mundo ai?31 .
éàgua,

24. 
que

26 .
aqu i

Quem quiser tomar uma aguinha, 
água, encher a pipa.

Vam’ 
gostoso.

Muita gente não extraiu desse exercício todos os benefícios 
poderia dar.

30.
pra beber

32.
aconse1hàve1.
desgaste maior de energia, 
a um processo 
sonolência.

17. 0 - lâ. 
tr iângulo?

28. Mas 
podere i

Se você bebe muita àgua, antes de fazer um exercício, não 
Dâ um acúmulo de àgua na região abdominal, hâ um 

acelera o processo digestivo, chega 
de esmolecimento, amolece, e pode chegar á

27. Relaxa, 
Tem a técnica, 
explicação médica, 
est i verem

também ê pra flacidez, também ê pra celulite ...
Tem que ser dirigido ao coração. Esse é a 

Mas tem outras explicaçães. Se vocês 
interessados, um dia posso colocar pra vocês.

ê não fazer o

Jà vi que

Nos contraímos bastante, agora vamo*

isso dal dà pra extrair muita coisa. Quem sabe um dia 
dar uma aula inteira sobre isso.

20. Na verdade, 
mais de perna.

19. Então vamo’ substituir esse exercício por outro, 
voces não gostaram.

o que vocês fizeram foi menos trabalho de braço.

Quem estiver em baixo, deverá avisar. Por exemplo, eu bato 
com uma força. Se eu fizer a mesma forca aqui em cima ...

29. Se tivesse aula, eu estaria aqui, porém não teria aula 
normalmente. <A respeito da greve dos professores)



232aula 48

iro Grau*PrQfessç>r Lourengo Filho"

Al.dos Tacaúnas, 181

Pro f a. Dirce Aparecida Simão Caramico

Alunos: 7.a/8.a série feminino, classe média

Dia 19/06/85, 9.20 horas

Tema da aula: Vo1i bo1 (tre inamento)
Loca 1: quadra aberta, nível médio de ruído

Deus!

2 . infantil urgente, hoje.
3. Então, vam * fazer aquecimento, gente.

Rap id inho!4.
AI una:
5. Não. Vam*!

tem a última aula hoje?As onze hora ..6. ce s
7.

encosta na Patrícia.f icar na rede,8. Ao invés de
Não tem a primeira agora.

10.
Vam*1 1 .

ê noção de quadra. Quero trêsé ma i s12.

levantadora, Meiry?13. sua

15. Fica atenta na segunda bola.

Grace.Entra pra essa quadra,16.

i mporta.
Dà o saques.

meu Deus! Não dà pra emendar novamente (tentando consertar 
cuja corda està partida)

Escola Estadual de Prime

‘ > é colocação na quadra, 
Não vão buscar a bola.

0 que eu quero, 
toque.

14. O importante 
três toque. I—

1 . Ai 
a rede

9. Não 
saques.

Vam* deixar o

Dà um time sô, pçora!

Gente, eu preciso saber da mirim e

ficar de costa. Vam’ usar o toque.

A Lúcia, nôs vam* observar o comportamento dela. Vam* na 
verdade? 0 comportamento dela não é pra liderar um time de 
infant i1, mesmo.

Quem vai ser

O cabelo, hein, Patrícia!

tem que ir na bola,
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Então,17.
Fala,18 . menina! Bom dia! (Para uma aluna retardatária)

19. ter colocação na quadra.
20.

21 . não faz. nê,

Isso! Vam’22. tentar sair uma jogada.

Ai Katia! Conseguiu,23. heim? Bate, Katia, bate! Cê jâ sabe.
24.

E o elástico, cadê?25.

Rodou a 1.26 .

27 .

ver se ela ainda corta? ..levantar uma pra Teresinha,

ê a prova de vocês hoje? Prova de que?Que hora29.

bola tem que31 .

32 .

33.

RÔVa i,34.
là e là. Se não olharem pra rede,não adianta.35 . 0 ... lá,

36 .

37 .
tentar dirigir •••Vam’38 .

filha.Sobe nessa bola,39.

Mas al pode acontecer 
necess idade.

combinar uma coisa, tá? Esse cabelo tem que ser preso 
direito.

Não fazer aquilo que não sabe. Não aprendeu. 
Dona Katia?

28. Vam’ 
Valeu.

o que? Você bate na rede sem

ser alta e na sua frente.

Vai e entra em baixo.

Se vira. Rose! Cê tá ficando de costa pra rede. Fica lateral, 
acompanha a jogada.

Se não ficarem atentas, não vai

Quando a bola for boa, Vânia, devolve.

Dá uma rodadinha.

vam’ gritar: deixa!

Abaixa, estende esse braço.

E o “deixa" pra quem?

Não fica esperando a bola.

30. Vam’ 
antes e

Lembra: a
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aula 49

Escola Estadual de Primeiro Grau*Professor Lourenço Filho*

Al.dos Tacaànas, 181

Pro fa. Dirce Aparecida Simão Caramico
Alunos: 6.a série feminino, classe média

19/06/85,Dia 10.30 horas
Tema da aula: Volibol
Local: quadra aberta, nível médio de ruído

1 . O - quem vai pra treinamento não morcega!
2 .

Amanhã não vai haver aula.4.

filha!5 . Alessandra,

Cadê a chave?7 .

Aqu i9 .
ê. Sem manchete.10.Toque. Jâ sabe o que
Não deixa cair.Và buscar essa bola.1 1 .

0 os dedos.Patrícia!1 2 .
estender os braços.Forca,13.

Dà um tempinho.Um minuto.14.

direto então!Bola muito alta na rede, passa15.
alta ... toque.Bola boa,16 .

17.

Vamos nos preocupar o seguinte, três toque, aquela parte de 
não criticar, colaborar.

Não pàra. Agora tem a possibilidade de buscar de 
manche te.

6.
co1egu i smo,

8. Jà expliquei, Dona Luciana, que não são as melhores que 
vão pro campeonato.

0 Fernanda - aonde vai? A Fernanda esqueceu a calça em 
casa !

3. Mirim á minha direita ... Mirim - até catorze anos, quem faz 
quinze esse ano.

Alessandra! Vau’

tem obrigatoriamente sair três toques, direitinho.

vamo’ rapidinho,
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18.
19.

20.
jogos serei final de agosto ...21 .

tem que pegar bola, toque etc.Não adianta. Volei,22.
Cláudia! (Para uma aluna

Eu acho que estâ ainda muito cedo pra vocês participarem de 
campeonato.

23. 
que

Ainda bem que existe vestiário, né, 
estâ vestindo a calça na quadra)

Apesar de os

Pode parar. Sentadinhas.

Não vou levar mirim.
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aula 50
Escola Estadual de Primeiro Çrau"Professor Lourenço Filho"
Al.dos Tacaônas, 181

Dirce Aparecida Simão CaramicoPro fa.
7.a/8.a série feminino, classe médiaAI unos:

12.00 horasD i a 19/06/85,
(tre inamento)Tema da aula: Volibol

nível baixo de ruídotempo bom.quadra aberta.Local:

10 sô pra mim dar tempo de colocar o outro

fazer a troca.3. Atenção ..•
Rê !. 1inda.Bateu4.

Entendeu que5 . ele marcou? (o juiz)

2.
ma i s

1. 0... até 
time.

Segunda feira não deixo mais ... olha o termo ... não deixo 
jogar de agasalho.

eu vou



237

aula 51
Escola Estadual de Primeiro Grau*Professor Lourenço Filho*
Al.dos Tacaânas, 181

Pro fa. Dirce Aparecida Simão Caramico

Alunos: 6.a série feminino, classe média

Dia 21/06/85, 9.20 horas

VolibolTema da aula: (tre inamento)
quadra aberta.Local: sol, nível médio de ruído

1 . dois com uma bola de borracha.
Carla na 1inha do vôle i, na linha dos três.2 .
Toque ... vai andando, entrega na mão.3.

prepara bola, toque.Bola ruim ... segura bola.4.
Entra em baixo da bola.Le ila.Vai buscar,5.

Ce não flexiona e estende o braço.falar uma coisa.6 . Vou te
Vamos receber de manchete e passar toque.7 .

esse braço estendido â frente!Le ila,8.

Sabe qu’cê tà fazendo? (Demonstração)9 .
filha! (Demonstração)10. Aah . .

Uma na linha de saque.1 1 .
na mão.por baixo,Vamo ’12.

estende! Até o fim!Abra essa mão,13.
Por baixo. Tem mais direção.Você vai conseguir acertar là.14.

à suavai15.

E a flexão?16.
Dà um tempinho.17.

Vamo'Não vamo* inventar.18. treinar o saque e acabou.

Cê tâ soltando o braço 
frente .

a manchete t*aqui,

Número um e

à sua direita. Solta ..
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aula 52

Escola Estadual de Primeiro Grflu*Professor Lourenço Filho*

Al.dos Tacaúnas, 181

Profa. Dirce Aparecida Simão Caramico

AI unos: 8 . a série feminino, classe média
Dia 21/06/85, 10.30 horas

Tema da aula: Volibol

Local : quadra aberta, tempo bom, nível médio de ruído

Carla,1 . vamo ’ jogar com vontade, filha?

2. Animo, ân imo?

é hoje?3.

4. Afastamento lateral

levantou.5. Respira ... soltou,

Mirim ... desse lado.6 .

infe1izmente nos7.

Olha o buraco (falta de cobertura de parte da área da quadra)8 .

deixa.Passou acima da cabeca,9 .

colares e outros bichos.Prenda o cabelo,10. sem
1 1 . Vamo ’

Carla!12. Bom,
13.

Quarta-feira ces tem marcado alguma prova?14.

confirmo com vocês.Segunda-feira eu15.

16. Vou convocar doze pra quinta-feira.

entrar em outra quadra ...ir là jogar,0 objetivo é17.
Bateu!Bela bola, Márcia!18.

ma i s!Vamo’ quebrarRegina!19.

A rede 
se me s tre .

pegar esse!

vamo* ter que aguentar esse fim de

A única que está de uniforme! (Para uma aluna que està 
usando uniforme irregular)

Do INPS, quem
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Melhor ainda, Alessandra!20. ! ! !L i nda

21 . Também .. olha ... lógico. (Demonstração)
22. Vamo 9 Mârc ia,de toque, na rede.

24. A bola ... coitada.
25. Quarta-feira,
26. Ojuiz! Esqueceu a contagem?
27.

(Para umavamo 928.

23. 
que

Dona Cristiane, 
aluna retardatária)

Não pode elogiar porque ... agora pensa que jâ fez o 
tinha que fazer pela semana toda.

ver a próxima aula ...

Pâra com esse pingue-pongue!

as alunas ... de camiseta, canelada ..

Ela quer ir embora, não aguenta.
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aula 53

Escola Estadual de Primeiro Grau“Professor Lourengo Filho*

Al.dos Tacaônas, 181
Pro f a. Dirce Aparecida Simão Caramico
Alunos: 6.a série feminino, classe média
Dia 24/06/85, 9.10 horas
Tema da aula: Volibol
Local : quadra aberta, tempo bom, nível médio de rufdo

2 . Se você não estender esse braço ...
3.

ê primordial! Sem aquecimento, você não faz

Entra na bola! Và de encontro5. à bola! Chega mais na bola!
Lei la! Cê tâ numa quadra de vôlei.6. Bate com vontade!

é isso al?7.
(Descrição do8 .

tentar fazer pelo menos um levantamento, vai !vam’Reg ina,9.
termina o movimento até em baixo.Lu,10.

Vamo ’1 1 .
mais prâ lâ, faz favor!Patrícia,12.

é pra dar infarte pra qualquer13.

vocês tiveram no ano

Agora nôs temos uma aluna nova, quem sabe traz um pouco de 
mot i vação.

14.
saques por baixo,

4. 0 aquecimento 
nada.

Esse assunto voleibol 
professor.

15. Elas não tem a noção de voleibol que 
Passado. Fica difícil pra elas.

Tem que ter paciência! Fundamentos .. 
no jogo f

 ..Se você treina o
é aquele saques! Não inventa!

Tà subindo a bola, batendo e abaixando, 
movimento errado no saque)

Qui que

1. Vam’ tentar fechando o vôlei, porque eu não vou ficar até o 
fim do semestre.

com vontade, Dona Lei la!
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aula 54

Escola Estadual de Primeiro Grau*Professor Lourenço Filho*

Al.dos Tacaúnas, 181

Pro fa. Dirce Aparecida Simâo Caramico

Alunos: 8.a série feminino, classe média

Dia 24/06/85, 10.30 horas

Tema da aula: Volibol

Local: quadra aberta,

1 . Và pôr seu pijama (uniforme)
2. 0 Márcia é INPS hoje?
3.

4.
5.

Rose ,6 .
0 que aconteceu? Foi lá e . . abaixou. Flexiona!7.
Cê tá abaixando. Flexionou tudo!8 .

9 . Oo braço tá lá em cima. Afasta um passo.
10. Três toque al!

mais prâ trás. na linha dos três.Me iry.1 1 .
fica de levantadora aqui.Me iry,12.

13. Bem!
14. Valeu!

15. Saques ai !
16. Olha lá! De presente!

17. Teres inha,

ê levantadora.Teresinha, prepara! Você18.
f rapidinho nessa bola.19. Lúcia

Al eu fico com minha franja feia ... não dà pra jogar 
voleibol.

tempo bom, nível médio de ruido

se vira!

bate com força. Termina o movimento.

Sobe, Teresa! Estica, volta.
Meiry, se não afastar, esperar a bola, não vai.
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Al.dos Tacaônas, 181

Profa. Dirce Aparecida Simão Caramico
AI unos: 8.a série feminino, classe média

Dia 24/06/85, 11.20 horas

Tema da aula: Vo1i bo1

Local: quadra aberta,

1 . Morcegaram, jâ? (As alunas estão chegando atrasadas)
2 . Seu colar

4.
* prove i tar!Vam’5.

Claudete, senta um pouquinho pra trás6 .
Afasta um pouco7.

8.
não vamos.Do outro lado, eu poderia falar:9.

nem bochechas denão de samba-cancão,10.

1 1 .

contou até vinte, al bateu. Bola là na12.

Eu quero de shorts, 
fora.

As doze convocadas venham na quarta-feira de calca de 
porque o diretor não vai deixar jogar de shorts.

Jogou a bola lâ atrás, 
frente !

3. 
agasalho,

vou meEu também vou esquecer. Mas na hora da avaliação, eu 
lembrar, vai faltar a parte de comportamento e uniforme.

Escola Estadual de Primeiro Grau‘Professor Lourenço Filho*

E vamos sentir a reação do diretor. Se ele reclamar ..

Cida, nanando, hein?

ê uma gracinha, Luciana!

sol, pouco ruído
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aula 56

Escola Estadual de Primeiro Grau"Professor Lourengo Filho*

Al.dos Tacatinas, 181

Dirce Aparecida Simão CaramicoPro fa.

Alunos: 7.a série feminino, classe média

12.05 horasDia 24/06/85,
VolibolTema da aula:

quadra aberta,Local:

deixa um pouquinho, regride1 .

iniciar o aquecimento.Vamo ’2 .
Estender esse braco, Renata!3.

4. Rose, capitSo gancho! (A aluna executou 
braco sô)

Nôs damos responsabilidade, 
tudo.

a manchete com um

sol, pouco ruído
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Escola Estadual de Prjmejro grau*Professor Lourenço Filho*

Al.dos Tacaúnas, 181
Pro fa. Dirce Aparecida SimAo Caramico
AI unos:
D i a 16/10/85, 10.20 horas
Tema da aula: Dança

sala de ginástica,Local: música a volume alto

... pegou? Conseguiu?E Cristiane1 .

Nos vamos dançar ...2.
Jâ não estou tão frustrada como antes.3.

1à novamente.Vamo ’4.
Eu quero colocação de braço.5 .

he i n!Perna estendida.6 .
fita e mando ele gravar.Trago a7.

8.a série feminino, classe média
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aula 58

Escola Estadual de Primeiro Çrau"Profçssor Lourenço Filho“

Al.dos Tacaúnas, 181

Profa. Dirce Aparecida Simão Caramico
AI unos :

16/10/85,Dia 11.10 horas
Tema da aula: Dança
Local:

1 . Cristina, mostra pra nos.
A Lâ também tava bem.2.

3.
Olha, não quero ver vocês sentadas.4.
A cabeça sempre acompanha o movimento.5 .

nôs fazemos a sequência. Eu vou dar uma ajudadinha.Depois6 .

Todas aqui no circulo. Vamo lâ.

6.ã série feminino, classe média

sala de ginástica, música a volume alto
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aula 59
Escola Estadual de Primeiro Grau“Professor Lourenço Filho"
Al.dos Tacaônas, 181
Profa. Dirce Aparecida Simão Caramico

Alunos: 8.a série feminino, classe média

Dia 21/10/85, 10.30 horas
Tema da aula: Dança
Local:

1 .

A perna contrária...2.

Flexiona a esquerda e estende a direita.3.

Com a música é ma i s fácil.4.

Perna esquerda passa pela frente e cai junto.AI una:

esqueci.)Ah,<Aluna:

Não faz mal.5.

flexiona a perna e sobe.)Chegou no três,(AI una:

Esse girando não foi feito6 .

cruzando e esse girandofeito essePode ser7.

(Uma aluna demonstrando a série para as demais, orientando a 
execução da série por estas)
Aluna: Eu não quero corrida que nem pato não.

sala de ginástica, música a volume alto

Olha o termo da professora!
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Escola Estadual de Primeiro Grau“Professor Lourenço Filho*

Al.dos Tacaônas, 181
Pro fa. Dirce Aparecida Simão Caramico
Alunos:
Dia 21/10/85, 11.15 horas

Tema da aula: Dança

Local:

Cadê sua roupa?1 .
2. Vamos fazer a sequência juntos sem parar.

Na mudança do tempo tem que mudar o movimento.3.
Quantos movimentos ... quantos tempos?4.
Tira aquele do braço.5.
Fica muito estático.6.

não dá.Olha,7 .
Sô ouvir a música não resolve.8 .
A contribuição da Marcela tá aqui.9.

ê na quadra.bola de handebol11. Olha, a
Cês vão pintar sozinho12.

10.
ver i f icar

Tem uma nota conjunta e 
o INPS, vou

essa sala!

sô uma ou duas dando idéia

8.a série feminino, classe média

tem uma nota individual. Lógico, vou 
ver i f icar.

sala de ginástica, música a volume alto
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Escola Estadual de Primeiro Grau'Professor Lourenco Filho*

Al.dos Tacaúnas, 181
Pro fa. Dirce Aparecida Simão Caramico
AI unos: 7.a série feminino, classe média
Dia 21/10/85, 12.00 horas
Tema da aula: Dança
Local : sala de ginástica, música a volume alto

fazer um circulo.1 . Vau’
Vam’2 . montar os passos.

3. Ouçam a música novamente.
tem mais dois.4. São dezesseis tempos,
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aula 62
Escola Estadual de Primeiro Grau"Professor Lourengo Filho"

Al.dos Tacaânas, 181
Pro fa. Dirce Aparecida Simão Caramico
Alunos: 7.a série fem i n ino, classe média
D i a 25/10/85, 11.00 horas

Tema da aula: Dança
Local : sala de ginástica, música a volume alto

1 .

De pê , correndo bem acelerado pela sala.3.

2. Você, ai, pega seu collant rosa-choque, tem um com rendinha 
ai, pode escolher, vem dançar. (Para um aluno da turma masculina 
cuja presença na sala aparentemente envergonha as alunas)

Eu sou bico nisso



250

aula 63

Escola Estadual de Primeiro Grau"Professor Lourengo Filho*

Al.dos Tacaânas, 181

Alunos:
Dia 04/11/85, 11.05 horas
Tema da aula: Dança

1. Ô Solange ... tá bonita,
2. passo que a Solange deu.
3.
4.
5.
6.
7. Este exercício, depois jã vão parar neste.
8 .
9.

Antes de estender a perna ...10.
11. Este movimento nôs podemos mudar.

12. Coloque a perna
Cruza a perna lá atrás, braço bem estendido.13.
Passa o outro, já tà no mesmo pé.14.

tentar?15. vam*Em grupinho,
ê uma critica.16. Corrigindo. Não

é?não17. Mas gira com afastamento,

18.
lateral.

19. Olha a colocação do braco.

Solange, verifica esse braço, porque 
conseguiu pegar na lateral.

Iniciamos com o

um pouquinho para frente.

Precisa fazer mais movimento de perna.

a turma ainda não

E tinha um da Marcela também, bonitinho.

Vamo’ deixar a segunda-feira para esporte agora.

tudo bem, mas o uniforme?

Desculpe. Vamo* afastar mais.

Vocês pararam como, Marcela?

8.a série feminino, classe média
Profa. Dirce Aparecida Simão Caramico

Todo mundo, vamo* aprender o passo de Solange agora.

Local: sala de ginástica, música a volume alto
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aula 64
Escola Estadual de Primeiro Grau‘Professor Lourengo Filho"
Al.dos Tacafinas, 181
Pro fa. Dirce Aparecida Si mão Caramico

Alunos: 7.a série
Dia 04/11/85, 12.00 horas
Tema da aula: Dança
Local: sala de ginástica, música a volume alto

1 . Legal, me u.
2.
3.

Cê não tem o seu?4.
Cês tem capacidade para montarCês não p’cisam copiar delas, 

coisa bem melhor.
5. 
uma

Mas nos tamo em cima.
Tem que pegar recreio, aula vaga ...

feminino, classe média

Melhorou, né?
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Escola Estadual de Primeiro Grau*Professor Çourenço Filho*

Al.dos Tacaúnas, 181
Profa. Dirce Aparecida SimSo Caramico

Alunos: 8.a série
D i a 11/11 Z85, 11.00 horas
Tema da aula: Dança
Local: sala de ginástica. mõsica a volume alto

1 . Co1ocação usa bem o espaço pra cà.
de novo.2. Ba-te u,

tentar terminar o máximo hoje.Vam'3.

V i-rou4.

levanta a cabeça!Estenda essa perna.5.
Olha a Marcela! Acompanha!6.
E o passo da Carla,7.
Tem que8 .

trazer no dia 23 (dia da apresentaçãonão vai9.

intercalar um pouquinho.Vam’10.
tà muito parado.Precisa ter mais movimento de braço,1 1 .

E o noivo, 
da coreografia )

ê? Mostra ai, Carla.

feminino, classe média

com* é que
ser uma coisa mais movimentada, no final.
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Escola Estadual de Primeiro Grau"Professor lourenço Filho*

Al.dos Tacaônas, 181
Profa. Dirce Aparecida Simão Caramico
AI unos : 7.a série feminino. classe média
Dia 11/11/85, 11.45 horas
Tema da aula: Dança
Local : sala de ginástica. música a volume alto

aqui não7.a B, é vestiário. Podem se trocar lá

adiantar com vocês.2. Vam’
vira,3. Se

1. Olha, 
emba i xo.

arruma um shorts ..


