EDUCAÇÃO FÍSICA NO 1.º CICLO
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A ciência tem revolucionado os entendimentos, os comportamentos referentes aos primeiros
anos de vida do indivíduo.

A partir de descobertas comprovadas, desvendou-se o véu das reações cerebrais dessa faixa
etária e percebeu-se o quanto é importante cuidar bem do desenvolvimento mental, físico,
emocional da criança. Descobriu-se que há momentos propícios à estimulação do cérebro,
que, uma vez perdidos, dificilmente serão recuperados. Percebeu-se o quanto o
aperfeiçoamento futuro da criança depende de como ela foi cuidada, protegida, orientada
nessa sua fase de vida, o quanto a transformação social está calcada por valores transmitidos
e vivenciados pelas novas gerações.

É a criança que, interiorizando os ensinamentos, será o grande alicerce de uma sociedade
sadia ou doentia, de uma civilização melhor ou pior. A experiência vivida pela criança na sua
infância, os afagos ou o abandono, a esperança ou a falta de perspectivas, torná-la-á um
adulto ajustado às normas sociais, equilibrado, produtivo ou um marginalizado, um rebelde sem
conseqüência. Não há verdadeiro progresso social sem o desenvolvimento intelectual e o
aperfeiçoamento moral, objetos da educação infantil. Repetirei, aqui, as palavras de Machado
de Assis: “A criança é o pai do homem”.

Quanto à educação física, assunto deste artigo, entendeu-se, finalmente, a sua importância
não só para o bom desenvolvimento físico da criança, para o seu condicionamento às
atividades físicas salutares à saúde, como a um elemento a mais para elevar sua auto-estima,
fazendo o que gosta, para descobrir potencialidades, identificar aptidões.

Parece estar chegando ao fim o desencontro do currículo escolar com a disciplina Educação
Física. No 1.º Fórum de Educação Física Escolar, realizado em 27 de setembro do corrente
ano, na presença de cerca de 700 professores, a Secretaria de Estado da Educação
entusiasma os professores com sua nova orientação sobre as aulas de educação física.
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Hoje, essas aulas que na 1.ª até a 4.ª série são ministradas pelo professor polivalente de
matemática, português, ciências e das demais disciplinas, podem, a partir do ano de 2003, ser
exercidas por docentes formados na área. Deverão seguir o exemplo das turmas que se
iniciam na 5.ª série e vão até o último ano do ensino médio. Da 1.ª à 4.ª série do ensino
fundamental – o 1.º ciclo – todas as matérias são dadas pelo mesmo professor. No horário
destinado à educação física, geralmente os professores, sem formação específica, limitam-se a
atividades livres nas quadras e nos pátios das escolas, vistas como meramente esportivas ou
recreativas. Subtraem dos alunos os amplos benefícios da correta aplicação dessa educação.

Não há uma legislação que exija a presença de professores formados em Educação Física, no
1.º ciclo do ensino fundamental, mas a Secretaria de Educação pretende colocar especialistas
também para os alunos desse período, apontando vantagens da mudança. Ela vem
desenvolvendo um modelo de aula, onde, desde a infância, os alunos começam a aprender a
importância da educação física, a ter contato com o básico sobre fisiologia, incluindo, também,
aulas teóricas.

O que se pretende é que a criança, desde as séries iniciais, passe a conhecer conceitos sobre
os efeitos benéficos da atividade física, possibilitando-lhe tornar-se um adulto ativo, não
sedentário. Os especialistas concluíram, a partir de observações, de que a fase mais
importante, para a formação do indivíduo em educação física, é justamente a compreendida
entre a 1.ª e a 4.ª série.

A Secretaria da Educação planeja capacitar professores especializados da rede, que hoje
atuam com alunos mais velhos, de acordo com o novo modelo. Os professores interessados
deverão se inscrever no novo programa.

Em relação às crianças menores, as escolas de um modo geral, são desatentas à educação
física, não oferecem material, nem boas condições para o seu exercício. Os meninos
costumam ficar nas quadras e as meninas pulando cordas ou brincando de bambolê. O ideal
para essa idade é uma mistura de modalidades esportivas e atividades lúdicas: montar, por
exemplo, circuitos de exercícios, jogos de futebol, vôlei e atividades livres, fazendo a educação
física ser levada a sério, dando, inclusive, noções de fisiologia.

Os professores devem tornar as aulas cada vez mais interessantes e estimulantes para as
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crianças, com a inserção de jogos e outros mecanismos que aproximem a teoria da prática.

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado em novembro/2002)

3/3

