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RESUMO
Este relato visa divulgar os
trabalhos que vArn sendo desenvolvidos no Ambito do Grupo de
Estudos Ampliados - GEA, parceria
formada desde 1993 entre o
Nixie° de Estudos PedagOgicos
da Educacão Fisica - NEPEF/UFSC,
e a Secretaria Municipal de Educagäo da Prefeitura de Florian()polls/
SC, com o fim de subsidiar a
discussao de uma proposta de
diretrizes curriculares para a
Educacào Fisica escolar e
oportunizar urn programa de
formacào continuada dos docentes
da rede municipal de ensino .

ABSTRACT
This report aims at disclosing the
works that have been developed by
the "grupo de estudos ampliados GEA", a group formed since 1993
as a partnership between the
"Nixie() de Estudos PedagOgicos
da Educacao Fisica- NEPEF/UFSC"
and the "Secretaria Municipal de
Educacäo da Prefeitura de
FlorianOpolis/SC ", in order to
subsidize the discussion about a
proposal of curriculum guidelines
for physical education at school
and to create conditions for a
programme of continuing trainning
of the municipal school teachers.

* Profess6ras de Educacdo Fisica da rede municipal de FlorianOpolis.

Moiriviancia
presente artigo tern
a intencan de relatar a continuidade do
trabalho que vem
sendo realizado
pelo Grupo de Estudos Ampliados de
Educacäo Fisica
(GEA), da Rede Municipal de Ensino de
FlorianOpolis. Este grupo constitui-se
em uma das awes do Movimento de
Reorientacao Curricular (MRC) desta
rede de ensino e foi detlagrado a partir
de 1993, tendo seu percurso, ate agosto de 1995, relatado em artigo publicado no ntimero anterior desta revista.
Naquele momento, o grupo se
preocupava em produzir um documento preliminar que, ao mesmo tempo
que refletisse a pratica dos professores, estivesse contemplando a perspectiva de educacao adotada pela Secretaria Municipal de Educacao (SME) Materialism° HistOrico Dialetico, documento este que foi concluido e socializado corn os professores da rede em
novembro de 1995. 0 objetivo desta
socializacdo foi de que, a partir deste
primeiro contato corn o documento, os
professores tentassem nortear sua pratica segundo os pressupostos do mesmo e, ao mesmo tempo, critics-lo e dar
sugestOes para uma redaciio final no
ano de 1996.
A estrutura deste documento permaneceu a mesma, conforme ja publicado no ntimero anterior desta revista,
e as concepcOes que a embasam sac) a
Critic° Superadora, explicitado pelo
Coletivo de Autores' e a CriticoEmancipatOria, desenvolvida por Elenor
Kunz.' Embora essa y concepcOes tenhant suas divergencias academicas,

ambas contribuem para uma educacdo
formadora de cidadaos criticos e emancipados, atraves da Educacan Fisica, o
que levou o grupo a considers-las convergentes como subsidio de uma pratica transformadora.
Tendo em mlios a versa) preliminar dense documento, a coordenacan
estabeleceu como ulna das metal
prioritarias para o ano de 1996, sua
implantacdo na rede e o levantamento
de seus limites e possibilidades na
praxis pedagOgica. Isso tornou-se possivel atraves dos trabalhos corn os Grupos de Formac5o, nos encontros de
micro-regiOes, do projeto de pesquisa
de acompanhamento da implantacäo da
proposta em duas escolas da rede, e do
III Semindrio da Rede Municipal de
Ensino.
Os Grupos de Formacdo - que se
constituem em uma das acOes do MRC
- no primeiro semestre de 1996 aconteceram mensalmente e nesses encontros foram desenvolvidas as seguintes
estrategias:
estudo de textos corn dinamicas
diversificadas de grupo;
construcao de paineis de experiencias
que tentassem mostrar quail as dificuldades e as tentativas bem sucedidas na
iinplantay5o de prâticas pedagOgicas
norteadas pelas Diretrizes Curriculares;
painel de consultas bibliograficas,
onde os professores poderiam trocar
referencias bibliograficas sobre os assuntos de interesse no momento;
reflexao das praxis dos professores,
segundo os pressupostos do documento preliminar, atraves do planejamento coletivo de uma aula, ida a escola de
urn dos professores do grupo para a
realizacao dessa aula e analise da mesma pelo grupo.
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Os encontros de micro-regihes
acontecem bimestralmente, reunindo
cerca de 10 escolas, por proximidade, e
tern por objetivos o aprofundamento
dos estudos sobre os documentos preliminares das diversas disciplines e a
aproximac d- o interdisciplinar entre as
mesmas, tentando urn ensaio na organ izagdo por ciclos de escolarizacdo.
Outra ac5o que esta viabilizando a
reflexão sobre a implantacdo dos pressupostos do documento preliminar na praxis
pedagOgica e seus limites e possibilidades, e o projeto de acompanhamento
desta implantacilo, que aconteceu em
duas escolas da rede, onde uma professora pesquisadora buscou levar novas
reflexhes para o contexto escolar, estudando os pressupostos da proposta corn
os professores de Educacão Fisica destas escolas. Este projeto a mais uma face
da parceria entre NEPEF/UFSC - Miele°
de Estudos PedagOgicos em Educacdo
Fisica, e a Secretaria Municipal de Educacäo, e o seu relato fara parte de urn
Caderno Didatico, contendo a proposta
de Diretrizes Curriculares de Educacão
Fisica da Rede Municipal de Ensino, que
sera publicado atraves dessa mesma
parceria.
A reflexao desta proposta culminou coma realizacäo do III Seminario da
Rede Municipal de Ensino de
Florian(Vohs, no Ultimo mes de julho,
cujo terra foi oPROJETO POLITICOPEDAGOGICO - "Traduzindo em
Aviles", onde todas as areas de ensino
foram discutidas atraves de cursos,
mesas redondas, conferencias, palestras, tendo tido a Educac5o Fisica grande partieipaca.o nesse evento.

Outra meta estabelecida pelo GEA
foi, subsidiado pelas contribuiches dessas aches, elaborar a versdo das Diretrizes Curriculares da Educaciio Fisica que
filth parte da Proposta Curricular da Rede
Municipal de Ensino, para a Educacdo
Infantil e Ensino Fundamental.
Dando continuidade ao trabalho
de re-elaboracdo deste documento, o
GEA assumiu como tarefa o
aprofundamento das questhes referentes aos portadores de necessidades
especiais nas aulas de Educacão Fisica,
bem como a Educacäb Fisica na Educacfio Infantil (0 a 6 anos), tendo sido este
Ultimo terra mais amplamente discutido,
em fungdo da necessidade que se faz
premente de sistematizar e nortear o trabalho dos profissionais que atuam na
Educacdo Infantil regularmente, desde
1982, nesta rede.
Para a realizacdo deste trabalho, o
GEA reuniu-se semanalmente, de marco
a julho, tendo entre seus integrantes,
professores da rede, consultores da
Universidade, professores e pedagogos
ligados a SME, juntamente com o Grupo
de Formacao que foi constituido por
professores que atuam de 0 a 6 anos, cuja
experiencia nessa area foi de grande valia
para as discusshes que estavam ocorrendo no GEA. 0 contato entre esses
dois grupos foi permanente, pois o coordenador do Grupo de Fomac5o tambem
era integrante do GEA, fazendo assim,
urn interambio entre as reflexhes e produches dos dois grupos.
Para a organizac5o das discuss-6es
e sisteinatizacdo do trabalho, foram estabelecidos alguns tOpicos, que apresentamos a seguir:

Motriviancia
Educacão Fisica na
Educacäo Infantil
perspectiva da Educacilo Infantil;
teorias do desenvolvimento e aprendizagem;
principais tendencias influenciadoras;
rumo a uma nova praxis.
Os textos que embasaram teoricamente as discussOes dos tOpicos
mencionados acima foram:
o Documento Preliminar da Educacdo Infantil da Rede Municipal de
Ensino, que possibilitou uma visäo
mais definida da concepc a- o de conhecimento que norteia o trabalho na
educacäo infantil (concepcão de crianya/escola);
o texto introdutOrio da Proposta
Curricular da Rede Municipal de Ensino: "Primeiras aproximacOes de
uma questao teOrica central - a rela45o entre a aprendizagem e desenvolvimento - para a Psicologia HistOrico
Cultural, com implicacOes profundas
para uma Pedagogia HistOrica Critiea", entre outras leituras, a partir de
Vigotsky;
a Dissertac5o de Mestrado do professor Tarcisio Mauro Vago: "Das
Escrituras para a Escola Ptiblica - a
Educacão Fisica nas series iniciais
do 1° grau", que aponta e faz uma
critica a algumas tendencias presentee no Ensino Fundamental, e que
influenciam diretamente a Educacrio
Fisica na Educacilo Infantil, aux i I ian-

do na identificac d- o de tres tendencias
influenciadoras principais, quais sejam: a Psicomotricidade, a Recreacao e o Desenvolvimento/Aprendizagem motora.
0 tOpico que tram as indicacOes
para uma nova praxis, encontra-se ainda
em fase de elaboracão, devendo ser
concluido ate setembro deste ano, apontando para uma nova perspectiva da Educacdo Fisica na Educacao Infantil. Essa
tematica vem assumindo grande importancia na rede, tendo influenciado a organizacdo de dois cursor sobre Educacdo Fisica na Educacäo Infantil, no III
Seminario da Rede Municipal de Ensino de Florianepolis, realizado no final
dense semestre.
Entendemos ser este o papel polltico-pedagOgico transformador que
cabe as instituicCies ptiblicas ligadas a
Educac a- o, como a Secretaria Municipal e a Universidade Federal de Santa
Cata-rina, enquanto instancias de instrumentalizacdo e reflexao critica, baseadas no debate democratic°, visando a
uma praxis pedageogica superadora.
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