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Curso: LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
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Créditos HorasCódigo Componente Curricular
SAU140 ANÁLISE HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA/ESPORTE/LAZER 0 60

Currículo

Currículo Componente Curricular

Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Possibilita aos estudantes a compreensão da Educação Física brasileira enquanto área do conhecimento humano, assim como o esporte e o lazer,
permitindo interpretações de seus processos e caminhos no decorrer do tempo, lançando luz nas discussões contemporâneas no que diz respeito
aos seus diversos paradigmas.

EMENTA*

Educação Física: processo sócio-histórico. Debate acadêmico da educação física. pensamento epistemológico. Crise de paradigmas: influência na
educação física, esportes e lazer. Tendências/abordagens da educação física, esportes e lazer. Problemáticas significativas.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

As bases políticas, econômicas e sociais da educação física
Em nome da saúde do corpo social
A Educação Física no Brasil: saúde, higiene, raça e moral
O debate acadêmico da educação física, esporte e lazer
A educação física: consenso e conflito entre os intelectuais da área
A gênese do esporte moderno
As críticas pioneiras ao esporte
Esporte, estado e cultura
Políticas de esporte no Brasil
Educação física, esporte e lazer
Políticas governamentais de esporte e lazer

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Aprender sobre aspectos históricos da educação física, esporte e lazer;
Organizar o pensamento sinteticamente, tomando como referência a lógica dialética, quanto às influências teóricas no campo da Educação Física,
Esporte e o Lazer;
Desenvolver o raciocínio em perspectiva teleológica;
Reconhecer os principais elementos históricos que ocorreram no campo da educação física, esporte e lazer, identificando e reconhecendo suas
características e influência na área;
Elaborar explicações sobre os elementos apresentados pela educação física contemporânea.
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OBJETIVO GERAL

Proporcionar ao estudante o conhecimento histórico sobre a Educação Física, o esporte e o lazer no Brasil bem como os diversos paradigmas
teóricos epistemológicos que organizaram/organizam esta área de intervenção social, evidenciando sempre o pensamento e posicionamento crítico
frente aos fenômenos contemporâneos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Introduzir o estudante nas discussões sobre o objeto de estudo da Educação Física;
Esclarecer as esferas de estudo acadêmico e de prática profissional em Educação Física;
Identificar a gênese da da educação física;
Reconhecer os diversos paradigmas que influenciaram o pensamento da educação física/esporte/lazer
Refletir sobre o desenvolvimento do esporte e do lazer no Brasil

METODOLOGIA

Aulas expositivas;
Análise e discussão a partir de temas abordados em textos e vídeos;
Atividades em grupo para fixação de conteúdo.

AVALIAÇÃO

1 Av (individual): PROVA);
2 Av (grupo): PRODUÇÃO DE UM SEMINÁRIO
3 Av (grupo): ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O SEMESTRE, PARTICIPAÇÃO E FREQUÊNCIA

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Apresentação do programa da disciplina, critérios de avaliação. Conceito sobre educação física com referência aos recém ingressos e sua influência
no campo do pensamento;
A ciência e a construção do homem novo. Homem produtivo/homem biológico;
Da saúde do corpo biológico à saúde do corpo social: o pensamento médico higienista e a definição dos hábitos da família moderna;
Em nome da saúde do corpo social. Instituição escolar e Educação Física: contribuição para manter e prevenir a saúde do corpo social;
O espaço da educação física na educação. As escolas de ginásticas: saúde, disciplina e civismo;
Construindo um Brasil novo; a educação física como instrumento da ordem. A educação física na educação das elites: um distintivo de classe;
Em busca da educação e da saúde do povo. Pensamento médico higienista e Educação Física na primeira república;
Educação física e eugenia;
O debate acadêmico da educação física brasileira
Consenso e conflito da educação física brasileira - Intelectuais e cultura;
A gênese do esporte moderno.
Política de esporte no Brasil
Políticas de esporte e lazer
Prova
Seminários

BIBLIOGRAFIA BÁSICA*

BRACHT, Valter. Sociologia crítica do esporte: uma introdução. Ijuí: UNIJUI, 2005.
DAOLIO, Jocimar. Educação Física brasileira: autores e atores da década de 1980. Campinas, SP: Papirus. 1997
OLIVEIRA, Vitor Marinho de. Consenso e conflito da educação física brasileira. Rio de Janeiro: Shape, 2005.
SOARES, Carmen. Educação Física: raízes européias e Brasil. Campinas, SP: autores associados, 1994.

Data ____/____/_____

Docente
Data: ____/____/_____

Coordenador(a):

Aprovado pelo Colegiado



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Sagres Diário

PLANO DE ENSINO
quarta-feira, 17 de abril de 2019

Página 3 de 3

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CASTELANNI FILHO, Lino. Educação física, esporte e lazer: reflexões nada aleatórias. Campinas, SP: Autores Associados, 2013.
______ Educação Física no Brasil: a história que não se conta. São Paulo, SP. 1988
MANHÃES, Eduardo Dias. Política de esportes no Brasil. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 2002.
MEDINA, João Paulo S. A educação física cuida do corpo e "mente". Campinas, Papirus. 1983.
_____ O brasileiro e seu corpo. Campinas, Papirus, 1987.
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