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UNIDADE I 

 

SAÚDE 
 

 

 
 

 
A Importância da Higiene Corporal 

 

 

 

Ser saudável é também estabelecer bons hábitos e compreender que o nosso corpo merece 
um carinho especial, e que esse tratamento nos traz benefícios. A higiene é a melhor arma para a 
manutenção da saúde. 

Manter limpos nossos corpos e o ambiente em que vivemos é tarefa individual e 
indispensável. 

Cada parte do nosso corpo tem características diferentes e precisa ser cuidada de uma 
maneira específica. 

� O BANHO: O banho diário é indispensável para eliminar as impurezas da pele, como também 

proporciona um ótimo relaxamento. Use bastante água, sabonete e uma boa esponja. 

Massageie todo o corpo: isso ajudará na limpeza, removerá as células mortas e ativará a 

circulação sanguínea, evitando problemas de pele como sarna e micoses. Seque bem todo o 

corpo. Lave os cabelos com frequência, pois neles acumulam-se poeiras e gorduras que 
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precisam ser eliminadas, por isso, os cabelos devem estar sempre lavados (duas vezes por 

semana no mínimo) e penteados. Ao lavar o rosto pela manhã, preste atenção se há 

secreção no canto interno dos olhos e, se houver, remova-a com bastante água. 
� A BOCA/OS DENTES: A higiene da boca é outro aspecto importante. Os dentes devem ser 

escovados pela manhã, ao acordar, à noite, antes de dormir, e após cada refeição. O uso do 
fio dental também é recomendado. Com estes cuidados, você manterá sempre um hálito 
agradável e um belo sorriso, evitando cáries e inflamações na gengiva. Lembre-se de que 
dentes mal tratados podem afetar todo o organismo. 

� AS UNHAS: Cortar as unhas e mantê-las sempre limpas são medidas importantes para 

prevenir certas doenças. Quando a pessoa coloca a mão na boca, a sujeira armazenada 

debaixo das unhas pode dar origem a verminose e outras doenças intestinais. Além disso, o 

cuidado com as unhas valoriza os aspectos estéticos relacionados à beleza. 

� O VESTUÁRIO: A roupa e o calçado devem estar sempre limpos e devem ser adequados às 

temperaturas do ambiente: frescos no verão, quentes no inverno e impermeáveis nos dias 

de chuva. Devem ser cômodos e folgados. O vestuário é importante para manter a 

temperatura corporal. O ideal é vestir roupas de algodão, pois não retêm o suor do corpo, o 

que evita o aparecimento de mau cheiro. Evite roupas justas e de fibras sintéticas. 

 (Disponível em: <http://amalitoral.blogspot.com.br/2012/03/importancia-da-higiene-corporal.html>. Acesso em: 18/07/2013.) 

 
 

Alongamento e Aquecimento 
 
 
 

 
 

 
Os alongamentos devem fazer parte de nossa vida diária, da mesma forma que o alimento e 

o sono, pois é através dos alongamentos que aumentamos nossa flexibilidade e deixamos nosso 
corpo mais relaxado e solto. É uma boa opção, principalmente, quando realizamos exercícios físicos.  

Podemos fazer os alongamentos diariamente, com a finalidade de aumentarmos nossa 
flexibilidade e a amplitude de movimentos ou no momento da prática de exercícios físicos, para 
obter alguns benefícios que serão vistos a seguir.  

Os alongamentos feitos após o aquecimento e também após os exercícios físicos tendem a 
reduzir as dores musculares e a tensão muscular provocada pelos exercícios, a melhorar o 
desempenho na atividade física, além de aumentar a amplitude dos movimentos articulares.  Feitos 
de forma adequada, contribuirão para tornar nossos movimentos mais livres e mais amplos e, assim, 
estaremos preparados para iniciar nosso esporte.  

Alguns estudos mostram que existem vantagens em iniciarmos a atividade física com o 
aquecimento e só depois fazermos os alongamentos. Como na prática de esportes, necessitamos 
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também de fortalecimento muscular para nos exercitarmos, precisamos ter um equilíbrio entre a 
musculação e os alongamentos, a fim de evitarmos o alongamento excessivo, que pode resultar em 
diminuição de força muscular. No caso da prática de exercícios estafantes, os alongamentos também 
devem ser feitos no final da atividade física, diminuindo, assim, a tensão muscular e favorecendo 
uma recuperação muscular mais precoce.  

 
(Disponível em: <http://www.ortoclinicabauru.com.br/artigos/alongamentos-e-aquecimento>. Acesso em: 18/07/2013.) 

 
  

 
 

A importância da ingestão de água durante a atividade física 
 
 

 
 
 

A água é o líquido fundamental para a vida. O corpo humano é constituído de mais de 60% 
de água, o que faz dela um nutriente indispensável à saúde. Todo o funcionamento do organismo 
depende da água. Além de distribuir os nutrientes pelos diferentes órgãos do corpo, a água ajuda a 
regular a sua temperatura, a eliminar as toxinas através da urina e da transpiração e a estimular o 
trânsito intestinal. Sendo assim, quando há pouca água no corpo, o organismo sofre prejuízos. 

A hidratação, feita de maneira correta, equilibra o organismo, fazendo com que ele fique 
mais resistente e funcione melhor. Apesar da quantidade de ingestão de líquido variar de acordo 
com a temperatura do dia, com a intensidade da atividade que se realiza, com o tipo de trabalho e 
com a exposição ou não ao sol, os especialistas aconselham a ingestão de, no mínimo, dois litros de 
água por dia. 

Os dois litros de água recomendados, devem ser ingeridos em quantidades e intervalos 
regulares. A sede, que é causada pela baixa quantidade de água dentro das células, diminuindo a 
eliminação de água pelos rins e por meio da saliva, é um sinal do organismo indicando que o 
indivíduo deve beber água. 

A água exerce um papel importante para a saúde da pele, pois garante sua hidratação e 
favorece a absorção dos nutrientes necessários ao seu equilíbrio. Se a água é perdida, a pele sofre 
desidratação, tornando-se áspera e favorável ao envelhecimento. 

Quando fazemos exercícios físicos, se não houver reposição da água perdida pelo suor, nos 
desidratamos e prejudicamos nossa saúde. Portanto, é preciso ingerir a água que o nosso organismo 
gasta. A quantidade de água a ser ingerida deve aumentar durante o calor do verão ou caso a nossa 
prática esportiva aconteça ao ar-livre, em dias de sol. 

O suor é um mecanismo ativado pelo corpo para manter a temperatura a 37 graus.   A água 
também interfere em outros mecanismos muito importantes, como transportar o oxigênio para os 
músculos através dos glóbulos vermelhos do sangue, eliminar o dióxido de carbono pela respiração e 
regular a pressão arterial para o bom funcionamento do coração e da circulação. O suor é composto 
por água (em 99 por cento), alguns nutrientes, principalmente sódio e cloro, e, em quantidades 
muito pequenas, potássio, magnésio, cálcio, ferro, cobre e zinco. 
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Texto adaptado por Marcos Vinicius Pereira Monteiro 
Fontes: 
 

(Disponível em: <http://www.brasilescola.com/saude/importancia-agua-na-dieta.htm>. Acesso em: 18/07/2013.) 

 
 
GLOSSÁRIO 
- Nutrientes: Que nutre; alimentício, nutritivo. 
- Toxina: Substância tóxica produzida pelos organismos vivos. 
 
 

ATIVIDADES 
 
 
1) Qual é a importância da água em nosso organismo? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
2) Por que devemos nos hidratar corretamente? Segundo os especialistas, quantos litros de água, no 
mínimo, devem ser ingeridos por dia? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
3) Qual é a função do suor em nosso organismo? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
4) Qual é a importância da higiene para a saúde? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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5) Quais são as funções do vestuário? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
6) Quantas vezes ao dia, no mínimo, devemos escovar nossos dentes? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
7) Qual é a função do alongamento? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
8) Quando devemos fazer os alongamentos? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 

 
PESQUISA 

 
Pesquise sobre o que é a desidratação e que males pode causar à saúde. 

 

 
 

 
RESUMO DA UNIDADE 

 
Aprendemos nesta unidade, a importância que a água tem para o nosso organismo, assim 

como as funções que ela exerce em nosso corpo. Agora sabemos como é fundamental estarmos 
sempre bem hidratados, para a adequada manutenção de nossa saúde. Também aprendemos que 
nos dias quentes devemos beber mais água e com maior regularidade, devido à grande quantidade 
de líquidos que perdemos através do suor, para mantermos a nossa temperatura dentro dos níveis 
que nosso corpo precisa. 
 

 
  



 
 

10 
 

UNIDADE II 

 

TIPOS DE JOGOS E ESPORTES 
 
 

 

 

Qual é a diferença entre jogo e esporte? 

O jogo é definido como uma atividade de caráter lúdico, com normas livremente 
estabelecidas pelos participantes. O esporte, por sua vez, tem regras preestabelecidas pelas 
diferentes instituições que regem cada modalidade esportiva, sejam ligas, federações, confederações 
ou comitês olímpicos. A busca pela vitória e competividade também está presente. Na maior parte 
das vezes, o esporte requer esforço físico dos participantes, mas isso não é uma regra. Um exemplo 
clássico é o xadrez, jogo que também é reconhecido como esporte. Os jogos e os esportes ajudam no 
desenvolvimento integral de crianças e jovens, contribuindo nos aspectos motores, cognitivos, 
afetivos e sociais. 

 
(Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/qual-diferenca-jogo-esporte-656036.shtml>. Acesso em: 16/07/ 2013.) 
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Jogos Cooperativos 

 
Muitas pessoas acreditam que a aula de Educação Física é somente um espaço para fazer 

exercícios físicos ou jogar um esporte. No entanto, a disciplina de Educação Física tem vários 
conteúdos: o esporte, a dança, a luta são alguns deles. 

Dentro destes conteúdos, podemos encontrar também os jogos. Os jogos podem ser 
classificados de várias formas, uma dessas classificações refere-se aos Jogos Cooperativos. 

Mas o que são os jogos cooperativos? Explicando de uma forma simples, podemos dizer que 
são jogos em que o foco principal não está na vitória, mas sim em atingir determinado objetivo 
comum. E esse objetivo só pode ser alcançado (ou é melhor e mais rapidamente alcançado), quando 
há um trabalho em equipe, quando existe uma cooperação entre os indivíduos participantes. Neste 
tipo de jogo a cooperação está em primeiro lugar e a vitória, tal como a conhecemos, não é tão 
importante. 

No decorrer dos séculos, foi constatado que praticamente todas as pessoas supervalorizam a 
competição e isso produz diversas consequências negativas, em vários aspectos da sociedade. Diante 
deste quadro, praticar jogos cooperativos tem uma importância ainda maior. 

A sociedade em que vivemos é altamente competitiva. Todos os esportes que conhecemos 
são focados na competição. Alguém ganha e alguém perde. Muitas vezes aprendemos que para 
vencer é preciso derrubar o outro e pouco se aprende sobre ganhar junto com o outro. Mas existem 
outras possibilidades de se jogar e de se conviver, além da competição. 

A atividade de competição é excludente, nela poucos participam e o número de ganhadores 
é ainda menor. A competição, nos moldes colocados pela sociedade atual, tem muito mais pontos 
negativos do que positivos. A cooperação é uma das possibilidades de mudança. Ajudar o outro, em 
casa, no trabalho, na escola ou em qualquer meio em que vivemos é uma excelente medida para 
diminuir a violência de nossa sociedade e ter uma vida mais agradável. 

O quadro abaixo aponta algumas diferenças básicas entre a cooperação e a competição nos 
jogos: 
 

Situação Cooperativa Situação Competitiva 

Os participantes jogam com o outro. Os participantes jogam contra o outro. 

Os participantes percebem que o alcance 
de seus objetivos é, em parte, 
consequência da ação dos outros membros 
da equipe. 

Os participantes percebem que o alcance 
de seus objetivos é incompatível com a 
obtenção dos objetivos dos demais. 

Os participantes são mais sensíveis às 
solicitações dos outros. 

Os participantes são menos sensíveis às 
solicitações dos outros. 

Todos se ajudam com frequência. A ajuda mútua ocorre com menor 
frequência. 

A honestidade ocorre com bastante 
frequência. 

A trapaça, a “esperteza” ocorre com maior 
frequência. 

Os participantes ganham juntos, são 
parceiros e amigos, há uma 
interdependência e vontade de continuar 
jogando. 

Os participantes devem ganhar do outro, 
são adversários e inimigos, há rivalidade e 
vontade de acabar logo com o jogo.  

Ninguém é rejeitado ou excluído. Alguns são excluídos, ficando de fora por 
sua falta de habilidade. 

 

(Disponível em: <http://edfisicaeduardo.blogspot.com.br/2010/04/jogos-cooperativos-texto-3os-anos.html>. Acesso em: 18/07/2013.) 
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ATIVIDADES 
 
 
1) Qual é o benefício da prática de jogos e esportes para crianças e jovens? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
2) O que são os jogos cooperativos? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
3) Como conseguimos alcançar mais rapidamente os objetivos em um jogo cooperativo? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
4) Cite um dos pontos negativos dos jogos competitivos. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
5) Cite duas diferenças entre os jogos competitivos e os jogos cooperativos. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
6) Após a leitura do texto, podemos verificar que os jogos e os esportes apresentam diferenças. Cite 
dois exemplos de esportes e dois exemplos de jogos. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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PESQUISA 

 
Você conhece algum jogo cooperativo? Qual? Pesquise o nome de um jogo 
cooperativo que você não conhece e escreva sobre ele no espaço a seguir. 
 

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

 
 

Esporte Adaptado 
 

O esporte adaptado é o esporte modificado ou criado para indivíduos com deficiências, 
considerando suas necessidades especiais. Este tipo de esporte dá a este indivíduo a grande 
oportunidade de desenvolver uma atividade física, deixando de lado o sedentarismo e o isolamento 
social. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o esporte para portadores de deficiências físicas ganhou 
mais força, devido ao estado físico dos combatentes que retornaram da guerra, diversos deles com 
vários tipos de mutilações. O esporte começou, então, a ser usado como parte do tratamento. Por 
meio de um convite do Governo Britânico, o neurologista e neurocirurgião alemão Ludwig Guttmann, 
inaugurou um centro de traumas medulares dentro do Hospital de Stoke Mandeville. 

Em 1960, ocorreu a primeira Paraolimpíada, em Roma. Sua décima quinta edição será 
realizada no Rio de Janeiro, em 2016. Desde a década de 1980, os Jogos Paraolímpicos têm sido 
realizados nos mesmos países e locais de competição das Olimpíadas, duas semanas após o término 
desta. As piscinas, os ginásios, as quadras de esportes, raias de iatismo, velódromos, estádios de 
atletismo etc., são os mesmos utilizados pelos atletas comuns. 
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Desde 2011, as Paraolimpíadas passaram a ser chamadas Paralimpíadas. São exemplos de 
esportes adaptados o basquete em cadeira de rodas e o voleibol sentado. 
 
 

Objetivos do Esporte Adaptado 
 
 

• Melhoria e desenvolvimento da autoestima, autovalorização e autoimagem; 

• Estímulo à independência e autonomia; 

• Socialização; 

• Experiência com suas possibilidades, potencialidades e limitações; 

• Vivência de situações de sucesso e superação de situações de frustração; 

• Melhoria da saúde; 

• Melhoria da força e resistência muscular global; 

• Aprimoramento da coordenação motora global e do ritmo; 

• Melhora do equilíbrio; 

• Prevenção de deficiências secundárias; 

• Desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas. 
 

(Disponível em: <http://conteudoseducacaofisicaescolar.blogspot.com.br/2012/12/esporte-adaptado.html>. Acesso em: 16/07/2013.) 

 
 

ATIVIDADES 
 
 

1) O que é o esporte adaptado? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

 
2) Por que motivo o esporte adaptado ganhou importância, após a segunda guerra mundial? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

3) Cite dois benefícios que os esportes adaptados podem trazer aos seus praticantes. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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CAÇA-PALAVRAS 
 

Procure no caça-palavras, os termos que estão destacados no texto a seguir, sobre alguns 
esportes paralímpicos. Eles podem estar colocados em qualquer direção. 

 
Apesar de alguns não conhecerem, existe uma competição destinada somente às pessoas 

com deficiências. Ela se chama PARALIMPÍADA e possui, entre suas modalidades, alguns esportes 

bem conhecidos como o ATLETISMO, a NATAÇÃO e o JUDÔ, mas possui também alguns esportes 

pouco conhecidos como o FUTEBOL DE CINCO, o FUTEBOL DE SETE e o GOALBALL. 

 

 
Para saber mais, visite o site do Comitê Paralímpico Brasileiro – http://www.cpb.org.br/ 
 

 

 
 

 
PESQUISA 

 
Pesquise na Internet o que são as Paralimpíadas e de quanto em quanto 
tempo este evento acontece. 
 

 
 
PARA REFLETIR 
 

A) Após a leitura do texto, qual foi a sua compreensão sobre o significado de inclusão? 
 

B) Você conhece alguma pessoa com deficiência física? Caso conheça, pergunte a ela quais são 
as dificuldades encontradas diariamente, em função de suas necessidades especiais. 
Pergunte também se ela conhece ou pratica algum esporte adaptado. Escreva suas 
descobertas no espaço a seguir. 
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

RESUMO DA UNIDADE 
 

Nesta unidade conhecemos o esporte adaptado: qual foi a sua origem e os benefícios que ele 
proporciona às pessoas com deficiências físicas. Conhecemos as Paralimpíadas e alguns dos esportes 
que a integram. Além disso, discutimos sobre a necessidade de vivermos em uma sociedade 
inclusiva, respeitando a diversidade humana em todas as suas formas e cooperando para a plena 
cidadania de todos. 

Aprendemos, também, sobre as diferenças existentes entre os jogos e os esportes, bem 
como sua importância para o desenvolvimento das pessoas. Conhecemos os jogos cooperativos e o 
valor da cooperação, diferenciando-os dos jogos competitivos, ressaltando seus pontos positivos e 
sua relevância para a construção de uma sociedade melhor. 
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UNIDADE III 

 

CONHECENDO ALGUNS ESPORTES 
 

 
 
 
 
 

Badminton 
 
O badminton é um esporte bastante curioso para os brasileiros, pois não é um esporte muito 

frequente em nossa sociedade.  
Você já ouviu falar no badminton? Em poucas palavras, badminton é um esporte jogado 

individualmente ou em duplas, e suas partidas são realizadas em uma quadra dividida, ao meio, por 
uma rede. Muito parecido com o tênis, é jogado com raquetes e, ao invés da bolinha amarela, o 
objeto a ser rebatido é uma peteca. 

Afirma-se que o badminton é o segundo esporte mais praticado no mundo. Dentre os 
esportes que usam raquetes, é aquele em que o objeto rebatido ganha maior velocidade, chegando a 
atingir mais de 400 quilômetros por hora. 

Esporte de origem indiana foi posteriormente levado por oficiais ingleses à Inglaterra, para a 
propriedade de Badminton, pertencente ao Duque de Beaufort's. A modalidade foi adaptada na 
Inglaterra e tomou a forma apresentada atualmente. 

As dimensões oficiais da quadra, para a realização do badminton, são de 6,1 metros de 
largura por 19,8 metros de comprimento. A rede que marca a divisão da quadra é posicionada a 1,55 
metros do solo. A peteca é bem leve, constituída por dezesseis penas de ganso. 

Durante a partida, as faltas ocorrem quando: a) a roupa do atleta ou sua raquete tocam a 
rede; b) a peteca acerta o teto, o jogador ou sua roupa; c) a peteca cai fora das linhas da quadra; d) 
ocorre invasão de quadra no lado da equipe adversária; e) a peteca é golpeada duas vezes do mesmo 
lado da quadra; f) a peteca é servida para sua dupla (do mesmo lado da quadra). 

A partida é formada por três games, vencendo o jogador que ganhar dois games. Cada game 
é composto por 21 pontos e, caso haja empate de 20 a 20, é necessário uma diferença de dois 
pontos para que se indique o vencedor. A exceção somente ocorre se o placar atingir o empate de 29 
a 29, neste caso, vence quem atingir os trinta pontos primeiro. 
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Desde a Olímpiada de Barcelona em 1992, o badminton se tornou um esporte olímpico. Em 
países da Europa e da Ásia (Inglaterra, Suécia, Dinamarca, Indonésia e China) é considerado um 
esporte popular. 

Estudos científicos, conduzidos pelo Departamento de Educação Física da Universidade de 
Baylor, apontam o badminton como uma das melhores atividades para o condicionamento físico. Em 
nível competitivo, este esporte requer corridas, velocidade de reação, reflexos e boa coordenação 
entre mãos e olhos. Pelo fato de ser um dos esportes mais flexíveis, o badminton pode ser jogado em 
qualquer superfície relativamente plana e dura, tanto descoberta como coberta, sem perder os 
benefícios decorrentes dos exercícios. 

Como lazer, o badminton pode ser praticado por qualquer pessoa, sem limite de idade. 
Mesmo para quem nunca o praticou, em poucos minutos é possível começar a acertar a peteca. O 
divertimento é garantido!  
 

(Disponível em: <http://www.brasilescola.com/educacao-fisica/badminton.htm>. Acesso em: 19/07/ 2013.) 
(Disponível em: <http://www.badminton.org.br/sobre_o_badminton/historia-do-badminton/1>. Acesso em: 19/07/2013.)  

 
 
 
 

 
 

ATIVIDADES 
 

 
1) Descreva três momentos em que ocorrem faltas no badminton. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
2) O que um atleta ou dupla devem fazer, quanto à pontuação, para vencer uma partida de 
badminton? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
3) Complete os espaços dos textos a seguir, tornando as frases verdadeiras: 
 
a) O badminton é um esporte popular em países da Europa e da Ásia, tais como: _______________, 
________________, _________________, _________________, _______________. 
 
b) O jogo de badminton exige diferenciadas ações físicas, que ajudam também a melhorar o 
condicionamento físico. Entre elas estão: __________________, _____________________, 
___________________ e _____________________. 

CURIOSIDADE 

Você sabia que na E.M. Paulo Freire tem um aluno que é campeão de badminton? 
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4) Após a leitura do texto, diga qual foi o aspecto que mais lhe chamou a atenção sobre a prática do 
badminton e  por qual motivo.  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
PESQUISA 

 
Busque informações no site da Confederação Brasileira de Badminton 
(http://www.badminton.org.br/equipamentos), a respeito do material necessário 
para a prática deste esporte e escreva o que você aprendeu sobre a raquete e a 
peteca utilizada em suas partidas.  

 
 
 
 

 
 
 

O Basquete de Rua no Brasil 

Muito conhecido como "basquete-arte", marcado por jogadas geniais, divertidas e pelas 
diferenciadas dinâmicas de jogo, o basquete de rua não se prende às regras convencionais, mas cria 
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suas próprias regras. Dentro das linhas que definem uma quadra de basquete de rua, a liberdade de 
criar novas regras é o que mais conta. 

O basquete de rua é uma modalidade esportiva inspirada no streetball, oriundo das periferias 
norte-americanas, e na Cultura Hip Hop, movimento de expressão popular baseado em quatro 
elementos distintos, que vêm ganhando a cada dia mais força em todo o país: o basquete, o hip hop, 
o grafite e o mestre de cerimônias (MC). Apesar de contar com os mesmos elementos básicos do 
basquetebol “tradicional”, o basquete de rua difere-se muito deste em vários aspectos, desde as 
regras do jogo até o ambiente onde é realizado. Como o próprio nome diz o basquete de rua sempre 
acontece em locais não convencionais (ruas, quadras públicas ou embaixo de viadutos), de forma 
improvisada. Uma forte peculiaridade desta modalidade de jogo é a presença da música, tocada 
durante os embates (influência da Cultura Hip Hop). Porém, o que é fundamentalmente priorizado 
neste estilo de jogo é a realização de passes com dribles que “desconsertem” os adversários, 
tornando as jogadas mais atraentes e divertidas para os jogadores, bem como para o público que o 
assiste. Em 2005, a Central Única das Favelas realizou no Rio de Janeiro, durante um evento de 
Cultura Hip Hop denominado Hutuz, o primeiro campeonato de basquete de rua de expressão 
nacional, com o reconhecimento da Confederação Brasileira de Basquete. Desde então, em todo o 
país, esta modalidade vem crescendo, ganhando novos adeptos. A liga foi definida como LIBRA - Liga 
Internacional de Basquete de Rua. 

As partidas são disputadas por dois times com três jogadores cada. No basquete de rua as 
partidas são formadas por dois tempos de oito minutos e trinta segundos cada, com um intervalo de 
um minuto entre eles. Nas partidas finais de torneios (ou campeonatos), estas terão três tempos de 
dez minutos corridos para cada um deles. 

Quanto às manobras, no basquete de rua todos os tipos de malabarismos e truques com a 
bola são permitidos aos jogadores, sejam eles feitos com os pés, com a cabeça ou mediante qualquer 
outra tática que o atleta utilize para iludir o adversário, de modo a estimular a versatilidade e a 
criatividade como elementos inseparáveis desta modalidade desportiva. O jogador poderá andar ou 
até mesmo correr com a bola, desde que seja, exclusivamente, para demonstrar sua habilidade e não 
para acertar a cesta. 

A pontuação adotada no basquete de rua é a seguinte: 
- 1 ponto: cada acerto de cesta, como regra geral e em situações normais de jogo; quando um 
jogador passar, propositalmente, a bola entre as pernas do adversário e completar a jogada 
pegando-a do outro lado, premiando a manobra conhecida como "caneta" ou "canetinha"; 
- 2 pontos: marcados quando a cesta for concretizada com uma “enterrada de bola”; 
- 3 pontos: serão considerados quando a bola for arremessada da linha de três pontos, que deverá 
estar marcada na quadra; quando o jogador realizar a "ponte aérea", jogada em que o jogador 
recebe um passe no alto, enquanto está indo em direção à cesta, e o completa com uma 
“enterrada”; 
- 4 pontos: serão contabilizados quando o jogador atirar a bola da linha dos quatro pontos; 
- 5 pontos: serão considerados quando um atleta lançar a bola do seu próprio campo de defesa e 
conseguir converter diretamente a cesta, sem interferência de outro jogador. 

 
(Disponível em: <http://www.reisdarua.com.br/in.php?id=materias/materia22>. Acesso em: 18/07/ 2013.)  

(Disponível em: <http://www.liibra.com/manual.php#>. Acesso em: 18/07/2013.) 

 
 

Atividades 
 

 
1) O que diz a regra do basquete de rua, quanto aos malabarismos e truques com a bola? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
2) Em que locais pode ser disputado o basquete de rua? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
3) Leia as frases abaixo e coloque (F) para falsa ou (V) para verdadeira: 
 
(    ) O basquete de rua é uma modalidade esportiva inspirada no streetball. 
(    ) A pontuação é a mesma utilizada no basquete tradicional. 
(  ) Desde o ano 2000 existem competições de basquete de rua, reconhecidas pela Confederação     
Brasileira de Basquete. 
(    ) No basquete de rua cada time conta com três jogadores. 
 
 

 
PESQUISA 

 
Você já viu ou praticou uma partida de basquete de rua? Procure vídeos na 
Internet e escreva, a seguir, o que você achou do jogo e o que você viu de 
diferente, dizendo se gostou ou não. 
 

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Futsal  
 

O futsal, um elegante e vigoroso esporte de quadra, desenvolve em seu praticante a rapidez 
de raciocínio para a tomada de decisões e a habilidade para dribles em espaços geralmente 
pequenos. 
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Ao longo dos anos, as regras do futsal sofreram grandes transformações, mudando muito a 
dinâmica do jogo. Dentre elas, a regra que possibilitou a utilização do goleiro na linha foi uma das 
principais responsáveis pelo aumento desta dinâmica, fazendo com que os fundamentos técnicos de 
passe e chute do goleiro se tornassem muito mais importantes do que eram até então. 

Esta regra permite que o goleiro saia da sua área e atue como jogador de linha, fazendo com 
que sua equipe tenha superioridade numérica na quadra, mas em contrapartida, pode deixar sua 
defesa vulnerável a contra-ataques. 

Esta situação fez com que os treinadores criassem estratégias ofensivas e defensivas 
específicas para este momento do jogo. Em quase todos os jogos, as equipes utilizam o goleiro na 
linha e, frequentemente, ocorre a marcação de gols neste momento, tanto da equipe que ataca em 
superioridade numérica, quanto da equipe que defende e contra–ataca. 

Essa função de “goleiro linha” não é realizada exclusivamente por um goleiro. Qualquer 
jogador da equipe poderá substitui-lo e atuar como um goleiro linha, desde que utilize uma camisa 
diferente daquelas utilizadas pelos demais atletas e atenda às regras específicas para esse momento. 

 
(Disponível em: <http://www.gepeffs.com.br/2012/03/27/artigo-sobre-a-utilizacao-do-goleiro-linha-no-futsal-pelas-equipes-de-alto-nivel-

do-brasil/>. Acesso em 18/07/2013.) 

 
GLOSSÁRIO 
- Vulnerável: que é mais suscetível a ser danificado ou magoado, prejudicado ou destruído. 
 
 

Atividades 
 
 
 
1) Por qual motivo a defesa pode ficar vulnerável, durante a utilização do goleiro linha? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
2) O que permite a regra do goleiro linha no futsal? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
3) Antes de existir a figura do goleiro linha, os goleiros treinavam apenas os fundamentos para a 
realização de lançamentos e defesas. Após a modificação da regra, quais outros fundamentos 
também passaram a ter importância, para este grupo de jogadores? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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4) Qual jogador da equipe pode ocupar a função de goleiro linha? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
PARA REFLETIR 
 
O texto diz que quando um dos times utiliza o goleiro linha, a quantidade de gols marcados no jogo 
aumenta. Ele esclarece também que, nem sempre o time que marca os gols é aquele que se utiliza 
do goleiro linha, pois há pontos positivos e negativos em sua utilização. A partir de sua vivência e das 
informações adquiridas com a leitura do texto, reflita e responda se você considera positivo ou 
negativo a utilização do goleiro linha durante as partidas de futsal, apontando qual foi o motivo de 
sua escolha. 
 

 

 

 

Handebol – Táticas de defesa 

  Handebol é uma modalidade desportiva criada pelo alemão Karl Schelenz, em 1919, embora 
tenha sido baseada em outros desportos praticados desde fins do século XIX, na Europa e 
no Uruguai. Este jogo inicialmente era praticado na relva, em um campo similar ao do futebol, com 
dimensões entre 90 m e 110 m de comprimento e entre 55 m e 65 m de largura. A área de baliza 
(gol, em português do Brasil) possuía um raio de 13 m, tendo a baliza 7,32 m de largura por 2,44 m 
de altura (a mesma usada no futebol). O jogo era disputado por duas equipes de onze jogadores 
cada, sendo a bola semelhante à usada na versão atual. Hoje em dia, o handebol é praticado com 
apenas sete jogadores. Vamos conhecer algumas táticas deste jogo. 

No handebol, temos várias possibilidades táticas para a defesa. A equipe pode utilizar a 
defesa individual, por zona ou combinada. 

A defesa individual determina que cada defensor deve marcar um adversário específico, 
permanecendo próximo a ele por todo o tempo, seja na quadra toda, em 1/2 quadra ou em 1/3 de 
quadra. Esta tática de defesa permite que o jogador recupere a bola mais rapidamente e dificulta os 
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passes do adversário, no entanto, provoca grande cansaço nos defensores, impede que um defensor 
dê cobertura ao outro e torna a saída para os contra-ataques mais complicada. 

A defesa por zona é o sistema básico no handebol, nela cada defensor é posicionado em um 
setor da quadra próximo às linhas de seis e nove metros. Embora não dificulte os passes do 
adversário e leve mais tempo para o jogador tomar a bola, esses passes ficam distantes do gol e isso 
facilita para a equipe de defesa e para o goleiro. A defesa por zona também evita o cansaço dos 
defensores e permite que um defensor dê cobertura ao outro. 

A mais simples defesa por zona é chamada de 6 x 0, pois todos os seis jogadores ficam 
distribuidos ao longo da linha de seis metros, cada qual marcando um setor da defesa (conforme os 
jogadores do time de camisa preta, na figura a seguir). 

 

(Disponível em: <http://www.uel.br/cefe/des/handebol/unidade_03.html>. Acesso em: 18/07/2013.) 
 

Pode-se optar por adiantar um dos marcadores para dificultar a armação do ataque, neste 
caso, a defesa por zona será de 5 x 1, ou adiantar dois marcadores em uma defesa por zona de 4 x 2. 

A defesa combinada é a combinação das defesas individual e por zona.  Este tipo de defesa 
busca posicionar os jogadores próximos à linha de seis metros (como na defesa por zona), com 
exceção de um deles, que marcará individualmente o melhor jogador adversário (como na defesa 
individual). 
 
(DARIDO, S. C.; SOUZA JÚNIOR, O. M. Para ensinar educação física: possibilidades de intervenção na escola. 3.ed. Campinas: Papirus, 2009.) 

 
 

Atividades 
 
 
 
1) Como ocorre a defesa individual no handebol? Qual é o seu ponto positivo e o seu ponto 
negativo? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
2) Como ocorre a defesa por zona no handebol? Destaque seu ponto positivo e seu ponto negativo. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
3) Qual é a diferença existente entre a defesa 6 x 0, 5 x 1 e 4 x 2 no handebol? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
4) Como ocorre a defesa combinada no handebol? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
5) Observando os pontos positivos e negativos de cada tipo de defesa no handebol, qual deles você 
consideraria melhor para uma equipe da qual você fizesse parte? Descreva os motivos. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Rugby 
 

A lenda conta que em 1823, durante um jogo escolar de futebol na cidade inglesa de Rugby, 
um jovem chamado William Webb Ellis pegou a bola com as mãos e correu em direção ao gol dos 
adversários. Quase dois séculos mais tarde, o rugby tornou-se um dos esportes mais populares do 
mundo, com milhões de pessoas jogando, assistindo, e apreciando o jogo. 

Rugby é um jogo no qual o objetivo é levar a bola para além da linha do gol dos adversários e 
apoiá-la contra o solo para marcar pontos. 

A descrição acima pode parecer simples, mas tem duas peculiaridades. Embora seja 
necessário avançar com a bola, a mesma só pode ser passada, através do toque de mãos, para trás. A 
bola pode ser chutada para frente, mas para que a jogada seja possível, os atletas da equipe do 
chutador devem estar atrás da bola, no momento em que ela for chutada. 

Esta aparente contradição cria a necessidade de um bom trabalho em equipe e uma enorme 
disciplina, uma vez que pouco resultado pode ser obtido por um atleta individualmente. Somente 
trabalhando em equipe, os atletas conseguem mover a bola para frente, na direção da linha do gol 
dos adversários e, eventualmente, vencem o jogo. 

Quanto às substituições e trocas: a equipe é formada por 15 atletas que iniciam o jogo, mas 
também pode contar com uma equipe de reservas. O treinador pode fazer um pré-acordo quanto ao 
número de substituições, por motivos táticos, durante o decorrer do jogo. Os atletas podem ser 
trocados, ainda, em caso de lesões e contusões, ficando o jogador reserva temporariamente em 
campo, enquanto o titular recebe tratamento, ou permanentemente, se o atleta não tiver mais 
condições de voltar à partida. 

O rugby sempre foi caracterizado pelo conceito de que é um esporte para todos os tamanhos 
e físicos. Na realidade, cada posição requer um conjunto distinto de aptidões físicas e atributos 
técnicos, e é esta diversidade que o torna um jogo acessível a todos. Desde a potência dos forwards 

até a velocidade dos três-quartos, existe espaço em uma equipe de rugby para qualquer um que 
queira um pouco de ação. 

 
 

O rugby e sua diversidade 
 

• Sevens 
 
O sevens rugby é praticado em um campo normal, por equipes de sete atletas, ao invés de 

quinze. O jogo tem uma duração menor, em que cada meio tempo dura apenas sete minutos. Fora 
isso, as leis deste jogo variam muito pouco em relação ao jogo de 15, embora, naturalmente, seja um 
jogo bastante diferente de se assistir, devido ao tamanho do espaço disponível no campo. Algumas 
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vezes, as equipes decidem mover-se para trás inicialmente, de modo a atrair os adversários para si, 
então, vão criando espaço em outras áreas e avançando para o ataque. 
 

• Outras variações e jogos reduzidos 
 
Existem varias formas modificadas do rugby, que foram desenvolvidas para permitir que 

qualquer um possa praticá-lo, em diversas circunstâncias, com um gradual desenvolvimento das 
habilidades. Como exemplo dessas variações, temos o tag, touch, tip, flag e beach rugby. No tag, por 
exemplo, os atletas utilizam tiras de pano, penduradas na cintura. Remover um desses tags constitui 
um tackle (quando o portador da bola é segurado por um ou mais adversários e levado para o solo, 
quando toca com um ou dois joelhos no chão, senta-se ou toca em outro atleta que esteja no solo). 
Para manter a continuidade do jogo, o portador deve soltar a bola imediatamente após o tackle. O 
principal atrativo dessas versões de rugby é que a ausência de contato permite que sejam praticadas 
por pessoas de todas as idades, de ambos os sexos e com qualquer nível de preparo físico, em 
diversos tipos de superfícies. 
 

Disponível em: <http://www.sharklion.com/proyectos/cbru/main/Download/IRB_PTBR.pdf>. Acesso em: 18/07/2013. 

 
GLOSSÁRIO 
- Peculiaridade: que é próprio de algo ou alguém, característico. 
 
 
 

Atividades 
 
 
1) Qual é o objetivo do rugby e quais são suas peculiaridades? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
2) Dificilmente se consegue a vitória no rugby, apenas com um esforço individual. Quais são as duas 
condições necessárias para se alcançar a vitória? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
3) Quantos atletas, em cada time, iniciam uma partida oficial de rugby? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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4) Existe alguma restrição, quanto ao tamanho ou formato do corpo dos praticantes do rugby?         
Por quê? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
5) O rugby pode ser praticado de distintas formas. Uma das formas exemplificadas no texto é o 
sevens rugby. Descreva o que você entendeu sobre esta variação. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
PESQUISA 

 
Você já viu uma partida de rugby? Procure vídeos sobre este esporte na 
Internet e descreva o que você viu e o que achou. 

 

 
 

 
 
 

Voleibol - função do líbero 
 
 Voleibol  é um desporto praticado em uma quadra, dividida em duas partes por uma rede, 
com duas equipes de seis jogadores em cada lado. O objetivo desta modalidade é fazer passar 
a bola sobre a rede, de modo que ela toque no chão dentro da quadra adversária, ao mesmo tempo 
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em que se tenta evitar que os adversários façam o mesmo. O voleibol é um desporto olímpico, 
regulado pela Fédération Internationale de Volleyball (FIVB). 
 Uma das regras do voleibol foi modificada para dar mais dinâmica ao jogo, possibilitando que 
um jogador, o líbero, jogue de forma diferente dos demais.  

O líbero é um atleta especializado nos fundamentos de defesa, que são realizados com mais 
frequência no fundo da quadra. Esta função foi introduzida pela Federação Internacional de Voleibol 
em 1998, com o propósito de permitir disputas de pontos mais longas e tornar o jogo mais atraente 
para o público. Um conjunto específico de regras se aplica a este jogador: 
a) ele deve utilizar uniforme diferente dos demais; 
b) não pode sacar ou bloquear; 
c) suas substituições não contam para o limite que é concedido, por set, a cada técnico; 
d) não pode completar um golpe de ataque, de qualquer parte da quadra ou da zona livre, se no 
momento do contato com a bola, esta estiver totalmente acima da borda superior da rede; 
e) só pode realizar levantamentos de toque do fundo da quadra; caso esteja pisando sobre a linha de 
três metros ou sobre a área por ela delimitada, deverá exercitar somente levantamentos de 
manchete, pois se o fizer de toque por cima (pontas dos dedos) o ataque deverá ser executado com a 
bola abaixo da borda superior da rede. 
 
 
 

(Disponível em: <http://www.volei.org/2010/10/funcao-do-libero-no-voleibol.html>. Acesso em: 18/07/2013.) 
(Disponível em: <http://www.cbv.com.br/v1/cobrav/arquivos/REGRAS%20DE%20V%C3%94LEI%20INDOOR%202013-2016%20-

%20REVISADA.pdf>. Acesso em: 18/07/2013.) 

 
 
 

Atividades 
 
 
 
1) Qual é a função de um líbero, dentro de uma equipe de voleibol? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
2) Ao observar um time de voleibol em quadra, como é possível perceber se a equipe está utilizando 
um jogador líbero? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
3) Qual foi o objetivo da Federação Internacional de Voleibol ao criar a posição do líbero? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
4) Cite duas regras que se aplicam ao líbero. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
PESQUISA 

 
Em sua história, a Seleção Brasileira de Voleibol já teve jogadores líberos que 
estiveram entre os melhores do mundo. Na seleção masculina, um dos 
destaques foi o jogador Serginho e na feminina, a jogadora Fabi. Escolha um dos 
dois e pesquise sobre sua carreira, clubes em que jogou e suas conquistas.  

 
 

RESUMO DA UNIDADE 

Nesta unidade aprendemos mais sobre a origem, os aspectos táticos e técnicos de diferentes 
esportes, que podem ser vivenciados nas aulas de Educação Física. Através dessas reflexões, 
aumentamos nossa possibilidade de apropriar-nos deles e usá-los conforme nossa necessidade, pois 
toda ação em um jogo pode ter sucesso ou fracasso, de acordo com as escolhas feitas por seus 
participantes. 
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UNIDADE IV 

 

A Dança 
 

 
 
 
 

Os diferentes estilos de dança 
 

Durante o século XV, na Europa, surgiu a dança clássica, que tem como característica básica a 
postura corporal rígida, alcançada por coreografias convencionais e passos preestabelecidos. Como 
herança da dança clássica, temos a dança moderna, que tem como objetivo romper com a 
formalidade e a estética do balé, priorizando a criatividade, a liberdade de movimentos, trabalhando 
com ritmos irregulares. 

Já no século XX, nos Estados Unidos, surgiu a dança contemporânea que, apesar de ser 
motivada pelo “espírito de liberdade” da época, não apresenta propostas definidas nem linha 
evolutiva, enfatizando o autoconhecimento, a imagem corporal, a criatividade, a expressividade, a 
performance corporal e a interpretação. 

As danças étnicas são provenientes de culturas de várias partes do mundo, elas podem ser 
folclóricas, sagradas, tradicionais ou contemporâneas. No Brasil, as mais conhecidas são a dança do 
ventre, a dança flamenca e a dança afro-brasileira. As danças étnicas quase sempre são praticadas 
em grupo e perpetuam a prática inclusiva, pois, mesmo sem nunca ter praticado, o participante se 
sente acolhido, porque o ritmo coletivo é mais importante que o passo certo. 

A dança de salão teve um caráter social voltado essencialmente à nobreza, quando de seu 
surgimento nos séculos XV e XVI. Tem como característica principal a dança aos pares e forte 
significado social e lúdico. A musicalidade é muito importante nessa dança e são vários os ritmos 
conhecidos, entre eles o samba, o rock, a salsa, o bolero, a rumba, o pagode, o forró, entre outros. 

Outra forma de se expressar através da dança é a dança de rua, que surgiu nos Estados 
Unidos na década de 1930, quando uma grande onda de desemprego entre dançarinos, levou-os a 
fazer shows nas ruas, em uma significativa manifestação social. Os representantes da cultura hip-hop 
são os principais componentes dessa dança, com grande potencial de reivindicação e transformação. 
No Brasil, a dança de rua foi bastante difundida e novos elementos foram incorporados a ela. 
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(DARIDO, S. C.; SOUZA JÚNIOR, O. M. Para ensinar educação física: possibilidades de intervenção na escola. 3.ed. Campinas: 

Papirus, 2009.) 

 
GLOSSÁRIO 
- Preestabelecido: algo que se estabeleceu antecipadamente. 
- Lúdico: que se refere a jogos, brinquedos e divertimentos. 
- Difundida: que se tornou amplamente conhecida, propagada. 
 

 
 

Atividades 
 

 
 
1) Gabriela aprendeu na escola as seguintes danças: samba, salsa e rumba. De acordo com o texto, 
estes são exemplos de qual estilo de dança? 
a) Dança clássica.                                
b) Dança de salão. 
c) Danças étnicas. 
d) Dança de rua. 
 
 
2) Numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 
(1) Dança clássica                                
(2) Dança moderna                  
(3) Dança contemporânea                                  
(4) Danças étnicas 
(5) Dança de salão 
(6) Dança de rua 
 
(    ) No Brasil, as mais conhecidas são a dança do ventre, a dança flamenca e a dança afro-brasileira. 
(   ) Apesar de ser motivada pelo “espírito de liberdade” da época, não apresenta propostas definidas 
nem linha evolutiva. 
(    ) Tem como característica básica, a postura corporal rígida. 
(    ) Tem como característica principal, a dança aos pares e forte significado social e lúdico. 
(   ) Surgiu após uma grande onda de desemprego entre dançarinos, que levou-os a fazer shows nas 
ruas. 
(    ) Tem como objetivo, romper com a formalidade e a estética do balé. 
 
 
3) A professora de Educação Física de João, disse que no próximo mês ensinará aos seus alunos 
algumas danças étnicas. Ele nunca vivenciou uma atividade de dança e se considera descoordenado. 
Após expor seu sentimento para a professora, ela respondeu dizendo que ele não deveria se 
preocupar, pois uma importante característica das danças étnicas é que: 
 
a) as coreografias apesar de serem difíceis, são conhecidas por todos. 
b) todos aprendem na primeira tentativa. 
c) ninguém dança sozinho, sendo sempre guiado por um mais experiente. 
d) o ritmo coletivo é mais importante que o passo certo. 
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PESQUISA 

Procure vídeos na Internet, sobre alguma das danças descritas no texto 
(escolha uma que você ainda não conhece). Após assistir, descreva o 
que achou da dança e quais são suas principais características. 

 
 
 

O que é ritmo? 
 

Todo movimento é um ritmo em potencial. Se observarmos com atenção, vamos perceber 
que quase tudo à nossa volta tem um ritmo: ritmo do coração, da música ou da dança. O ritmo se faz 
presente na natureza, na vida humana, vegetal ou animal, nas funções orgânicas do homem, em suas 
manifestações corporais, nos seus gestos, nos movimentos... Possibilita muitas combinações, tem 
diferentes durações e combinações variadas de movimento, alterando-se com inúmeras formas de 
repouso. Alguns fatores determinam a variação do ritmo: a intensidade (distinção de forte e fraco), a 
duração (quando a intensidade soa por um determinado tempo) e a métrica (a ordem e a medida do 
ritmo, representado pelos compassos e pelas figuras musicais). 
 
 
(DARIDO, S. C.; SOUZA JÚNIOR, O. M. Para ensinar educação física: possibilidades de intervenção na escola. 3.ed. Campinas: Papirus, 2009.) 

 
 
 

Atividades 
 
 
 
1) Quais são os fatores que determinam a variação do ritmo? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
2) Onde podemos encontrar a presença do ritmo? Marque a resposta correta. 
 
a) Apenas em músicas e danças. 
b) Em quase tudo à nossa volta, como por exemplo, no ritmo do coração. 
c) Somente no coração, na música e na dança. 
d) Apenas em manifestações de seres humanos. 
 
 
3) Qual é a sua dança preferida? Descreva em quais momentos e em que locais você a dança, e qual 
é o ritmo dela. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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RESUMO DA UNIDADE 
 

Nesta unidade conhecemos variados estilos de dança, bem como suas origens e suas 
principais características. Aprendemos que a cultura é algo que pode ser alterado, de acordo com a 
interação entre os indivíduos e as modificações que estes fazem naquilo já que existe. 

Reconhecemos também a importância do ritmo e como ele está presente em tudo o que há à 
nossa volta, assim como os fatores que determinam a sua variação. 
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UNIDADE V 

 

CONHECENDO NOSSAS ORIGENS 
 

 
 
 
 

A Capoeira 

 
A capoeira é uma manifestação genuinamente brasileira, criada pelos escravos africanos 

trazidos para o Brasil. 
Capoeira é uma palavra de origem tupi, que significa “vegetação que nasce após a derrubada 

de uma floresta”. No Brasil Colônia, esse nome também foi dado ao “Jogo de Angola”, que apareceu 
nas fazendas e cidades desde que os primeiros grupos de negros, de origem banto, foram 
escravizados e trazidos para cá. 

A capoeira praticada em senzalas, ruas e quilombos foi vista como uma ameaça pelos 
governantes, que, em 1821, estabeleceram medidas de repressão à capoeiragem, incluindo castigos 
físicos e prisão. Essas medidas policiais contra a capoeira só deixaram de vigorar a partir da década 
de 1930, mas, ainda assim, a capoeira não passou a ser plenamente aceita, e seus praticantes não 
tiveram de imediato a simpatia da sociedade brasileira. 

O “Jogo de Angola” não foi aceito como uma forma de expressão corporal de indivíduos e 
grupos, em sua maioria negros, organizados, pensantes e vigorosos. Foi transformado em folclore, 
com a diminuição de seu significado grupal para os participantes, e depois em esporte ou arte 
marcial. Mas a forma não esportiva da capoeira também permaneceu ligada a grupos de capoeira 
angola. 

Assim, surgiram dois ramos da capoeira nas décadas de 1930 e 1940, que se distinguiram 
mais efetivamente a partir dos anos 70. Ocorreu por um lado, a mobilização de grupos de resistência 
cultural afro-baiana, que perceberam nos poucos grupos angoleiros, a manutenção dos elementos da 
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capoeira trazidos pelos negros bantos, e, por outro lado, a organização da capoeira esportiva 
(capoeira regional) como arte marcial. 
 
(DARIDO, S. C.; SOUZA JÚNIOR, O. M. Para ensinar educação física: possibilidades de intervenção na escola. 3.ed. Campinas: Papirus, 2009.) 

 
 
GLOSSÁRIO 
- Bantos: Nos primeiros séculos do tráfico de escravos, foram trazidos da África para as Américas, 
escravizados, muitos negros de grupos bantos. Esses grupos foram, em sua maioria, instalados na 
Bahia, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro. São heranças dos bantos em 
nossa sociedade: a capoeira, a congada, as danças e cerimônia do cateretê, caxambu, batuque, 
samba, jongo, lundu, maracatu e coco de zambê. 
 
 
 

Atividades 
 
 
 
1) Quem inventou a capoeira e qual o significado dessa palavra? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
2) Em seu início, no século XIX, como a capoeira era tratada pelos governantes brasileiros? Quando 
as medidas estabelecidas por eles, contra a prática da capoeira, deixaram de vigorar? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
3) Entre os grupos de capoeira angola e de capoeira regional, qual deles está ligado à manutenção 
dos elementos da origem da capoeira? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
CAÇA-PALAVRAS 
 
Procure no caça-palavras, os termos que estão destacados no texto a seguir, sobre os movimentos da 
capoeira. Eles podem estar colocados em qualquer direção. 
 
O movimento básico da capoeira é a GINGA, que lembra uma dança. Alguns de seus golpes de ataque 

são: ARMADA, MEIA-LUA, CABEÇADA, BENÇÃO e MARTELO. Existem, porém, alguns movimentos de 

defesa que recebem o nome de COCORINHA e NEGATIVA. 
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PESQUISA 

 
Pesquise na Internet sobre quais são as diferenças encontradas entre a 
capoeira angola e a capoeira regional. 

 
 
 
 

RESUMO DA UNIDADE 
 
Nesta unidade reconhecemos a capoeira, enquanto importante manifestação cultural de 

nossa sociedade. Aprendemos sobre a sua origem, histórico, e também sobre sua ramificação em 
dois tipos distintos: um que se liga mais as suas origens e outro tipo que está mais ligado a sua 
modernização. Além disso, conhecemos alguns diferentes movimentos de sua prática. 
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UNIDADE VI 

 

SOCIEDADE 
 
 

 
 
 
 

Triste realidade: no Brasil, 82% dos jogadores de futebol recebem até dois salários mínimos. 
 
O sonho glorioso de vencer na vida através do futebol e desfilar em carrões, com roupas 

sofisticadas, é quase como ganhar na loteria. No Brasil, para a imensa maioria dos profissionais do 
esporte, segundo informações da CBF, a realidade é cruel: dos 30.784 jogadores registrados no país, 
atualmente, 82% recebem até dois salários mínimos — no grupo, estão incluídos os atletas que 
jogam até de graça. Na outra ponta, um número bastante modesto de "sortudos" (2%), embolsa por 
mês acima de R$ 12,4 mil, o equivalente a 20 salários mínimos. 

— Os salários ainda são muito baixos nos clubes de menor investimento. É diferente de um 
Grêmio ou um Internacional, que pagam centenas de milhares aos seus jogadores. Hoje, são cerca de 
mil clubes profissionais no Brasil. Quantos pagam salários altos? — argumenta Jorge Ivo Amaral, 
diretor da Federação Nacional dos Atletas Profissionais (Fenapaf). 

Os pequenos salários recebidos pela grande maioria dos jogadores — às vezes sem contratos 
que respeitem a legislação brasileira — são apenas uma parte do problema. De acordo com Jorge 
Ivo, 20% dos profissionais (de qualquer faixa de renda) do Brasil sofrem ainda com atrasos salariais e 
pagamento de encargos e bônus. Uma situação da qual não escapam equipes de pequeno e médio 
porte e mesmo os grandes clubes, como Flamengo e Vasco. 

Segundo a Federação Internacional de Jogadores Profissionais (Fifpro), 30% dos atletas do 
mundo inteiro convivem com atrasos e o não pagamento de obrigações contratuais. O presidente da 
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entidade, o holandês Theo van Zeggelen, estima que, na Europa em crise, há um percentual ainda 
maior de jogadores com o mesmo problema. 

No mundo do futebol, o Leste Europeu é um caso típico destas desigualdades, conforme 
dados da Fifpro, que publicou um estudo sobre a situação dos jogadores de futebol nesta região, 
hoje uma das grandes importadoras de astros do esporte como Hulk, contratado pelo Zenit St. 
Petersburg, da Rússia, por R$ 140 milhões. De acordo com o documento, chamado de "O Livro 
Negro", 41% dos jogadores do Leste Europeu não recebem seus salários em dia — na pequena ex-
República Iugoslava de Montenegro, por exemplo, incríveis 95% dos profissionais estão com 
problemas de pagamento. Na Grécia, que passa por grave crise econômica, 67,5% vivem o mesmo 
drama e 32% esperam por mais de seis meses para receber os atrasados. 

— Ainda vemos muitos problemas com quebras de contrato na Turquia (principalmente), 
Grécia, Rússia, Ucrânia. Suspendemos o clube Besiktas (Turquia) das competições europeias, porque 
não pagou o salário de dois jogadores, explica o advogado brasileiro Marcos Motta, especialista em 
direito desportivo. 
 

(Disponível em: <http://extra.globo.com/esporte/triste-realidade-no-brasil-82-dos-jogadores-de-futebol-recebem-ate-dois-salarios-

minimos-6168754.html>. Acesso em: 19/07/2013.) 

 
 

 
 
 

 
Sociedade Inclusiva – Afinal, o que é isto? 

 
Diante de tantas mudanças, que hoje vemos eclodir na evolução da sociedade, surge um 

novo movimento, o da inclusão, consequência de uma visão social, de um mundo democrático, no 
qual se pretende respeitar direitos e deveres. A limitação de uma pessoa não diminui seus direitos: 
todos são cidadãos e fazem parte da sociedade. Diante deste quadro, é preciso que a sociedade se 
prepare para lidar com a diversidade humana. 

Todas as pessoas devem ser respeitadas, independente do sexo, da idade, das origens 
étnicas, da opção sexual ou das deficiências. Uma sociedade aberta a todos, que estimula a 
participação de cada um, aprecia as diferentes experiências humanas e reconhece o potencial de 
todo cidadão é denominada sociedade inclusiva. Dessa forma, a sociedade inclusiva é democrática, 
reconhece todos os seres humanos como livres e iguais, com direito a exercer sua cidadania. 
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Infelizmente, a sociedade brasileira ainda não é uma sociedade inclusiva. Há grupos de 
pessoas discriminadas, podemos identificar essa discriminação, inclusive, nas denominações que 
alguns grupos de pessoas recebem, como inválido, mongol, down, surdo, manco, ceguinho, aleijado, 
demente etc. Essas palavras revelam preconceito. 

O termo inclusão, diferentemente, indica que a sociedade deve mudar e não os portadores 
de deficiências, estes devem ser aceitos e tratados com respeito, como qualquer outro indivíduo 
social. Para isso, as palavras e expressões usadas para denominar as diferenças devem ressaltar os 
aspectos positivos e, assim, promover uma mudança de atitude em relação a essas diferenças. 
É nosso dever, como cidadãos, fornecer mecanismos para que todos sejam incluídos. 
 

(Disponível em: <http://vaigostardesaber.blogspot.com.br/2008/06/sociedade-inclusiva-afinal-o-que-isto.html>. Acesso em: 18/07/2013.) 

 
 
GLOSSÁRIO 
Mutilação: corte ou separação de uma parte do corpo. 
 
 

Atividades 
 
 
1) Leia as frases a seguir e coloque (F) para falsa ou (V) para verdadeira: 
 
(    ) Todos os jogadores de futebol recebem altos salários. 
(    ) Apenas 2% dos jogadores de futebol, recebem mais de 20 salários mínimos por mês. 
(    ) Todos os contratos de jogadores de futebol respeitam as leis, garantindo todos os direitos aos 
atletas. 
(   ) 30% dos atletas do mundo inteiro, convivem com atrasos e o não pagamento de obrigações 
contratuais. 
(    ) Na Europa, todos os jogadores recebem seus salários em dia. 
 
 
2) O texto compara o sonho glorioso de vencer na vida pelo futebol com ganhar o quê? 
 
a) Um campeonato importante. 
b) Muita saúde. 
c) Na loteria. 
d) Um presente especial. 
 
 
 
3) O que está acontecendo na Europa, com clubes que não pagam os salários de seus jogadores em 
dia? 
 
a) Estão pagando multas. 
b) Estão sendo suspensos de competições. 
c) Estão perdendo os pontos de suas partidas. 
d) Estão sendo obrigados a jogar com os times reservas. 
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4) O que é uma sociedade inclusiva? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
PARA REFLETIR 

 
Gabriel tem quinze anos e é um menino que possui bastante habilidade para a prática do futebol, 
todos dizem que ele será um grande jogador e ajudará toda a sua família no futuro, com o dinheiro 
que ganhará como jogador profissional. Para que isso se torne realidade, ele está disposto a fazer 
qualquer coisa! Alguns de seus amigos abandonaram a escola, para se dedicar somente ao esporte e 
Gabriel pensa em fazer o mesmo. Após a leitura do texto, reflita e escreva se você apoia esta ideia, 
explicando o motivo. 

 
 
 
 
 

RESUMO DA UNIDADE 
 

Nesta unidade aprendemos que há grande desigualdade entre os salários pagos aos 
jogadores de futebol. Na realidade, a grande maioria dos atletas desta modalidade esportiva 
recebem baixos salários e sofrem com constantes atrasos. Tal realidade também ocorre em grandes 
clubes de nosso país e até mesmo em clubes do exterior. 
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AVALIAÇÃO FINAL 

 
 

1) Assinale a alternativa que completa os espaços, de forma a tornar a frase verdadeira: 
 
A água é um ______________ fundamental para a vida. O corpo humano é constituído por mais de 
60% de água. Devemos beber, no ______________, dois litros de água por dia. Entre outras funções, 
ela atua na regulação da temperatura através do suor. Sendo assim, em dias quentes devemos beber 
___________ água. 
 
a) I – líquido, II – máximo, III – mais. 
b) I – sólido, II – máximo, III – menos. 
c) I – líquido, II– mínimo, III – mais.  
d) I – sólido, II – mínimo, III – menos. 
 
 
2) A água realiza várias funções em nosso organismo, em benefício à nossa saúde. Cite duas funções 
da água em nosso organismo. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
3) Zequinha é um menino que pratica basquetebol em cadeira de rodas, seu sonho é participar de 
uma Paralimpíada. Cite um benefício que ele alcança ao praticar este esporte adaptado. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
4) Sobre a sociedade inclusiva, é FALSO afirmar o seguinte: 
 
a) A limitação de uma pessoa não diminui seus direitos. 
b) Uma sociedade inclusiva é democrática, reconhece todos os seres humanos como livres e iguais e 
lhes dá o direito de exercer a sua cidadania. 
c) O termo inclusão indica que a sociedade deve mudar, e não a pessoa portadora de necessidades 
especiais. 
d) Em uma sociedade inclusiva, as pessoas com deficiências são consideradas melhores do que as 
demais. 
 
 
5) O xadrez é um esporte e sua prática é importante para o desenvolvimento do raciocínio lógico, 
concentração e tomada de decisões. Qual é a diferença existente entre o jogo e o esporte? 
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
6) Nos jogos cooperativos, o foco principal não está na vitória, mas sim em atingir determinado 
objetivo comum. Das opções a seguir, qual delas está presente neste tipo de jogo? 
 
a) Jogar com o outro. 
b) Alguns são excluídos, ficando de fora por sua falta de habilidade. 
c) A trapaça ocorre com maior frequência. 
d) Os participantes são menos sensíveis às solicitações dos outros. 
 
 
7) Os jogos competitivos são também importantes para o nosso desenvolvimento, mas se o 
praticarmos sem uma reflexão, podemos transportar alguns dos comportamentos presentes nestes 
jogos para a nossa sociedade. Cite uma situação negativa que ocorre em jogos competitivos, que 
pode ser transportada para a sociedade. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
8) O badminton é um esporte muito popular em países da Ásia e da Europa. É um jogo praticado com 
raquete e muito se assemelha ao tênis. Qual é a principal diferença entre estes dois esportes? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
9) Algumas modalidades esportivas, com o passar do tempo, apresentam versões diferentes em sua 
prática, criando até mesmo novos esportes. Isso ocorreu com a criação do basquete de rua. Compare 
dois aspectos diferentes do basquete tradicional e do basquete de rua. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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10) No futsal, que nome recebe o jogador que faz a função de goleiro e ao mesmo tempo de jogador 
de linha, fazendo com que sua equipe tenha superioridade numérica na quadra? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
11) O handebol apresenta diferentes táticas de defesa, uma delas está representada na figura abaixo, 
pelos jogadores da equipe de preto. 
 

 

Descreva este tipo de defesa, destacando um ponto positivo e um ponto negativo deste sistema. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
12) O rugby é um esporte disputado por duas equipes, com quinze jogadores cada. Qual é o objetivo 
deste jogo? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
13) No voleibol existem regras específicas, que se aplicam somente ao jogador líbero. Das opções a 
seguir, qual NÃO é uma delas? 
 
a) Ele deve utilizar uniforme diferente dos demais. 
b) Ele tem total liberdade para atacar quando está em quadra. 
c) Ele não pode sacar ou bloquear. 
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d) Suas substituições não contam para o limite concedido, por set, a cada técnico. 
 
 
14) De acordo com a história do surgimento dos diferentes estilos de dança, a frase a seguir não está 
correta. Reescreva-a de forma correta. 
 
O hip-hop é uma importante manifestação cultural de nossa sociedade. Dentre os estilos de dança, se 

enquadra na categoria de dança de rua, que surgiu quando professores dos Estados Unidos, após 

uma grande onda de desemprego, passaram a dar aulas de dança nas ruas. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
15) A dança de salão teve um caráter social voltado essencialmente à nobreza, quando de seu 
surgimento nos séculos XV e XVI. Tem como característica principal, a dança aos pares e forte 
significado social e lúdico. Dê um exemplo de um tipo de dança de salão presente na atualidade. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
16) O ritmo é um elemento importante e bastante presente em nossa vida, inclusive nas diversas 
danças. Dê um exemplo de onde mais é possível perceber sua existência. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
17) Sobre a história da capoeira é FALSO afirmar que: 
 
a) foi criada pelos escravos africanos trazidos para o Brasil. 
b) em 1821 foi criada uma lei, que proibia a prática da capoeira nas ruas, obrigando seus praticantes 
a pagar multas. 
c) nas décadas de 1930 e 1940 a capoeira se dividiu em dois ramos: a capoeira angola e a capoeira 
regional. 
d) a capoeira foi vista como uma ameaça pelos governantes brasileiros. 
 

 
18) A capoeira é uma manifestação cultural, que apresenta variados movimentos de ataque e de 
defesa. Escreva o nome de dois movimentos presentes na capoeira. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
19) Com relação à realidade dos salários dos jogadores de futebol, a frase a seguir está INCORRETA. 
Reescreva-a de forma correta. 
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No Brasil existem mais de mil clubes de futebol e neles todos os jogadores possuem contratos que 

respeitam as leis, além de seus salários serem pagos sempre em dia. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
20) A partir das informações obtidas, através dos textos aos quais você teve acesso em seus estudos, 
é possível perceber que a tirinha abaixo apresenta um ERRO muito comum, presente na imaginação 
de várias pessoas. Identifique este ERRO e fale um pouco sobre ele. 
 

 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 
BOM TRABALHO! 
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GABARITO  
 

 

Unidade I 

• A importância da higiene corporal 

• Alongamento e aquecimento 

• A importância da ingestão de água 
 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
1) Todo o funcionamento do organismo depende da água. Além de distribuir os nutrientes pelos 
diferentes órgãos do corpo, a água ajuda a regular a temperatura, eliminar as toxinas através da 
urina e da transpiração e a estimular o trânsito intestinal. Sendo assim, quando há pouca água no 
corpo, o organismo sofre prejuízos. A água exerce um papel importante para a saúde da pele, pois 
garante a hidratação e favorece a absorção dos nutrientes necessários ao seu equilíbrio. Além disso, 
a água também interfere em outros mecanismos muito importantes, como transportar oxigênio para 
os músculos, através dos glóbulos vermelhos do sangue, eliminar o dióxido de carbono pela 
respiração e regular a pressão arterial para o bom funcionamento do coração e da circulação. 
 
2) Se hidratar corretamente equilibra o organismo, fazendo com que ele fique mais resistente e 
funcione melhor. Devemos beber, no mínimo, dois litros de água diariamente. 
 
3) O suor é o mecanismo que o corpo ativa para manter a temperatura a 37 graus. 
 
4) A higiene é a melhor arma para a manutenção da saúde. 
 
5) O vestuário é importante para manter a temperatura corporal. O ideal é vestir roupas de algodão, 
pois não retêm o suor do corpo, o que evita o aparecimento de mau cheiro. 
 
6) Os dentes devem ser escovados, no mínimo, três vezes ao dia: pela manhã, ao acordar, à noite, 
antes de dormir, e após cada refeição. 
 
7) Os alongamentos tendem a reduzir as dores musculares e a tensão muscular provocada pelos 
exercícios, a melhorar o desempenho na atividade física, além de aumentar a amplitude dos 
movimentos articulares.   
 
8) Alguns estudos mostram que existem vantagens em iniciarmos a atividade física com o 
aquecimento e só depois fazermos os alongamentos. Como na prática de esportes, necessitamos 
também de fortalecimento muscular para nos exercitarmos, precisamos ter um equilíbrio entre a 
musculação e os alongamentos, a fim de evitarmos o alongamento excessivo, que pode resultar em 
diminuição de força muscular. No caso da prática de exercícios estafantes, os alongamentos também 
devem ser feitos no final da atividade física, diminuindo, assim, a tensão muscular e favorecendo 
uma recuperação muscular mais precoce.  
 
 
PESQUISA 
Resposta individual do aluno, de acordo com suas descobertas. 
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Unidade II 

• Jogo, esporte e jogos cooperativos 
 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
1) Os jogos e os esportes ajudam no desenvolvimento integral de crianças e jovens, contribuindo nos 
aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais. 
 
2) São jogos em que o foco principal não está na vitória, mas sim em atingir determinado objetivo 
comum. 
 
3) O objetivo é melhor e mais rapidamente alcançado quando há um trabalho em equipe, quando 
existe uma cooperação entre os participantes. 
 
4) Deve ser citado um, dentre os seguintes: 
- A atividade de competição é excludente, poucos participam e o número de ganhadores é ainda 
menor; 
- Os participantes percebem que atingir seus objetivos é incompatível com a obtenção dos objetivos 
dos demais; 
- A ajuda mútua ocorre com menor frequência; 
- Os participantes são menos sensíveis às solicitações dos outros; 
- A trapaça, a “esperteza” ocorre com maior frequência; 
- Deve-se ganhar do outro;  
- Os participantes são adversários e inimigos, há rivalidade e vontade de acabar logo com o jogo; 
- Alguns são excluídos, ficando de fora por sua falta de habilidade. 
 
5) Devem ser citados dois, dentre os seguintes: 
 

Situação Cooperativa Situação Competitiva 

Os participantes jogam com o outro. Os participantes jogam contra o outro. 

Os participantes percebem que o alcance 
de seus objetivos é, em parte, 
consequência da ação dos outros membros 
da equipe. 

Os participantes percebem que o alcance 
de seus objetivos é incompatível com a 
obtenção dos objetivos dos demais. 

Os participantes são mais sensíveis às 
solicitações dos outros. 

Os participantes são menos sensíveis às 
solicitações dos outros. 

Todos se ajudam com frequência. A ajuda mútua ocorre com menor 
frequência. 

A honestidade ocorre com bastante 
frequência. 

A trapaça, a “esperteza” ocorre com maior 
frequência. 

Os participantes ganham juntos, são 
parceiros e amigos, há uma 
interdependência e vontade de continuar 
jogando. 

Os participantes devem ganhar do outro, 
são adversários e inimigos, há rivalidade e 
vontade de acabar logo com o jogo.  

Ninguém é rejeitado ou excluído. Alguns são excluídos, ficando de fora por 
sua falta de habilidade. 
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6) Resposta individual do aluno. 
 
 
PESQUISA 
Resposta individual do aluno, de acordo com suas descobertas. 
 
 

• Jogos adaptados 
 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
1) O esporte adaptado é um esporte modificado ou criado para pessoas com deficiências, 
considerando suas necessidades especiais. Ele proporciona ao indivíduo com necessidades especiais 
a oportunidade de desenvolver uma atividade física, deixando de lado o sedentarismo e o isolamento 
social. 
 
2) Devido ao estado físico em que os combatentes retornaram da guerra, diversos deles com vários 
tipos de mutilações. O esporte começou, então, a ser usado como parte do tratamento. Por meio de 
um convite do Governo Britânico, o neurologista e neurocirurgião alemão Ludwig Guttmann 
inaugurou um centro de traumas medulares, dentro do Hospital de Stoke Mandeville. 
 
3) Deve ser citado dois, dentre os seguintes: 
- Melhoria e desenvolvimento de autoestima, autovalorização e autoimagem; 
- Estímulo à independência e autonomia; 
- Socialização; 
- Experiência com suas possibilidades, potencialidades e limitações; 
- Vivência de situações de sucesso e superação de situações de frustração; 
- Melhoria da saúde; 
- Melhoria na força e resistência muscular global; 
- Aprimoramento da coordenação motora global e ritmo; 
- Melhora no equilíbrio; 
- Prevenção de deficiências secundárias; 
- Desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas. 
 
4) É uma sociedade aberta a todos, que estimula a participação de cada um, aprecia as diferentes 
experiências humanas e reconhece o potencial de todo cidadão. 
 
 
PESQUISA 
As Paralimpíadas são eventos que congregam várias modalidades esportivas de alto rendimento, 
para atletas deficientes. Ocorre a cada quatro anos, sempre em anos olímpicos. 
 
 
PARA REFLETIR 

Resposta individual do aluno, de acordo com sua reflexão. 
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Unidade III 

• Badminton 
 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
1) Devem ser citados três, dentre os seguintes: 
- a roupa do atleta ou sua raquete tocarem a rede; 
- se a peteca acertar o teto, o jogador ou sua roupa; 
- quando a peteca cair fora das linhas da quadra; 
- se ocorrer invasão para o lado da equipe adversária; 
- se golpearem duas vezes a peteca, do mesmo lado da quadra; 
- se a peteca for servida para sua dupla, do mesmo lado da quadra. 
 
2) A partida é formada por três games, vencendo o jogador que ganhar dois games primeiro. Os 
games são compostos de 21 pontos e caso haja empate de 20 a 20, será necessário que o vencedor 
tenha uma diferença de dois pontos. A exceção somente ocorrerá se o placar atingir o empate de 29 
a 29, neste caso vencerá quem atingir os trinta pontos primeiro. 
 
 
3) 
 
a) O badminton é um esporte popular nos países da Europa e Ásia, tais como: Inglaterra, Suécia, 
Dinamarca, Indonésia e China. 
 
b) O jogo de badminton exige diferenciadas ações físicas, que ajudam também a melhorar o 
condicionamento físico. Entre estas estão: corridas, velocidade de reação, reflexos e boa 
coordenação entre mãos e olhos. 
 
 
4) Resposta individual do aluno. 
 
 

• O Basquete de Rua no Brasil 
 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
1) Todos os tipos de malabarismos e truques com a bola são permitidos aos jogadores, sejam eles 
feitos com os pés, com a cabeça ou mediante qualquer outra tática que o atleta utilize para iludir o 
adversário, de modo a estimular a versatilidade e a criatividade como elementos inseparáveis desta 
modalidade desportiva. O jogador poderá andar ou até mesmo correr com a bola, desde que seja, 
exclusivamente, para demonstrar habilidade e não para acertar a cesta. 
 
2) O basquete de rua sempre acontece em locais não convencionais (ruas, quadras públicas ou 
embaixo de viadutos), muitas vezes de forma improvisada. 
 
3) V, F, F,V 
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PESQUISA 
Resposta individual do aluno, de acordo com suas descobertas. 

 
 

• Futsal 
 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
1) Pelo fato do goleiro ficar fora do gol, ele pode deixar sua defesa vulnerável à contra-ataques. 
 
2) Permite que o goleiro saia de sua área e atue como jogador de linha, fazendo com que sua equipe 
tenha superioridade numérica na quadra. 
 
3) Os fundamentos técnicos de passe e chute. 
 
4) Qualquer jogador da equipe pode exercer esta função. 
 
 
PARA REFLETIR 
Resposta individual do aluno, de acordo com sua reflexão. 
 
 

• Handebol – Táticas de defesa 
 
INTERPRETAÇÃO DO TEXTO 
 
1) A defesa individual determina que cada defensor deve marcar um adversário específico, 
permanecendo próximo a ele durante todo o tempo, seja na quadra toda, em 1/2 quadra ou em 1/3 
de quadra. 
 
Ponto Positivo (um dentre os seguintes): 
- Permite recuperar a bola mais rapidamente do que as outras táticas; 
- Dificulta os passes do adversário. 
 
Ponto Negativo (um dentre os seguintes): 
- Provoca grande cansaço nos defensores; 
- Impede que um defensor dê cobertura ao outro; 
- Torna a saída para os contra-ataques mais complicada. 
 
2) A defesa por zona é o sistema básico no handebol, posicionando cada defensor em um setor da 
quadra, próximo às linhas de seis e nove metros. 
 
Ponto Positivo (um dentre os seguintes): 
- Os passes ficam distantes do gol e isso facilita o trabalho para a defesa e para o goleiro; 
- Evita o cansaço dos defensores; 
- Permite que um defensor dê cobertura ao outro. 
 
Ponto Negativo (um dentre os seguintes): 
- Não dificulta os passes do adversário; 
- Demora mais para tomar a bola do adversário. 
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3) 6 x 0 - Todos os seis jogadores ficam distribuidos ao longo da linha de seis metros, cada qual 
marcando um setor da defesa; 
5 x 1 – Quando um dos marcadores se adianta, para dificultar a armação do ataque; 
4 x 2 - Quando dois dos marcadores se adiantam, para dificultar a armação do ataque. 
 
4) A defesa combinada é a junção das defesas individual e por zona. Esse tipo de defesa busca 
posicionar os jogadores próximos à linha de seis metros (como na defesa por zona), com exceção de 
um deles, que marcará individualmente o melhor jogador adversário (como na defesa individual). 
 
 
PARA REFLETIR 
Resposta individual do aluno, de acordo com sua reflexão. 
 
 

• Rugby 
 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
1) O objetivo é levar a bola para além da linha do gol dos adversários e apoiá-la contra o solo para 
marcar pontos. Quanto às suas peculiaridades, embora seja necessário avançar com a bola, ela só 
pode ser passada, com as mãos, para trás; a bola pode ser chutada para frente, mas os atletas da 
equipe do chutador só podem jogá-la se estiverem atrás da bola, no momento em que ela for 
chutada. 
 
2) Somente trabalhando em equipe os atletas conseguem mover a bola para frente, na direção da 
linha do gol dos adversários e, eventualmente, vencem o jogo. 
 
3) Quinze atletas. 
 
4) Não, o rugby é um esporte para todos os tamanhos e físicos, pois cada posição requer um 
conjunto distinto de aptidões físicas e atributos técnicos. 
 
5) O sevens rugby é praticado em um campo normal, por equipes de sete atletas ao invés de quinze. 
O jogo tem uma duração menor, em que cada meio tempo dura apenas sete minutos. Exceto por 
este motivo, as leis variam muito pouco em relação ao jogo de 15 jogadores, embora, naturalmente, 
seja um jogo bastante diferente de se assistir, devido ao tamanho do espaço disponível no campo. 
 
 
PESQUISA 
Resposta individual do aluno, de acordo com suas descobertas. 
 
 

• Função do líbero no voleibol 
 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
1) O líbero é um atleta especializado nos fundamentos de defesa, que são realizados com mais 
frequência no fundo da quadra. 
 
2) O líbero estará jogando com uma camisa diferente daquela utilizada pelos demais jogadores de 
sua equipe. 
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3) O objetivo era permitir disputas de pontos mais longas e tornar o jogo mais atraente para 
o público. 
 
4) Devem ser citadas duas, dentre as seguintes: 
- deve utilizar uniforme diferente dos demais; 
- não pode sacar ou bloquear; 
- suas substituições não contam para o limite que é concedido, por set, a cada técnico. 
- não pode completar um golpe de ataque, de qualquer parte da quadra ou da zona livre, se, no 
momento do contato com a bola, esta estiver totalmente acima da borda superior da rede. 
 
 
PESQUISA 
Resposta individual do aluno, de acordo com suas descobertas. 
 

Unidade IV 

• Os diferentes estilos de dança 
 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
1) b 
 
2) 4,3,1,5,6,2. 
 
3) d 
 
 
PESQUISA 
Resposta individual do aluno, de acordo com suas descobertas. 
 
 

• O que é ritmo? 
 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
1) A intensidade, a duração e a métrica. 
 
2) b 
 
3) Resposta individual do aluno. 
 

Unidade V 

• A Capoeira 
 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
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1) A capoeira foi criada pelos escravos africanos trazidos para o Brasil, sendo uma palavra de origem 
tupi, que significa “vegetação que nasce após a derrubada de uma floresta”. 
 
2) A capoeira foi vista como uma ameaça pelos governantes que, em 1821, estabeleceram medidas 
de repressão à capoeiragem, incluindo castigos físicos e prisão. Essas medidas policiais contra a 
capoeira só deixaram de vigorar, a partir da década de 1930. 
 
3) Capoeira Angola. 
 
 
PESQUISA 
Resposta individual do aluno, de acordo com suas descobertas. 
 

Unidade VI 

• Sociedade 
 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
1)  F, V, F, V, F. 
 
2) c 
 
3) b 
 
 
PARA REFLETIR 
Resposta individual do aluno, de acordo com sua reflexão. 
 
 
 

 
                                                         Avaliação Final 
 
 
1) c 
 
2) Devem ser citadas duas, dentre as seguintes: 
- Distribuir os nutrientes entre os diferentes órgãos do corpo; 
- Regular a temperatura do corpo; 
- Eliminar as toxinas, através da urina e da transpiração; 
- Estimular o trânsito intestinal; 
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- Melhorar a saúde da pele; 
- Transportar o oxigênio para os músculos, através dos glóbulos vermelhos do sangue; 
- Eliminar o dióxido de carbono pela respiração; 
- Regular a pressão arterial, para o bom funcionamento do coração e da circulação. 
 
3) Deve ser citado um, dentre os seguintes: 
- Melhoria e desenvolvimento da autoestima, autovalorização e autoimagem; 
- Estímulo à independência e autonomia; 
- Socialização; 
- Experiência com suas possibilidades, potencialidades e limitações; 
- Vivência de situações de sucesso e superação de situações de frustração; 
- Melhoria da saúde; 
- Melhoria na força e resistência muscular global; 
- Aprimoramento da coordenação motora global e do ritmo; 
- Melhoria no equilíbrio; 
- Prevenção de deficiências secundárias; 
- Desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas. 
 
4) d 
 
5) O jogo é definido como uma atividade de caráter lúdico, com normas livremente estabelecidas 
pelos participantes. O esporte, por sua vez, tem regras preestabelecidas pelas diferentes instituições 
que regem cada modalidade esportiva, sejam ligas, federações, confederações ou comitês olímpicos. 
 
6) a 
 
7) Nossa sociedade é altamente competitiva. Muitas vezes, aprendemos que para vencer é preciso 
derrubar o outro. Pouco se aprende sobre ganhar junto com o outro. Existem outras possibilidades 
de se jogar e de se conviver, além da competição. A atividade de competição é excludente, poucos 
participam e o número de vencedores é ainda menor. A cooperação é uma dessas possibilidades de 
mudança.  
 
8) O tênis é praticado com uma bolinha e o badminton com uma peteca. 
 
9) Deve ser citado um, dentre os seguintes: 
- O basquete de rua sempre acontece em locais não convencionais (ruas, quadras públicas ou 
embaixo de viadutos), muitas vezes de forma improvisada, enquanto o basquete tradicional ocorre 
apenas em quadras; 
- No basquete de rua há música tocando durante as partidas, enquanto que no basquete tradicional 
isso não ocorre; 
- No basquete de rua as partidas são disputadas por dois times com três jogadores cada, no basquete 
tradicional são cinco jogadores em cada time; 
- No basquete de rua o jogo é realizado em dois tempos de oito minutos e trinta segundos cada, com 
um intervalo de um minuto entre eles. Em partidas finais de torneios (ou campeonatos), são três 
tempos de dez minutos corridos para cada um deles. No basquete tradicional o jogo acontece em 
dois tempos de 20 minutos ou quatro tempos de dez minutos; 
- No basquete de rua os malabarismos e truques com a bola são permitidos aos jogadores, sejam eles 
feitos com os pés, com a cabeça ou mediante qualquer outra tática que o atleta utilize para iludir o 
adversário, de modo a estimular a versatilidade e a criatividade como elementos inseparáveis desta 
modalidade desportiva. O jogador poderá andar ou até mesmo correr com a bola, desde que seja, 
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exclusivamente, para demonstrar habilidade e não para acertar a cesta. No basquete tradicional isso 
não é permitido; 
- A pontuação adotada é diferente, no basquete de rua obtém-se: 1 ponto – para o acerto de cada 
cesta como regra geral e em situações normais de jogo, bem como quando o jogador passar, 
propositalmente, a bola entre as pernas do adversário e completar a jogada pegando-a do outro 
lado, premiando a manobra conhecida como "caneta" ou "canetinha"; 2 pontos - marcados quando a 
cesta for concretizada com enterrada de bola; 3 pontos - quando a bola for arremessada da linha de 
três pontos, que deverá estar marcada na quadra; 4 pontos - quando o jogador atirar a bola da linha 
dos quatro pontos;  5 pontos - quando um atleta lançar a bola do seu próprio campo de defesa e 
conseguir diretamente converter a cesta, sem interferência de outro jogador. Já no basquete 
tradicional, as cestas valem um, dois ou três pontos, de acordo com o local de onde ocorre o 
arremesso. 
 
10) Goleiro linha. 
 
11) Esta defesa é a defesa por zona 6 x 0, que é o sistema básico no handebol, posicionando cada 
defensor em um setor da quadra, próximo às linhas de seis e nove metros. 
 
Ponto Positivo (um dentre os seguintes): 
- Os passes ficam distantes do gol e isso facilita para a defesa e para o goleiro; 
- Evita o cansaço dos defensores; 
- Permite que um defensor dê cobertura para o outro. 
 
Ponto Negativo (um dentre os seguintes): 
- Não dificulta os passes  do adversário; 

- Demora mais para tomar a bola do adversário. 
 
12) O objetivo é levar a bola para além da linha do gol dos adversários e apoiá-la contra o solo, para 
marcar pontos. 
 
13) b 
 
14) O hip-hop é uma importante manifestação cultural de nossa sociedade. Dentre os estilos de 
dança, ela se enquadra na categoria da dança de rua, que surgiu quando DANÇARINOS dos Estados 
Unidos, após uma grande onda de desemprego, passaram a FAZER SHOWS de dança nas ruas. 
 
15) Um dentre os seguintes: samba, rock, salsa, bolero, rumba, pagode, forró. 
 
16) Quase tudo à nossa volta tem um ritmo: ritmo do coração, da música ou da dança. O ritmo se faz 
presente na natureza, na vida humana, vegetal ou animal, nas funções orgânicas do homem, em suas 
manifestações corporais, em seus gestos, em seus movimentos. 
 
17) b 
 
18) Devem ser citados dois, dentre os seguintes: 
 
- ginga; 
- armada; 
- meia-lua; 
- cabeçada; 
- benção; 
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- martelo; 
- cocorinha; 
- negativa. 
 
19) No Brasil, existem mais de mil clubes de futebol e neles, NEM todos os jogadores possuem 
contratos que respeitam às leis, além de seus salários SEREM PAGOS COM ATRASOS OU NEM 
RECEBEREM OS MESMOS. 
 
20) A tirinha diz “jogadores de futebol faturam milhões”, no entanto, a realidade é que apenas 2% 
deles recebem mais de 20 salários mínimos. 
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