
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano: 9º Ano

Componente Curricular: Educação Física.

Tema/Objeto do Conhecimento: Esportes/ História.

Habilidade:

(EF89EF05) Identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de

seus problemas (doping, corrupção, violência etc.) e a forma como as mídias os apresentam.

Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados/as para aprenderem um

pouco mais. Hoje continuaremos nossa jornada conhecendo e refletindo sobre os esportes.

Fonte:https://www.torcedores.com/noticias/2017/06/skate-pode-virar-esporte-olimpico acesso em:20/04/2021

https://www.torcedores.com/noticias/2017/06/skate-pode-virar-esporte-olimpico


Atividade 1 - Esportivização das práticas corporais

Nas aulas anteriores estudamos sobre o surgimento do esporte moderno e contemporâneo e

as principais características que diferenciam o jogo do esporte. Nesta aula vamos falar sobre o

processo de esportivização das práticas corporais.

Quando surge o processo de esportivização dos jogos, como vimos anteriormente, surge

também um novo modelo de sociedade. O jogo, antes visto como livre, um ambiente de descoberta,

motivador, sempre em busca do novo, desenvolvendo o convívio social, oportunidade de escolha, a

cooperação, quando vira esporte se caracteriza pela institucionalização, sendo em sua grande

maioria competitivo, tendo regras e procedimentos universais, movimentos e técnicas repetidas. A

partir do momento que as práticas corporais se transformam em uma atividade seletiva, que

buscam por habilidades muito bem desenvolvidas para derrotar o outro/a, deixam de lado as

principais características do jogo para tornar-se um esporte que busca o alto rendimento.

Um exemplo de esportivização de uma prática corporal é a do Skate. O Skate surgiu na

Califórnia no início da década de 60, quando surfistas, por uma necessidade, que era a falta de

ondas para surfar, criam pranchas com rodinhas de patins dando origem ao que hoje chamamos de

Skate.

O skate foi transformando-se ao longo do tempo, tanto em seu formato como nos diversos

estilos de andar. O skate se transformou no que é hoje pela liberdade dos praticantes de brincar e se

divertir, em um ambiente criativo e diverso. Até hoje o skate é uma ótima opção de lazer, de criar e

recriar manobras; os skatistas são diversos, e criam diferentes formas de se andar de skate. Apesar

de ocorrer de forma paralela aos antigos esportes, uma característica forte do skate sempre foi a

resistência que apresentava em relação aos valores culturais dominantes. O skate sempre foi um

uma prática marginalizada.

Mesmo assim, o skate que virou esporte, com modalidades, campeonatos e competições,

ainda segue no seu estilo raiz, o ideal da cooperação, companheirismo e continua existindo entre os

que praticam livremente, mesmo pelo fato de o skate ser praticado individualmente. Os skatistas

não se preocupam com a vitória, com o recorde e ainda trazem aquela essência do jogo, valorizam a

diversão, a cooperação e a superação.

ATIVIDADE 2 - Após ler o texto, faça uma breve pesquisa sobre a esportivização de outras práticas

corporais e se elas carregam ainda característica dos jogos:

SUGESTÃO: Se possível, faça mais pesquisas sobre o esporte espetáculo, acrescente mais fontes e

informações aos seus estudos!!!


