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RIBEIRO, Tiago Santos. Inserção do levantamento de peso olímpico no 

contexto escolar: caminhos e possibilidades a partir de abordagens 

críticas. 49 f. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em 

Educação Física) - Faculdade Regional da Bahia. Salvador, 2014. 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva propor a inclusão do Levantamento de Peso Olímpico 

(LPO) no universo da escola pública, do 6º ao 9º ano, de forma a auxiliar os 

estudantes a superarem seus próprios limites, estabelecerem objetivos e metas, 

ampliarem a autoestima. Com isso, busca-se melhorar a consciência corporal e a 

integração corpo e mente e aumentar a saúde (biopsicossocial) dos alunos 

desmistificando a ideia do esporte de rendimento como espaço único de competição, 

mas como auxiliar na superação de si mesmo. O estudo partiu de uma pesquisa 

bibliográfica exploratória em que se iniciou com os fundamentos históricos da 

Educação Física, partindo-se para o do Levantamento de Peso Olímpico no mundo 

e no Brasil até chegarmos às reflexões do esporte de rendimento e a relação entre 

eles. Usou-se aqui uma abordagem crítica e emancipatória da Educação Física na 

formação pedagógica do sujeito. Chegou-se ao fim com a certeza de que muito 

ainda tem a se contribuir com o uso do LPO no ensino fundamental.  

Palavras-chaves: Levantamento de Peso Olímpico, Educação Física, PCN, 

Abordagem Crítica, Emancipatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIBEIRO, Tiago Santos. Insert the Olympic weightlifting in the school 

context: ways and possibilities from critical boarding. 49 f. 2014 

.Dissertation to the completion of course (Bachelor in Physical 

Education) – Faculdade Regional da Bahia .Salvador, 2014. 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to propose the inclusion of Olympic Weightlifting (LPO) in the world 

of public school from 6th to 9th year in order to help students overcome their own 

limits, set objectives and targets, increase self-esteem. Thus, we seek to improve 

body awareness and the mind and body integration and increase health 

(biopsychsocial) students demystifying the idea of performance sports as the only 

competition space, but as an aid in overcoming yourself .The study started from a 

bibliographical research that began with the historical foundations of Physical 

Education, starting for the Olympic Weightlifting worldwide and in Brazil until we get 

the reflections of performance sports and the relationship between them. It used here 

an approach critical and emancipator of Physical Education in the pedagogical 

formation of the subject. We came to the end with the certainty that much still has to 

contribute to the use of LPO in elementary school. 

Key-words: Olympics Weightlifting, Physics Education, PCN, Critical Boarding 

Emancipator. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A presente monografia tem como objetivo trabalhar a proposta pedagógica do 

ensino do Levantamento de Peso Olímpico, do 6º ao 9º ano, na educação básica. 

Pois, observa-se que estudos sobre o uso do Levantamento de Peso Olímpico 

(LPO) no Brasil são reduzidos e em ambiente escolar são inexistentes. Logo, não 

temos conhecimento de que alguma escola pública utilize o LPO em aulas de 

Educação Física.  

Segundo Dantas e Coutinho (2010) o LPO é importante para fortalecer o 

corpo inteiro: desenvolver a coordenação motora; equilíbrio e concentração e os 

resultados dos treinos são notados num curto espaço de tempo. O LPO contribui 

para a reestruturação do corpo por meio do equilíbrio articular e muscular; também 

reabilita, ao corrigir o déficit de força, e auxilia na redução do sedentarismo; 

possibilita a integração do corpo e da mente; melhora a mobilidade corporal e 

corrige desvios posturais. Haja vista que a Organização  Mundial de Saúde (OMS), 

Wolrd Health Organization- WHO (2002) define a saúde como "um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e 

enfermidades”. O LPO é uma ferramenta importante, mas desconhecida no universo 

escolar. No entanto, essa modalidade pode auxiliar os adolescentes a ampliar sua 

auto-estima. Além de contribuir para formação da personalidade estabelecendo 

sonhos e objetivos e uma saúde no conceito mais amplo da palavra. Também pode 

colaborar para integrá-lo à sociedade. 

Sabe-se que o sistema educacional brasileiro deve orientar-se pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Brasil (1997), e eles indicam os objetivos 

que necessitam serem alcançados a cada nível do ensino: fundamental, médio e 

superior. Dessa forma, objetivos como: desenvolver o conhecimento ajustado a si 

mesmo e o sentimento de confiança em sua capacidade afetiva, física, cognitiva, 

ética, estética são citadas. Também se encontra como finalidade, agir com 

perseverança e buscar o conhecimento para o exercício da cidadania. O cuidado 

com o corpo e a valorização de hábitos saudáveis são mencionados pelos PCNs 

como aspectos básicos de qualidade de vida que ainda inclui agir com 

responsabilidade em relação à própria saúde. 

Logo, a Educação Física deve contribuir para a reflexão acerca da inclusão do 
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Levantamento de Peso Olímpico no universo escolar. E com isso promover e 

incentivar a participação do LPO no processo educativo. Pois, também é um objetivo 

da disciplina diminuir os fatores de exclusão, ao possibilitar a oportunidade de 

superação de limites e estabelecimento de metas e objetivos. Destarte, procura-se 

demonstrar que o LPO é um esporte que pode desenvolver a melhoria da saúde dos 

adolescentes, ampliar a sua auto-estima e aprimorar a formação de sua 

personalidade. 

Neste sentido, existe a proposta de se utilizar o Levantamento de Peso 

Olímpico como uma ferramenta para ampliar a consciência corporal e a integração 

corpo e mente e com isso aumentar a saúde dos estudantes das escolas públicas. 

Sabe-se que para realizar um estudo cientifico faz-se necessário passar-se 

por diversas e complexas fases. Para concretizar esse trabalho planejamos a 

pesquisa, escolhemos o tema, buscamos referencial teórico, levantamos 

hipóteses,questionamos,procuramos os objetivos e os por quês que estavam nos 

levando a essa caminhada. Mas, não existe pesquisa sem planejamento efetivo e 

também sem ação, e dessa forma fichamentos foram feitos. Também, coletamos e 

buscamos as informações através de um levantamento bibliográfico exploratório - 

momento árduo e difícil haja vista a escassa produção acerca do LPO em escola 

públicas do país. Nesse ínterim, percebe-se um quê de inovação, pois a literatura 

não tem abordado com especificidade o LPO, de maneira crítica, para esse grupo 

peculiar, 6º ao 9º ano do ensino fundamental em escolas públicas do Brasil. Na fase 

de redação, do texto final, se descreveu os percalços e as possibilidades do tema 

apaixonante que é o ensino do LPO.  

Desenvolvemos esse trabalho, de pesquisa, da seguinte forma: no segundo 

capítulo investigamos os fundamentos históricos da Educação Física e os conceitos 

que foram sendo construídos em cada período histórico. Haja vista, que os conceitos 

não são neutros e sim frutos das políticas, ideologias e relações sociais. Logo, eles 

refletem , refletiram e refletirão no presente e no futuro.  

Seguimos examinando, historicamente, também o Levantamento de Peso 

Olímpico, com a mesma visão crítica, sem deixar de percebê-lo em meio ao contexto 

capitalista. Reduzimos o campo ao analisar os fundamentos do LPO, agora no 

Brasil, mesmo com tão pouco material escrito sobre o tema, o que nos fez perceber 

ainda mais a importância de se produzir e incentivar pesquisas sobre o assunto.  

Prosseguimos apresentando e defendendo a importância do Levantamento de 
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Peso Olímpico (LPO) no contexto escolar trazendo os benefícios, ao ser incluída na 

escola, que essa modalidade esportiva traria.  Analisamos, brevemente, o esporte 

de rendimento, o esporte escolar de uma forma critica, sem também deixar de trazer 

as aplicações benéficas de sua utilização e as possibilidades do 6ª ao 9º ano do 

ensino fundamental. Também fizemos uma análise dialógica entre os PCNs e o LPO 

crítico emancipatório no que tange aos princípios e conteúdos (procedimentais 

Atitudinais e conceituais). E enriquecemos um pouco mais o nosso trabalho trazendo 

o conhecimento do LPO de forma crítica emancipatória em relação aos objetivos 

propostos, pelos PCNs de Educação Física, aos ciclos de ensino fundamental, do 6º 

ao 9º ano. 

 É de fundamental importância reconhecer e apontar a possibilidade de 

ensinar-se o LPO nesse universo. Entretanto, fazê-lo de forma critica e com aporte 

teórico concreto. Convidamos o interlocutor a começar essa jornada conosco e 

também a fazer do LPO critico emancipatório uma ferramenta em sua prática como 

profissional de Educação Física. 
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2 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO LEVANTAMENTO 

DE PESO  

Apresentamos neste capítulo os fundamentos históricos da Educação Física e do 

Levantamento de Peso tratando de fatos e dados históricos. 

 

2.1 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Para que se tenha uma visão crítica da Educação Física faz-se necessário 

uma investigação das raízes históricas e não apenas responder as questões com 

olhos de uma história escrita sob a perspectiva do próprio tempo. Portanto, 

reescrever a história com uma visão cronológica com critérios e necessidades do 

nosso tempo auxilia a perceber, ainda mais, como a Educação Física ainda carece 

de um refletir constante. Perceber que a prática das atividades físicas, lúdicas ou 

desportivas é uma manifestação que se constitui junto com intervenções políticas e 

ideológicas auxilia a desconstruir a visão equivocada do saber neutro e da história 

como saber estático.   

 

[...] para descrevermos com propriedade a Educação Física, 
teríamos que despi-la das vestes por até então trajadas 
(descaracterizá-la, portanto) pretendendo-se com o gesto de 
desnudá-la, desvendarmos e passamos a entender a personagem 
por ela representada (CASTELLANI FILHO, 2004, p.13). 
 

Com efeito, os conceitos de corpo como força de trabalho que interferem no 

próprio conceito de Educação Física, são elaborados no século XIX. A burguesia, o 

proletariado, as contradições do capitalismo se exacerbam neste século. A 

construção de um “Homem Novo” faz-se necessária para viabilizar os ideais e 

legitimar os discursos vigentes. 

Reportando-se: 

 
É nesta perspectiva que podemos entender a Educação Física, como 
disciplina necessária a ser viabilizada em todas as instancia de todas 
as formas, em todos os espaços onde poderia ser efetivada a 
construção deste homem novo: no campo, na fabrica, na família, na 
escola. (SOARES, 1994, p.5) 
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  A Educação Física passa a auxiliar na produção de uma nova sociedade, 

pois, se a ciência passa a dominar e for o centro, logo a natureza, a sociedade e o 

próprio ser humano têm que ser pensados à luz dessa nova visão crítica 

superadora. Soares, (1994, p. 9) afirma que “até mesmo o homem fica reduzido aos 

seus determinantes biológicos”.  

  Nas primeiras décadas do século XIX procura-se justificar a crescente 

desigualdade social utilizando-se das diferenças corporal e de aptidão. Incute-se a 

idéia de que a sociedade é igualitária, fraterna e livre. Mas, a degradação social 

advinda das crescentes diferenças sociais traz entraves e ameaças o pensamento 

burguês. Como justificar as doenças, a miséria e as epidemias crescentes frutos do 

processo de civilização? Como acalmar os ânimos da classe operaria?   

A Educação Física para Soares (1994, p.14) incorporará e veiculará a ideia da 

hierarquia, da ordem, da disciplina, da fixidez, do esforço individual, dá saúde como 

“responsabilidade individual”. 

As explicações e dados na época colocavam que a natureza é que traz as 

desigualdades e não o capitalismo voraz e excludente. A eugenia justifica as 

deferências e institui os argumentos das raças para provar a superioridade dos 

brancos. Em relação à eugenia e a Educação Física no Brasil (Soares, 1994, p.18) 

expõe com primazia: “No Brasil, a Educação Física aparecerá vinculada aos ideais 

eugênicos de regeneração e embranquecimento da raça, figurando em congressos 

médios, em propostas pedagógicas e em discursos parlamentares”.  

Segundo Soares, (1994, p. 120) “a cultura atlética ou Educação Física é um 

dos problemas mais importantes da eugenia”. Outros teóricos chegam a essa 

mesma conclusão ao longo da história  

Em atenção ainda a eugenia da raça, Castellani, Filho (2004) fala sobre a que 

se destina a Educação Física neste período.  

 

[...] nesta questão da eugenia da raça, um papel preponderante. O 
raciocínio era simples mulheres fortes e sadias teriam mais 
condições de gerarem filhos saudáveis, os quais por sua vez, 
estariam mais aptos a defenderem e construírem a pátria, no caso 
dos homens, e de se tornarem mães robustas no caso das mulheres. 
(CASTELLANI, 2004, p. 56).  

 

Já no o higienismo também se postulava que a saúde deficitária dos 
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populares é fruto dos vícios morais, logo é da responsabilidade da própria classe as 

suas mazelas. O estado passa a intervir através da medicalização e da família com 

normas e regras. A Educação Física também se associa a esse conceito médico 

higienista e auxilia na definição da família moderna. Aqui o corpo adestrado é 

biológico e a saúde é sinal de vigor físico para servir de instrumento de produção. 

Quem abre espaço a esse entendimento maior é Castellani, (2004) que 

esclarece que: 

 
[...] os higienistas lançaram mão da Educação Física, deferindo-lhe 
um papel de substancial importância, qual seja, o de criar o corpo 
saudável [“...].” Para explorar e manter explorando, em nome da 
superioridade racial e social da burguesia branca, todos os que, por 
sua singularidade étnica ou pela marginalização socioeconômica, 
não lograram conforme o modelo anatômico constituído pela higiene. 
(CASTELLANI, 2004, p. 42-43).    

 

Cabe aqui ressaltar que também Soares (1994, p.120), reflete sobre este 

ponto quando afirma que a Educação Física auxilia na difusão da mentalidade, 

homogeneizando as vontades, os hábitos e que ajuda na coesão social. 

Segundo explicita Soares (2012), no Brasil a Educação Física está atrelada 

as instituições militares e médicas já que estas intervêm na realidade educacional, 

política e social. Fato importante é a chegada da corte portuguesa que destacou o 

necessário: uma escola para a elite. Investiu-se nas cidades para que estas 

pudessem atender aos interesses do capital. O fim da escravidão modifica a 

estrutura social. É aí que a Educação Física ganha um maior espaço, pois se faz 

necessário a disciplina do físico. A ginástica com exercícios traz a elegância, atitude 

de respeito pelo corpo e diferenciação entre gêneros. Os médicos valorizam a 

Educação e faz da Educação Física e de seus exercícios um divulgador da 

medicalização higienista assim como o racismo, a superioridade do masculina, etc. 

Conforme Soares, (1994, p. 91) “A Educação Física no Brasil em suas 

primeiras tentativas para compor o universo escolar surge como promotora da saúde 

física, da higiene física e mental, da educação moral e da regeneração ou 

reconstituição das raças”. 

Também, Rui Barbosa foi um dos defensores da presença obrigatória da 

Educação Física na escola. Ele conferia a Educação Física à função de educar 

moralmente e intelectualmente e não só educar o corpo. 
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Por isso, Castellani, (2004) afirma que:  

 

Sem sombra de dúvida, o parecer de Rui Barbosa serviu de 
referencial a todos aqueles que notadamente nos primórdios do 
período republicano e nas primeiras décadas do século XX vieram a 
defender a presença da Educação Física no sistema educacional 
brasileiro (CASTELLANI, 2004, p. 53). 

 

Já na República, as ações intervencionistas do Estado são postas em prática 

visando à saúde e a ordem. Ampliam-se para a população as normas de vida 

saudável higienistas. As cidades fruto do capitalismo selvagem são um palco de 

riqueza e miséria local adequado a praticas higienistas. A partir do final do século 

XIX e no século XX a Educação Física já institucionalizada aparece num plano 

educacional sendo implantada em diversas esferas da sociedade 

Quando se busca analisar o começo do século XX vê-se que os movimentos 

eugenistas e higienista estavam em acordo com a ideologia do nascimento de um 

Estado forte. Na afirmação de Saviani (apud ALBUQUERQUE, 2009, p.7), esse 

Estado forte, que se idealizou a partir da entrada de Getúlio Vargas no poder, 

pretendia cada vez mais seguir o modelo de industrialização nacionalista. No 

entanto Paiva (apud ALBUQUERQUE, 2009, p.7) diz que “a década de trinta do 

século XX é crucial na institucionalização da Educação Física no Brasil”. 

No governo de Getúlio Vargas a ideia nacionalista, o fortalecimento da 

indústria interna e a implantação de um sistema educacional que alimentasse as 

necessidades dessa ideologia eram fundamentais. Logo a Educação Física foi um 

forte instrumento racional, cuja disciplina e a própria formação dos professores sofria 

influência desse momento histórico. As ocorrências eram um campo fértil para o 

eugenismo. A forte influência de modelos ditatoriais nazistas e fascistas, cuja tônica 

de fortalecimento da raça ariana era o que movimentava o painel mundial e 

ameaçava também a Educação Física.  

Mas, ao mesmo tempo, tem que se salientar que foi no período Vargas que o 

ensino superior se estruturou e se fortaleceu. E a educação física se fortalece. 

 
A partir do Estado Novo e da constituição de 1937, a disciplina 
escolar e os processos da formação de professores em Educação 
Física, passaram a ter a sua importância definitivamente 
reconhecida. O marco histórico dos processos da formação superior 
em Educação Física no Brasil acontece coma criação, em 1939, no 
Rio de Janeiro, da Escola Nacional de Educação Física e Desportos 
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(ENEFD). Tal escola liderou, uniformizou e serviu de modelo 
curricular para as demais escolas brasileiras durante toda a primeira 
metade do século XX(ALBUQUERQUE, 2009, p.13). 
 

No período posterior a Getulio Vargas um ponto a ser enfatizado é a Lei de 

Diretrizes e Bases, pois essa estabelece a Educação física como obrigatória em 

todos os níveis escolares. A década de 60, período onde ela entra em vigor é 

marcada pelo golpe civil militar de 1964. Niskier (1974, p.19) afirma “a meta a ser 

alcançada é a transformação do Brasil numa grande potência, no espaço de uma 

geração, através do que se constitui o modelo brasileiro de desenvolvimento”. Neste 

contexto a Educação Física aparece como instrumento que visa alavancar a 

ideologia autoritária do governo militar e elevar o Brasil internacionalmente. O 

mesmo Albuquerque (2009) elucida esse período: 

 

No período posterior ao Golpe Militar de 1964, e em função de um 
novo panorama político e econômico, ocorre a elaboração das 
reformas educacionais de 1968 (ensino superior) e 1971 (ensino de 
1º. e 2º. Graus). A partir das reformas, observa-se a clara intenção 
de submeter à Educação aos interesses do novo modelo de 
crescimento econômico; modelo este, pautado pela entrada do 
capital e das empresas estrangeiras no Brasil. A ideal de transformar 
o Brasil em uma potência econômica, refletiu na Educação Física 
que passou a ser entendida como uma área do conhecimento 
humano que pudesse transformar o Brasil em uma potência esportiva 
e olímpica. Desta maneira, a formação de professores passou a ser 
entendida como uma forma de preparar treinadores e peritos em 
preparação esportiva. Tal concepção de Educação Física foi levada 
às escolas, que passaram a servir de trampolim para o crescimento 
do desporto nacional. (ALBUQUERQUE, 2009, p.13) 
 

Entretanto, na década de 1980 instala-se a “crise de legitimidade” do regime 

militar e das suas regras técnicas e racionais. Também, aconteceu uma reflexão em 

torno das políticas educacionais. Diante desse quadro e acompanhando o sistema 

educacional como um todo, a Educação Física, e os seus cursos da formação 

superior, entrou em uma chamada “crise de identidade”. Albuquerque (2009, p.13) 

afirma que “foi neste período que algumas correntes de pensadores passaram a 

questionar a visão estritamente objetiva, fisiológica e competitiva com que a 

Educação Física tratou o ser humano e a sociedade”.  

Neste breve refletir histórico nota-se claramente, que a utilização do 

adestramento, pelas escolas era fruto de uma idealização burguesa capitalista e se 

constitui parte integrante da Educação Física. A partir do final do século XIX, e no 
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século XX, a Educação Física já institucionalizada aparece num plano educacional 

sendo implantada em diversas esferas da sociedade. 

Ainda torna-se relevante ressaltar que toda a história da Educação Física é 

significativa e contextualizada e que sempre é necessário revisitar a história para 

questionar, construir e conhecer a realidade. 

 

 2.2 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DO LEVANTAMENTO DE PESO OLÍMPICO 

 

Buscaremos neste capítulo abordar de maneira sucinta a história do 

Levantamento de Peso Olímpico. Ao pesquisar verificamos que diversos relatos 

apontam para o homem nos seus primórdios o qual teve que superar as dificuldades 

inerentes ao meio ambiente em que vivia. Sendo a natureza, em estado selvagem, 

um constante desafio. Para se manter vivo o ser humano teve que se organizar 

socialmente e transformar o meio ambiente.  Além de utilizar o próprio corpo para 

realizar as tarefas e ultrapassar as eras. Com a evolução ele passa a criar e utilizar 

ferramentas e a buscar fortalecer e aprimorar também o seu corpo. 

De acordo com Lima e Pinto (1997, p.7) antes da criação das máquinas o 

homem utilizava o próprio corpo para defender seu território e havia predominância 

da força para mantê-lo. Mas ele precisou construir ferramentas, armas e transportes 

para se manter vivo, logo, foram à necessidade que o levou, através das eras, a 

aperfeiçoar sua força. Isto levou a busca pala superação dos limites e as 

competições entre os mesmos. 

Mediante o exposto, pode-se afirmar que a fraqueza era um empecilho para a 

conquista do espaço territorial. Também para alimentar-se se fazia necessária a 

força física. Logo, se percebe que desde o homem primitivo já deveria existir 

presença da manifestação do levantamento de peso.  

 

Não existe, portanto, uma data precisa de quando surgiram as 
primeiras manifestações do levantamento de peso: a história cita 
homens que com sua força fenomenal, eram capazes de feitos 
memoráveis, sendo encontrada na cidade de Olímpia uma pedra 
com um peso de 143,5 kg, com o local para empunhadura e 
inscrições que diziam: o atleta Bybom a levantou acima da cabeça 
com uma das mãos (BITTENCOURT apud LIMA e PINTO, 1997, p 
6). 
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Contudo, nota-se que pouco se sabe segundo Bittencourt (apud LIMA e 

PINTO, 1997), sobre a época precisa em que o levantamento de peso realmente se 

originou. Também segundo Mauleon (apud LIMA e PINTO, 1997) a origem da 

expressão halterofilismo é controversa. Entretanto a própria palavra está em desuso, 

pois abrange, genericamente, todos os praticantes de atividades que envolvem o 

uso de halteres. O que envolve outros desportos e treinamentos, como o 

fisiculturismo e a musculação cujas ferramentas também incluem halteres para seus 

fins.  

Com o intuito de corrigir enganos, conceitos equivocados e até mesmo 

preconceitos, recorre-se a Mauleon (apud LIMA e PINTO, 1997) que define de forma 

simplificada halterofilismo como apenas elevar o peso do halter até estender 

completamente os braços seguindo as normas internacionais. Para a Enciclopédia 

(apud LIMA e PINTO, 1997) que conceitua Halterofilismo como esporte para 

preparar e desenvolver atletas para competições e outros esportes. 

Prossegue-se na busca de outros autores que para definir halterofilismo e vê-

se que eles levam em consideração o objetivo do atleta que o pratica. Para isto tem-

se Gímnica – desportiva e a utilitária. Para compreender-se o uso deste termo 

recorre-se a Santos (apud LIMA e PINTO (1997) que traz a Gímnica - desportiva - 

como a prática do Halterofilismo, mas como um fim em si mesmo esta diz que o 

atleta é aquele que busca alcançar objetivos intrínsecos tais quais a atividade física, 

ou mesmo competir naquilo que o desporto oferece. Enquanto que a Utilitária seria a 

prática do Halterofilismo objetivada como meio. Nesta o praticante é aquele que 

persegue os objetivos extrínsecos, cujo fim seria o aperfeiçoamento ou recuperação 

de força, sem perder de vista a melhoria da qualidade e do volume muscular, 

ampliar a coordenação, recreação ou mesmo à higiene mental.  

No entanto, o termo halterofilismo ou a halterofilia, Levantamento de Peso(s), 

ou ainda, Levantamento de Peso Olímpico (LPO), é um desporto cujo objetivo é 

levantar a maior quantidade de peso possível, do chão até sobre a cabeça, em uma 

barra em que são fixados pesos. 

 

[...] trata o Halterofilismo como "exercício físico, também denominado 
Levantamento de Peso. É praticado como esporte de competição, 
forma sob a qual se submete a regulamentos internacionais. E 
empregado para correção de defeitos musculares e desenvolvimento 
físico, chamando-se modelagem”. (ENCICLOPEDIA apud LIMA e 
PINTO, 1997, p.11). 
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O termo modelagem é usado no sentido de busca pelo modelo, pela perfeição 

ao se fazer uso do músculo e da força. Procura-se desta forma o desenvolvimento 

do corpo ideal.  

Vale ressaltar como é visto o treinamento com pesos por Leighton (apud LIMA 

e PINTO, 1997), “refere-se à fase do exercício onde o peso na forma de barras, 

halteres e máquinas de exercício é utilizado para condicionamento e modificação de 

tamanho de vários segmentos do corpo, sendo mais conhecido como Musculação”.  

Após essas breves descrições aproveita-se para definir LPO de forma simples 

e clara. 

o Levantamento de Peso ou Levantamento Olímpico se traduz em 
uma modalidade desportiva olímpica”. Lembra-se de trabalho com 
pesos, em que os atletas se propõem a levantar a maior carga 
possível, dentro de padrões de movimentos preestabelecidos numa 
competição, podendo competir individualmente ou por equipe. 
(SANTOS et al, apud LIMA e PINTO, 1997, p.11). 

 

Neste ponto, aproveita-se para pesquisar sobre a origem do halterofilismo e 

vê-se que esta se perde no tempo. Pois, os testes de força humana, de diferentes 

formas, são provavelmente mais antigos do que a própria civilização e aparecem em 

registros egípcios, em textos chineses e em gravuras gregas. Recorre-se a Santos 

(apud LIMA E PINTO, 1997) “Entre os homens, no decorrer da história, [...], pois os 

primórdios do treinamento desportivo sistematizado, tal como outras tantas facetas 

da moderna cultura ocidental, estão localizados na Antiguidade Grega”. 

 Já Leighton (apud LIMA e PINTO, 1997) diz "Um bom exemplo são as 

escavações na cidade de Olímpia, onde foram encontradas pedras que, na sua 

forma original, apresentavam locais para o apoio das mãos, permitindo aos 

historiadores concluir que os atletas da época as utilizavam para treinamento com 

pesos”. Complementa Santos (apud LIMA e PINTO, 1997) "Com finalidade atlética, a 

aplicação desportiva de placas metálicas, em corredores e saltadores, para melhorar 

suas condições físicas, se torna o primeiro dado concreto que se tem da aplicação 

desportiva no Halterofilismo pelos gregos”. 

Também, a arte com as estatuas e as pinturas já mostravam desde a Grécia o 

culto ao corpo o que leva alguns historiadores a atribuir a esse país um lócus 

importante na história do Levantamento de Peso. Recorre-se a Mauleon (apud LIMA 

e PINTO, 1997) que diz: ”Há imagens antigas de gregos e romanos que nos 
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indicam, já naquela época, a utilização de processos e sistemas para melhorar a 

força por meio de halter.”  

O fato é que as primeiras competições organizadas de Levantamento de Peso 

Olímpico começaram na Europa no final do século XIX. Na Enciclopédia (apud LIMA 

e PINTO, 1997)  

 

O Halterofilismo de competição começa a se popularizar em meados 
do século XIX, com o aparecimento das primeiras barras com discos 
nas extremidades. Os torneios passaram a realizar-se regularmente, 
embora a falta de organização criasse problemas, pois não anotavam 
os pesos levantados pelos concorrentes, nem os recordes obtidos. 
Além disso, variavam de torneio para torneio os tipos de barras e os 
discos utilizados (ENCICLOPÉDIA, apud LIMA E PINTO1997, p.9). 
 
 

Pesquisando, acerca do surgimento das regras, Lima e Pinto recorrem a 

Santos que afirma: 

  

 Em entrevista feita a Gomez este afirma que as primeiras regras 
surgiram em 1870, partindo daí os torneios e a organização das 
primeiras competições, dando origem as primeiras associações, ligas 
e federações oficiais. A conquista da popularidade do Halterofilismo 
em países como Inglaterra, União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, bem como nos países nórdicos, se deu com o 
estabelecimento e a padronização das regras (SANTOS apud LIMA e 
PINTO, 1997, p.9). 
 

De acordo com a Enciclopédia (apud LIMA e PINTO, 1997) foi o francês 

Desbonnet, no ano de 1896, o responsável por padronizar o halterofilismo através 

da criação do clube Haltérophilie Club de France a partir do qual se organizaram 

com uniformidade as competições. Mas foi com a criação da confederação que essa 

unidade se estendeu por outros países. Já em 1913 as garantias de regularidade 

chegam às competições através da fundação do que Lima e Pinto (1997) chamam 

de verdadeira confederação. Mas chama a atenção para o ano de 1920 como o que 

consagra definitivamente o esporte através da criação da Fédération de Haltérophilie 

Internationale. Outro dado importante é que essa federação foi presidida por Julio 

Rosset. Os mesmos chamam a atenção para a importância da federação e dos 

franceses para o halterofilismo. 

Meses depois houve a inclusão do Halterofilismo nos Jogos 
Olímpicos da Antuérpia. Os franceses continuavam a ser os seus 
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maiores incentivadores e sem eles não teria sido possível a criação 
de uma federação internacional na época.  Destacavam-se, alem 
disso, na prática do Halterofilismo, apresentando campeões como 
Cadine e Rigoulot (ENCICLOPÉDIA apud LIMA e PINTO, 1997, p.9). 
 

Contudo entendemos que a evolução do Levantamento de Peso é contínua 

como qualquer processo humano. Sendo hoje a, International Weigthlifting 

Federation (IWF), em português conhecida como Federação Internacional de 

Levantamento de Peso Olímpico, cuja finalidade é organizar e estabelecer um 

padrão internacional. Essa é uma das mais antigas Federações do mundo e possui 

160 países sobre sua tutela. 

 

2.2.1 Fundamentos Históricos do Levantamento de Peso Olímpico no Brasil 

 

Apresenta-se a seguir uma abordagem sobre os fundamentos históricos do 

halterofilismo no Brasil: cronologicamente que só aparece em 1939. Já em 1941 

surge a Liga Brasileira de Halterofilismo e esse se torna uma modalidade adicional. 

Em 1950 há uma tentativa de ter-se uma Confederação para o halterofilismo, mas 

isso não ocorre. Diz a Enciclopédia (apud LIMA e PINTO, 1997) que as 

confederações, sob o aspecto legal, constituem as entidades máximas de direção 

das modalidades desportivas praticadas no país. No entanto, só em 1939 é que se 

começou a falar em Halterofilismo no Brasil. Em Lima e Pinto (1997, p.12) têm-se o 

Decreto Lei nº 3.199 de 14 de abril de 1941, que estabelece as bases da 

organização dos desportos e que coloca as confederações sob a superintendência 

do Conselho Nacional de Desportos (CND). Porém, diz Santos (apud Lima e Pinto, 

1997, p.12) que até 1952 o grupo Força e Saúde foi o grande responsável por 

manter o desporto avançando tecnicamente apesar das dificuldades do período. 

Mas, o mesmo grupo, Força e Saúde, perdem sua força e popularidade devido à 

política. Como afirmam Lima e Pinto (1997): 

  

Por motivos políticos, a ação do grupo Força e Saúde foi 
destruída e o Halterofilismo começa a perder popularidade no 
Brasil. E ai a cabe a CBD custear as despesas de viagens, os 
uniformes das delegações e tudo mais. No intuito de realizar os 
torneios e até os campeonatos, tendo em vista a divulgação do 
halterofilismo (LIMA e PINTO, 1997, p.12).  
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Percebe-se a construção histórica que favoreceu a pouca importância desta 

modalidade esportiva dada pelos professores de Educação Física. Na contramão de 

outros países que utilizavam o halterofilismo como ampliador das capacidades 

físicas. 

 
[...] os licenciados em Educação Física, desconhecendo o 
Halterofilismo em suas bases técnicas e desligados de sua expansão 
no mundo, presumiram que, como ele só era praticado e orientado 
por leigos, não era suficientemente bom ou válido tecnicamente para 
ser estudado por professores. Enquanto isso, nos Estados Unidos, 
até 1955, Bob Richard (decatleta), Dick Clevelard (nadador), Mal 
Witfield (corredor - 800 inetros), Frank Stranahan (golfista), Valery 
Bruinel (saltador em altura), entre outros, utilizavam do Halterofilismo 
para obter melhores resultados em suas modalidades (SANTOS 
apud LIMA e PINTO, 1997, p.12). 
 

Outros autores também responsabilizam os professores de Educação Física 

pela pouca importância dada ao halterofilismo e pela sua ausência nos diversos 

ambientes da cultura brasileira, incluindo-se aí a escola. 

 

Gomez afirma que, em vista das divergências com os professores de 
Educação Física, o desporto retroagiu e sua expansão como método 
de preparação física foi ignorada. Outra acusação séria partiu de 
SERGIA (1977), quando afirmou que "normalmente os professores 
de Educação Física, influenciados pela extraordinária propaganda 
que envolve o futebol, o basquete, não se interessam por outras 
modalidades e deixam a desejar a motivação dos jovens que melhor 
se realizariam em outras modalidades menos conhecidas chegando 
ao ponto de conceber, involuntariamente, situações de aversão para 
a prática desse esporte." (LIMA e PINTO, 1997, p.12). 

 

A normatização do halterofilismo foi fixada como todas as modalidades 

desportivas com confederações e direções sob a incumbência do Conselho Nacional 

de Desportos (CND). Todos tendo que cumprir as determinações internacionais. A 

maioria, dos estados, passa paulatinamente a possuir federações. Gomez (apud 

LIMA e PINTO) fala que no Brasil as criações das Federações de Halterofilismo 

cronologicamente ocorreram assim: no Rio de Janeiro foi em 1947, a Paraibana em 

l947, a Paulista em 1948 e a mineira (1950). Continua-se recorrendo a LIMA e PINTO: 

 

Dessa forma, o Halterofilismo brasileiro, dentro da lei prevista, 
poderia criar sua confederação. E, segundo dados fornecidos em 
1969 pelo MEC através do seu Departamento de Educação Física e 
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Desportos, o número de desportistas praticantes do Halterofilismo no 
Brasil chega a 1.091, sendo 35 no Rio Grande do Sul, 42 no Rio de 
Janeiro, 148 em Minas Gerais e 866 em São Paulo. E novas 
federações são criadas, sendo estas pertencentes aos estados da 
Amazônia, Bahia, Ceará, Paraná e Rio Grande do Sul (COSTA, 
1971). "Em 30 de maio de 1979 foi fundada a Confederação 
Brasileira de Levantamento de Peso (CBLP), sendo reconhecida pelo 
Conselho Nacional de Desporto (CND), registrada no Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB) (LIMA e PINTO, 1997, p.13). 
 

Outro fato importante foi à presidência da Federação também ser assumida 

por uma mulher: Aparecida Maria Nunes Martinez, o que mostra a participação 

feminina na política desportiva. Segundo Lima e Pinto (1997, p.14) só em 1991 uma 

brasileira vem a participar em uma competição internacional sendo esta a atleta 

Simone Marques de Oliveira, que obteve a 15ª colocação. 

Já em 1982 ocorre o primeiro Campeonato Mundial de Levantamento de Peso 

no Brasil. Porém o mesmo foi marcado por insatisfação gerada pelo má organização 

dos órgãos competentes. 

 

Em 1982, o Brasil traz para a cidade de São Paulo um Campeonato 
Mundial de Levantamento de Peso, com participação de 10 atletas 
brasileiros, segundo regulamento da IWF. Haja vista sua má 
organização e a insatisfação dos que dele participaram, vários foram 
os problemas e empecilhos que se seguiram, como: falta de 
implementos na sala de aquecimento; local da competição não ficou 
pronto para a hora marcada; não havia placar para acompanhamento 
da competição e nem mesmo sistema de comunicação; e faltaram 
também as barras oficiais (LIMA e PINTO, 1997, p.13). 

 

Lima e Pinto (1997, p.14) dizem que além da desorganização a prestação de 

contas não foi realizada plenamente o que culminou em cortes de verbas para os 

atletas que acabaram sofrendo retaliações. Conforme os mesmos este fato fez com 

que o halterofilismo não evoluísse o tanto que era esperado, pois os patrocínios 

diminuíram o que prejudicou as competições e os atletas.  

Cabe lembrar: os estudos apontam que o LPO ainda é de pouca expressão 

se comparado a outros países, mas é disciplina optativa em universidades 

brasileiras, como em Viçosa, Minas Gerais, o que já é um avanço. 
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3 REFLEXÕES ACERCA DO ESPORTE DE RENDIMENTO 

 

A finalidade do esporte de rendimento é obter resultados. O intento é preparar 

fisicamente, e ultrapassar os desafios da modalidade escolhida. Para ter essa 

denominação ele tem que observar e seguir as regras formais tanto nacionais 

quanto internacionais (Art. 4º, inciso III, Dec.6.180/07). Aquele que o pratica recebe 

o nome de atleta. Este deverá habituar-se a uma rotina de treinamentos planejados 

e adaptados para obter o mais amplo resultado. Porém, a discussão do próprio 

conceito de esporte de rendimento é complexa, polêmica e ampla. Utiliza-se Bracht 

para se refletir: 

 

A adjetivação do esporte como rendimento solicita por si só uma 
discussão aprofundada, o que tomaria todo o espaço aqui disponível. 
Assim, apenas observo que o rendimento esta presente em maior ou 
menor grau em toda a pratica desportiva, no entanto, numa 
determinada manifestação esportiva o rendimento é elevado à 
categoria central, ao elemento definidor e organizador das ações. Á 
esse esporte que chamaremos de esporte de rendimento (BRACHT, 
2009, p.13).  

 

Por algumas modalidades necessitarem de altos investimentos e terem como 

foco êxitos cada vez maiores, e atletas de ponta, o esporte de rendimento vem se 

afastando do universo escolar e se aproximando da iniciativa privada. A ideia de 

desempenho capitalista preenche todos os espaços sociais visando apenas o lucro: 

 

As massas desejam recordes que igualem os esportistas aos seus 
super heróis, patrocinados por grandes empresas, que investem em 
tecnologia, para estes homens aprimorados correrem cada vez mais 
e venderem cada vez mais os produtos que estas empresas 
produzem. Os heróis criados fazem propaganda de produtos que são 
consumidos pelas massas que ai se imaginam um pouco super 
heróis também, fechando-se o ciclo. Para garantir a sensação 
efêmera de potência dos normais, os atletas da mídia tomam 
hormônios, deixam de ser esportistas e viram máquinas de 
rendimento (BOURG apud TAFFAREL, 1995, p.60). 
 

A visão equivocada de que o esporte de rendimento só pode priorizar a 

competição e a busca pelo melhor trouxe equívocos à compreensão maior de quais 

objetivos também tem o esporte de rendimento. Não se pode perder de vista que o 

esporte é complexo, simbólico e perpassa pela visão cultural e até econômica, 
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política, histórica e temporal. Sua realização envolve o espaço em que se pratica 

quem é o praticante e o como se dará essa prática. A própria significação envolvida 

nas propagandas geradas pela mídia forma parâmetros para a ação escolhida diante 

do esporte. Notadamente, os símbolos e suas representações serão ampliados e 

desenvolvidos, ou não, de acordo com o tempo e a visão teórica dominante. Toma-

se aqui Kunz (2009): 

 

 O Esporte constitui-se hoje, sem dúvida nenhuma, num dos mais 
importantes objetivos de analise, não apenas das ciências do 
esporte, mas de múltiplas abordagens literárias.  
O esporte como fenômeno sócio-cultural complexo é visto nessas 
abordagens, embora nem sempre explícitas, em três níveis de 
analises, conforme as estruturas representativas de seu 
desenvolvimento. Ou seja, nos níveis da: 1. representação prática, 
quer dizer de sua efetiva realização. 2. representação de imagem 
midiática da formação de significados 3. representação simbólica 
(KUNZ, 2010, p.28). 
 

Esse pressuposto anteriormente exposto nos leva a ver que existe o esporte 

de rendimento que é praticado tendo como base os valores físicos como a força, a 

velocidade, a resistência, potência, etc. Isto mesmo sendo feito pelo atleta amador 

ou o estudante. Pois estes introjetam em seus valores todos os símbolos 

transmitidos pela sociedade e mídia. Assim não é o que é usado pela disciplina 

Educação Física, mas sim os valores construídos e perpassados que devem ser 

motivo de reflexão, análise e discussão durante a sua prática. Em virtude disso 

recorre-se a Gadotti (1997). 

 

As mudanças, ao contrário, operam-se por dentro, pela evolução 
interna das contradições, no interior do sistema. Se não forem 
aproveitadas as oportunidades oferecidas pelas lutas existentes no 
interior da hegemonia do Estado, esse mesmo Estado se 
fortalecerá,homogeneizando-se, cimentando a sua ideologia, 
ocupando cada vez mais espaço. A mudança de qualidade nas 
relações que mantêm a sociedade ativa é fruto de uma lenta e por 
vezes violenta maturação quantitativa, no interior dessas mesmas 
relações. É uma guerra surda, cotidiana, e, até certo ponto, inglória. 
É o trabalho muitas vezes anônimo, do professor, por exemplo. A 
educação só pode ser transformadora nessa luta surda, no cotidiano, 
na lenta tarefa de transformação da ideologia, na guerrilha ideológica 
travada na escola (GADOTTI, 1997, p.162).  
 

Notadamente, precisa-se de uma leitura interpretativa do Esporte de 

Rendimento não mais com os valores antigos de uma sociedade capitalista. 
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Ultrapassam-se aí os ideais corpóreos do atleta excepcional. Agora, passa-se a 

construir conjuntamente uma nova leitura dos valores comparativos idiossincráticos: 

da comparação do eu hoje com o eu ontem, das metas pessoais da superação 

individual para a construção de um coletivo de respeito às diferenças. Desta forma o 

rendimento passa a ser pessoal e coletivo em busca de um esporte ainda maior: o 

esporte de rendimento da própria superação. 
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4 A RELAÇÃO ENTRE ESPORTE ESCOLAR E ESPORTE DE ALTO 

RENDIMENTO 

 

De uma forma resumida tentaremos expor e debater acerca da prática escolar 

do esporte e da distância que existe, do mesmo, como forma de construção e 

emancipação cidadã dos estudantes em sua formação. 

Fica evidente que o esporte como é visto e exposto na sociedade e na mídia 

em geral não auxilia na construção da cidadania. Por não apresentar elementos de 

formação educacional. 

 

Realmente assim como o esporte se configura enquanto realidade 
socialmente construída com a finalidade única de atender ao 
principio do rendimento esportivo, não pode ser aproveitado 
pedagogicamente sem trazer prejuízos na formação de pessoas 
criticas e emancipadas (KUNZ, 2005, p.124). 
 

A escola utiliza o esporte de forma a criar através da competição o fracasso 

ou sucesso como únicos resultados possíveis. Reconstruindo no ambiente escolar o 

mundo capitalista de concorrência individualista sem refletir o que isso pode causar 

aos estudantes. 

 

Esse fomento de vivências de insucessos e fracassos para crianças 
e jovens em um contexto escolar é no mínimo, uma 
irresponsabilidade pedagógica por parte de um profissional formado 
para ser professor (KUNZ, 2005, p.125). 
 

Na atualidade o esporte Rendimento na escola faz parte do modo capitalista 

de lidar com os seres humanos de forma excludente. Mantém uma diferenciação 

entre os estudantes no âmbito de controle de poder ideológico. Constrói-se aí a 

crença de que sempre existe um perdedor no processo esportivo. O individualismo é 

sempre neste contexto incentivado. Segundo Kunz (2005, p.125) ”O esporte 

ensinado nas escolas enquanto cópia irrefletida do esporte de competição só pode 

fomentar vivência de sucesso para a minoria e o fracasso ou a vivência de 

insucesso para a maioria”. 

Portanto, o ensino do esporte na escola é parte de uma estrutura coercitiva 

que reduz a Educação Física e o esporte de rendimento a capacidades e 

habilidades para competir e ganhar e deixar de lado a oportunidade de construção e 
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desenvolvimento do estudante em sua subjetividade e diferença. Neste ínterim 

exclui-se ao invés de incluir e agregar. 

 

O esporte, enquanto conteúdo cultural, socialmente produzido e 
historicamente acumulado, apropriado pelo estado burguês, pela 
mídia privatizada, e pela indústria cultural de massas, pela escola 
capitalista, vem sim, servindo para sustentar um sistema violento de 
destruição das forças produtivas [...] o esporte não é diferente de 
outros bens produzidos nas relações capital-trabalho hoje instaladas. 
O esporte, enquanto bem cultural, historicamente produzido, 
socialmente apropriado esta submetido ao controle ideológico 
dos aparelhos de poder, da mídia, da escola capitalista e do estado 
burguês (TAFFAREL, 2007, s.p., grifo nosso). 

 

Taffarel (2007) nos faz refletir acerca do controle que existe por parte das 

ideologias vigentes no ambiente escolar e, consequentemente, do esporte. Este 

atrelado a mídia privatizada e a cultura de massa apóia e divulga uma cultura que 

desumaniza. Essa cultura disseminada desconhece as diferenças, o erro, e até 

mesmo o próprio processo, como manifestação das maneiras de ser e da condição 

inerente do ser humano como ser gregário. Estimulam com isto a competição 

desenfreada que culmina na violência do não reconhecimento do esporte de 

rendimento como subjetividade de superação de limites idiossincráticos, de aumento 

de autoestima e de empoderamento dos educandos. 
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5 FUNDAMENTOS DAS ABORDAGENS CRÍTICAS E APLICAÇÕES AO 

LEVANTAMENTO DE PESO OLÍMPICO  

 

A proposta pedagógica do ensino da Educação Física e do Levantamento de 

Peso Olímpico no contexto escolar levando em consideração as abordagens críticas 

contribuem para um empoderamento e um desenvolvimento da competência social e 

emancipatórias do educando. Recorre-se mais uma vez a Kunz et al (2005): 

 

A Educação Física que desenvolvi nos últimos anos se insere numa 
concepção educacional que denominei “crítico-emancipatório”. Ou 
seja, que a Educação Física contribua para o desenvolvimento de 
determinadas competências que não se resume na competência 
objetiva do “saber fazer”, mas inclui a competência social, lingüística 
e criativa, sempre de forma critica. E, para desenvolver com os 
alunos metas emancipatórias, considero condição primária promover 
a capacidade de ser critico o que quer dizer “saber questionar”. 
(KUNZ et AL, 2005, p.16) 
 

Traz-se para a escola um ambiente ao invés de competidor, fraterno, solidário 

de formação cidadã. Busca-se formar seres humanos valorizar: erros, acertos, e a 

relação social entre diferentes, mas não excludentes. 

 

“Uma melhor formação de crianças e jovens, ou seja, formação para 
o desenvolvimento do Ser Humano na suas potencialidades e 
possibilidades para a solidariedade, a sociabilidade, a vida e o amor 
e não apenas para o êxito no mundo do trabalho”. (KUNZ et al, 2005, 
p.16) 
 

Destaca-se também a importância de se utilizar a Educação Física e o 

Levantamento de Peso Olímpico como forma de se autoconhecer. Refere-se aqui a 

perceber seus limites e se comparar consigo mesmo em um processo de 

autoconhecimento e de autossuperação.  

 

Não é na forma individualista do “você pode” ou “conheça o seu 
potencial interno”, mas de uma maneira mais profunda e ampla do 
ser humano, do sujeito como ser individual e ser social, que de forma 
simultânea sempre é, que procuro desenvolver possibilidades de 
dirigir ações na Educação física para conduzir ou pelo menos 
orientar um processo ao questionamento filosófico do “quem sou?” 
(KUNZ et al, 2005, p.19). 
 

Também se busca estabelecer no ensino da Educação Física e do 
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Levantamento de Peso Olímpico as referências internas do sujeito, a interpretação 

dos seus próprios anseios, dúvidas e motivações tendo como base a subjetividade 

do ser e estar no mundo como individuo num processo de autodescoberta e 

superação. Em busca pelo entender o seu próprio movimento, seus limites 

conclama-se a uma comparação temporal tendo como parâmetro o si mesmo. 

 

Esse é um típico exemplo de como somos guiados por referencias 
externas a nós e que, por isso, desaprendemos a interpretar e 
entender o diálogo que a nossa natureza corporal estabelece com o 
mundo, onde nós nos incluímos como seres sociais, culturais, 
espirituais e da natureza, embora o que conta-especialmente para o 
tipo de racionalidade assumida-são apenas as duas primeiras 
expressões. Sim, porque se com o excesso de razão intelectual 
calculista se perde a sensibilidade corporal, mas desesperador 
,creio,é a perda da sensibilidade emocional que também é 
conseqüência de uma excessiva concentração na razão guiada 
pelo calculo e pela comparação. (KUNZ et al, 2005, p.22-23, grifo 
nosso). 
 

Ao se expressar através do Levantamento de Peso Olímpico, fundamentado 

na critica emancipatória do sujeito, o estudante deverá poder interpretar e entender 

seu próprio diálogo interno com seu movimento e ampliação da sua consciência 

corporal. Guiar-se-á pela comparação subjetiva do si mesmo. Cujo referencial 

interno, relacionado ao plano intersubjetivo, proporcionará o seu próprio 

entendimento. 

 

5.1 POSSIBILIDADES DO ENSINO DO LEVANTAMENTO DE PESO OLÍMPICO DO 

6º AO 9º ANO A PARTIR DAS ABORDAGENS CRÍTICAS EMANCIPATÓRIAS 

 

Iniciamos este capítulo, buscando o entendimento do que é educação. Esse é 

um árduo trabalho porque as definições são diversas e seguem um momento 

histórico e ideológico, logo, são aparentemente díspares. Porém, ao analisarmos 

veremos que existe algo em comum entre elas, pois todas refletem sobre o sujeito e 

acerca da ação necessária para melhorá-lo. Entretanto, percebe-se que a escolha 

da forma como irá se conceituar educação revelará a prática do educador em seu 

universo: a escola. 

 

Essas abordagens revelam diferentes concepções e modos de 
explicar as dimensões biológicas e culturais do homem e a forma 
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pela qual o sujeito aprende e se desenvolve, mas particularmente, as 
possibilidades da ação educativa. Cada uma delas é marcada pelas 
características do momento e do contexto sócio-histórico em que foi 
formulada e pelos diversos paradigmas e pressupostos filosóficos, 
metodológicos e epistemológicos que as inspiram (REGO, 2001,85-
86). 
 

 Investigando-se a prática escolar nota-se que a consequência de se 

conceituar a educação e a aprendizagem como fruto de capacidades e habilidades 

individuais do sujeito, que nascem com eles, faz com que pouco se possa fazer com 

os indivíduos rotulados como incapazes. 

  

Esse paradigma promove uma expectativa significativamente limitada 
do papel da educação para o desenvolvimento individual, na medida 
em que considera o desempenho do aluno fruto de suas capacidades 
inatas. O processo educativo fica assim na dependência dos seus 
traços comportamentais ou cognitivos. Desse modo, acaba gerando 
certo imobilismo e resignação provocados pela convicção de que as 
diferenças não serão superáveis pela educação (REGO, 2001,87). 
 

Logo assumir a educação baseada em ideias racionalistas e idealistas 

restringe o campo de atuação do professor de Educação Física. Como afirma Rego 

(2001) “os postulados inatistas podem servir, assim, para justificar práticas 

pedagógicas espontaneístas, pouco desafiadoras [...]”. Dessa forma o educador 

tenderá a deixar a cargo do estudante e não do sistema escolar a responsabilidade 

de superação. Ainda Rego (2001) diz “[...], na maior parte das vezes, subestimam a 

capacidade intelectual do individuo, na medida em que seu sucesso ou fracasso 

depende quase exclusivamente de seu talento, aptidão, dom ou maturidade”. 

Em contrapartida há os que vejam no ambiente exclusivamente os entraves 

para a aprendizagem. Desta forma também o professor de Educação Física e a 

escola pouco pode fazer já que os estudantes se moldariam pelo ambiente em que 

vivem e transitam. Nesta perspectiva Rego (2001) “Os postulados do ambientalismo 

podem servir para legitimar e justificar diferentes (e muitas vezes antagônicas) 

práticas pedagógicas”. Posturas variadas são tomadas pelos educadores quando 

tem essa crença educacional. Ainda Rego (2001) diz:" que variam entre o 

assistencialismo, o conservadorismo, o diretivismo, o tecnicismo, e até o 

espontaneismo.”. O resultado é pensar que a escola, e o com isso também o 

professor, é quase um ser mágico dotado de grande poder de transformação.Neste 

ínterim Rego (2001) adverte : ”Nesses casos o que esta subjacente é a ideia de que 
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a escola tem , não somente o poder de formar e transformar o individuo como 

também a incumbência de corrigir os problemas sociais.” Aqui o aluno é visto como 

algo a ser construído, um ser passivo e a transmissão moral, intelectual é 

imprescindível. 

 

A visão e a prática da pedagogia tradicional (na sua versão 
conservadora, diretiva ou tecnicista) é permeada pelos pressupostos 
do ambientalismo. O papel da escola e do ensino é supervalorizado, 
já que o aluno é um receptáculo vazio (alguém que em principio nada 
sabe). A transmissão de um grande número de informações torna-se 
de extrema relevância. A função primordial da escola é a preparação 
moral e intelectual do aluno para assumir sua posição na sociedade. 
O compromisso da escola é com a “transmissão da cultura” e a” 
modelagem comportamental” das crianças (REGO, 2001, p.89).   

 

O papel do professor de Educação Física ai é disciplinar o aluno desta forma 

o conteúdo não tem relação com o dia-a-dia dos estudantes. A comunicação entre 

os estudantes é vista como indisciplina. O professor é o elemento central da 

aprendizagem é o ser humano completo a ser seguido. Ainda Rego (2001) sustenta 

“O adulto é considerado o homem acabado, pronto e completo, ou seja, o modelo 

perfeito que deve ensinar as crianças e, principalmente, moldar seu caráter, 

comportamento e conhecimento.” Cabe nessa linha conceitual ao Professor de 

Educação Física ser o verdugo. Diz Rego (2001) “O professor, por ser o elemento 

central e único detentor do saber, é quem corrige, avalia e julga as produções e 

comportamentos dos alunos, principalmente seus erros e dificuldades”. Desta forma 

o que interessa é o que se consegue, ou seja, o produto final. O processo não é 

valorizado. Usa-se a repetição sem reflexão para fixar o que se quer que o 

estudante aprenda. 

 

Detendo-se quase que exclusivamente no produto da aprendizagem, 
naquilo que a criança é capaz de fazer sozinha. As possibilidades de 
sucesso do professor estão intimamente relacionadas à sua 
competência de promover situações propicias para que se 
processem associações entre estímulos e respostas corretas, pois o 
erro deve ser eliminado. 
É necessário observar que neste paradigma, a aprendizagem é 
confundida com memorização de um conjunto de conteúdos 
desarticulados, conseguida através da repetição de exercícios 
sistemáticos de fixação [...] (REGO, 2001, p.90). 
 

Deseja-se ir além da instrumentalização, propor mudanças e promoção critica 
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e emancipatória e fazer com isso o sujeito protagonista em seu meio. Para isso, 

reconhece-se que as abordagens expostas anteriormente não são apropriadas para 

o que nos propomos o ensino de Levantamento de Peso (LPO) no universo escolar 

do 6º ao 9º ano de forma critica, dialógica e emancipatória. 

 

Quase sempre que se lê ou se ouve falar a respeito de educação 
proposital e sistemática desenvolvida na escola percebe-se um 
entendimento que essa atividade deve cumprir mais do que apenas 
transmitir/construir conhecimentos e habilidades. Encontra-se 
sempre anunciando, também, que a formação para a emancipação, a 
autonomia e a cidadania é tão ou mais importante que a formação 
para o agir competente no âmbito do trabalho. (KUNZ, 2005, p.5).   

 

A educação corporal que a escola precisa proporcionar aos alunos tem de 

possuir um compromisso voltado à modificação das suas práticas quer sejam 

esportivas, lúdicas, de movimentos corporais (ou mesmo apenas expositivas 

teóricas) em teopráxis pedagógicas. Incluir o político e o social- que é próprio das 

ações do ser humano. Envolver o estudante na prática reflexiva e transcender. 

Deve-se conhecer o conteúdo específico do LPO, no entanto problematizar e 

modificar didaticamente. 

 

[...] reforçando essa perspectiva de inclusão e convergência, 
ressaltamos que, neste relato, destacamos como principais eixos da 
nossa prática pedagógica a) a concepção critica emancipatória, que 
se explica através de uma didática comunicativa (Kunz, 1994) e b) as 
diretrizes curriculares [...] essas referências pedagógicas trazem a 
cena novas perspectivas de ensino aprendizagem em Educação 
Física inseridas na cultura escolar abordando diferentes temáticas 
que são problematizadas, encenadas e didaticamente modificadas. 
(KUNZ et al, 2005, p.65). 

 

 O estudante refletirá, conscientemente, acerca do esporte e levará consigo o 

sentido de que o mesmo esta inserido no meio social e que ele passa a ser 

protagonista ao reorganizar esse conhecimento. 

 
[...] a concepção crítico-emancipatória tem como temática principal 
aplicar o conhecimento conscientemente e refuncionalizar o 
conhecimento humano, com o objetivo fundamental de identificar o 
esporte e suas transformações sociais por meio do movimentar-se 
humano. (BARBIERI et al, 2009, p.232). 

 

Para que isso ocorra é necessário se transformar a prática pedagógica. A 
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comunicação entre o professor e o estudante, quanto ao ensino do LPO, tem que 

ocorrer de forma dialógica. Os questionamentos como o que é o LPO, por que 

estudar e vivenciá-lo, quais os resultados que ele quer alcançar e outros mais 

devem ser inseridos na prática diária.  

 
O propósito destas interrogações é fundamentalmente levar os 
alunos a perceberem o caráter histórico-cultural daquilo que 
tomamos como conhecimentos verdadeiros, evidenciando o vínculo 
com o contexto no qual são forjados, sua não absolutidade, por um 
lado, mas sua reconhecida legitimidade por outro. É, enfim, ressaltar 
a contingência própria aos saberes, à ciência e à própria educação 
física. (FENSTERSEIFER, 2009, p.204)  

    

Levanta-se ai o senso comum, o que sabem ou intuem os estudantes acerca 

dos conteúdos. Num segundo momento promove-se uma pesquisa e depois a 

confronta-se, através do diálogo mediado, o que esses saberes tinham de comum 

ou diferentes. No final se amplia o conhecimento. A reflexão de KUNZ (2010) 

“Somente se nós mesmos percebermos como nosso saber e nossa cultura são 

formados, esse saber ou essa cultura poderá nos formar” é bem oportuna. 

Os significados atribuídos a Educação Física e ao LPO devem ser 

construídos. Deve-se desenvolver a percepção de que se movimentar se superar, 

estabelecer metas são atitudes idiossincráticas. Dessa forma a competição é 

desconstruída em significado, passando a ser consigo mesmo e com seus objetivos. 

Amplia-se a assimilação do processo educativo e do sujeito como protagonista do 

mesmo. 

 

Concordo com Bracht no sentido que devemos no esporte escolar 
desenvolver a reflexão ética; e com Stigger e Vaz que podemos 
reforçar os valores positivos do esporte e, ao mesmo tempo criticar 
os negativos de forma prática, como diria Gaya. Se fizermos isso, 
não haverá problemas em organizarmos torneios e mostrarmos com 
modesto orgulho os nossos troféus. Concordo com Kunz quando 
afirma que se trata de modificar as práticas escolares e de 
treinamento e irmos à direção da apropriação dos processos que 
reforçam a autonomia do fazer. (STIGGER e LUVISOLO et al, 2009, 
p.170). 

 

Outro ponto a se observar é que cada conteúdo é vivenciado e construído de 

forma diferente entre os sujeitos. Marques (apud FENSTERSEIFER, 2009), diz “[...] 

argumentar não é convencer ou persuadir alguém a respeito de algo, mas é 

chegarem todos a um entendimento novo do assunto em questão”. Busca-se com o 
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ensino de LPO de forma emancipatória fazer do diálogo educador-sujeito um 

caminho a ser seguido. Afirma com propriedade Berticelli (apud FENSTERSEIFER 

2009):  

 

[...] pensar a educação como um “compartilhar de sentidos”, 
lembrando que estes já são sempre produzidos intersubjetivamente, 
logo, compartilha-se experiências de mundo, processo que não 
ameaça o indivíduo, dado que a compreensão deste já é sempre 
interpretação irrepetível.  
 

Ainda Fensterseifer (2009) “Este como experiência solipsista [...]”. Lembra-se 

que a consciência, para o solipsista, ai se restringe a perceber o todo como 

consciência própria, meu, eu só e o existir externo é mera ilusão do sujeito porque 

nos construímos através das relações e configuramos o mundo através das nossas 

vivências. Continuamos com Fensterseifer (2009)” [...] já não condiz com uma 

perspectiva intersubjetiva, a qual preconiza um sujeito que se constitui no interior de 

uma linguagem que, enquanto tal, já é sempre coletiva”  

Os próprios PCNs (1998) suscitam a necessidade de modernização e 

adequação da escola e dos professores a um modelo emancipador e critico. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados procurando, 
de um lado, respeitar diversidades regionais, culturais, políticas 
existentes no país e, de outro, considerar a necessidade de construir 
referências nacionais comuns ao processo educativo em todas as 
regiões brasileiras. Com isso, pretende-se criar condições, nas 
escolas, que permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de 
conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como 
necessários ao exercício da cidadania. (PCN, 1998, p5).  

 

Os PCN (1998) são fruto de “documentos apresentados são o resultado de 

um longo trabalho que contou com a participação de muitos educadores brasileiros e 

[...], permitindo assim que fossem produzidos no contexto das discussões 

pedagógicas atuais”. Vê-se que essa já era uma necessidade há 16 anos entre uma 

grande parte dos educadores de diferentes segmentos e estados do Brasil, que 

representaram as escolas e auxiliaram no processo de construção dos PCN. 

 
O papel fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas 
e das sociedades amplia-se ainda mais no despertar do novo milênio 
e aponta para a necessidade de se construir uma escola voltada 
para a formação de cidadãos. [...]. Tal demanda impõe uma revisão 

dos currículos, que orientam o trabalho cotidianamente realizado 
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pelos professores e especialistas em educação do nosso país (PCN, 
1998, p.5, grifo nosso). 
 

 Também os PCN entendem o papel da Educação Física de uma forma mais 

ampla. Logo o LPO incluído na escola pública também responde aos anseios dessa 

educação física cidadã que promove o exercício crítico da cidadania e busca a 

inclusão e o desenvolvimento do protagonismo do sujeito.  

 
A Educação Física, dentro do que se propõem nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, é a área do conhecimento que introduz e 
integra os alunos na cultura corporal do movimento, com finalidades 
de lazer, de expressão de sentimentos, afetos e emoções, de 
manutenção e melhoria da saúde. Para tanto, rompe com o 
tratamento tradicional dos conteúdos que favorece os alunos que já 
têm aptidões, adotando como eixo estrutural da ação pedagógica o 
princípio da inclusão, apontando para uma perspectiva metodológica 
de ensino e aprendizagem que busca o desenvolvimento da 
autonomia, da cooperação, da participação social e da afirmação de 
valores e princípios democráticos. Nesse sentido, busca garantir a 
todos a possibilidade de usufruir de jogos, esportes, danças, lutas e 
ginástica em benefício do exercício crítico da cidadania (PCN, 1998, 
p.62). 
 

 A intenção deste trabalho é que o LPO seja também um caminho usado, do 6º 

ao 9º ano, para se discutir e se ampliar a visão do sujeito sobre o esporte de 

rendimento, sobre si mesmo, sobre a sua comunidade. Sendo algo inovador, que 

diversifica as modalidades ensinadas na disciplina Educação Física e ainda pouco 

conhecido dentro dos muros das escolas. Estes anseios encontram afinidade com o 

que está proposto pelos PCN (1998) de Educação Física quando explicitam sua 

proposta que: “procura democratizar, humanizar e diversificar a prática pedagógica 

da área, buscando ampliar, de uma visão apenas biológica, para um trabalho que 

incorpore as dimensões afetivas, cognitivas e socioculturais dos alunos”.  

Figura 1 - Capa dos PCN de Educação Física 

 

Fonte: Google imagens 
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 Também é uma necessidade aumentar os conhecimentos e a forma como é 

enxergado o corpo e o movimento do 6º ao 9º ano. Haja vista que a influência dos 

meios midiáticos prioriza um corpo padronizado e cabe também ao professor do 

LPO desconstruir essa visão incentivando o estudante a buscar seu ideal corpóreo 

idiossincráticos. Ai também os PCNs (1998) se amalgamam a nossa proposta 

quando afirmam: 

  

O trabalho de Educação Física nas séries finais do ensino 
fundamental é muito importante na medida em que possibilita aos 
alunos uma ampliação da visão sobre a cultura corporal de 
movimento, e, assim, viabiliza a autonomia para o desenvolvimento 
de uma prática pessoal [...] (PCN, 1998, p.15). 

  

 Também, ao se passar a conhecer o LPO e suas possibilidades: haverá 

ampliação de consciência corporal, melhoria na realização de movimentos e 

estabelecimento de objetivos e metas pessoais. Pois,uma pessoa que conhece seus 

limites,ultrapassa suas barreiras e se reconhece como sujeito atuante conseguirá se 

expressar corporeamente de forma mais adequada e isso afeta também as suas 

relações com as emoções. Dessa forma passa-se a respeitar-se e vê-se como 

sujeito protagonista e poderá levar esses conhecimentos adquiridos para o ambiente 

em que vive. Sendo assim, podemos perceber que o ensino de LPO também atende 

ao que é especificado abaixo:     

 

[...] a capacidade para interferir na comunidade, seja na manutenção 
ou na construção de espaços de participação em atividades culturais, 
como jogos, esportes, lutas, ginásticas e danças, com finalidades de 
lazer, expressão de sentimentos, afetos e emoções. Ressignificar 
esses elementos da cultura e construí-los coletivamente é uma 
proposta de participação constante e responsável na sociedade. 
(PCN, 1998, p.15). 
 

Portanto, na sequência, apresentamos a relação possível que se pode 

estabelecer entre o que espera os PCNs do ensino de Educação Física no ensino 

fundamental e o que propomos com a forma emancipatória e critica de ensino do 

LPO.  
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Quadro 1- Quadro Dialógico entre PCNs e LPO Critico Emancipatório no Ensino 
Fundamental do 6º ao 9° anos em 2014. 

 

Princípios Fundamentais da Educação Física 
Segundo os PCNs 

Princípios Fundamentais Propostos e o Ensino 
do LPO de Forma Crítica e Emancipatória 

• Princípio da Inclusão 
• A sistematização de objetivos, 

conteúdos, processos de ensino e 
aprendizagem e avaliação tem como 
meta a inclusão do aluno na cultura 
corporal de movimento, por meio da 
participação e reflexão concretas e 
efetivas.  

• Busca-se reverter o quadro histórico da 
área de seleção entre indivíduos aptos e 
inaptos para as práticas corporais, 
resultante da valorização exacerbada do 
desempenho e da eficiência. 

•  Princípio da Inclusão 
• A didática e a racionalidades devem ser 

comunicativas e com ações praticas 
lançando a construções de 
conhecimentos. O professor de LPO 
buscará situações pedagógicas para a 
reflexão do sujeito.  

• Deve transcender a instrumentalização e 
objetiva a cultura do movimento e incitar 
crianças e jovens a reflexão e a critica 
emancipatória Todos são aptos para se 
desenvolver respeitando-se e buscando 
uma conduta explorativa. 

• Princípio da Diversidade: 
 
• A construção dos processos de ensino e 
aprendizagem para a escolha de objetivos e 
conteúdos, que visem a ampliar as relações 
entre os conhecimentos da cultura corporal de 
movimento e os sujeitos da aprendizagem. 

• Busca-se legitimar as diversas 
possibilidades de aprendizagem que se 
estabelecem com a consideração das 
dimensões afetivas, cognitivas, motoras e 
socioculturais dos alunos. 

• Princípio da Diversidade: 
 
• A didática comunicativa é construída e 
traz a educação do LPO como um processo. 
Dessa forma o sujeito e suas capacidades 
idiossincráticas, não são estabelecidas através 
de modelos prévios, mas são desenvolvidas 
através dos significados e sentidos a eles 
concedidos pelos próprios sujeitos e suas 
relações. Desenvolve-se a capacidade de 
conhecer, reconhecer e problematizar a própria 
cultura e o que mais apresentar em sua 
realidade. 
• Pressupõe-se saber se comunicar e 
entender a comunicação do outro. Fomentar o 
desenvolvimento não só corporal, mas também 
psíquico e social. 

• Possibilitar a comunicação de valores, a 
autovalorização e estimular a atuação social. 

• Categorias de Conteúdos 
• Os conteúdos conceituais (fatos, 
conceitos e princípios) e procedimentais (ligados 
ao fazer) mantêm uma grande proximidade, na 
medida em que o objeto central da cultura 
corporal de movimento gira em torno do fazer, 
do compreender e do sentir com o corpo. 
Incluem-se nessas categorias os próprios 
processos               de aprendizagem, 
organização e                 avaliação.  

• Os conteúdos Atitudinais (normas, 
valores e atitudes) apresentam-se como objetos 
de ensino e aprendizagem, e apontam para a 
necessidade de o aluno vivenciá-los de modo 
concreto no cotidiano escolar, buscando 
minimizar a construção de valores e atitudes por 
meio do currículo oculto. 

• Categorias de Conteúdos 
• Os conteúdos conceituais e 
procedimentais são construídos e vivenciados 
saindo-se do senso comum, confrontando com o 
conceito científico e o reconstruindo com ações 
dialógicas comunicativas. Transcende-se os 
conteúdos e aplica-se na vida cotidiana. 
• Os conteúdos Atitudinais visam 
estabelecer novas formas de enxergar o si 
mesmo e sua relação com limites, possibilidades 
e as experimentações. Serão frutos de reflexões 
de valores, sentimentos e atitudes consigo 
mesmo, com o outro e com o coletivo. 

  

Fonte: Adaptação dos PCNs e do livro de Kunz (2010) 

 

Sendo assim podemos perceber que o ensino do LPO de forma crítica e 
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emancipatória atende a várias propostas do PCN para o Ensino da Educação Física 

do 6º ao 9º anos e é possível de ser inserida na escola pública fundamental. 

Em relação á especificidade dos conteúdos de LPO, é necessário se 

dimensionar esses aspectos com o fazer pedagógico e didático. A tarefa dos 

conteúdos é educar, formar, socializar e transcender aplicando os conhecimentos a 

favor de sua comunidade, ou seja, do mundo em que se está inserido. Na 

concepção critico emancipatória as aulas de LPO devem proporcionar aos sujeitos, 

do 6º ao 9º ano das escolas públicas, um aprendizado acerca do seu próprio corpo, 

estabelecimento de metas e objetivos, percepção e superação de limites, 

desconstrução de modelos coercitivos impostos pela mídia. Inclusive existe o 

preconceito de que o LPO não é adequado para crianças e jovens. Dantas e 

Coutinho (2010) citam que instituições como a National Strength and Conditioning 

(NSCA), American Orthopedic Society for Sport e American Academy of Pediatrics 

afirmam que o treinamento com pesos pode trazer benefícios se forem feito 

corretamente no que tange a intensidade e duração. Entre eles: aumento da força 

muscular, aumento da resistência muscular localizada e diminuição de ocorrências 

de lesões, aumento do desempenho em atividades esportivas e recreativas.   

 

Na realidade o treinamento de força para criança prépuberal é um 
modo eficiente de desenvolver o crescimento e a mobilidade articular 
enquanto diminui o risco de lesão. Um programa adequado irá ajudar 
na melhora d condicionamento geral da criança, além de fatores 
psicossociais (como a auto-imagem) a literatura existente hoje revela 
que os benefícios com o treinamento com pesos são muito maiores 
que os riscos envolvidos. (DANTAS e COUTINHO, 2010, p.95). 
 

 O LPO pode também contribuir para o fortalecimento das relações familiares, 

ampliando a visão da cultura, dos hábitos, costumes e formando um sujeito co-participe da 

sua realidade. Ao favorecer a participação cidadã o professor tem como função promover a 

comunicação dialógica, incentivar a pesquisa e a visão crítica dos argumentos expostos 

socialmente pela mídia. O professor mediador do conhecimento critico e emancipatório deve 

buscar compreender o significado do que é aprendizagem e do seu papel social e político 

interferido pela estrutura capitalista modeladora. Ainda nos PCNs (1998): 

 

Portanto, além de buscar meios para garantir a vivência prática da 
experiência corporal, ao incluir o aluno na elaboração das propostas 
de ensino e aprendizagem são consideradas sua realidade social 
e pessoal, sua percepção de si e do outro, suas dúvidas e 
necessidades de compreensão dessa mesma realidade. A partir da 
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inclusão, pode-se constituir um ambiente de aprendizagem 
significativa, que faça sentido para o aluno, no qual ele tenha a 
possibilidade de fazer escolhas, trocar informações, estabelecer 
questões e construir hipóteses na tentativa de respondê-las. (PCN, 
1998, p.46) 
 

Avançando nesta caminhada pedagógica seguimos para uma proposta do 

uso dos conhecimentos do LPO do 6º ao 9º anos agora com foco na metodologia e 

na teopráxis imbricadas aos ciclos do ensino fundamental. 

A teopráxis do ensino do LPO deve ser bem planejada e estudada. Ela 

envolve conhecimentos adequados de cargas e movimentos apropriados a cada 

indivíduo. Além de respeitar a cronologia adequada de cada ser humano, ou seja, os 

limites e as potencialidades dos sujeitos. 

 

Para fazer os exercícios multiarticulares do LPO, a criança deve 
seguir um programa gradual das cargas utilizadas. Primeiro, as 
crianças e adolescentes devem aperfeiçoar a técnica praticando com 
cargas baixas as cargas devem ser aumentadas somente com 
orientação do professor qualificado para trabalhar com pesos 
(DANTAS e COUTINHO, 2010, p.95) 

  

As propostas metodológicas dos PCNs são articuladas aos ciclos. Aqui nos 

deteremos ao segundo ciclo que se inicia no 5º ano e finaliza-se no 7º ano. Nesta 

fase começa-se a sistematizar o conhecimento. Amplia-se nesse momento a 

consciência do sujeito do seu próprio processo mental. A abstração pode ser 

confrontada com dados reais e a realidade poderá ser recriada pelo pensamento. O 

sujeito tem condições de estabelecer nexos, interdependências, aumenta-se o grau 

de complexidade. O ápice desse período são as generalizações. 

Também é sujeito do nosso trabalho o terceiro ciclo que começa no 8º ano e 

finaliza-se no 9º(antiga 8ª série). Amplia-se a sistematização, as referências 

conceituais, a consciência das operações mentais necessárias para as resoluções 

de problemas. Também, o sujeito é capaz de reconstruir a operação mental de 

forma abstrata e virtual para atingir a expressão discursiva na leitura teórica da 

realidade. Consegue-se apropriar-se da teoria. Neste momento há um salto 

qualitativo na metacognição. 

 

Para cada uma das áreas e para cada um dos temas referidos há um 
documento específico que parte de uma análise do ensino da área 
ou do tema, de sua importância na formação do aluno do ensino 
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fundamental e, em função disso, apresenta uma proposta detalhada 
em objetivos, conteúdos, avaliação e orientações didáticas. A 
explicitação desses10 itens é feita por ciclos, sendo que cada ciclo 
corresponde a dois anos de escolaridade no ensino fundamental 

(PCN, 1998, p.9). 
 

Em seguida buscamos relacionar os objetivos expostos pelos PCNs (1998) 

aos ciclos do ensino fundamental com os conhecimentos do LPO de forma critica 

emancipatória. 

 

Quadro 2- O Conhecimento do LPO de forma Critica Emancipatória, em Relação aos 
Objetivos Propostos aos Ciclos do Ensino Fundamental, do 6º ao 9° anos. 

  

Conhecimentos dos Fundamentos do LPO Articulação aos ciclos do ensino fundamental do 
PCN 

• História do LPO 
• Esporte de Rendimento 
• Ética e LPO 
• Cuidados a serem tomados: mitos e 

verdades 
• Autoimagem e peso 
• Modelos sociais de beleza durante os 
séculos - desconstruindo e reconstruindo o belo 
no social  
• A ciência e o LPO 
• Alimentos funcionais  
• Corpo mente e relações sociais: construindo 

o que é saúde 
• Limites X potencialidades do ser 
humano 
• Fundamentos básicos do LPO 
• Relações entre a Matemática, física e 
LPO  
• Criatividade, reciclagem e equipamentos 
de LPO 
• Modalidades 

• Arranco e ensino inverso 
• Arranco alto 
• Arranco suspenso 
• Arranco do bloco 

 
• Arremesso e ensino inverso 

• Arremesso alto 
• Arremesso suspenso 
• Arremesso do bloco 

• Exercícios Complementares 
• Puxada 

• Puxada clássica 
• Puxada alta 
•  

• Agachamento 
• Agachamento pela frente 
• Subida no banco 

1 e 2 - Aspectos histórico-sociais dos jogos e 
esportes mais atuais e relevantes.   

• A inclusão e exclusão da mulher e 
do negro em determinados 
esportes, em determinados 
momentos históricos; 

2 e 3 - A história das olimpíadas (questão das 
condições, do apoio ao esporte nos diversos 
países com as políticas de marketing); 
3 - A mídia e o esporte-espetáculo; 

• Esporte e a violência; 
4- Construção do gesto esportivo; 
5- Influências e contribuições dos imigrantes na 
formação da cultura corporal de movimento no 
Brasil; 
7- A transformação do jogo em esporte; 
7-Percepção e desenvolvimento das 
capacidades físicas e habilidades motoras 
relacionadas às atividades desportivas; 
10- Compreensão das transformações nas 
regras e sua relação com o desenvolvimento do 
nível técnico; 
10- Compreensão e vivência dos aspectos 
relacionados à repetição e à qualidade do 
movimento na aprendizagem do gesto esportivo; 
11-• Compreensão, discussão e construção de 
regras aplicadas aos jogos e esportes; 
11, 12, 13,14 e 15- Aquisição e aperfeiçoamento 
das habilidades específicas relacionadas aos 
jogos e ao esporte; 
13 e 12- Reconhecimento e utilização da técnica 
para resoluções de problemas (técnica e tática 
individual); 
13 e 16 - Vivência de situações de aprendizagem 
para utilização e adaptação das regras ao nível 
da capacidade do grupo, do espaço e dos 
materiais disponíveis  
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• Comunidades e o LPO 
15 e 16 - Vivência de situações que gerem a 
necessidade de ajustar as respostas individuais à 
estratégia do grupo (tática coletiva); 

Fonte: Adaptação dos PCNs de Educação Física (1998) e Dantas e Coutinho (2010) 

 

Portanto, vê-se claramente, com o exposto anteriormente, que o LPO 

promove, coaduna e entra em harmonia com os objetivos propostos pelo PCN. 

Assim o professor de Educação Física pode usar o LPO de forma critica e 

emancipatória desconstruindo os preconceitos. Os estudantes têm maturidade e 

cognição necessárias, nos ciclos citados, para ampliar a sua visão acerca do esporte 

de rendimento. Desta forma, através de reflexões podem contribuir para a formação 

de sujeitos protagonistas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Levantamento de Peso Olímpico (LPO) é um treinamento de força e 

potência. No entanto, ainda encoberto de preconceitos no que tange ao uso do 

mesmo em crianças e jovens. Notadamente, não encontramos elementos sobre a 

presença do LPO nas aulas de Educação Física, no Ensino Fundamental das 

escolas públicas. Ao passo que se sabe, através da ciência, que é uma modalidade 

segura e fonte de benefícios ao corpo físico, a mente e as relações. Em razão disso 

iniciamos nossa caminhada vislumbrando a possibilidade de incluir o LPO no ensino 

fundamental, no segundo e terceiro ciclos, das escolas públicas. Para comprovar 

que era possível fazê-lo, de forma crítica emancipatória, pesquisamos, 

exaustivamente, levantando, inclusive, relações com os PCNs.  

Conforme já exposto não poderíamos escolher pressuposto teórico mais 

abrangente, e dialógico comunicativo, com o LPO que não fosse a abordagem critica 

emancipatória. Por meio de Eleonor Kunz e outros importantes teóricos ratificamos 

que essa fundamentação teórica convém para por em prática uma Educação Física, 

através aqui do LPO, mais humana e critica emancipatória. Pois, possibilita que a 

disciplina  venha a auxiliar na formação de sujeitos protagonistas de suas próprias 

vidas.Cabe aqui as sábias palavras de Kunz(2005,p.15): 

 

Não se trata de formar pessoas que se conheçam melhor apenas, 
mas de formar gente consciente de que jamais conhecerá tudo de si, 
pois isso consiste em conhecer a humanidade e o mundo. é 
imprescindível que a educação desencadeie um processo de 
conhecimento de si através dos valores humanos encontrados em 
cada individuo, possibilitando condições para que cada aluno e aluna 
encontrem, por suas referências internas e não apenas do mundo 
exterior e dos outros, o que ele ou ela de fato são em relação ao 
mundo, aos outros e a si próprio.  
 

Na tentativa de desvendar as possibilidades do uso do LPO nas aulas de 

educação física, utilizamos da pesquisas exploratórias bibliográficas e 

estabelecemos relações com os princípios considerados necessários para o ensino 

de Educação Física nas escolas públicas e conseguimos demonstrar que eles tem 

uma relação dialógica com o ensino do LPO de maneira critica e emancipatória. 

Também relacionamos os conteúdos (procedimentais, conceituais e 

Atitudinais) do LPO critico emancipatório, com os objetivos propostos pelos PCNs 
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para o segundo e terceiro ciclo. O resultado é que existe uma comunicação dialógica 

e a possibilidade do uso do LPO para alcançar os objetivos propostos pelo PCNs de 

Educação Física. 

Percebemos que esse é um campo de possibilidades amplas e que espera 

por ser desvendado por outros teóricos. Haja vista a escassa produção, acerca de 

LPO, encontrada. 

Outro aspecto importante é possibilitar um diálogo mais profundo com os 

professores de Educação Física, das escolas com o intuito de desconstruir 

preconceitos e ferramentar, pedagogicamente e tecnicamente, os profissionais para 

utilizar essa modalidade em suas aulas. Sem esquecer-se das universidades e 

faculdades que também não tem promovido efetivamente essas discussões e são 

responsáveis pela de formação dos futuros profissionais de Educação Física. 

Por fim vale dizer que estamos no caminho quando começamos a pensar 

criticamente em novas possibilidades para as aulas de Educação Física no espaço 

escolar público. Pois é nesse ambiente que formamos e formaremos os cidadãos e 

cidadãs do nosso país. 
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