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PROGRAMA/PROJETO  

TÍTULO 

FESTIVAL DA CULTURA CORPORAL 

 

Introdução 

A produção acadêmica na área de Educação Física tem buscado, nos últimas décadas, confrontar 
uma visão restrita a aptidão física cujo objetivo único está ligado a performance motora; com a 
formação humana em uma perspectiva pedagógica onde a aptidão física é apenas um dos elemento 
desenvolvidos, acrescido da solidariedade, cooperação, respeito, compreendendo a competição 
como um jogo com o outro e não contra o outro.  

Assim, a Educação Física busca novas formas de levar ao grande público seus conhecimento e 
atividades de forma prazerosa, considerando sua cultura local, suas especificidades em uma 
proposta de Educação para e pelo Lazer e ainda, com vistas a influenciar positivamente em sua 
qualidade de vida.  

Nesse sentido, várias são as ações desenvolvidas pelo Curso de Educação Física da ESFA a fim de 
concretizar tal proposta como ruas de lazer, gincanas, dentre outros. Atrelada ainda a essa 
preocupação com a formação humana, o curso visa gerar momentos em que a comunidade discente 
e docente possa através de sua práxis pedagógica desenvolver os conhecimentos/atividades 
adquiridos ao longo do semestre. 

Diante dessas considerações, propomos a renovação do Programa Festival de Cultura Corporal, o 
qual baseia-se na idéia de que toda a atividade humana se desenvolve no campo da cultura, sendo 
também os jogos, brincadeiras, danças, esportes, esportes de aventura, lutas, etc. parte desta 
cultura desenvolvida pela humanidade ao longo de sua história. Assim, nada mais natural que 
propiciar momentos periódicos para vivenciar essa cultura de forma lúdica e prazerosa e, 
desencadear um processo de transformação e formação desses sujeitos. 

O Festival da Cultura Corporal constitui-se em um evento realizado nas dependências da ESFA. Seu 
formato é influenciado pela comunidade a ser atendida (crianças, jovens, adultos, e idosos), bem 
como, pelos saberes adquiridos ao longo do semestre de sua realização. Tal formato é fundamental, 
uma vez que não está submetido à rigorosidades de eventos que não se atentam para o local ou 
momento em que são desenvolvidos. Assim, sua organização e realização, baseiam-se em uma 
realidade dinâmica e comprometida com a formação de uma sociedade mais justa, autônoma, 
criativa e consciente da prática da verdadeira cidadania. 

Em dezessete versões realizadas iniciadas no ano de 2002, o Festival da Cultura Corporal contou nos 
anos de 2008 e 2009, com a participação de todos os cursos de Graduação da ESFA. Essa parceria foi 
realizada com o intuito de ampliar o leque de atividades oferecidas no evento, bem como, propiciar 
e divulgar à comunidade participante outros conhecimentos referentes a Cultura Corporal como 
Saúde, Meio Ambiente e Educação. Dessa forma, almejamos em próximos Festivais, a ampliação e 
envolvimento ainda maior dos referidos cursos em ações comprometidas com a melhoria da 
qualidade de vida da população envolvida. 

O ESFA entende que sua função ultrapassa a de apenas formar profissionais e produzir 
conhecimento, ou possibilitar trabalhos de qualidade. Mas também, contribuir para a formação de 



 
 

cidadãos, conscientes da prática de suas ações na comunidade que o cerca. Nesse sentido, a atuação 
na vida desse público, poderá ter grande contribuição na formação de uma sociedade mais justa, 
autônoma, criativa e consciente da prática da verdadeira cidadania.  

 

Objetivo Geral 

Promover o Festival de Cultura Corporal. 

 

Objetivos Específicos 

1. Promover a cultura corporal como forma de integração entre crianças, jovens adultos (incluindo a 
3ª idade); 

2. Produzir uma visão diferenciada das atividades corporais na comunidade no sentido de percebê-
las como influenciadoras da melhoria da qualidade de vida; 

3. Divulgar os cursos de graduação da ESFA da/na cidade de Santa Teresa como uma possibilidade 
de formação científica sobre a cultura corporal de movimento e inserção no mundo do trabalho; 

4. Criar momentos para o  desenvolvimento da Prática Enquanto Componente Curricular aos/as 
acadêmicos/as dos cursos de graduação da ESFA; 

5. Promover aos/as acadêmicos/as dos cursos de graduação da ESFA o cumprimento de parte de 
suas horas complementares; 

Manter a tradição de realização do programa para a comunidade teresense. 

 

Justificativa 

O projeto tem como justificativa o fato da Cultura Corporal constituir-se ainda como um conceito a 
ser compreendido pela maioria da população que tem/teve acesso a atividades referentes à saúde, 
meio ambiente e educação. Compreende-la significa perceber o movimento humano como parte do 
conhecimento desenvolvido pela humanidade ao longo de sua história e, assim, perceber que 
ninguém nasce craque e que a apreensão dos movimentos básicos desde cedo pode levar a elevação 
da qualidade das habilidades motoras e a menor resistência ás atividades físico-esportivas. A 
conseqüência imediata pode ser a incorporação de hábitos saudáveis de vida tendo a atividade física 
como um de seus pilares.  

O projeto tem como justificativa também, a obrigação e a necessidade, da ESFA em estabelecer 
campos de estágio para seus estudantes. Criando assim, um diferencial para a Instituição à medida 
que a mesma possui iniciativas que oferecem aos seus discentes a aproximação com a realidade de 
sua profissão de forma orientada e transformadora.  
Justifica ainda, a responsabilidade que a ESFA possui em oferecer as comunidades vizinhas 
atividades que venham a culminar na melhoria da qualidade. Tais intervenções promovem um forte 
intercâmbio entre a comunidade e a IES gerando vínculos positivos de autonomia, criatividade, 
melhoria da qualidade de vida dentre outros aspectos. 

 

Público Alvo 



 
 

• Alunos/as e professores/as das Escolas de Santa Teresa. 

• População em geral da cidade de Santa Teresa e região Centro-Serrana. 

 

Desenvolvimento  

A programação do Festival da Cultura Corporal é elaborada com base na organização das disciplinas 
ofertadas no referido período de sua realização. Tais orientações, avaliações e sugestões são 
realizadas junto ao colegiado de cada curso em seu planejamento docente. Com base no 
conhecimento adquirido em sala de aula, os/as acadêmicos/as, juntamente como os/as 
professores/as responsáveis estabelecem suas atividades e seu público alvo. 

As atividades atendem ao universo esportivo, cultural e de lazer, sendo ainda acrescidas de 
atividades da área de Odontologia, Medicina Veterinária, Biomedicina e Psicologia. 

Após o estabelecimento das atividades1, forma-se uma comissão de divulgação, a qual entra em 
contato com as escolas e o público da região visando divulgar o evento, bem como, efetuar sua 
inscrição nas atividades de seu interesse. 

O evento ocorre no mês de Junho, preferencialmente aos sábados das 8:30 horas às 16:00 horas. 
Os agendamentos para participação são realizados unicamente pelo e-mail edu.fisica@esfa.edu.br até 30 de 
Maio do ano corrente. 
 

 

 
 

 

 

Outras informações 

Responsabilidade da ESFA: 
Disponibilizar funcionários/as de laboratório para auxiliar na visitação (caso faça parte da 
programação) 
Disponibilizar monitores/as responsáveis pelo auxílio na ministração das aulas e no oferecimento das 
atividades de aventura e lazer. 
Cancelamento da visitação em um prazo máximo de 72 horas da data agendada, junto a Direção da 
Escola por e-mail. 
Emissão dos termos de ciência e direitos áudios-visuais. 
Emissão do termo de filantropia. 
Emissão dos certificados para os/as monitores/as. 
 
Responsabilidade da Escola/Entidade visitante: 
Agendamento da participação do evento até o dia 30 de Maio. 
Cancelamento da visitação em um prazo de 72 horas da data agendada junto a coordenação do 

 
1 Os/as acadêmicos/as e docentes tem liberdade de convidar outras entidades para oferecerem 

atividades no dia do Evento. Esses parceiros atuam no caráter de voluntariado, possuindo ajuda 

de alimentação e, caso necessário, transporte. 
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programa por e-mail. 
Reposição de equipamento quebrado ou danificado pelos/as alunos/as durante a visitação. 
Assinatura dos documentos (termos de ciência, direitos áudios-visuais e filantropia) 
Entrega da listagem dos/as alunos em papel timbrado e assinado pela Direção da Escola visitante. 
Transporte dos alunos/as. 
Alimentação dos/as alunos/as. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


