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Nasci em Brasília no ano de 1998, estou finalizando o curso de graduação em

Educação física grau ( pela Universidade de Brasília. Atualmente meus pais são separados

e moro com minha mãe e meus três irmãos.

Minha mãe é empreendedora. Possui o ensino superior completo, fez o curso de

Agronomia pela Universidade de Brasília, mas trabalhou pouco na área e foi trabalhar com

meu avô que já atuava no empreendedorismo. Desde então se dedicou exclusivamente a

trabalhar e criar todos os quatro filhos sozinha.

Meu pai é motorista e possui o Ensino Médio incompleto. Durante muito tempo

de sua vida foi Gráfico bem-sucedido e competente, mas por infelicidades acabou vindo

à falência e não tendo como ajudar no sustento dos filhos. Desde os 13 anos precisou

trabalhar vendendo doces que sua mãe fazia para ajudar no sustento da casa. Pessoa de

personalidade forte e pulso firme, através do seu olhar sei como se sente. Suas experiências

de vida foram muito importantes para minha formação.

Fui uma criança tímida, a qual não fazia amizades com facilidade, talvez pela criação

rígida, mas não vem ao caso. Tive uma infância de certa forma incomum para os tempos

urbanos atuais. Sempre morei em um lote onde a família por parte de mãe também mora,

lá existem muitas árvores e muito verde e por não ter muitas amizades diferentes do ciclo

familiar, quase sempre brincava sozinho e com muita imaginação. Além de brincar na rua,

jogar bola, empinar pipa, joguei pião, bolinha de gude, andei de carrinho de rolimã e bicicleta.

Tal ambiente me possibilitou muitas experiências ricas com relação à vivência e desafios

motores, pois, sempre havia um lugar ou uma brincadeira nova para conhecer, o que a meu

ver me deixa mais próximo da Educação Física. Apesar disso, eu ainda era uma criança

tímida com dificuldades de se expressar e de se compreender e assim foi até o fim do ciclo

escolar.

No Ensino Médio, é comum passarmos por algumas dúvidas cruéis e não foi diferente

comigo. Qual profissão escolher? Vou ter retorno financeiro? E se eu me arrepender do

curso? Esses foram alguns questionamentos que naturalmente me deparei ao longo do

último ciclo escolar e como o tempo se encurtava, tive que dar respostas às minhas

perguntas. Escolhi cursar Educação Física Licenciatura e algumas vivências minhas me

ajudaram a tomar essa decisão, posso resumir que minhas experiências com corporeidade

quando criança e um professor que tive durante esse período me fizeram escolher a EDF. O

tal porfessor, em meio ao ambiente cheio de dúvidas decidiu fazer uma aula de Educação

Física onde trabalhávamos a respiração, a relaxar e consequentemente o autoconhecimento

por meio da reflexão, tal aula me encantou de tal forma que me marcou.Já dentro das

minhas vivências, posso ressaltar uma em que eu ensino meu primo a andar de bicicleta

Acredito que a experiência de auxiliar alguém, por mais simples que tenha sido, em uma

conquista pessoal tenha me orientado para o campo da licenciatura. Creio que esses

pequenos detalhes ao longo de nossas vidas são os resposáveis por nos dar, mais para

frente, um sentido em nossas vidas, algo a se dedicar e por isso escolhi me dedicar a ser



professor de Educação Física. Com minha decisão tomada, entrei em um ciclo de estudos

porfundo para o vestibular o que vem junto de um cansaço mental de estar em uma rotina

assim e foi nesse momento que fui me deparando com mais vertendes da educação física.

Quando já estava cansado pude perceber como minhas aulas de EDF, apesar de puxar

apenas para o viés esportivo, estavam me ajudando. Acabei percebendo que estava usando

o esporte como lazer e como esse é importante, era a minha válvula de escape e todos

merecem ter uma.

Após ingressar na FEF-UNB, tive contato com diversas disciplinas que me

estimularam a me compreender, a compreender o outro e a sociedade em que vivemos.

Tive contato com matérias que nos compreendem como seres holísticos e complexos,

outras que nos estimulam a entender as complexas relações que nossa sociedade

possibilita e como ser mais justo ao estar apto a intervir nessa. Pude perceber mais

claramente quem sou, onde estou e para onde vou, isso por que o ambiente em que me

inseri, na maioria das vezes foi acolhedor e estimulante para que eu pudesse criar minhas

próprias linhas de raciocínio e entender os objetivos da minha formação.



Resumo

Tendo em vista a importância de mapear a Educação Física do Distrito Federal,

esse trabalho de conclusão de curso usou dados atuais referentes à Educação Física da

Secretaria de Educação do Distrito Federal, coletados através da pesquisa: “A EDUCAÇÃO

FÍSICA ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL:UM ESTUDO SOBRE O PANORAMA

SOCIOPEDAGÓGICO E ESTRUTURAL DA ESCOLA PÚBLICA, além de uma revisão

bibliográfica nos periódicos usados por (BRACHT et al., 2011) . O presente trabalho

apresenta A análise entre A Educação Física dos últimos dez anos e A Educação Física

atual da Secretaria de Educação do Distrito Federal. A pesquisa é baseada na revisão

bibliográfica nos periódicos usados (BRACHT et al., 2011) nos últimos dez anos utilizando

os termos-chave: “(educação física) (didática)”. Verificou-se que apesar de a maior parte

dos professores entrevistados terem assinalado passar por experiências dentro da escola,

quase metade julgou que a graduação não foi suficiente para preparar para docência, o que

gera uma grande demanda por cursos de formação continuada e pós-graduação lato-sensu

por apresentar maior troca de conhecimento entre os profissionais. A pesquisa também

mapeou os conteúdos mais usados pelos professores evidenciando A hegemonia dos

esportes sobre os outros conteúdos, porém, a pesquisa também mostrou uma ascensão

dos jogos e brincadeiras com o corpo.

Palavras-chave: Educação Física; Didática; Educação Física Escolar
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1 Introdução

O presente trabalho, produzido na forma de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),

tem como objetivo utilizar os dados do projeto de pesquisa do curso de Educação Física A

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL: UM ESTUDO SOBRE O

PANORAMA SOCIOPEDAGÓGICO E ESTRUTURAL DA ESCOLA PÚBLICA, o qual visa

traçar um amplo panorama do componente curricular Educação Física do Distrito Federal

sendo esse organizado sobre três eixos. Eixo 1 perfil profissional-acadêmico do corpo

docente efetivo da educação física na SEEDF; Eixo 2 discutir à luz das abordagens

pedagógicas da Educação Física (GHIRALDELLI JR, 1989; CASTELLANI FILHO, 1998;

DARIDO, 2003); Eixo 3 mapear e descrever os espaços destinados a Educação Física.

Interpretando os dados da pesquisa e realizando uma revisão bibliográfica dentro dos

periódicos nacionais que foram utilizados na pesquisa do (BRACHT et al., 2011). A

Educação Física Escolar como tema da produção do conhecimento nos periódicos da área

no Brasil (1980-2010): parte I no que diz respeito a EDF escolar e Didática dentro do

periodo do ano 2000 ao ano 2017. Dessa forma, a discussão trata-se dos aspectos da

compreensão dedático-pedagógica dos professores da rede pública do Distrito Federal com

base nos dados referentes a pesquisa citada, sendo essa tambem relacionada ao

planejamento e aos conteúdos.

Como parte da fundamentação teórica, foram selecionados 13 textos nos periódicos

nacionais Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE); Movimento, Revista da UEM,

Pensar a Prática, Motrivivência, Motriz, Ciência e Movimento, Motus Corporis, Revista

Brasileira de Educação Física e Esporte (RBEFE). A critério de inclusão, os textos deveriam

estar relacionados à Educação Física Escolar ou à Didática através do planejamento

pedagógico, conteúdos, currículo e as várias relações entre esses. Os conhecimentos

trazidos por cada texto, foram sistematizados por fichamentos conforme orienta (SEVERINO,

A. J, 2007); a fim de apropriar-se dos saberes de cada texto para fomentar o debate dos

dados da pesquisa com a relação da EFE e a compreensão dedático-pedagógica. O

objetivo deste trabalho de conclusão de curso é buscar compreender alguns aspectos

da atual Educação Física Escolar da Secretaria de Ensino do Distrito Federal, e dessa

forma fazer algumas ponderações acerca do cenário da rede pública, com base nos dados

coletados.



11

2 Fundamentação Teórica

2.1 Formação e Docência em EDF escolar e seus desafios

Levando-se em consideração a Formação Inicial como a base de um bom ensino,

é imprescindível debater sobre essa buscando sempre melhorar e avançar sobre seus

desafios. Dessa forma, é preciso compreender os desafios da preparação profissional de

forma que esses sejam minimizados, e a trajetória para se preparar para que a docência

tenha cada vez mais excelência durante seu processo. Com o avanço das tecnologias nos

deparamos com o desafio dos cursos de educação à distância (EAD).

Segundo (PASQUALI; RODRIGUES; LAZZAROTTI FILHO, 2019) , a educação física

EAD tem crescido com o passar dos anos, e como tal a modalidade já tem seu espaço

dentre as formações profissionais, justifica que mais pesquisas devem abordar o tema para

evitar publicações dispersas. Os autores realçam que tal modalidade pode estar colocando

o conhecimento teórico acima do prático e do pedagógico.Eles classificam os saberes de

acordo com Pimenta (2012) e em três tipos, são eles:

Os saberes do conhecimento, que são conquistados durante a formação; os da

experiência que são adquiridos durante a vida, sendo esse de extrema importância na

Educação Física, e os pedagógicos, que são construídos a partir da prática pedagógica.

A pesquisa se passa no curso de Educação Física EaD da UFG e contou com

duas etapas de coleta das informações, após a coleta os dados foram interpretados de

acordo com Bardin (2010) - buscando-se indicadores para o entendimento e interpretação

desses , os dados foram divididos em categorias: poli docência, saberes docentes e práticas

corporais:

• Poli docência- o trabalho docente é reorganizado e agora conta com interação de

diversos profissionais que participam do processo de ensino-aprendizagem; no

caso o campo de estudo conta com professor autor, professor pesquisador, tutor a

distância e tutor presencial, relacionando também áreas de gestão, coordenação e

apoio administrativo e tecnológico. Dessa forma, vê-se a Ead com uma base

fortemente ligada a coletividade tendo em vista o número de profissionais e

professores o que faz ser de grande importância os momentos de reuniões entre a

equipe o que se aproxima de uma formação continuada;

• Os saberes docentes através das mídias vê a relação entre mídias e Tecnologias

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) com a educação sob a perspectiva

de (FANTIN, 2011) que se divide em três partes. É tratado a evolução da interação

dos docentes com as mídias e TIDC para isso justifica que para o ensino EAD
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os docentes devem conhecer, dominar, criticar e criar em relação aos ambientes

tecnológicos;

• Práticas corporais- tendo em vista a importância da dimensão do saber-fazer na

Educação Física(EF) o texto busca compreender como essa dimensão toma forma

na EF EAD, os autores fazem uma seleção e sistematização dos conteúdos tidos

como chave para EF e os analisam. Após a análise fica evidente que a maioria dos

docentes utilizou de um caminho pedagógico que era utilizado no curso presencial

de EF.

Analisando ambos os campos de formação, EAD ou presencial, é possível

identificar desafios a serem superados por ambas as categorias. Pensando nisso, Bagnara

e Fensterseifer (2018) , tratam da rela¸ção entre a formac¸ão inicial e a ac¸ão docente: o

desafio político da educação física escolar no centro do debate. Ressaltam que as

discussões feitas em relação à Educação Física deixam de ser vistas apenas como uma

atividade mecanicista , para se tornar um componente curricular , considerando seus

conhecimentos teóricos e práticos em relação a cultura corporal do movimento. Partindo na

direção contrária, mostram que apesar do aumento nas discussões, poucos paradigmas

foram quebrados no ambiente escolar com relação Educação Física Escolar (EFE); pois

apenas trocamos o modelo mecanicista para o modelo do “rola-bola” de acordo com

González e Fensterseifer (2006) e Machado et. al. (2010). Para se debater tal problemática,

os autores se depararam com desafios de ordem política, didática e curricular os quais

devem ser vencidos para avançar no debate mas, o tema central discutido foi o de ordem

política.

Os autores defendem que a escola não deve se confundir com ações políticas ou

religiosas e não deve ser regida pela economia e pela mídia. A principal função desta está

na condução dos conhecimentos e no exercício da razão para caminhar ao empoderamento.

Traz a vertente de que é dever dos professores se comprometer a trazer a realidade do que

é a escola, mas não é exclusivo aos professores. Dessa forma, surge o questionamento de

como a formação inicial contribui para enfrentar os desafios políticos e como essa lida com

as responsabilidades da escola e do ensino da Educação Física.

O texto traz o relato de dois professores voluntários da pesquisa , deixa evidente

com esse que os debates críticos e políticos com relação à escola e a Educação Física não

foram desenvolvidos para entender as responsabilidades dos meios onde serão inseridos; o

que evidencia uma lacuna formativa na maioria dos docentes. É comum identificar alunos

empenhados na aplicação imediata dos conteúdos relacionados ao esporte, exercício físico

e área de treinamento, contudo, pouco preocupados com suas intenções na educação como
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se fosse preciso aprender apenas um dos dois, e o lado político raramente é escolhido

(CALDEIRA, 2001). Compreendendo a problemática de que a formação em EDF , em geral,

está centrada no debate do movimento corporal. Os autores trazem a ideia de que cabe

aos professores da formação inicial tornar os debates políticos referentes a escola e a EDF,

tão relevantes quanto os debates da cultura corporal e mostrar que a EDF deve dialogar

com questões políticas, assim como deve se apropriar dos conteúdos da cultura corporal

do movimento. Avançando ainda mais no debate, fica evidente também a falta de diálogo

entre escola e universidade e na mesma linha de raciocínio, a falta de diálogo entre a

EDF. Portanto, entende-se que a escola não consegue compreender os conhecimentos

produzidos pelo campo acadêmico e esse não reconhece a escola como referência. Já

a EDF tem esquecido de dialogar entre si e seus conteúdos,com disciplinas soltas onde

os alunos devem arrumar uma forma de ligá-las, e caso não consigam esse campo fica

subdesenvolvido.

Outro ponto importante que evidencia a falta de debate político é o Projeto Político

Pedagógico escolar, que no âmbito da EDF tem tido dificuldade de dialogar com o PPP,

que é considerado um aspecto central no debate na escola, ressaltando ainda que esse

deve ser construído pelo corpo docente levando em consideração diversos fatores como o

ambiente em que a comunidade escolar está inserida e fazendo jus à reflexão e construção

coletiva para nortear as intenções pedagógicas que regirão a escola. Dessa forma, fica

concluído que tais problemáticas de novas não tem nada, pois estão há tempos tentando

ser superadas para legitimar a educação física com disciplina escolar.

Tendo em vista as lacunas formativas que ocorrem durante a formação as quais

geram problemas no ambiente escolar, fica nítida a necessidade de se ressignificar de forma

integral a formação desses professores. Dessa forma, ROCHA e NASCIMENTO (2013)

vão tratar do (Re)investimento na integralidade da formação do licenciado em educação

física buscando organizar o currículo dentro da vertente da construção social. Buscam

utilizar diversos posicionamentos para minimizar o imediatismo na formação do licenciado.

O texto nos faz compreender a formação das instituições educadoras para entender como a

instituição toma forma pelo altruísmo e pelo caminho do empoderamento, e que não dever

se limitar a apenas habilitar, para tal deve ser guiada por valores: “Não pode se desfazer

da obrigatoriedade de assumir um protagonismo axiológico, de iluminar a sociedade, as

suas organizações e os seus sujeitos e atores com a luz de axiomas e normativos éticos.”

(BENTO, 2008). Formação essa que deve refletir e pensar seu papel para não assumir

postura de neutralidade e alienação.

Os educadores por serem a comunicação das instituições com a sociedade devem

entender que se age de acordo com o que se acha correto, valioso para eles é o que põem

em cheque o que é valioso e correto para nossos valores, pois eles quem tem influências

nas nossas atitudes. É necessário compreender a formação dos valores como um exercício

contínuo de reflexão e de autorreflexão . Dessa forma, entende-se que a formação do
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educador deve também moldar a personalidade humana de cada indivíduo: “no caso do

profissional educador, para que sua atividade educativa seja fecunda, sua personalidade

e sua condic¸ão pessoal exigem esse perfil, pois, caso contrário, os objetivos de sua

intervenc¸ão técnica não se efetivarão”(SEVERINO, 2003) . No que tange a organização

curricular e currículo, entende-se como a inter-relação de vários segmentos do processo

educacional utilizado para aplicar as pautas dos propósitos formativos. Os descritos que

são reflexos de processos construídos historicamente e refletem a sociedade em questão

com seus conflitos, diálogos e seu mais diversos ideais. Tal organização curricular se pauta

pelas dimensões dos conteúdos específicos, pelas habilidades técnicas e pelas relações

situacionais, a dimensão do conteúdo está ligada a acúmulo de informações pré-elaboradas:

a das habilidades aos instrumentos técnicos e metodológicos ligados ao trabalho e a das

relações situacionais que diz respeito à visão de si e dos outros e a humanidade como um

todo, entretanto, de acordo com SEVERINO (2003) deve-se atentar para alguns cuidados,

como se atentar à sequência e ordenação na organização curricular. É papel do educador

transmitir a cultura de formação.

Buscando ainda compreender de forma ampla o currículo na formação dos

professores de Educação Física,(PAULA SC, 2018) trata de um plano mais amplo da

Avaliação educacional: currículos de formação de professores em educação física na

América Latina. Em diversos países a Avaliação Educacional (AE) já é objeto de estudo,

entretanto na Educação Física fica evidente que o tema da formação inicial deva ser mais

fomentado tendo em vista que (SANTOS W, 2016) destacou que os alunos balizam sua

prática de acordo com a forma que são avaliados. Nesse sentido, a pesquisa buscou

estabelecer critérios para a delimitação das fontes e analisar as grades curriculares de

instituições de formação e relacionar com textos, sobre o tema, produzidos em seu

respectivo país. Dessa forma, oito países participaram da pesquisa: Argentina, Chile,

Colômbia, Equador, México, Peru, Uruguai e Venezuela.

Buscando destacar a AE, a pesquisa faz um mapeamento de quantas instituições

formadoras existem em cada país, quantas disciplinas levam em sua nomenclatura a palavra

avaliação e quantas dessas estão ligadas a AE. Para avaliar a existência de disciplinas

específicas sobre AE, é feito uma compreensão do processo histórico da Educação Física,

o qual vai evidenciar se essa, ao longo do tempo, esteve diretamente ligada a conteúdos

da ciência biológica e esporte, ou a conteúdos relacionados a pedagogia e aprendizado

educacional que são de suma importância para ao desenvolvimento do tema e difusão

de aspectos ligados a AE. Dessa forma, países que no seu processo histórico da EF se

preocuparam em criar títulos de licenciados estão mais avançados em relação a AE. Seria

o caso de países como o Chile que ficou em primeiro no mapeamento e no seu processo

histórico da EF foi o primeiro a ofertar um curso de formação de professores. Já no caso

do México que ficou na quinta posição no mapeamento teve na sua história a criação da

Escola Elementar de EF, para formar professores e, desde então, o enfoque se modificou de
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acordo com as mudanc¸as sociais, foi orientado para a formac¸ão ora militar, ora desportiva.

Analisando os processos históricos da EF de cada país, é possível compreender

que a avaliação do ensino, orientar a prática do professor, e avaliação das aprendizagens;

potencializar os processos formativos, são delimitadas pela visão de formação de cada

instituição e país o que tem relação direta com o processo histórico de cada um, onde a

maioria está associada ao ensino de esportes e as ciências biológicas.

Após a primeira graduação, a docência é o próximo caminho para a licenciatura

que agora se depara com outros desafios para trilhar seu caminho para se tornar um bom

professor experiente. Um desses desafios é sempre manter-se atualizado e capacitado

frente aos cursos de formação continuada. Nesse sentido, (FERREIRA JS, 2015) trata do

perfil de formação continuada de professores de Educação Física: modelos, modalidades e

contributos para a prática pedagógica, buscando mapear os cursos que mais contribuíram

para o desenvolvimento profissional dos professores. A formação continuada é de suma

importância para uma melhora na formação inicial e no sistema educacional, porém, por

ter interesses políticos e econômicos, seu desenvolvimento, utilização e difusão sempre

estiveram ligados ao período político e econômico percorrendo um longo caminho. A

formação continuada contemporânea reflete os traços da sua evolução e que agora deve

proporcionar a associac¸ão de saberes entre os professores por meio da interac¸ão e

colaborac¸ão e uma abertura para a aprendizagem com outros. Uma maneira de promover

essa troca de saberes seria a união dos professores dentro da escola que formariam ciclos

de análise, compreensão e reflexão sobre a prática e considerariam o contexto no qual

atuam(PAIM MCC; LORO AP; TONETTO GA, 2008).

A formação continuada apresenta diversos modelos, classificados por (DEMAILLY

LC, 1992), como o universitário, o escolar, o contratual e o interativo-reflexivo, porém, para

Mendes Sobrinho (2006) existem apenas duas perspectivas distintas para a formação

continuada, a clássica e a crítico-reflexiva. A primeira, é um ensino diretivo que não se

preocupa com as experiências e saberes construídos pelo professor e a segunda está mais

preocupada em promover a reflexão sobre sua prática, a resoluc¸ão dos problemas a partir

de sua realidade e o desenvolvimento com base em processos colaborativos.

Após a coleta de dados com 70 professores de duas regionais do sistema público

estadual do Rio de Janeiro, onde esses responderam uma adaptac¸ão do questionário

Inventário de Necessidades e Caracterização da Formação (FERRO, 2008) com três partes

respectivamente: Dados demográficos, tipo e número de formação feitas pelos professores

nos últimos três anos nas áreas técnico-biológica e pedagógica e modalidades que mais

contribuíram para a melhoria da prática profissional, onde os critérios para participar os

professores iniciantes teriam de ter menos de 3 anos e os professores experientes teriam

de ter entre 10 e 30 anos de docência. Constatou-se que a maior frequência de participação

está na área pedagógica, logicamente, onde a média foi de um ou mais eventos de formação

continuada por ano. Os professores iniciantes se preocuparam com a área técnico-biológica
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onde a maioria realizou o curso nos três anos antes de a pesquisa mantendo a cultura

de estudo da formação inicial buscando se especializar visando espaço profissional e

uma estabilidade financeira. Em relação às modalidades que mais contribuíram para a

área pedagógica dos professores experientes estão as oficinas e palestras seguido de

especializac¸ão lato sensu, mestrado, atualizac¸ões e congressos, já para os iniciantes

foram as palestras e os congressos, os cursos de aperfeic¸oamento e as oficinas. Os dados

indicaram maior participação dos professores iniciantes em formações técnico-biológica,

mas as formações na área pedagógica foram notórias em iniciantes e experientes. Quanto

mais consistente, mais a formac¸ão continuada permitirá altos níveis de desenvolvimento

profissional do professor (FERREIRA JS, 2015)

Ao entrar para a docência, o professor de Educação Física se depara com novos

conhecimentos que serão elaborados dentro do ambiente de ensino e deverão ser

assimilados buscando melhorar esse. Nessa esfera, (CAVALCANTI, 2000-2001) trata da

Apropriação e Produção de Conhecimentos, na Prática, de Ensino do Professor de

Educação Física: um relato de experiência na busca de desvendar os conhecimentos

aprendidos na esfera da educação, da cultura e da sociedade. Tal discussão, vai auxiliar no

debate em relação ao panorama da Educação Física escolar e como se da apropriação de

tais conhecimentos por parde dos professores.

Ao analisar professores de Educação Física Escolar do Estado e do município de

Goiânia, foi possível observar que cada professor apresenta sua forma de entender os

diversos pontos da nossa sociedade e a relação desses em sua prática de ensino; assim

surge a indagação de compreeender melhor a apropriação de tais conhecimentos. Para

tal, foi feita uma pesquisa do perfil da EDF e para análise foram criadas três categorias:

Prática pedagógica, Fonte do conhecimento e organização do conhecimento, além de

realizar entrevistas (baseadas nos três eixos) e Observação das aulas (orientadas para a

organização do trabalho pedagógico), buscando questionar de que forma os professores

se apropriam do conhecimento da área e de que forma organizam estes conhecimentos,

para então descobrirmos de que forma produzem (ou reproduzem) conhecimentos em sua

prática educativa.

Após analisar alguns dados, ficou indicado que os professores estão buscando

formalizar o conhecimento mais próximo ao cotidiano escolar, deixando de lado a formação

acadêmica dando mais ênfase as suas experiências, o que de certa forma pode ser

entendido como desatualização, entretando em relação aos PCNs demonstraram estar

atualizadas as mudanças da área e desconhecer as sérias críticas, de diversos autores,

aos PCNs. Não buscar uma reflexão crítica em relação ao que se aprende revela uma

superficialidade sobre os conteúdos da formação inicial e dos conhecimentos

interdisciplinares o que evidencia ainda mais a pesquisa enquanto princípio educativo e a

apropriação ativa de conhecimento pelos professores (DEMO, P, 2000). Dessa forma, o

professor se beneficia de conhecimentos sociais, econômicos e culturais para visando
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melhores intervenções em seu local de ensino, visando a transformação social. Ressalta o

grande papel dos centros formadores do saber em formalizar uma relação dialética entre

teoria e prática, visando maior compreensão de si, dos outros, da sociedade em que estão

inseridos e como trilhar o caminho para a mudança através do social. De forma mais ampla,

a apropriação de conhecimentos particular de cada professor se dará por meio da formação

inicial e continuada e da formação profissional e experiências. Entende-se um professor de

excelência como aquele que continua a pesquisar e se atualizar frente os conhecimentos

mais corretos para auxiliar em sua jornada para a transformação social por meio do ensino.

Ao compreender a cultura corporal de movimento como objeto de estudo da

Educação Física e essa como disciplina escolar, é preciso entender outros fatores para um

ensino de qualidade. Buscando intervir em determinado contexto é preciso entender a

política local, a realidade e o contexto social do grupo, visando minimizar as dificuldades a

serem encontradas e alinhar os objetivos. Para tal, (PAULA SILVA, M, 2004) com o texto

“Educar para superar: uma reflexão sobre a educação física escolar” vai trabalhar nesse

contexto, defendendo a educação pública de qualidade e discutindo no âmbito de aplicar e

superar as práticas de ensino da educação física dentro do contexto escolar.

A autora compreende o contexto histórico de marginalização de jovens e adultos

resultado das lutas de classe o que perpetuou o analfabetismo. Entende que a EDF foi

utilizada como formação de mão-de-obra barata e de um exército reserva, buscando um

corpo saudável, competitivo e obediente o que gera, no futuro, um sentido Para a EDF

ligado exclusivamente aos parâmetros biológicos do campo. Nesse sentido, o texto utiliza

do Programa Municipal de Educação Física de Juiz de Fora (MG) em defesa da educação

crítica se apoiando na proposta crítico-superadora (COLETIVO DE AUTORES, 1992). Para

compreender o campo das Ciências Socias e Humanas ligados a Educação Física e aos

conteúdos da cultura corporal de movimento ampliando o campo educacional da área.

Tratando do contexto da educação no período do texto, que também tem suas

considerações no contexto atual, esse julga como urgente fomentar a escola pública e a

educação omnilateral para a desvincular da lógica do capital, consequentemente da lógica

atrelada ao campo exclusivo da aptidão física. Tendo em vista o atual cenário, para se

formalizar esse desvínculo seria necessária a atuação de várias partes em conjunto, sendo

necessária a atuação dos movimentos sociais e da sociedade de modo geral. Buscando

legitimar a EDF com disciplina escolar é preciso um novo entendimento e organizações

curriculares os quais irão reafirmar a compreensão da EDF como capaz de interpretar

relações sociais para intervir nessa e comprometida em se superar ao longo da história e

reafirmar a luta contra os avanços das políticas neoliberais tratando de temas como a a

leitura de mundo socializada, a história ligada à origem sociocultural da população,

explicitando a luta de classes e os determinantes sociais da educação. Dessa forma, a

autora, a partir dessas reflexões, elabora alguns objetivos afim de formalizar a discussões,

são eles: Ir ao mundo das relações sociais e produtivas concretas para subsidiar a
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compreensão dos processos pedagógicos escolares e a construção da proposta para os

filhos da classe que vive do trabalho e os excluídos deste, Sistematizar um programa de

Educação Física de Pré a 8ª série na rede Municipal de ensino, Estabelecer um eixo

norteador de ação para os professores de Educação Física, considerando um mínimo de

conhecimento a ser desenvolvido no ensino fundamental; Justificar (respaldar) a prática

pedagógica dos professores da Educação Física na sua ação cotidiana, nas relações com

a escola e com a comunidade. Em relação a visão biológica, ela não deve ser abandonada

mas deve ser abordada como uma questão social e um dever da escola desvinculando a

exclusividade da EDF, dessa forma passa a ser um objetivo a ser cumprido por todo o

ambiente escolar.

A relação trabalho-educação desenvolvida no texto entende o trabalho como vínculo

social a qual envolve várias dimensões do mundo da liberdade desvinculando-se da relação

estabelecida pelo capitalismo que entende o trabalho como um objeto relacionado a

ocupação ou uma função. Ressalta que a forma como o trabalho passou a ser utilizado

gera problemas de alienação e fera à liberdade do ser humano o distanciando da sua

essência como protagonista da história. Para entender a relação entre os dois é preciso

estar atento a brechas do sistema capitalismo a favor das classes populares .(FRIGOTTO,

G, 1996) e repensar a forma como utilizamos o trabalho a favor da educação. Dessa forma,

o trabalhar deve ser entendido como um princípio educativo, ou seja, devemos ensinar os

seres humanos a criarem suas próprias formas de viver orientados por um pressuposto

ético-político de estar em sociedade e para fomentar tais formas de se viver é

imprescindível, na ação pedagógica e na intervenção política, compreender os

conhecimentos da Educação Física, da Educação Artística e da Literatura, já em contexto

coletivo o desafio é o compromisso com a classe trabalhadora e com a educação através

de políticas públicas para se superar frente as desigualdades sociais e o atual sistema

insustentável.

2.2 Didática na EDF escolar e seus desafios

Podemos entender a didática como a forma de organização do seu trabalho dentro

da escola, é por parte dela que se atinge sucesso no trabalho. Planejar seus conteúdos

facilitam a aplicação desses e mediante a prática pedagógica o professor irá, por meio dos

conteúdos da cultura corporal, criar subsídios para que seu aluno possa construir suas

próprias análises acerca da sociedade. Dessa forma, planejar esse caminho é trilhar a

mudança em sociedade, para tal (NEIRA, 2007) com o texto “Valorização das identidades: a

cultura corporal popular como conteúdo do currículo da Educação Física” vai tratar da cultura

corporal popular para fortalecer a identidade cultural e mudar o currículo que negligenciou

diversos grupo ao longo do tempo.

O Brasil sendo um país diversificado esta sujeito a muitas culturas dentro do seu
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território e considerando o processo histórico desse, muitas culturas do passado foram

negligenciadas ou sufocadas. Todos esses processos se evidenciam no ambiente escolar

e como ele é organizado no currículo; assumindo o multiculturalismo como realidade e

sendo o Brasil um país orientado pela democracia é dever da escola adaptar seu currículo

a todas as culturas que a constitutem. Dessa forma, estratégias e políticas devem ser

pensadas para gerenciar os problemas ocasionados pela diversidade das sociedades

multiculturais. A identidade cultural é o que garante que indivíduos tenham características

que os diferenciem entre si, entende-se como um processo complexo e pode ser usado em

diferentes contextos como as brincadeiras infantis (jogos, danças, cantigas de roda, etc)

que são construções de um grupo e funciona como fator de participação desse grupo; de

acordo com Hall (1999) significa compartilhar, entre um grupo, algumas características para

fortalecer vínculos o que forma grupos mais solidários e fiéis. Ao adotar o multiculturalismo

no ambiente escolar, a vida do aluno passa a ser um conteúdo muito importante e agora

a diversidade de etnias, classes sociais, gênero etc ganham espaço afim de fomentar o

respeito no âmbito coletivo; ampliando o olhar dos alunos para além de suas realidades

e indo além do pensamento popular para um pensamento escolar que fomentará novos

meios de compreender a sociedade.

Participaram da pesquisa 223 alunos, de 6 a 11 anos, de uma escola pública da

região periférica de SP; buscou-se utilizar de rodas de conversa e registros em diários de

campo para identificar a cultura corporal da comunidade escolar. Sobre essa cultura

corporal, alunos foram questionados nas rodas de conversa, sobre formas de pesquisar

para ampliar os conhecimentos e ressignificar as práticas de cada um buscando entender o

que representam, de onde vem, como surgiu e, além disso, as práticas foram recriadas com

base no grupo atual. Dessa forma, ao longo da pesquisa ficou evidente a crítica e as

manifestações sobre o que acontecia nas aulas, na escola, na sociedade e

consequentemente toda a comunidade pôde entender a importância da cultura corporal

popular estar presente em um novo formato de currículo; onde a leitura crítica ocupa

notório destaque. Notou-se, ao longo da pesquisa, o carinho desenvolvido pelo próprio

patrimônio cultural, o que alinhado a escola gera um engajamento dos alunos com o

planejamento pedagógico e de modo geral com toda a comunidade escolar; além fomentar

o pensamento crítico de modo geral e em relação ao cotidiano de cada um. O currículo que

justificava discriminações e preconceitos não cabe a Educação Física, pois, é papel dela

valorizar as várias diferenças da nossa sociedade; é imprescindível considerar o contexto

sociocultural da comunidade escolar junto com seu patrimônio da cultura corporal para

atuar com equidade no ambiente escolar.

Buscando adequar o ensino da educação física escolar, é preciso dominar e entender

os conteúdos a serem ensinados para possibilitar à aprendizagem dos alunos por meio das

abordagens de ensino que estão à disposição do professor. Estar atento às mudanças e às

novas abordagens é um dever de todo professor, nesse sentido, o textoEducação Física
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Escolar: entre inquietudes e impertinências (CORREIA, W. R., 2012) vai trilhar um caminho

sobre as tendências pedagógicas da educação física buscando avanços na sistematização

dos conhecimentos da área.

No Brasil, a Educação Física escolar vem sendo construída desde o século XIX,

sempre ponderado os contextos políticos e pedagógicos do período em questão. Ao

tornar-se prática educativa, passa a ser orientada por diversas vertentes como os “Métodos

Ginásticos Europeus”, a “Corporeidade” entre outras que buscam compreender o sistema

educacional e a realidade. Dessa forma, a Educação Física entra em um processo de

legitimação, dentro da esfera educacional, que busca justificar suas ações no campo

educacional e ser mais eficiente. Analisando os períodos das décasas de 1980 e 1990, a

EDF entra em um período de ressignificação acadêmico e profissional em sintonia com as

produções científicas provenientes da pós-graduação e de outras áreas distintas da EDF;

tudo isso para superar uma concepção tecnicista e esportivizante que até tal período era

hegemônico, a sociedade havida mudado e já era hora da Educação Física mudar também.

Dessa forma, nos últimos 30 anos foram surgindo diversas abordagens e tendências

pedagógicas que juntas, de forma organizada e sistemática, formaram movimentos

renovadores. As tendências político/pedagógicas, motivadas pela necessidade de

mudanças no cenário educacional; ganharam espaço em debates importandes da

graduação, pós-graduação, congressos e seminários evidenciando a dicotomia presente na

Educação Física entre os sujeitos críticos, emancipados e libertadores para um lado e os

conservadores, neoliberais e alienados para outro tornando tais abordagens de ensino e

tendências pedagógicas, dos movimentos renovadores, requisitos para concursos públicos

para exercer as funções docentes. Ao longo do texto, o autor leva em consideração os

aspectos positivos trazidos pelos debates frente as abordagens e as tendências que foram

mencionadas e indaga sobre se realmente alcançaram o patamar de abordagem de ensino

e quais suas implicações no processo de formação e atuação profissional na Educação

Física Escolar da década de 80 e 90, para isso leva em consideração o conceito de

abordagem de ensino de MIZUKAMI (1986), que assume as abordagens de forma geral

regidas por uma multidimensionalidade a qual sofre interferência implícita e explícita do

mundo, o que significa dizer que toda abordagem sofre influência da sociedade, do ser

humano, do conhecimento, da escola, da comunidade, do aprender, do ensinar, do

professor, do aluno e da interação entre professor e aluno, entretanto ressalta que essas

influências são feitas de forma processual e a maioria das vezes de forma não explícida e

em seguida desafia a consistência das pretenções político/pedagógico da Educação Física

em relação à conexão entre prática docente e visão de mundo.

As diversas dimensões citadas, que articuladas com a escola, abrigam mais um fator

de influência, o de que “a escola” na verdade deve ser compreendida como um conjunto

de esferas que negociam entre si para viabilizar um projeto pedagógico da escola; que

tem o objetivo de orientar para e pela autonomia pedagógica para dialogar com todo o



Capítulo 2. Fundamentação Teórica 21

corpo escolar, ou seja professores, alunos, funcionários e comunidade escolar afim de

validar seus conhecimentos. Esses conhecimentos, são orientados sob uma lógica de um

corpo escolar que deve valorizar sua polifonia para encontrar um consenso de hegemonia

político/pedagógica. Dessa forma, a autonomia deve fazer parte do objetivo da escola

buscando educar para que cada um encontre sua liberdade de pensar sua própria vida.

Em relação às abordagens pedagógicas da Educação Física, é preciso compreender que

essas foram criadas devido à junção de conhecimentos de diversas áreas de estudo para

se legitimar ao revisar suas bases de formação, ou seja, aqueles que trouxeram para

si a função de construir perguntas e respostas(LOURO, 1999). Outro ponto ressaltado,

foi a assimilação das elaborações pedagógicas pela formação docente que destaca a

importância dessas elaborações para o contexto onde estão inseridas, entretanto destaca

que na Educação Física existem diversas inferências e proposições, sejam positivas ou

negativas, que ainda não foram reconhecidas pela maioria dos docentes da área, dessa

forma observa-se certas inconsistências em relação ao esclarecimento dos objetivos,

conteúdos, estratégias, métodos, avaliação etc, para tal devemos reconhecer que o atual

cenário expressa o crescimento da Educação Física Escolar, entretanto é necessário ir

além das atuais concepções estabelecidas e alcançar uma consistência sistematizadora na

área.

Observando a história da Educação Física Escolar(EFE), sempre foi preciso

legitimar suas ações, mostrar que são necessárias e imprescindíveis para a expansão de

consciência e formação do ser humano. Ao pensar na EFE como campo científico, é

necessário orientar-se por conhecimentos teóricos e metodológicos para justificar suas

práticas e estudos. Dessa forma, os autores Boscatto e Kunz, 2009.com o texto ’Didática

Comunicativa: Contribuições para a legitimação pedagógica da Educação Física Escolar’,

vão buscar dentro do tema da emancipação humana subsídios para legitimar a EFE.

O texto começa nos explicando como a lógica de produção capitalista está

diretamente ligada a nossa forma atual de fazer ciência e como essa linha de pensamento

pode ser prejudícial; mas reconhecendo suas consequências evolutivas em relação à

tecnologia, à industria e à produção que causam uma relação de trabalho que serve

apenas para aprender e realizar ofícios e formar a mão-de-obra especializada. Questiona a

visão da EFE limitada aos modelos esportivos institucionalizados, como se apenas o

professor detivesse o saber e os alunos apenas executassem os comandos, ou seja, de

forma linear. Sendo assim, fica evidente a necessidade de um posicionamento teórico que

sirva como base para a EFE tratar a cultura corporal de movimento de forma abrangente,

por meio da didática comunicativa, visando uma atuação autônoma, solidária e mais justa

na era contemporânea buscando sempre uma educação emancipatória. Os autores

buscam ajudar a alcançar esses objetivos selecionando um referencial teórico concreto

para orientar as práticas da EFE utilizando da didática comunicativa. Como fundamentação

teórica, por se tratar de aspectos emancipatórios, é imprescindível apropriar-se do conceito
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de esclarecimento de Kant, que significa adquirir capacidade intelectual suficiente para

tomar decisões com autonomia; O esclarecimento de Kant associado à era moderna

capitalista gerou uma excessiva racionalidade, nos levando as patologias socias de Bolzan

(2005) separando o mundo da vida do mundo sistema e em seguida a colonização do

mundo da vida pelo sistema e instaurando a razão instrumental que está ligada a

organização racional. Diante da perspectiva dialética do mundo atual, para caminhar em

direção a reflexão crítica na educação os autores defendem recuperar alguns objetivos da

“pedagogia da comunicação“ de Schaller e Schäfer (1982); afim de perpassar valores

comprometidos com os seres humanos.

Buscando fomentar os processos de ensino e aprendizagem ,sob as perspectivas da

pedagogia da comunicação; é preciso alinhar os componentes curriculares com o contexto

sociocultural, sendo necessário se apropriar e refletir os elementos culturais de determinada

cultura visando autonomia para intervir nesse meio. Os autores propõem quatro ações

operacionais para o início do período letivo, de modo a desenvolver competências sociais

do agir autônomo, do agir comunicativo e do agir cooperativo, são elas:

• 1. situar a realidade sociocultural: Promover situações nas quais o professor adquira

informações básicas sobre a realidade social, econômica e cultural dos educandos;

• 2. verificar características subjetivas dos educandos: Estar atento às relações

tumultuadas na convivência familiar, distúrbios neurológicos, deficiências físicas,

deficiência mental, entre outras;

• 3. Fazer levantamentos das expectativas pessoais em relação à Educação Física

como componente curricular:

• 4. Averiguar os elementos da cultura de movimento: Rastrear as práticas corporais

presentes no cotidiano dos alunos e, a partir delas, possibilitar que cada sujeito

possa desenvolver sua cultura de movimento.

Utilizando essas ações, o professor deve elaborar seu plano de ensino com base na

Didática Comunicativa, alinhando o mundo da vida dos sujeitos com os conteúdos da cultura

corporal de movimento (conteúdos das aulas) e, a partir disso, problematizar e ressignificar

seus mundos por meio da interação social, para desenvolver as competências sociais do

agir autônomo trazendo para si a responsabilidade de planejar, realizar e refletir sobre o

que foi feito; do agir comunicativo favorecendo e estimulando a troca de experiências de

forma comunicativa de acordo com o forma de pensar de cada um; do agir cooperativo

desenvolvendo a reciprocidade e a empatia para e com os alunos. Dessa forma, ao utilizar-

se de uma didática comunicativa cria-se duas formas de dialogar por meio das aulas de

Educação Física, o diálogo verbal e o diálogo corporal os quais vão fomentar a interação

social e desenvolver as competências sociais para auxiliar na formação da identidade de

cada aluno, formando cidadãos autônomos, capazes de atuar em sociedade.
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Pensando na elaboração dos planos de ensino da Educação Física, é necessário

alinhar conhecimentos para estruturar as práticas pedagógicas da área. Cabe aos que

escolheram ser professores, deter conhecimentos que dominem a arte de ensinar para

por em prática os componentes curriculares aprendidos na graduação. Nessa linha de

pensamento, os autores(RAMOS, V.; GRACA, A; NASCIMENTO, J., ) com o texto ’O

conhecimento pedagógico do conteúdo: estrutura e implicações à formação em Educação

Física’; vão esclarecer aspectos do conhecimento pedagógico da área.

O texto nos traz uma breve explicação do contexto histórico em relação a discussão

de quais conhecimentos se apropriar para desenvolver a habilidade de ensinar, traz diversos

autores que participaram da construção desse conhecimento específico e se apoia nos

conhecimentos associados por SHULMAN(1987) que concretiza sete categorias para o

conhecimento de base para o ensino, com o conhecimento do conteúdo, o conhecimento

padagógico geral, o conhecimento curricular, o conhecimento pedagógico do conteúdo, o

conhecimento dos alunos, o conhecimento dos contextos educacionais e o conheciemento

dos fins educacionais e propõe o conhecimento pedagógico do conteúdo(PCK) como o

destaque para o conhecimento de um professor, sendo o saber comum aos docentes.

Tal conhecimento, é a forma única que cada professor desenvolve de alinhar conteúdo e

padagogia para passar seus saberes, para isso o texto desenvolve alguns aspectos do PCK

para compreender a base do conhecimento pedagógico do conteúdo.

Tratando exclusivamente do PCK, shulman traz o conteúdo para o centro das

discussões e cria três categorias de conhecimento em relação ao conteúdo: Conhecimento

curricular, da matéria e do conteúdo e o conhecimento pedagógico do conteúdo (GRAÇA,

1997, 1999; SHULMAN, 1986), ou seja, o que ensinar e como ensinar algo à alguém ou

um grupo, em determinado contexto. Cria a combinação entre conteúdo e pedagogia para

perpassar conhecimentos, além disso, GESS-NEWSOME (1999) revela que o PCK tem

um alto nível de imprecisão ao definí-lo e ambiguidade heurística, o que permite diversas

interpretação para um mesmo tema. Para tal, ele expõe dois modelos de conhecimento do

professor, o integrativo e o transformativo.

• Integrativo: Entende-se como a interação entre conhecimento pedagógico, da

matéria e do contexto para representar o PCK.

• Transformativo: É a apropriação dos três conhecimentos que resulta no PCK.

Em relação com a Educação Física, GROSSMAN (1990) foi a primeira a sistematizar

o PCK e seus componentes, os trazendo para o mundo das ciências tratando de forma

cuidadosa em sua obra. Trazendo como base para os outros aspectos, a autora utilizada

a nomenclatura “conhecimento dos propósitos”, sendo esse os valores educacionais que

criam sentido de juízo, o qual influência diretamente todos os componentes do PCK;em

siguida traz o conhecimento curricular do conteúdo, o conhecimento das estratégias e o
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conhecimento dos alunos que representam, respectivamente, o conhecimento de estruturar

um conteúdo para ser ensinado, o conhecimento de como materializar os conteúdos aos

alunos utilizando de diversas estratégias, o conhecimento de compreender seus alunos

rastreando o que sabem sobre os conteúdos, como aprendem, suas linguagens corporais,

etc. Dessa forma, entende-se o PCK como os conhecimentos únicos que os professores

adquirem ao longo das experiências educacionais e que ao ser repensado perante essas

experiências; torna-se único e leva diversos aspectos contextuais em consideração, sempre

alinhando conteúdo e pedagogia.

Pensando em aprofundar os conhecimentos em relação ao currículo da Educação

Física, é imprescindível debater sobre o nosso currículo e pensar como organizar nossos

conhecimentos dentro da escola. Alinhar nossas ações, para criar um contexto e buscar

estratégias de ensino, para desenvolver um ambiante de construção do conhecimento.

Dessa forma, (CORREIA, W, 2016) com o texto ’Educação Física Escolar: o currículo como

oportunidade histórica’, vai tratar da Educação Física e da Didática.

O texto situa-se na iminência da divulgação da Base Nacional Comum Curricular

por isso busca resgatar o debate da didática; entre os profissionais que ocupam áreas de

ensino, tendo em vista que as políticas públicas de currículo e educação, são alvo de

disputas sociais por isso seus conhecimentos devem sempre serem atualizados e

reafirmados. Ao longo do texto, foi pensado a função da EDF no processo de escolarização,

ou seja, para que servem as nossas aulas e até que ponto podemos contribuir com as

finalidades estabelecidas pela constituição brasileira, pela LDB e pelo PCN’s, além disso, é

preciso estar atendo a simples reprodução dos nossos conteúdos dentro da escola, mas

sem aspectos escolares; é necessário pensar as nossas práticas dentro de um contexto

escolar que está comprometido com a formação para cidadania, a preparação para o

mundo do trabalho e as condições para o prosseguimento nos estudos posteriores. Em

relação aos níveis escolares, é preciso pensar se a EDF tem articulado seus objetivos

especificamente com cada nível escolar e suas demandas, para isso leva-se em

consideração que cada seguimento escolar; na verdade são contextos socioculturais onde

cada um precisa ser manejado e desenvolvido de uma forma específica, entretanto para

que os conteúdos da “cultura corporal” e do “se-movimentar” sejam reconhecidos entre os

“territórios curriculares”, é necessário consistência entre teoria e prática para cada

seguimento. Analisando especificamente o componente curricular, observa-se que os

conteúdos da “cultura corporal” e do “se-movimentar” incluem danças, lutas, jogos,

brincadeiras, atividades circenses, modalidades esportivas, conhecimentos e cuidados

sobre o corpo, onde possuem diversas manifestações culturais e antropológicas por isso é

preciso ter critérios para diferenciar o pode ser ensinado e para quem pode ser ensinado,

de acordo com o autor a EDF clama por respostas em relação a esses critérios.

Adentrando o mundo da didática na educação física, encontramos diversos outros

temas que auxiliam em sua compreensão como, por exemplo, a parte pedagógica da EDF
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escolar; essa parte quem deve mostrar a que a EDF veio e o que tem a mostrar e contribuir

dentro do ambiente escolar. Os deveres pedagógicos sempre estiveram em discussão, pois,

a escola sendo um ambiente político sempre vai estar de acordo com os interesses de cada

época. Dessa forma, buscando entender mais da face pedagógica da EDF, (AL, 2010) com

o texto ’Reflexões sobre o fazer pedagógico da Educação Física’ vão vislumbrar algumas

possibilidades para firmar nossas práticas dentro da escola.

Para a Educação Física escolar, justificar a sua permanência dentro da escola faz

parte do seu processo histórico, tendo em vista as diversas mudanças políticas e ideológicas

a que passou e ainda passa. Durante esse processo, decretos, leis e portarias foram criados

com O objetivo de reforçar, a depender do período, sua obrigatoriedade ou facultatividade.

Fica evidente a dificuldade da Educação Física em se estabelecer como componente

curricular da educação, nesse sentido, O texto busca discutir sobre seus objetivos, mais

especificamente no ensino fundamental; Busca entender como as práticas corporais tem

sido confirmadas dentro da escola e como a sistematização e a organização didática

auxiliam nessa confimação, além disso, busca refletir as políticas que induzem a Educação

Física à simples atividades ou recreação, como apenas um pilar auxiliar do contexto em que

está. Em relação à cultura corporal e a cultura de movimento. O texto traz, respectivamente,

os conceitos do(COLETIVO DE AUTORES, 1992) que trazem como conteúdos os jogos,

as danças, as ginásticas e as lutas onde essas também utilizam da corporeidade; dessa

forma pensar o corpo e o movimento juntos é pensar em um conhecimento moldavél ao

longo da vida dependendo de aspectos orgânicos, culturais, sociais e históricos, ou seja,

o corpo pensa e o movimento/gesto traduz em saúde, lazer, cultura, auto-conhecimento,

socialização e performance. Após entender os campos de atuação da Educação Física,

é necessária organização didática para sistematizar seus conteúdos com base na cultura

corporal e de movimento; além dos conhecimentos oriundos das abordagens pedagógicas,

o texto traz a ideia da necessidade de existir um plano que oriente os professores em

cada escola, pensando que cada escola tem suas particularidades. o texto nos mostra a

necessidade da existência de projeto político pedagógico (PPP) que tenha participação real

dos professores de Educação Física e que oriente suas práticas, ressalta que o processo de

criação do PPP deve ser dinâmico e contínuo e deve contar com a troca de experiências com

os outros professores; afim de alinhar escola e Educação Física, é preciso organnização

didática para mostrar à comunidade escolar que as práticas corporais nos ensinam a refletir

determinados meios e como ocupá-los de forma consciente, ativa e responsável.

Como já foi abordado em outros textos, o projeto político pedagógico é de extrema

importância para o ambiente escolar, pois, orienta os objetivos, as missões e os valores da

escola. Para isso devemos buscar pensar no por que e para que da escola, buscando alinhar

conhecimentos em relação ao Projeto Político Pedagógico e seu papel dentro da escola e da

Educação Física. Com objetivo de compreender tais conhecimentos, as autoras Venâncio e

Darido (2012) com o texto ’A educação física escolar e o projeto político pedagógico um
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processo de construção coletiva a partir da pesquisa-ação’ vão nos orientar nessa temática.

O texto orienta-se na organização do trabalho pedagógico para superar a

individualização do trabalho docente. Para tal, o texto tem o propósito de trazer o

conhecimento, sobre o PPP, de dois professores de educação física.
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3 Metodologia

O presente estudo utiliza dos dados da pesquisa A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

DO DISTRITO FEDERAL: UM ESTUDO SOBRE O PANORAMA SOCIOPEDAGÓGICO E

ESTRUTURAL DA ESCOLA PÚBLICA1 de natureza descritiva e explicativa, levantando

dados da realidade do panorama sociopedagógico e estrutural do componente curricular

Educação Física na rede pública de ensino do Distrito Federal, para refletir de forma crítica

a relação entre Educação Física e Didática. Seguindo as orientações de Gil (2010) Como

técnica de pesquisa, utilizou-se um questionário alinhado aos objetivos dos três eixos da

pesquisa, sendo esse a junção de questões objetivas e sistematicamente articuladas, com

a finalidade de extrair informações pertinentes à formação acadêmica e às abordagens

pedagógicas utilizadas dentro desse cenário de acordo com os sujeitos da pesquisa

(SEVERINO, A. J, 2007), ou seja, dos professores de Educação Física da rede pública de

ensino do DF tendo em vista a vasta quantidade de professores, a quantidade de escolas e

de regiões administrativas do DF.

O questionário foi aplicado por alunos voluntários ao projeto de pesquisa vinculado a

Universidade de Brasília, onde cada aluno recebeu uma demanda de escolas para solicitar

um agendamento para aplicação do questionário junto ao professor a ser entrevistado. O

questionário tinha perguntas sobre a sua formação como ano, onde se formou, cursos de

formação continuada, tempo de secretaria, conteúdos, planejamento pedagógico e buscava

entender as motivações daquele professor para atuar junto a secretaria.

Com o objetivo de refletir os dados coletados na pesquisa foi realizada uma busca

nos endereços virtuais de todos os periódicos utilizados na pesquisa de(BRACHT et al.,

2011). A Educação Física Escolar como tema da produção do conhecimento nos periódicos

da área no Brasil: parte I, o qual traça um panorama da Educação Física há dez anos, são

eles: Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE), Movimento, Revista da UEM, Pensar

a Prática, Motrivivência, Motriz, Ciência e Movimento, Motus Corporis, Revista Brasileira de

Educação Física e Esporte (RBEFE). Dentro de cada periódico foi realizada uma pesquisa

teórica no banco de dados buscando textos, nos últimos 10 anos com relação direta entre a

Educação Física Escolar (EFE) e a Didática, buscando entender como a produção científica

desse período entrende tal relação. Dentro de cada periódico foi feita uma busca dentro do

espaço de artigos publicados e utilizou-se, de forma isaloda, os termos-chave: “(educação

física escolar) (didática)” na inteção de refinar os resultados para o presente trabalho. Ao

todo, foram selecionados treze textos, separados entre sete em Educação Física Escolar e

seis em Didática da Educação Física. De modo a apropriar-se dos saberes encontrados nos

artigos coletados, foram realizados fichamentos de cada texto, de acordo com (SEVERINO,

A. J, 2007), dessa forma foi feita uma comparação entre os dados encontrados por Valter
1 trata-se de projeto de pesquisa aprovado pela Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF)

coordenado pelo Prof. Jonatas Maia da Costa da FEF-UnB
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Bracht e os dados coletados no projeto de pesquisa. Tais textos foram usados para fomentar

a discussão dos dados como defende (DEMO, P, 2000).

[. . . ] pesquisa teórica, orientada para a (re)construção de teorias, quadros de
referência, condições explicativas da realidade, polêmicas e discussões
pertinentes. É certamente condição de competência e sobretudo a formação
básica propedêutica atualizar-se teoricamente, e sobretudo produzir teoricamente
para compartilhar a vanguarda do conhecimento, nas suas várias codificações
vigentes e paradigmas específicos.[. . . ] Seu papel é para construir condições
básicas de intervenção, precisamente o investimento em conhecimento como
instrumento principal de intervenção competente.

3.1 Resultados e Discussão

3.2 Formação Inicial e Ação Docente

Buscar compreender aspectos da formação inicial significa tentar minimizar algumas

dificuldades da docência, tendo em vista que uma má formação ou um mau professor

surgem nesse período da formação inicial, além disso, esse período é responsável também

pelo desenvolvimento do pensamento crítico o qual é de extrema importância. Assim como

defende (SANTOS W, 2016) destacando que os alunos balizam suas práticas de acordo

com a forma que são avaliados. Portanto, existe um processo que desencadeia a formação

de professores de baixa qualidade onde diversos agentes e fatores acabam por concretizar

esse processo. Dessa forma, o pensamento crítico torna-se necessário para realizar uma

autorreflexão, adquirir maturidade suficiente para questionar se os conhecimentos adquiridos

durante a formação inicial são suficientes para compreender a importância e o peso de

ingressar na docência.

No questionário oriundo da pesquisa A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR DO

DISTRITO FEDERAL: UM ESTUDO SOBRE O PANORAMA SOCIOPEDAGÓGICO E

ESTRUTURAL DA ESCOLA PÚBLICA há uma questão onde os professores responderam

se a base teórica oferecida no seu curso de graduação foi suficiente para prepará-los para

a docência.
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Figura 1 – Base teórica na graduação

Figura 2 – Experiências na escola durante a graduação

De acordo com o gráfico quase metade (49,6%) dos professores, que responderam

ao questionário, não se sentiam preparados para atuar logo após a graduação, mesmo parte

dos 49,6% que durante esse período tenham afirmado passar por experiências dentro do

ambiente escolar, desde o estágio obrigatório/remunerado, PIBID, até serviços voluntários

relacionados a EDF. Dessa forma, é preciso entender de que outras formas os professores

têm se preparado após a graduação para exercer a função.
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Figura 3 – Participação dos professores na formação continuada.

Analisando o gráfico, observa-se que quase 90% dos professores participaram de

cursos de formação continuada e entre as justificativas mais assinaladas pelos participantes

estão, respectivamente: formação profissional, desenvolvimento pessoal e gratificação;

ou seja reconhecem a lacuna em sua formação inical e são motivados por se tornar

profissionais e pessoas melhores com melhor remuneração. Além disso, os professores

também responderam perguntas relacionadas à pós-graduação lato-sensu (cursos de

especialização) e stricto-sensu (mestrado ou doutorado). Em relação a lato-sensu, de

cento e vinte e oito respostas; oitenta e oito (68,75%) relataram possuir tal pós-graduação

enquanto que a stricto-sensu, de cento e vinte e uma respostas, apenas treze (10,74%)

relataram possuir esse tipo de formação. Entendendo o modelo escolar de formação

continuada de Demailly (1992) onde os docentes dependem diretamente de instituições

externas para formar conhecimento por meio da troca de experiências. Compreende-se

que os professores que não se sentem preparados para a docência, recorram mais aos

cursos de formação continuada e de pós-graduação lato-sensu, sendo que essas as opções

contêm maior troca de conhecimentos entre profissionais da área para a formação do próprio

conhecimento. Assim como descreve Mendes Sobrinho (2006). a formação continuada

opera em duas formas diferentes: uma um ensino diretivo que não leva em consideração

os saberes construídos anteriormente e a outra está mais preocupada em refletir as suas

práticas com base em sua realidade e utiliza processos colaborativos para solucionar

problemas do cotidiano.
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Em um total de oitenta e seis respostas específicando o tipo e formação continuada

metade (quarenta e três) foram relacionadas à educação e à docência e passando por

conhecimentos sobre segmentos escolares, Educação Física Escolar, ensino especial,

métodos de ensino e currículo. Tal fato, deixa evidente que as lacunas formativas

evidenciadas por caldeira (2001), onde a formação inicial por não discutir as finalinades

políticas e sociais da educação deixa uma série de lacunas a formação docente, faz com

que os professores recém graduados não sintam-se preparados para a docência, o que

gera uma demanda de cursos para suprir tais necessidades do ambiente escolar, os quais

são oferecidos por instituições externas a formação inicial. Dessa forma, entende-se que é

necesário, durante a formação inicial; ressignificar alguns pontos durante esse processo,

como por exemplo o protagonismo dos professores de educação física dentro do ambiente

escolar e de acordo com González e (BAGNARA; FENSTERSEIFER, 2018) e Machado et

al. (2010) superar paradigmas de ordem política, curricular e didática, para (BENTO, 2008)

“Não pode se desfazer da obrigatoriedade de assumir um protagonismo axiológico, de

iluminar a sociedade, as suas organizações e os seus sujeitos e atores com a luz de

axiomas e normativos éticos”, ou seja, nós como profisionais da educação física devemos

nos empenhar para assumir as responsabilidades que a instituição escola está

comprometida em realizar. É nosso papel refletir nossas práticas para sincronizar a cultura

de cada comunidade escolar com a escola, participar efetivamente da criação de um

projeto político pedagógico alinhado verdadeiramente com a educação física e seu extenso

potencial e acima de tudo compreender que a sua formação deve moldar a personalidade

humana de cada indivíduo que passa por ele para formar cidadãos empoderados capazes

de mudar a sua realidade e a do mundo a sua volta.

3.3 Didática Escolar na Educação Física

A Educação Física, de acordo com LDBEN 9394/96, faz parte dos componentes

curriculares da Educação Básica, por isso tem compromissos a serem cumpridos em prol

de uma sociedade melhor. Tem o dever de passar as potencialidades da área que foram

desenvolvidas durante a formação inicial e, além disso, tem responsabilidades com o

processo educacional de desenvolver o educando, assegurar-lhe formação comum

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho

e em estudos posteriores, o qual é garantido pela lei da educação básica no art. 22. Ao

fazer parte desse meio escolar a Educação Física vincula-se diretamente a didática,

portanto, deve planejar seus conteúdos da cultura corporal, categorizados em atividades

rítmicas e expressivas, conhecimento do corpo, esportes e “fitness”, buscando os melhores

caminhos para que seus alunos desenvolvam as competências sociais, de forma autônoma

e criativa. Tendo em vista a revisão de textos feita nos periódicos para mapear os

conhecimentos relacionados à educação física escolar e a didática dos últimos anos.
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Durante esse período, a Educação Física sempre precisou justificar e legitimar suas ações

dentro a escola buscando reconhecimento para exercer seu trabalho. Observando a

produção científica desse período é nítida a crescente as publicações relacionadas aos

conteúdos, aos planejamentos pedagógicos, as abordagens metodológicas o que evidência

esse grande período de legitimação, mostra uma Educação Física escolar empenhada em

operar da maneira correta.

Sobre a Didática, os professores que participaram da pesquisa responderam

algumas perguntas em relação ao seu planejamento de aula, aos seus conteúdos.

Pensando no tempo de planejamento e como é organizado esse processo, havia uma

questão de como se dava esse processo se era por semana, por mês, por bimestre, por

semestre ou por ano. De cento e vinte e nove respostas as opções mais assinaladas pelos

professores foram, respectivamente: por semana com sessenta e sete marcações, por

bimestre com trinta e sete e por mês com catorze. Também foram questionados se o

planejamento é feito antes ou depois de se ter contato com a turma e se contam com a

participação dessa.

Figura 4 – Contato com a turma para o planejamento
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Figura 5 – Opinião dos alunos no planejamento

De acordo com o gráfico 4, 55,5% dos professores afirmaram realizar o

planejamento antes de conhecer a turma, no gráfico 5, 53,9% dos professores afirmaram

que esse processo leva em consideração a participação dos alunos onde diversos

professores especificaram esse precesso por meio de rodas de conversa, trabalhos,

avaliação diagnóstica e feeedbacks, levando em consideração os ocnhecimentos trazidos

por (PAULO FREIRE, 1996) entre tanto os dois gráficos não dialogam entre si, pois ao

declarar que o planejamento é feito antes de conhcer a turma, entende-se que algumas

informações importantes, sobre a cultura daquela comunidade escolar são perdidas

dificultando a criação de estratégias e políticas para aquele ambiente, além disso o

processo de identidade cultural que a Educação Física pode desencadear, é retardado

prejudicando o engajamento dos alunos com a disciplina e com o ambiente escolar.

Identidade cultural Para Hall (1999) significa compartilhar, entre um grupo, algumas

características afim de fortalecer vínculos o que forma grupos mais solidáros e fiés.

Em relação aos conteúdos das aulas, os professores deveriam assinalar os pricipais

dentre as opções de Artes marciais/luta, Dança, Esportes, Ginástica e Jogos e Brincadeiras

com o corpo, além da opção de adicionar outro conteúdo caso necessário. Os conteúdos

mais assinalados pelos cento e vinte e seis professores que responderam foram,

respectivamente: esportes com cento e onze marcações, jogos e brincadeiras com o corpo

com cento e três e Ginastica com sessenta. Por fim, os professores responderam como se

dava a avaliação dos seus alunos dentre as opções de auto avaliação, frequência,

participação, prova, e trabalho em grupo. De cento e vinte e seis respostas as mais
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assinaladas foram, respctivamente, participação com cento e doze marcações, prova com

sessenta e nove e trabalho em grupo sessenta e três.

Voltando a fundamentação teórica, no texto “Valorização das identidades: A cultura

corporal popular como conteúdo do currículo da Educação Física”(NEIRA, 2007) é possível

trazer algumas reflexões com relação aos dados apresentados. No texto, crianças

participaram de uma pesquisa para compreender a cultura corporal popular dessas e assim

inserir como conteúdo na Educação Física Escolar, para obter essas informações das

crianças. O pesquisador Neira (2007) conta em sua publicação que utilizou rodas de

conversa para refletir, junto aos alunos, as práticas de cada um. O autor buscou conhecer

as crianças para rastrear a cultura corporal e depois, junto aos alunos, inserir aos

conteúdos das aulas de Educação Física. Já em relação aos dados apresentados, apesar

de sessenta e nove professores afirmarem que o planejamento conta com a

participação/opinião dos alunos, mais de matedade dos professores realizaram seus

planejamentos sem conhecimentos prévios dos alunos, ou seja, sem informações sobre a

cultura corporal daquele grupo o que certamente influência no engajamento dos alunos no

ambiente escolar e nas aulas de Educação Física, devido a ausência da identidade cultural

entre o grupo e a escola. Pensando nos conteúdos, a autora reconhece a importância da

cultura corporal popular dentro dos conteúdos de Educação Física, muitas vezes têm como

práticas os jogos e brincadeira com o corpo que são criados pelos praticantes em grupos,

comunidades e espaços de brincadeiras, em relação à este aspecto os professores, que

responderam a nossa pesquisa, também de certa forma já reconhecem tal importância,

pois, a pesquisa demonstrou que grande parte dos professores assinalaram que utilizam

jogos e brincadeiras com o corpo como conteúdo em suas aulas na escola, cabe ao

professor, por meio dessas práticas, ressignificar suas aulas para cumprir seus deveres

com a educação básica. Ao reconhecer a importância desse processo de conhecer seus

alunos e a cultura onde vivem, o caminho a ser percorrido em busca de legitimação dentro

da escola fica mais claro, ou seja, apesar de as vertentes metodológicas utilizadas pelos

professores é imprescindível a todos os docentes mapear essas informações, afim de

alinhar os vetores que representam “a escola”.
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O desenvolvimento do presente trabalho de conclusão de curso possibilitou à análise

de alguns dados atuais referente à Educação Física Escolar da secretaria de educação do

Distrito Federal, tratando mais especificamente da formação profissional dos professores de

EDF do sistema público e dos aspectos didáticos que permeiam suas aulas, além disso, teve

como objetivo refletir os recursos didáticos e pedagógicos bem como quais os conteúdos

mais abordados, como planejam suas aulas e et; além de auxiliar na compreensão desses

aspectos por meio da produção científica de alguns periódicos com base no tema da

Educação Física Escolar e da Didática.

De forma geral, a pesquisa compreendeu que os docentes da Educação Física

escolar sentem-se despreparados para a docência logo após sua formação inicial, dessa

forma são motivados pela formação profissional integral, pelo desenvolvimento pessoal e

pela gratificação a participar de cursos de formação continuada e pós-graduação, uma vez

que, os cursos de graduação não tem suprido essa demanda, ou seja, a primeira graduação

deixa lacunas que serão preenchidas por cursos oferecidos pela iniciativa privada tendo em

vista as figuras 1 e 3. Tal fato, nos faz questionar como essas lacunas na formação podem

ser minimizadas no período da formação inicial, além disso, devido às lacunas, os docentes

dependem diretamente de instituições externas para formar conhecimento para fins políticos

e sociais dentro do meio escolar. Apesar de as dificuldades em coletar os dados durante

a pesquisa, tendo em vista aspectos de locomoção, contato com a escola, professores

e secretarias, algo que deve ser levado em consideração em pesquisas desse âmbito.

Foi possível refletir alguns dos dados atuais da secretaria de educação para repensar a

Educação Física Escolar do Distrito Federal.

Pensando na didática e na Educação Física escolar foi possível compreender a forma

de planejamento dos planos de ensino e quais aspectos os professores consideram para a

criação desses. Considerando as figuras 4 e 5 é possível questionar as estratégias que os

professores usam para conhecer suas turmas e mapear a cultura corporal que permeia a

escola com um todo, para utilizar essas informações e para desenvoler identidade cultural,

de modo a alinhar-se com o projeto político pedagógico da escola. Foi possível analisar de

que forma os professores de Educação Física da rede pública do Distrito Federal atuam

com relação à didática e ao planejamento das suas aulas. Se esses consideram a opinião

dos alunos em relação à aprendizagem e se esse conjunto tem contemplado os planos

listados dentro do PPP de cada escola. O presente trabalho conseguiu verificar, de acordo

com os dados da pesquisa, que aspectos didáticos continuaram avançando em relação

ao período de dez anos atrás, tendo em vista a participação dos alunos no planejamento

didático, as abordagens metodológicas utilizadas e os conteúdos abordados.

Considerando a importância da pesquisa e os resultados obtidos, e reconhecendo

as suas limitações durante a sua execução, em função do grande número de escolas da
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Secretaria da rede pública do Distrito Federal em relação à quantidade de participantes

para coletar esses dados, concluimos que foi possível analisar parcialmente o número de

professores frente a demanda real, impactando dessa forma diretamente nos resultados.

Em relação às fundamentações teóricas foram encontrados inúmeros textos referentes a

relação entre Educação Física Escolar e Didática, sendo necessária uma seleção rigorosa

a fim de apropriar-se ao máximo dos conhecimentos de cada texto selecionado.

Concluímos que para se apropriar do grande volume de dados que podem ser obtidos

no âmbito das escolas da Secretaria da rede pública do Distrito Federal, é imprescindível

um estudo com período extenso para a coleta e análise de dados, e para a apropriação

dos saberes de cada texto, sendo necessário uma equipe maior para garantir melhores

resultados.
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