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RESUMO 

Este estudo teve como proposta buscar indícios de representações sociais de formação 

pedagógica de alunos de curso de Licenciatura em Educação Física. Utilizou como referencial 

teórico-metodológico a Teoria das Representações Sociais em sua abordagem processual, por 

estar voltada às condições de produção e circulação das representações sociais. A pesquisa 

qualitativa apoiada no paradigma construtivista, contou com 40 discentes dos últimos 

períodos de duas universidades do Estado do Rio de Janeiro, 20 de universidade pública e 20 

de particular. Foram utilizadas como técnicas de coleta de dados, análise documental e 

aplicação de questionário. O material coletado foi tratado pela análise de conteúdo. 

Constatou-se a pouca relação entre os conteúdos teóricos e os práticos presentes no currículo 

das duas universidades, o pouco estímulo dado aos conhecimentos pedagógicos nas 

disciplinas de conteúdo específico da Educação Física Escolar e o quadro histórico ainda 

presente nas disciplinas de formação, direcionando-as à formação técnica-desportiva. As falas 

dos alunos apresentaram pouca compreensão perante as Abordagens Pedagógicas da 

Educação Física e subalternização das disciplinas pedagógicas e das disciplinas de conteúdos 

como Dança, Lazer, Ginástica e Recreação. Os resultados nos levaram a concluir que as 

representações sociais de formação pedagógica dos discentes das duas Universidades podem 

estar em processo de elaboração, pois eles parecem não ter muitas informações sobre as 

disciplinas de conteúdo pedagógico e ainda as desvalorizam, sugerindo sua retirada dos 

currículos. A relação mais forte que eles estabelecem com a formação pedagógica é com as 

disciplinas Didática e Estágio. A primeira lhes fornece o instrumental para seu trabalho 

futuro, mesmo que insuficiente; a segunda, a prática, sem a qual não saberia aplicar o 

conhecimento específico.  

 

Palavras-chave: Representações sociais. Educação Física. Formação pedagógica. 

  



 

 

ABSTRACT 

This study aimed to seek evidence of socials representations of pedagogical training of 

undergraduate students in Physical Education. Used as theoretical framework the theory of 

social representations in its procedural approach, to be geared to the conditions of production 

and circulation of social representations. Qualitative research supported by the constructivist 

paradigm, had 40 students in the last periods of two universities of the Rio de Janeiro state, 20 

of the public  university and 20 of the private. They were used as data collection techniques, 

document analysis and questionnaire. The collected material was treated by content analysis. 

It was found a weak connection between theoretical concepts and practical gifts in the 

curriculum of the two universities, the little encouragement given to the pedagogical 

knowledge in specific content disciplines of physical education and the historical framework 

still present in the training courses, directing them technical-sports training. The speeches of 

the students showed little comprehension of the Pedagogical Approaches of Physical 

Education and subordination of pedagogical subjects and contents of disciplines such as 

dance, Leisure, Fitness and Recreation. The results led us to conclude that the social 

representations of pedagogical training of students of the two universities may be in 

preparation process because they do not seem to have much information about the 

pedagogical content of courses and also the devalue, suggesting withdrawal of curricula. The 

strongest relationship they establish with the teacher training is with the Teaching and 

Training courses. The first gives them the instruments for their future work, even if 

insufficient; the second practice, without which I would not know to apply specific 

knowledge. 

 

Keywords: Socials representations. Physical Education. Pedagogical training. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O problema da formação docente no Brasil é investigado há muito tempo devido a 

inúmeras questões que suscita. Tanuri (2000) afirma que mesmo antes do estabelecimento de 

escolas para formação específica de professores ─ que está ligado à institucionalização da 

instrução pública ─ já havia a preocupação de como selecionar e preparar os professores para 

o exercício de suas funções. Um exemplo, são as primeiras escolas de ensino mútuo que além 

de ensinar as primeiras letras, preparavam os professores para o domínio de métodos de 

ensino. 

As primeiras escolas normais começaram a ser estabelecidas após a Reforma 

Constitucional de 1834, fazendo parte dos sistemas provinciais. A Lei n. 10 de 10 de abril de 

1835 (BRASIL, 1835) determinava que na Província do Rio de Janeiro devesse haver uma 

escola normal destinada a habilitar aqueles que se destinavam ao magistério da instrução 

primária e aos professores que não tivessem alcançado a necessária instrução nas escolas de 

ensino mútuo. Até 1870, as escolas normais passaram por um processo de criação e extinção, 

quer por falta de alunos, quer por descontinuidade administrativa. Ao final do Império, havia 

uma ou duas escolas normais públicas na maioria das províncias e não alcançavam o nível 

secundário, tanto no que se refere à duração dos estudos, quanto ao conteúdo, sendo a 

formação pedagógica bastante reduzida, limitada a duas disciplinas: metodologia e 

administração educacional ou legislação (TANURI, 2000). 

As primeiras décadas do século XX são caracterizadas por esforços na difusão e 

remodelação do ensino. A divulgação dos princípios e fundamentos do movimento 

escolanovista que se processa nesse período fornecia elementos para que houvesse críticas aos 

métodos empregados dentro das instituições escolares. 

Nos anos 20 e 30 buscou-se aprofundar o conhecimento de caráter científico, baseado 

no ensino escolanovista. Este movimento tinha por objetivo levar o Brasil à modernidade por 

meio da educação, sua proposta pedagógica tinha caráter humanista, o processo de ensino era 

centrado no aluno e a formação de professores era pautada, conforme explica Vidal (2000), 

em método de projetos, de modo que houvesse a reorganização da sala de aula e do tempo, e 

uma nova relação entre professor e aluno. Tanuri (2000, p. 70) comenta que a divulgação dos 

princípios e fundamentos deste movimento forneceu “elementos para uma revisão crítica dos 

padrões de escola normal existentes”. Entretanto, segundo Borges et al (2011), o ideário 

escolanovista, não se efetivou, pois não havia condições no interior da escola para que ela se 
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efetivasse (professores capacitados, recursos didático-pedagógicos, dentre outros fatores). 

Além disso, a concepção tradicional de ensino tornava-se uma barreira para as ideias da 

escola nova. 

No período de 1939 a 1971, a partir do Decreto 1.190, de 4 de abril de 1939 (BRASIL, 

1939a), deu-se a organização definitiva da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade 

do Brasil e dos cursos de formação de professores para as escolas secundárias. Para Borges et 

al (2011) deste decreto resultou no esquema “3+1”, que formava professores para ministrar as 

disciplinas dos currículos das escolas secundárias e de Pedagogia, que formava docentes para 

lecionar nas Escolas Normais. Nesse esquema, nos três primeiros anos eram estudadas as 

disciplinas específicas ou conteúdos cognitivos e o último era dedicado à formação didática. 

Saviani (2009, p. 146) considera que esse modelo de formação “perdeu sua referência, cujo 

suporte era as escolas experimentais às quais competia fornecer uma base de pesquisa e dar 

caráter científico aos processos formativos”. 

Tanuri (2000) afirma que a Lei n. 5692 de 11 de agosto de 1971 (BRASIL, 1971) 

contemplou a escola normal, transformando-a numa das habilitações para o segundo grau, 

levando-a a perder seu status de escola e de curso, e deslocando a formação de especialistas e 

professores para o curso normal e de Pedagogia. A Habilitação Específica para o Magistério 

(HEM) era composta de um núcleo comum de formação geral e um de formação especial que 

deveria conter disciplinas de Fundamentos da Educação, Estrutura e Funcionamento do 

Ensino de 1º grau, Didática e Prática de Ensino. Esse modelo expunha a fragmentação do 

curso e a grande diversificação de disciplinas específicas de cada habilitação. 

Essa fragmentação também pode ser observada nos cursos de Pedagogia. Em 1969 o 

curso de Pedagogia foi reorganizado por meio de habilitações ─ Ensino das disciplinas e 

atividades práticas dos cursos normais, Orientação Educacional, Administração Escolar, 

Supervisão Escolar e Inspeção Escolar ─ passando a formar “especialistas” em Educação, 

persistindo a dicotomia do antigo modelo: de um lado as disciplinas dos chamados 

fundamentos da educação e, de outro, as disciplinas das habilitações específicas 

(MONTEIRO; MAIA, 2015). 

É possível dizer que o século XX foi caracterizado pela formação de professores 

centrada na formação disciplinar, ou seja, acreditou-se, por longa data, que bastava saber os 

conteúdos de uma determinada área para formar-se professor. Lelis (2001) considera que até 

meados da década de 90 o modelo clássico de formação era a tendência mais presente nos 

cursos de formação. Conforme ela explica, privilegiava-se uma formação com supremacia dos 

conhecimentos da área disciplinar sobre os conhecimentos pedagógicos e sobre as vivências 
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nos espaços de prática, caso dos estágios curriculares pré-profissionais que aconteciam no 

final dos cursos, denunciando a racionalidade técnica como forma de compreender a formação 

docente. 

De acordo com Carreiro e Castro (2012), a formação do professor no modelo de 

racionalidade técnica parte do princípio que o êxito na atividade pedagógica é o produto 

particular da aplicação do conhecimento sistemático e normativo onde o professor é 

preparado para reproduzir conteúdos já programados, ou seja, a formação desconsiderava a 

realidade da sala de aula e a possibilidade de construção do conhecimento pela prática de 

modo que este conhecimento pudesse tornar-se compreensível para os futuros professores. 

Logo, os alunos permaneciam durante o curso de formação “assistindo” aulas de 

conteúdo específico e, para aplicabilidade prática, um estágio “de observação” era usado para 

aplicação destes conhecimentos. Não havia, portanto, articulação entre conteúdos específicos 

e prática. Tardif (2000) afirma que uma formação nesse modelo promove a desconexão entre 

disciplinas como Psicologia, Filosofia e Didática entre si e entre as demais disciplinas do 

currículo. Como consequência, não há impacto nos alunos, pois as disciplinas permanecem 

centradas em si mesmas, e o conhecer e o fazer são tratados de forma distinta e separada. 

Pode-se dizer que a formação pedagógica, nestes moldes,era realizada quando o aluno se 

tornava professor, ou seja, o recém-formado aprendia na prática da sala de aula. 

Gatti (1992, p.72) em seu estudo, já afirmava que “a crise na área de formação de 

professores não é só uma crise econômica, organizacional ou de estrutura curricular. É uma 

crise de finalidade formativa e de metodologia para desenvolver a formação”. A autora 

apresentava um quadro de ineficácia entre as disciplinas específicas e as da ciência da 

educação, onde as faculdades de educação serviam como apêndices para os outros institutos, e 

recomendava o trato interdisciplinar entre o conjunto da dimensão das disciplinas específicas 

e das ciências da educação. 

Gama e Terrazzan (2013) acreditam que na atualidade, o trabalho do professor deve 

ser constituído por uma formação disciplinar e por uma formação pedagógica, pois não há 

como dissociá-las. Ao colocar os cursos de licenciatura em foco, entende-se que eles têm a 

função de formar “professores profissionais” capazes de organizar e desenvolver práticas 

docentes eficazes que estejam sustentadas por pressupostos teórico-metodológicos e 

alicerçadas no compromisso social e cultural de formação dos indivíduos. 

Sobre os cursos de licenciatura recai, então, a responsabilidade de buscar critérios e 

mecanismos que possibilitem a constituição de estruturas curriculares que garantam uma 

formação profissional de qualidade. Atualmente há uma dispersão dos cursos de formação de 
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professores que, procurando atender às novas determinações legais, reformularam suas 

configurações curriculares (cf. TERRAZZAN et al, 2008; GATTI; BARRETO, 2009; 

GAMA; TERRAZZAN, 2013). 

Apesar dessa dispersão, Gatti e Barreto (2009) apontaram que, embora ocorra uma 

aparente equivalência entre disciplinas teóricas nas diferentes áreas de conhecimento e as 

destinadas à formação profissional específica do professor, podemos perceber que, mesmo 

nessas disciplinas, também predominam enfoques que buscam fundamentar conhecimentos 

próprios, porém pouco exploram seus desdobramentos em termos das práticas educacionais. 

Assim, a articulação entre teoria e prática parece, de fato, não se realizar. 

 Acreditamos que a formação pedagógica é essencial para que o professor consiga 

ministrar suas aulas com qualidade, pois “trata-se, então, de saberes e conhecimentos, que 

trazidos das chamadas ciências humanas e sociais, interagem com as várias epistemologias de 

outras áreas” (FERNANDES, 2001, p.177). A presença dos conhecimentos das áreas humanas 

e sociais capacita o professor para que construa teoria e prática como um produto dos saberes 

advindos da reflexão e desta maneira o possibilita compreender e instrumentalizar as aulas. 

Segundo Trojan (2008) o processo no qual se dá o ensino e a aprendizagem é 

composto pelos conhecimentos teóricos e práticos, pois esse processo é intencional e exige do 

professor conhecimentos de planejamento e de intervenção para alcançar seus objetivos. 

Logo, o planejamento originado teoricamente, somente se realizará por meio da prática. 

No que se refere especificamente à formação dos professores de Educação Física, a 

pesquisa realizada por Neira (2009) com docentes recém-formados e atuantes em escolas 

públicas e privadas nos municípios da região metropolitana da capital paulista, revelou 

discursos e práticas visivelmente descontextualizados dos conhecimentos pedagógicos 

pertinentes à prática docente na Educação Básica. Já o estudo de Ramos, Graça e Nascimento 

(2008, p.168) mostrou que “o conhecimento pedagógico que o futuro professor necessita 

saber para ensinar não pode estar restrito as aulas de disciplinas curriculares, como a didática, 

pedagogia ou metodologia do ensino, como ocorre frequentemente nos currículos dos cursos 

de formação inicial em Educação Física”. Os resultados desses e outros trabalhos relacionados 

à formação do professor em Educação Física apontam para a necessidade de pesquisar a 

formação pedagógica nesses cursos. 

A história da formação de professores em Educação Física traz em seu bojo as 

influências dos períodos da Educação e dos períodos políticos que a sociedade vivenciou. 

Darido (2003) afirma que no período de 1950-1975 ocorreu uma explosão no número de 

Faculdades de Educação Física no país e que entre os anos 50 e 60 a Educação Física passou a 
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ser considerada um meio para a Educação, isto é, predominava o discurso de que a Educação 

do movimento era capaz de promover a educação integral. Este discurso foi influenciado pelo 

educador John Dewey e pelo modelo de Escola Nova que se opunha ao modelo de escola 

tradicional. Apesar desse discurso se pautar na teoria e as aulas no modelo militar ainda 

permanecerem, a proposta escolanovista aos poucos alterava a prática e a postura do 

professor. No entanto, esse movimento passou a ser reprimido a partir da ditadura militar no 

Brasil. 

Segundo Darido e Rangel (2005) em 1964, quando houve o golpe militar, ocorreu uma 

grande expansão do sistema educacional e as escolas eram usadas como fonte de propaganda 

do regime militar. A área da Educação Física tinha a função de promover o desporto de alto 

nível capaz de trazer medalhas olímpicas e mostrar seu poderio perante o contexto 

internacional. Tinha objetivo claro de atuar como o “ópio do povo” (movimento de alienação 

política), evitando movimentos sociais contrários ao governo dos militares. 

Sendo assim, os cursos superiores iniciaram suas atividades com ausência de 

preocupações com a produção do conhecimento e voltados para a comercialização do ensino. 

A formação profissional eminentemente esportiva formava os professores numa visão 

unilateral na medida em que passava a eles uma única visão de Educação Física. Essa visão 

continha, em seu bojo, a prática profissional voltada para o esporte, que objetivava ensinar 

habilidades específicas a fim de selecionar os alunos mais hábeis para participarem das 

equipes desportivas das escolas. 

Castelanni Filho (1991) ratifica essa informação quando relata que Maria Lenk, então 

diretora do curso de Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não se 

interessava pela forma política do momento e sim pelo que o governo conseguia fazer pela 

Educação física e, principalmente, para o Desporto. 

Betti e Betti (1996) identificaram que, a partir dos anos 70 até os anos 90, havia dois 

tipos de currículos de formação: o tradicional-esportivo e o técnico- científico. Os autores 

explicam que o currículo tradicional-esportivo efetivado na década de 70, enfatizava as 

disciplinas de cunho prático, o saber fazer para ensinar as habilidades esportivas, 

diferenciando teoria e prática. A teoria dava-se através de disciplinas da área 

biológica/psicológica (Fisiologia, Psicologia, Biologia) e era representada pelo que se 

aprendia na sala de aula, e a prática ligada aos esportes era representada por atividades nas 

instalações esportivas com objetivo de o aluno obter desempenho técnico nas habilidades 

físicas-técnicas. O aluno se formava professor por intermédio de um bom domínio dos 

conteúdos biológicos e das práticas esportivas. 
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Já o modelo técnico-científico iniciado na década de 80 e materializado na década de 

90 foi ao encontro da evolução conceitual presente na área da Educação Física, iniciou-se o 

estímulo da importância de ir além de aprender a ensinar os conhecimentos biológicos e de 

aprendizagem motora e valorizar também as disciplinas da área das Ciências Humanas e da 

Filosofia, tais como História, Sociologia e Filosofia da Educação e Filosofia da Educação 

Física, sendo esse conhecimento considerado fundamental para a formação de professores de 

Educação Física. Além disso, foram introduzidas no currículo as disciplinas de Prática de 

Ensino e Didática, considerando que a formação do professor só será completa se a prática 

tiver relação com a teoria. Entretanto, a prática de ensino era uma disciplina isolada no 

currículo que tomava para si o objetivo de integrar todos os conhecimentos advindos da área 

biológica com os da área pedagógica. Esse modelo de formação ainda permanece em 

programas de diferentes cursos de Licenciaturas, como mostra Gatti (2010), modelo que ficou 

conhecido como “3 + 1”, onde se privilegia os conteúdos específicos durante três anos iniciais 

do curso e as disciplinas pedagógicas são oferecidas no último ano. Caracteriza-se, neste 

modelo, a desarticulação entre a teoria e a prática. 

Conforme afirma Silva (2013), apesar da mudança do modelo tradicional para o 

modelo técnico-científico, ao longo da formação inicial foi possível perceber que 

frequentemente os alunos do curso de Licenciatura em Educação Física apresentavam 

comportamento de descaso e descompromisso com relação às disciplinas pedagógicas. Muitas 

vezes, as interações durante as aulas eram dificultadas pelo desinteresse sobre temas 

referentes à área pedagógica. 

Os avanços na formação docente continuaram e a fim de se opor à vertente mais 

tecnicista, esportivista e biologicista da Educação Física, surgiram os movimentos da 

Educação Física Escolar inspirados no momento histórico social por que passava o país a 

partir da década de 80. Esses movimentos denominados de Abordagens Pedagógicas tinham o 

objetivo de renovar a teoria e a prática no campo da Educação Física. 

Atualmente, coexistem na área da Educação Física diferentes abordagens como 

psicomotricista, desenvolvimentista, construtivista-interacionista, crítico-superadora, crítico-

emancipatória, cultural, sistêmica, jogos cooperativos, Saúde Renovada e Parâmetros 

Curriculares Nacionais (abordagem cidadã), todas elas tendo em comum a tentativa de romper 

com o modelo tradicional. Tais concepções têm representado um papel importante nas 

principais discussões realizadas na área de Educação Física na escola, quer como 

fundamentação teórica, quer no apoio que têm emprestado à construção de políticas públicas 

em diferentes localidades no Brasil. 
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Embora haja avanços significativos do ponto de vista da produção científica em torno 

da área, pode-se perceber ainda a presença de uma questão fundamental: a dicotomia existente 

no plano das teorias marcadas pelo debate entre as ciências naturais, exatas e biológicas 

versus ciências humanas. Por um lado, está a busca pelo desempenho no Esporte e demais 

conteúdos (campo de aplicação de Fisiologia, Biomecânica e Psicologia comportamental) e, 

por outro, os conteúdos específicos do campo escolar (campo da Sociologia, Antropologia, 

Filosofia e, principalmente, a Pedagogia). 

Conforme Bracht (2013), se na sociedade se atrela a Educação Física ao esporte e à 

ginástica de academia, o prestígio social dessas práticas é que se torna conhecido. Construir a 

identidade docente com base na ideia de que o professor de Educação Física deve atentar às 

questões como Didática, Prática de Ensino, Psicologia da Educação, História, Sociologia, 

Filosofia da Educação e Educação Física torna-se difícil, pois vai na contramão do que a 

maioria da sociedade acredita. 

Nesse sentido, com a dificuldade de definição de um currículo voltado para a 

formação pedagógica, observamos que os professores formados ao adentrarem nos espaços 

escolares, empregam métodos e recursos desatualizados ou os conhecimentos que possuem se 

mostram inadequados para lidar com as características da população que frequenta as salas de 

aula nesta primeira década do século XXI. Bracht (2013) afirma que isso ocorre devido à má 

formação inicial, que não articula as experiências da universidade com o cotidiano escolar. 

Além disso, para haver uma nova pedagogia, não basta escrever diretrizes e teorias pré-

estabelecidas, mas dar valor a reflexões como a epistemologia da prática, o cotidiano e a 

cultura escolar. 

Igualmente preocupante, são os resultados encontrados por Melo e Finck (2012) em 

sua pesquisa. Estes autores constataram que os professores de Educação Física não tinham 

formação pedagógica adequada ao espaço escolar. De acordo com os autores, os docentes 

entrevistados no estudo, profissionais formados em diferentes épocas, disseram terem sido 

formados como atletas e não como professores licenciados em Educação Física. Silva (2013) 

mostra depoimentos de professores de Educação Física em final de carreira em que 

descreveram a escolha da profissão por ter, na época, vivências com esportes ou danças. 

Ocorreu, assim, uma formação que reforçou essas habilidades sem relacioná-las com uma 

prática pedagógica voltada às escolas. 

De acordo com Tardif (2002, p. 10), pesquisas desenvolvidas na área educacional se 

concentram na investigação dos saberes profissionais que os professores utilizam no seu 

cotidiano, a partir de atividades e realidades do trabalho do professor. Os saberes profissionais 
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são considerados pelo autor como “o estudo do conjunto dos saberes utilizado realmente pelos 

profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas”. 

Portanto, é pertinente refletir de que modo os alunos dos últimos períodos de curso de 

Licenciatura em Educação Física compreendem a formação pedagógica e que valor simbólico 

lhe atribuem. 

As representações sociais parecem ser um caminho que leva a atingir esses objetivos, 

uma vez que, conforme explica Alves-Mazzotti (1994, p.61) “o estudo das representações 

sociais investiga como se formam e funcionam os sistemas de referência que utilizamos para 

classificar pessoas e grupos e para interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana”. 

Acreditamos que o campo educacional seja um espaço privilegiado para o estudo das 

representações sociais, pois nele observa-se a criação e a recriação de representações desde o 

nível político até o social, influenciando os fins e os modos como se relacionam a formação 

docente e suas práticas na sociedade e nos sistemas escolares. 

Vale ressaltar que nosso estudo também foi motivado pela fala de muitos docentes que 

atuam na educação básica que afirmam que os conhecimentos transmitidos na formação 

inicial não têm utilidade em sua vida profissional, sobretudo os conhecimentos pedagógicos 

que não são incorporados em sua prática (DARIDO, 1995; BETTI, 2005; ALVES-

MAZZOTTI, 2011; MAIA, ALVES-MAZZOTTI, MAGALHÃES, 2011; UGGIONI, 

MAZZOTTI, 2014). Espera-se que a investigação das representações sociais de formação 

pedagógica contribua para compreender melhor a dificuldade em estabelecer relação entre 

esses conhecimentos a prática profissional. 

 

 

OBJETIVO 

 

 

Investigar e comparar as representações sociais de formação pedagógica de alunos dos 

últimos períodos do curso de licenciatura em Educação Física de duas Universidades distintas 

sendo uma pública e outra privada. Para isso foram elaboradas as seguintes questões de 

estudo: 

 Que informações, crenças, saberes e valores os alunos de licenciatura em Educação 

Física veiculam sobre a formação pedagógica?  

 Segundo esses autores, qual é o papel e o lugar da formação pedagógica no 

contexto do curso de licenciatura em Educação Física? 
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 Como os alunos se apropriam das abordagens na prática pedagógica no escopo das 

disciplinas do currículo?   

 Qual o perfil profissional que os alunos do curso de licenciatura em Educação 

Física almejam para si? 

 Para responder a essas questões foram elaborados cinco capítulos além dessa 

Introdução. O primeiro, intitulado Formação de professores de Educação Física, é 

desenvolvido por meio de três seções: (1) Educação Física, formação e história, (2) As 

Abordagens Pedagógicas e (3) Curso de Formação em Educação Física: uma proposta 

pedagógica. Neste capítulo, são apresentados o contexto da formação em Educação Física, 

aspectos históricos relacionados à formação e suas relações com as práticas pedagógicas 

presentes em diferentes períodos, as Abordagens Pedagógicas que objetivaram mudanças na 

formação e na prática pedagógica e, por fim, uma proposta que visa a uma melhor formação 

para o futuro professor de Educação Física, sobretudo, no que se refere à formação 

pedagógica. 

O segundo capítulo é dedicado ao referencial teórico, sendo focalizada a Teoria das 

Representações Sociais criada por Serge Moscovici nos anos 60 do século passado, seus 

principais conceitos e desdobramentos. No terceiro capítulo, os Procedimentos metodológicos 

adotados são descritos por meio de quatro seções: (1) Local aonde foi realizada a pesquisa; (2) 

Sujeitos participantes; (3) Técnicas de coleta de dados; e (4) Técnica de análise de dados. No 

quarto capítulo, os resultados são apresentados e discutidos através de três seções: (1) Perfil 

dos sujeitos participantes; (2) Análise de documentos; (3) Questionário. Por fim, as 

Considerações Finais, elaboradas a partir das respostas às questões de estudo. 
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1. FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 Neste capítulo apresentamos o contexto da Formação em Educação Física, 

perpassando por principais aspectos históricos relacionados à formação e suas relações com as 

práticas pedagógicas presentes nos períodos citados. Destacaremos também a importância das 

Abordagens Pedagógicas, a partir da década de 80, que tentaram promover mudanças na 

formação e na prática pedagógica do professor de Educação Física. Por fim, são apontadas 

propostas que objetivam uma melhor formação para o futuro professor de Educação Física, 

sobretudo no que tange a questão pedagógica. 

 

 

1.1. Educação Física, formação e história 

 

 

A história dos cursos em Educação Física no Brasil tem início com a criação do 

primeiro curso provisório de Educação Física do Exército em 1910. Somente em 1934 é que 

surgem os primeiros cursos civis, em São Paulo, e no Rio de Janeiro, em 1939, na 

Universidade do Brasil. Este último foi criado pelo Decreto-lei 1212 de 17 de abril de 1939 

(BRASIL, 1939b) e tinha o objetivo de ser padrão na formação em Educação Física. Nessa 

ocasião, o curso formava o Licenciado em Educação Física (2 anos), o normalista 

especializado em Educação Física (1 ano), o Técnico desportivo (1 ano) o Treinador e 

Massagista desportivo (1 ano) e o Médico especializado em Educação Física e Desporto (1 

ano) (FIGUEIREDO, 2005). 

Somente em 1969 é que o curso é oferecido em nível superior, por meio da Resolução 

CFE n. 69 (BRASIL, 1969c), que definia a duração da Licenciatura Plena em três anos e 

indicava uma complementação por meio de duas disciplinas para a obtenção do título de 

Técnico Desportivo. Esta Resolução definiu, também, um currículo mínimo composto por 

disciplinas obrigatórias, básicas e profissionais
1
. Este currículo perdurou por muito tempo e 

foi tomado como currículo pleno até o final dos anos 1980. 

Em 1987, um novo currículo foi aprovado por meio da Resolução n.03 (BRASIL, 

                                                
Tojal (2005b) indica que eram disciplinas básicas: Biologia, Anatomia, Fisiologia, Cinesiologia, Biometria e 

Higiene e disciplinas profissionais: Socorros Urgentes, Ginástica, Rítmica, Natação, Atletismo, Recreação e as 

matérias pedagógicas (Psicologia da Educação, Estrutura de Ensino de 1º e 2º graus, Didática, Prática de Ensino 

realizada por meio de Estágios Supervisionados, conforme o Parecer n. 672 (BRASIL, 1969d). 
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1987), que substituiu o currículo mínimo por áreas de conhecimento, conteúdo identificador 

da área e conteúdo de natureza técnico-científica, passando o curso a ter quatro anos de 

duração e o formado o título de bacharel. 

As reformas educacionais dos anos 1990 provocaram muitas mudanças na educação 

brasileira ao enfatizarem o direito de todos à educação e configurarem uma nova noção de 

conhecimentos, de ensino e de formação de professores. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei n. 9.394 (BRASIL, 1996) dedica em seu Título VI especificamente à 

formação dos profissionais da Educação, definindo um “novo modelo de formação de 

professores, [que] responde às novas demandas do mundo do trabalho, do ponto de vista da 

acumulação flexível” (KUENZER, 1999, p. 176). Estas mudanças chegaram ao curso de 

Educação Física, promovendo a regulamentação do profissional da Educação Física e um 

novo delineamento no campo da intervenção desse profissional. 

Em 2004 foram definidas as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação em Educação Física, em nível superior de graduação plena (BRASIL, 2004). 

Conforme pondera Tojal (2004, p. 3), este documento apresenta “as manifestações e 

atividades as quais se destina a ação do profissional, como as competências e habilidades, 

finalidades e perspectivas de suas intervenções”. 

Ao analisar o histórico do curso de formação de professores em Educação Física, é 

possível constatar, como sugere Nista-Piccolo (2011), que o nascimento dessa área de 

conhecimento no Brasil estava pautado numa abordagem biologicista, pois foi influenciada 

pela cultura européia que direcionava suas atenções ao adestramento físico e a uma visão 

utilitarista da saúde. As concepções de Educação Física que atestam esse fato são o 

higienismo e o militarismo. 

De acordo com Darido e Rangel (2005), o higienismo valoriza hábitos de higiene e 

saúde, enfatizando o físico e a moral através do exercício físico; no militarismo, a Educação 

Física deveria formar uma geração para atuar na guerra, selecionando os bem-dotados 

fisicamente e excluindo os incapacitados. Os métodos usados eram os ginásticos e o professor 

não necessitava ter uma fundamentação teórica, mas ser um ex-praticante. Os professores que 

atuavam na escola eram os instrutores formados por instituições militares. 

Os cursos criados nos anos 30 tinham o objetivo de formar professores instruídos com 

conhecimento dos exercícios físicos e de suas técnicas, empregava-os como meio eficiente 

para melhorar a saúde e dar ao corpo solidez e capacidades físicas harmônicas (DELGADO; 

TOJAL, 2013). Soares et al (1992) apontam que, nesse período, formava-se o técnico em 

Educação Física e Desportos, embora a titulação a ele conferida fosse a de licenciado em 
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Educação Física. Esse profissional era estimulado na graduação a desenvolver seu trabalho na 

área escolar de maneira mecânica, repetitiva, reproduzindo concepções pedagógicas 

imutáveis, planejando aulas seguindo modelos que desconsideravam as características dos 

alunos. 

Darido e Rangel (2005) afirmam que a partir de 1945 a Educação Física alimentava 

um discurso de que somente através do movimento se poderia desenvolver a educação 

integral do aluno. Essa concepção foi influenciada pelo modelo americano escolanovista com 

um discurso que se opunha ao modelo da escola tradicional. Apesar dessa influência, a 

Educação Física não conseguiu superar as concepções higienistas e militaristas, pois as novas 

formas de pensamento da educação física se fixaram apenas no discurso com pouca 

visibilidade prática. 

Um fato que aponta poucas mudanças com relação à formação pedagógica dos 

professores pode ser identificado no Parecer n. 298 (BRASIL, 1962) que propôs a 

modificação do currículo mínimo para os Cursos de Educação Física e Desportos para três 

anos onde a quantidade de disciplinas específicas era preponderante em relação às disciplinas 

pedagógicas (TOJAL, 2005b). 

  Até o final dos anos 70, influenciada pelas instituições militares, a Educação Física 

continuava voltada à aptidão física para a saúde e principalmente para o esporte. De acordo 

com Assis (2005), o método para o desenvolvimento desta aptidão por meio do esporte era 

chamado de “Método Desportivo Generalizado” que possibilitava o exercício de alto 

rendimento. Fazia-se a Educação Física participante do modelo de sociedade correspondente à 

produtividade e à eficiência. O esporte era ensinado e visava à técnica pela técnica; 

desconsiderava-se a capacidade de expressão, reflexão e de diálogo sobre o esporte e suas 

relações com a Educação e a Saúde, e valores que ele poderia produzir na sociedade. 

Gimenez (2011) afirma que a formação do professor de Educação Física, nessa época, 

priorizava o aprender a fazer, os projetos pedagógicos dos cursos eram voltados para as 

características do corpo humano e aprendizado das técnicas de ginástica e de esportes. O 

modelo de prática pedagógica que predominou foi o tecnicista, que versava pela padronização 

no ato de intervenção. 

Nesse mesmo período, houve um aumento exagerado na quantidade de cursos 

superiores em Educação Física, trazendo com aquele o descontentamento sobre a qualidade e 

a formação dos professores, o que propiciou inúmeras discussões em torno da graduação em 

Educação Física. Tojal (2005b) afirma que no final da década de 1980 os cursos de graduação 

em Educação Física sofreram mudanças a reboque da Resolução n. 03 (BRASIL, 1987), cujo 
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objetivo era proceder alterações na formação profissional através do Bacharelado e/ou da 

Licenciatura Plena sob a alegação de que a Educação Física necessitava de formação 

específica, identificação do campo de atuação para o qual o professor era capacitado e em que 

objeto de estudo o curso se apoiava. Objetivava, também, conseguir meios para legalizar a 

profissão. 

As universidades puderam elaborar seus próprios projetos apresentando áreas de 

conhecimento de cunho humanístico (ser humano, sociedade e natureza) e cunho técnico 

(técnicas e tecnologias), além de oferecer a oportunidade de diferenciar os perfis dos 

formandos de acordo com as características regionais de cada instituição. O tempo de duração 

do curso foi modificado para quatro anos. Apesar disso, poucas instituições incluíram a 

modalidade Bacharelado. 

Dezessete anos depois, após uma grande movimentação na busca da cientificidade e 

reconhecimento social da Educação Física, ainda estava presente a preocupação com uma 

melhor qualificação dos profissionais e com a inserção dos novos profissionais em atividades 

que estivessem de acordo com os anseios e desejos da sociedade (DELGADO; TOJAL, 

2013). A formação do profissional de Educação Física foi alterada sob a premissa de duas 

orientações diferentes: o termo “licenciatura” foi tratado tecnicamente como formação de 

professores para Educação Básica em nível superior, curso de Licenciatura de graduação 

plena, conforme a Resolução n. 02 (BRASIL, 2002) e o “bacharelado” que passou a ser 

chamado de Graduação em Educação Física, cristalizando o processo que define as duas 

titulações, a de licenciado e a de bacharel, como consta na Resolução n. 07 (BRASIL, 2004). 

Com essa divisão, ocorreu o término da tradição generalista e ampliada que 

possibilitava ao profissional trabalhar tanto no âmbito escolar quanto no não-escolar. Essa 

proposta visava a um currículo diferenciado, onde o Bacharelado era voltado aos ambientes 

não-formais (academias, clubes, escolinhas, etc) e a Licenciatura aos ambientes formais 

(escolas da Educação Básica). 

Neira (2009) argumenta que, apesar da implantação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, em nível superior de graduação 

plena (BRASIL, 2004) que orienta a formação específica para cada curso, os currículos 

investigados em suas pesquisas revelaram que as disciplinas e os conteúdos apresentados 

eram escolhidos por decisões pessoais e/ou burocráticas. Longe de atender as necessidades de 

uma formação pautada em fundamentos pedagógicos, a constituição do currículo da 

graduação atendia a fatores individuais, políticos e imediatistas. 

Cruz (2011) afirma que a dualidade dos cursos ocorre na aparência, pois na essência, a 
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formação não é diferenciada. Em seu estudo, verificou que os currículos dos Estados da Bahia 

e de Santa Catarina apresentavam disciplinas iguais, embora os currículos fossem elaborados 

para diferenciar a formação em licenciatura e bacharelado. As diferenças surgiam na carga 

horária ou da mudança de nome da disciplina. Esse fato também foi constatado em nossa 

pesquisa quando adentramos nas duas universidades e encontrarmos alunos dos dois cursos 

fazendo disciplinas juntos. 

 

 

1.2. As Abordagens Pedagógicas  

 

 

No início da década de 1980, o modelo de formação de cunho técnico e desportivo foi 

amplamente contestado e, de acordo com Gimenez (2011), diversos professores de 

universidades brasileiras buscaram fora do país uma oportunidade para estudar outras áreas 

como Educação, Saúde, Psicologia do Desenvolvimento e Ciências Políticas. Em seu retorno, 

estes professores trouxeram diferentes abordagens pedagógicas (movimentos com o fim de 

renovação teórico-prático com a função de organizar o campo de conhecimentos específico da 

Educação Física) com o objetivo de explicar o ato pedagógico do professor através de 

diferentes concepções técnicas e metodológicas que se podem utilizar para a concretização do 

processo ensino-aprendizagem. 

Após mais de 20 anos dos primeiros estudos sobre as abordagens pedagógicas na 

Educação Física, Darido (2003) editou a obra “Educação Física na Escola questões e 

reflexões”, onde apresentou um mapeamento dessas abordagens e explicou como os 

professores de Educação Física escolar poderiam abordar diferentes conteúdos. Dentre essas 

abordagens estão: psicomotricidade, desenvolvimentista, construtivista, crítico-superadora, 

sistêmica, cultural, crítico-emancipatória, jogos cooperativos, saúde renovada e a relativa aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Segundo Campos (2011), Darido almejou explicar 

o modo como os docentes da Educação Física Escolar tratam o ensino do conteúdo da cultura 

corporal, embora existam outros autores como Castellani Filho (1991), Guiraldelli Júnior 

(1992) e Azevedo e Shigunov (2000) que contribuíram para o avanço da discussão sobre tais 

abordagens. Em nosso estudo, abraçamos o posicionamento de Darido e apresentaremos as 

abordagens Pedagógicas conforme desenvolvidas por esta autora. 

 A Abordagem da Psicomotricidade foi o primeiro movimento mais articulado que 

criticou o modelo biologicista, esportivista e de rendimento corporal. O autor que mais 
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influenciou o pensamento psicomotricista foi Jean Le Bouch que desenvolveu a teoria 

psicocinética em 1978 e acreditava que a Educação Física do modo que estava posta não dava 

conta das reais necessidades corporais. Darido (2003) afirma que, sob essa influência, houve 

mudança de foco nas aulas onde a importância pedagógica não era dada mais ao gesto técnico 

isolado, mas ao processo como a aprendizagem se dava. Conforme Soares et al (1992) 

pretendia-se permitir a mudança de hábitos, ideias e sentimentos através do movimento com a 

função de estruturar o esquema corporal e as aptidões motoras. Buscava-se a formação 

integral do aluno. 

A Abordagem Desenvolvimentista visava modificar os objetivos, métodos e conteúdos 

usados de forma equivocada na Educação Física Escolar. Para que houvesse essa mudança, 

Tani et al (1988), através da obra “Educação Física Escolar: uma abordagem 

desenvolvimentista”, se posicionaram a favor de uma formação que proporcionasse ao aluno 

de graduação conhecer as características das crianças através de conhecimentos sobre 

desenvolvimento e aprendizagem motora. O futuro professor poderia estabelecer métodos de 

ensino apropriados às características das crianças e avaliá-las, obtendo parâmetros de acordo 

com as modificações do comportamento durante a atividade. Para que se obtivesse êxito na 

proposta, foi elaborada uma taxionomia do desenvolvimento motor com o objetivo de 

estabelecer uma hierarquia dos movimentos desde a fase dos movimentos fetais até os 

movimentos determinados culturalmente. Além disso, os conteúdos deveriam ser tratados 

seguindo a ordem das habilidades básicas (locomotoras, manipulativas e estabilizatórias) e as 

específicas (realizadas através da prática do esporte, do jogo e da dança). Esta abordagem 

preconizava que deve ser oferecido o feedback necessário para que os erros nas atividades 

sejam sanados através da valorização do processo de obtenção dessas habilidades motoras, se 

distanciando do aspecto imediatista e da procura do produto. 

A Abordagem Construtivista-interacionista contém os aspectos e conceitos do trabalho 

de Lev Vygotski e de Jean Piaget. No âmbito da Educação Física esta abordagem foi uma 

proposta metodológica iniciada pelo professor João Batista Freire por meio da publicação de 

sua obra “Educação de Corpo Inteiro”, em 1989. Na execução das atividades, levam-se em 

consideração as características individuais e as experiências vividas dos alunos. Esta 

abordagem, segundo Darido e Rangel (2005), oferece uma opção aos métodos diretivos de 

ensino, sendo importante que o futuro professor considere o conhecimento prévio dos alunos 

e para que isso aconteça resgata-se a cultura dos jogos e das brincadeiras e valorizam-se suas 

experiências culturais, de modo que ele interaja com o meio, resolva os problemas e os 

desafios propostos dentro das atividades. Portanto, o instrumento pedagógico principal é o 
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jogo, pois através da brincadeira contida nele a criança aprende. O jogo e o movimento dentro 

desta perspectiva são instrumentos facilitadores da aprendizagem de conteúdos de outras 

disciplinas como a leitura, o cálculo e a escrita, estimulando a interdisciplinaridade. 

A Abordagem Crítica-Superadora é baseada no livro “Metodologia do Ensino da 

Educação Física”, publicado em 1992, é assinado por um Coletivo de Autores (Carmen Lúcia 

Soares, Celi Taffarel, Elizabeth Varjal, Lino Castellani Filho, Micheli Ortega Escobar e 

Valter Bracht). Soares et al (1992, p.49) afirmam que essa obra tinha “o objetivo de oferecer 

aos professores de Educação Física um referencial teórico capaz de orientar uma prática 

docente comprometida com o processo de transformação social”.  

Darido e Rangel (2005) explicam que essa abordagem desenvolve uma pedagogia que 

considera não só questões do ensino, mas também o modo como se processa a aquisição dos 

conhecimentos apreciando a contextualização dos fatos e o resgate histórico. A reflexão 

pedagógica é executada através do projeto político-pedagógico e os conteúdos que fazem 

parte da cultura corporal (o jogo, a ginástica, a dança, o esporte e a capoeira) são abordados 

segundo sua relevância social, sua contemporaneidade e sua adaptação às características 

sociais e cognitivas dos alunos. Os futuros professores são estimulados a trabalhar com a não-

terminalidade de cada conteúdo, sendo estes aprofundados ao longo das séries. A avaliação é 

um processo de reflexão coletiva envolvendo decisões em conjunto sobre o tempo necessário 

para a aprendizagem (tempo pedagógico). Critica, portanto, a avaliação seletiva, que visa a 

testar o aluno por testes esportivo-motores. 

A Abordagem Sistêmica elaborada por Mauro Betti foi divulgada por meio das 

primeiras impressões da obra “Educação Física e Sociedade” em 1991, quando apresentou 

uma Educação Física influenciada pela Sociologia, Filosofia e Psicologia. Darido (2003, p.10) 

considera que Betti entende a Educação Física como um sistema hierárquico aberto, à medida 

que “sofre influências da sociedade como um todo e ao mesmo tempo a influencia”. Esta 

abordagem versa pelo ensino da Educação Física com a função de incluir o aluno na cultura 

física, transformando-a. Além disso, tem o objetivo de formar o cidadão através da 

experimentação dos movimentos na prática, por meio da cognição e do aspecto afetivo. Os 

futuros professores aprendem a tratar os conteúdos esportivos do jogo, da dança e da ginástica 

como atividades diferenciadas que visam a não-exclusão e são aprendidos para além das 

habilidades motoras, ou seja, aprendem a desenvolver nos seus alunos a capacidade de 

desfrutar os conteúdos esportivos no tempo livre de lazer, incorporando-os para a vida e 

usufruindo-os da melhor maneira na vida social. 

 A Abordagem Cultural teve suas primeiras proposições apresentadas por Jocimar 
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Daólio em 1993 através do artigo “Educação Física escolar: uma abordagem cultural”. O 

autor defende uma Educação Física que ressalte a importância do ser humano, que domine e 

obtenha cultura relacionando-a com os aspectos corporais. Procurou difundir a mudança de 

foco do estudo do movimento, que se voltava ao desenvolvimento somente da técnica, e 

ressaltou que a dimensão biológica também era importante, mas não poderia ser tratada de 

modo isolado. Utilizou uma metodologia que leva em conta as várias técnicas sem graduá-las 

em boas ou ruins, mas que considera a conjuntura na qual ela está inserida e, a partir, fazem-

se escolhas. As situações são, portanto, as da cultura onde a aprendizagem é proposta levando 

em consideração a sociedade e o momento histórico (DAÓLIO, 2004). 

 O futuro professor é estimulado a compreender as diferenças de cada aluno durante as 

aulas, de modo que entenda que cada aluno tem um repertório corporal e que a técnica que 

esse aluno produz é relacionada à história cultural que ele vivenciou. Desta forma, entende as 

diferenças de execução dos movimentos e desconsidera em sua avaliação modelos advindos 

do esporte de rendimento. 

A Abordagem Crítica-emancipatória é fundamentada nos pressupostos da teoria crítica 

da escola de Frankfurt que preconizava uma pedagogia crítica-emancipatória e uma didática 

comunicativa. Kunz (2006) no seu livro “Transformação Didática Pedagógica do Esporte” 

editado primeiramente em 1994, associa os estudos de Herbert Marcuse, Max Hockheimer e 

Theodor Adorno ao esporte de rendimento. Afirma que, assim como as relações de exclusão 

que ocorrem com a automatização/mecanização dos aparatos das indústrias e o pensamento na 

racionalidade técnica causam aos trabalhadores uma atividade submissa sem iniciativa própria 

e a perda de sua criatividade, o esporte de rendimento torna o homem uma máquina que 

produz movimentos padronizados, representados por sua funcionalidade técnica que poderá 

trazer rendimentos ótimos, subvertendo a criatividade e inculcando falsos valores e ilusões. 

Esta abordagem preza que o futuro professor, através da linguagem, saiba criticar, 

juntamente com os alunos, as falsas convicções e interesses instituídos no esporte. Uma 

característica fundamental desta abordagem é destacada por Darido (2003): todos os 

envolvidos no processo de aprendizagem participam das decisões e agem de acordo com as 

condições para que se apropriem, desenvolvam e conheçam cultura. O processo de ensino é 

chamado de transcendência de limites e perpassa por três fases: (1) participação do aluno por 

meio de jogos e movimentos através da experimentação manipulativa; (2) participação do 

aluno por meio da linguagem ou representação cênica explicando o que aprenderam; e (3) 

participação do aluno de modo que ele questione sobre o que aprendeu, buscando apreender o 

significado e suas relações para ele e sua cultura. 
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A Abordagem dos Jogos Cooperativos foi divulgada no Brasil em 1995 por Fábio 

Brotto, por meio da obra “Jogos cooperativos: se o importante é competir, o fundamental é 

cooperar”. Essa abordagem valoriza a formação humana dos alunos durante a aula de 

Educação Física através da cooperação. Brotto (2006) considera que a competição tem 

objetivos exclusivos, incompatíveis com o objetivo do próximo e promove ações 

individualistas que beneficiam somente alguns. Afirma que esse tipo de pensamento é 

reforçado como natural no meio social e acredita que, através de um movimento de 

cooperação, os seres humanos seguirão em um processo de evolução. Logo, através da 

cooperação, as sociedades serão orientadas para a vida, para a confiança e para o respeito 

mútuo. 

Essa abordagem tem como principal característica as alternativas de jogos, além das 

formas de competição, descaracterizando-se dos esportes de alto nível. De acordo com Brotto 

(2006, p. 57),  

 

ao reconhecermos o Jogo e o Esporte como um campo de descoberta e 

encontro pessoal, onde Cooperação e Competição são partes-todo existindo 

cada qual em sua medida – nos tornamos capazes de não separar para 

excluir, e sim, aptos para descobrir e despertar competências pessoais e 

coletivas que colaborem para nos religar uns aos outros e vivermos em 

Comum-Unidade. 

 

O futuro professor aprenderá diferentes formas de ensinar e de integrar os Jogos 

Cooperativos segundo diferentes contextos e propósitos. Para isso Brotto (2006) destaca: as 

categorias dos jogos cooperativos (sem perdedores, jogos de resultado coletivo e os jogos de 

inversão); os critérios para a formação dos Grupos; a visão sobre premiação; e a realização de 

campeonatos cooperativos. 

A Abordagem da Saúde Renovada visa uma Educação Física escolar dentro da 

perspectiva biológica, mas volta-se à saúde e à qualidade de vida, tomando como foco 

principal os que são sedentários, com baixa aptidão física e obesos.  A preocupação são as 

doenças relativas à inatividade física, assim, propõe mudança nos currículos escolares para 

que no futuro os estudantes sejam adeptos ao estilo de vida saudável. Darido (2003) afirma 

que essa proposta almeja alcançar todos os estudantes, inclusive aqueles com alguma 

deficiência física. 

No âmbito da prática pedagógica o futuro professor é estimulado a trabalhar atividades 

que se distinguem das atividades esportivas tradicionais. O conteúdo conceitual sobre aptidão 

física e saúde é proposto durante todo curso para que haja uma melhor capacidade de 
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distinção de hábitos saudáveis pelos estudantes e que os levem a praticar atividades físicas 

para o resto de suas vidas. 

A Abordagem dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) é orientada pelo 

documento organizado em 1998 pelo Ministério da Educação e do Desporto. Darido (2003) 

aponta que seus objetivos são de melhoria de qualidade através do princípio da inclusão, das 

dimensões dos conteúdos e dos temas transversais. Logo, os PCN da Educação Física 

enfatizam a inclusão de todos no processo-ensino aprendizagem, propondo uma metodologia 

em que o aluno saiba aprender a fazer, por que está aprendendo e relacionar esse fazer com 

sua vida. Para que isso aconteça, o professor utiliza as dimensões dos conteúdos 

procedimental, conceitual e atitudinal. Os temas transversais são tratados didaticamente de 

forma a considerar os problemas relacionados à sociedade e à Educação física, desejando 

formar um cidadão crítico. 

 Todas essas abordagens trouxeram contribuições para as mudanças na Educação Física 

brasileira. Porém, é importante considerar o contexto educacional  na execução dos seus 

elementos. 

   

 

1.3. Curso de Formação em Educação Física: uma proposta pedagógica 

 

 

A partir dos estudos sobre uma formação pedagógica específica para a Educação 

Física, questiona-se o simples fazer por fazer e tem-se a visão de que o foco para formar o 

futuro professor de Educação Física escolar é aprender a ensinar. 

Dieckert e Hildebrandt-Stramann (2004) propõem que a Educação Física cumpra uma 

tarefa dupla, educar e ensinar, sendo tarefa a ser cumprida pelos cursos de graduação a de 

“ensinar a educar”. Para que isso aconteça duas metas devem ser alcançadas por meio da 

atividade física: educação para aprendizagem motora e educação no âmbito de 

valores/normas/virtudes. Nessa direção, o futuro professor ensinará uma Educação Física que 

incentive tanto a competência do conteúdo quanto a competência pessoal e social. O 

graduando adquirirá capacidade de dialogar sobre as diferentes formas de educar através da 

Educação Física, incluindo em suas aulas, por exemplo, educação estética, educação da saúde 

e educação do lazer, utilizando métodos como resolver problemas, elaborar projetos, aprender 

por meio de exemplos, aprender comunicando, aprender agindo/experimentando. Esse tipo de 

ensino contraria a Educação Física tradicional que enfatiza movimentos esportivos baseados 
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no esporte de alto nível, com uma didática e um método reprodutivo que busca avaliar apenas 

as capacidades próprias do esporte. 

Baecker (2004) ressalta a necessidade de os cursos de formação tratarem a Educação 

Física de forma crítica em relação às compreensões biologicista, tecnicista e reducionista de 

seus conteúdos. Recomenda que haja esclarecimento, reflexão e discussão durante a formação 

para que se tenha uma visão completa do que seja a Educação Física e suas especificidades. 

Indica a necessidade de disciplinas com diferentes tipos de movimento no currículo dos 

cursos, tratadas através do aprendizado de suas origens e de suas relações com meio 

sociocultural. Destaca também a importância da avaliação de todo o processo pelo qual 

perpassa o trabalho pedagógico. Além disso, acredita que haja uma aproximação teórico-

prática entre as teorias da Educação e do movimento humano e que a partir desta aproximação 

os graduandos têm a oportunidade de vivenciar experiências de movimento fundamentadas 

nas diferentes teorias, objetivando a eliminação da prática pela prática. Assim, a prática pode 

ser exercida com consciência de que nela está contida uma filosofia que trata de diferentes 

modos de ver o mundo e os valores existentes na sociedade. 

O conhecimento das teorias e práticas pedagógicas torna-se fator preponderante para o 

aprendizado de uma Educação Física condizente com o meio escolar. Hildebrandt- Stramann 

(2004) considera que a relação entre teoria e prática é primordial no trato da Educação Física, 

pois ao considerar o contexto no qual se insere o diálogo da prática com a teoria, ocorre 

melhor compreensão do movimento, do ensino, da escola e da sociedade.  

Medina (2013) afirma que para a formação do futuro professor é importante um 

currículo aberto às constantes transformações e à evolução do conhecimento científico e 

pedagógico. O que, segundo ele, não é visto no interior das universidades, por exemplo, ao 

tratarem do corpo humano e o homem por meio de estudos setoriais ou isolados de Anatomia, 

Psicologia, Biometria, Fisiologia, Sociologia, etc., o que provoca dificuldades nos estudantes 

de relacionarem essas ciências à atuação prática. O autor aponta ainda que os professores das 

disciplinas como Psicologia, Sociologia e Pedagogia não têm ideia do que seja Educação 

Física, o que contribui para não haver adaptação do conteúdo para suprir às necessidades dos 

graduandos. 

Para superar a visão da Educação Física escolar como finalidade para o 

desenvolvimento físico e desportivo, que pode levar à exclusão de alunos e ao desafeto pela 

disciplina, entendemos ser possível uma licenciatura em Educação Física que objetive uma 

atuação essencialmente pedagógica. Para isso, é necessário que o tratamento dado aos 

conteúdos vise à inclusão dos alunos nas aulas com o objetivo de proporcionar um maior 
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número de experiências corporais. Deste modo, além de praticar, os alunos terão a 

oportunidade de conhecer, criticar e desfrutar todas essas vivências. 

O foco na atuação pedagógica leva à formação do professor com outra visão do trato 

da cultura corporal. É pertinente que haja uma ressignificação dos conteúdos da Educação 

Física, estabelecendo relação e coerência entre prática e as teorias utilizadas nas aulas. Kunz 

(2012) afirma que a teoria pedagógica é um leque de pressupostos teórico-metodológicos 

selecionados que justificam a prática propriamente dita. 

Sendo assim, os conceitos históricos, sociológicos, filosóficos, psicológicos, 

biológicos e de aprendizagem motora devem ser abordados metodologicamente perante aos 

diversos conteúdos, de modo que os alunos tenham a oportunidade de projetar aulas que 

abordem os conteúdos em sua totalidade. 

É importante enfatizar que os conhecimentos cada vez mais presentes e discutidos na 

sociedade como lazer, meio ambiente e esportes de aventura são passíveis e necessários de 

serem abordados pedagogicamente nos cursos de graduação em Educação Física. 
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2. A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

A noção de Representação social foi introduzida na Psicologia Social por Serge 

Moscovici em seu trabalho “La Psycanalise, son image et son public”, publicado em 1961, na 

França, e em 1978, no Brasil com o título de “A representação social da Psicanálise”.  

Criador da teoria das representações sociais e da abordagem processual, o autor 

analisou as relações entre processos sociais e formas psicológicas capazes de proporcionar a 

elaboração de representações sociais vistas como conhecimento elaborado e sustentado por 

grupos sociais específicos.  

Guareschi e Roso (2014) afirmam que Moscovic iniciou sua pesquisa ao duvidar da 

tendência individualista presente na Psicologia Social principalmente nos Estados Unidos da 

América, onde a presença do social era caracterizada pela soma dos individuais. Além disso, 

era contrário também a presença de uma psicologia materialista, onde só valia o que era 

realmente comprovado por meios empíricos fisiológicos, materiais, biológicos e 

comportamentais. 

 Moscovici procurou através de uma nova teoria, a superação de dicotomias “entre o 

individual e o social, o externo e o interno, o estruturante e o estruturado, o processo e a 

estruturação e, ao mesmo tempo, pudesse dar conta também de novos contextos sociais” 

(GUARESCHI; ROSO, 2014, p. 24). 

As discussões em Psicologia Social presentes até a década de 60 enfatizavam a 

categorização e a influência no objeto, onde o sujeito era sempre igual. Além disso, um 

segundo enfoque dava ênfase ao sujeito, onde o objeto se mantinha o mesmo e não 

interessava, o importante era a categorização e diferenciação do sujeito (GUARESCHI; 

ROSO, 2014). Moscovici questionou esses dois enfoques considerando que nada é isolado e o 

social é explicado como uma relação, ou seja, alguma coisa não pode ser entendida sem os 

outros, todos os envolvidos no processo de interação são interdependentes. Logo, ao 

refletirmos sobre a maneira como pensamos, falamos e agirmos, temos a oportunidade de 

desenvolver a capacidade de representar, isto é, damos sentidos às realidades materiais e 

imateriais; temos, a capacidade de abstrair sobre o objeto material ao pensar, falar e 

relacionar-se com ele, sendo necessário tomar consciência que não existe divisão entre 

representação mental, o sujeito e o objeto conhecido. 

Jodelet (2001, p. 22) afirma que representar 
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corresponde a um ato de pensamento pelo qual um sujeito se reporta a um 

objeto. Este pode ser tanto uma pessoa, quanto uma coisa, um acontecimento 

material, psíquico ou social, um fenômeno natural, uma ideia, uma teoria 

etc.; pode ser tanto real quanto imaginário ou mítico, mas é sempre 

necessário. Não há representação sem objeto. 

 

A busca por Moscovici pela efetivação de uma ciência “mista”, que apresentasse um 

referencial teórico cujo escopo abrangesse questões psicológicas e sociais foi originada pelo 

conceito de representações coletivas do trabalho de Durkheim. Segundo Moscovici (2011), 

Durkheim almejava estabelecera Sociologia como uma ciência autônoma por meio da defesa 

de uma divisão radical entre representações individuais e coletivas, onde o individual era 

referente à Psicologia e o coletivo referia-se à Sociologia. Para ele, a Sociologia deveria 

orientar para que a sociedade se mantivesse coesa evitando sua fragmentação. Nesta 

perspectiva, definia as representações coletivas como formas estáveis de compreensão 

coletiva sendo a chave para que houvesse a integração da sociedade, pois era por meio delas 

que se pode conservar o todo social. 

Durkheim considerava as representações coletivas como irredutíveis a qualquer 

análise, pois abrangiam uma gama de formas intelectuais que incluíam ciência, religião e 

qualquer tipo de crença que ocorresse dentro de uma comunidade era incluída. Já Moscovici 

estava interessado na estrutura e na dinâmica interna das representações, em como as coisas 

podem modificar a sociedade, definindo as representações sociais como uma forma de criação 

compartilhada que, sob as condições do mundo moderno, são influenciadas pelas condições 

da vida social. 

 Jodelet (2001, p. 22) colaboradora de Moscovici define a representação social “como 

uma forma de conhecimento, socialmente elaborado e compartilhado, que tem um objetivo 

prático e concorre para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. 

Conforme explicam Guareschi e Roso (2014, p. 29), este conjunto social se configura por ter: 

 

o lugar onde se fala, as condições matérias, etc, mas, além disso, existe algo 

que se poderia chamar de “mundo psíquico”, um ideal comum, uma alma 

partilhada, que seriam representações, os valores, as crenças, que trazem 

sentido aos participantes dessa comunidade. As pessoas se reúnem e se unem 

também através de tais crenças; e são elas que as mantêm unidas. Crenças 

que dizem como as coisas devem ser, como se deve proceder, o que é 

aceitável, justo, belo, verdadeiro. 

 Estas crenças são atestadas dentro de espaços de natureza consensuais, ou seja, são 

ambientes onde todos têm um sentimento de pertença, onde sentimo-nos como em nossa 

própria casa. 
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  Jodelet (2001) afirma ainda, que a representação é um conhecimento que está a serviço 

dos interesses, desejos e necessidades de um grupo, além de ser uma construção do objeto 

pelo sujeito. Nesse sentido, pode ocasionar uma lacuna entre o objeto construído e o seu 

referente. Esta lacuna é proporcionada pelo modo como os valores e os códigos coletivos 

intervêm dentro do processo de representação e, além disso, as motivações pessoais e as 

práticas/concepções sociais dos indivíduos explicam esta lacuna, produzindo três tipos de 

marcas: as distorções, onde todos os predicados do objeto se encontram exacerbados ou 

minimizados; as suplementações, que consiste em atribuir peculiaridades ao objeto que não 

lhe são próprias; e o desfalque, que corresponde a supressão de características pertencentes ao 

objeto. 

 Moscovici (2011) considera que as representações sociais são formadas a partir de 

todas as interações entre duas ou mais pessoas ou ainda entre dois grupos. Se encontrarmos 

pessoas ou coisas e nos familiarizamos com elas, há a presença destas representações. Tais 

representações são o produto de nossas ações e comunicações. O autor expressa “que a 

finalidade de todas as representações é tornar familiar algo não familiar, ou a própria não 

familiaridade” (MOSCOVIC, 2011, p.54). 

 Esta finalidade ocorre somente por meio do funcionamento de dois mecanismos 

indispensáveis: a objetivação e a ancoragem.  

  Objetivar é “descobrir a qualidade icônica de uma ideia ou ser impreciso; é reproduzir 

um conceito em uma imagem” (MOSCOVIC, 2011, p.72). Essa imagem é extraída do 

somatório de experiências e memórias necessárias para superar o não familiar. Aglutina a 

ideia de não familiaridade com a do real, tornando-se o cerne da realidade. Palavras que são 

específicas de determinados objetos são utilizadas para dar sentidos concretos equivalentes a 

outros objetos (MOSCOVICI, 2011). 

  Moscovici (2011) afirma ainda, que há um grande número de palavras que se referem 

a objetos próprios, e estes objetos são pressionados a adquirirem sentidos concretos 

equivalentes, portanto ligamos as palavras a algo ou a imagens. Mas nem todas essas palavras 

podem se conectar a imagens que reproduzem um conjunto de ideias, portanto, as imagens 

que foram capazes de ser representadas, se misturam e se integram no que ele chamou de 

núcleo figurativo. A sociedade seleciona conceitos aos quais ela confere poderes figurativos, 

de acordo com suas crenças e com o acervo já existente de imagens. 

  Para conhecer melhor este processo, Jodelet (2001), o decompõe em três fases: a 

construção seletiva, a esquematização estruturante e a naturalização, e explica que na 

construção seletiva, o sujeito conhece as características do objeto e resgata seus elementos 



35 

 

selecionando-os de acordo com a cultura, as opiniões e experiências. A fase de 

esquematização estruturante é o núcleo figurativo propriamente dito, que corresponde à 

reprodução da imagem do objeto de representação. A naturalização é a cristalização do núcleo 

figurativo.  

Para Moscovici (2011) a ancoragem é um processo que modifica algo estranho e que 

nos intriga em nosso sistema próprio de categorias e o compara com um paradigma de uma 

categoria que acreditamos ser a mais coerente. Então, podemos considerar a ancoragem como 

o ato de classificar e nomear algo. Jodelet (2001) afirma que, de um lado, a ancoragem 

assenta a representação e seu objeto em um emaranhado de significações conferindo-lhe 

sentido e, de outro lado, serve como instrumentalização do saber com o papel de atuar como 

referência para a interpretação e gestão do ambiente e se situa em complementaridade com a 

objetivação. A “naturalização” dessas noções fornece interpretações da realidade que são 

utilizadas na ação sobre o mundo e os outros. 

Campos (2003, p. 34) explica o processo de ancoragem da seguinte maneira: 

 

trata-se dos processos pelos quais um objeto, antes percebido como “novo”, 

como desconhecido, vai sendo “ancorado”, amparado, associado a 

conhecimentos e práticas anteriores (conhecimentos, práticas e crenças 

familiares, no sentido de próximos, de “já conhecidos”). De algum modo, o 

novo objeto, ao ser associado ao sistema sociocognitivo anterior, perde o 

caráter de novidade, de desconhecido, e adquire um aspecto de déjà vu, de 

conhecimento “que sempre esteve lá”, portanto, familiar. 

 

 Jodelet (2001) compreendendo a teoria das representações sociais e sua estrutura como 

fundamental para compreender a realidade, argumenta que através dos processos generativos 

e funcionais há a possibilidade de nos aproximarmos das representações sociais em sua 

totalidade. E assim afirma: 

 

Desde a palavra até a teoria, que serve de versão do real; desde os conceitos 

ou categorias até as operações de pensamento, que os relacionam, e a lógica 

natural, característica de um pensamento orientado à comunicação e à ação. 

Permitem igualmente explicar o caráter ao mesmo concreto e abstrato das 

representações e de seus elementos, que têm um estatuto misto de fenômeno 

percebido e de conceito. Estatuto ligado também ao fato de que o 

pensamento social remete a eventos concretos da prática social e deve ser 

comunicado, permanecer vivo na sociedade, ser um pensamento em imagem 

(JODELET, 2001, p.39). 

 

Dentre os desdobramentos da teoria, destaca-se a abordagem estrutural das 

representações sociais proposta por Jean Claude Abric e complementada por Flament, 
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Guimelli, Moliner entre outros. Na perspectiva de Abric (1994) toda representação possui 

uma estrutura formada por um núcleo central, que define sua significação e sua organização 

interna, e um sistema que o envolve, o protege. O que origina a inter-relação entre a realidade 

concreta e o núcleo central é o sistema, denominado periférico. Abric (1994) explica que o 

núcleo central é resistente a mudanças e qualquer modificação que nele ocorra, produzirá uma 

transformação completa da representação. Para ele, a identificação dos elementos que compõe 

este núcleo permite compara representações sociais, pois duas representações são diferentes 

quando elas estão organizadas em torno de dois núcleos centrais diferentes. Entretanto, não 

basta descrever o conteúdo de uma representação social, é necessário identificar a organização 

deste conteúdo. 

Outra vertente é a abordagem societal das representações sociais que, segundo 

Almeida (2009), é defendida pelo grupo liderado por Willem Doise, que desenvolve as 

representações sociais em uma perspectiva sociológica, considerando a inserção social dos 

indivíduos como variante das representações. As dinâmicas sociais são assumidas como 

crenças e valores, que orientam os processos que os indivíduos utilizam para atuarem no meio 

social. 

Em nossa pesquisa utilizaremos a Teoria das Representações Sociais por permitir 

desvelar de que modo e em que situações as representações surgem, além de permitir 

compreender de que forma elas são elaboradas, conservadas ou transformadas.  

Na Educação, a teoria encontra um campo fecundo, pois através dela é possível 

“revelar as relações, entre conhecimentos práticos e desempenho de papéis e de funções na 

escola, de um lado, e de questões ideológicas, políticas, pedagógicas no campo da educação 

de outro” (MENIN; SHIMIZU; LIMA, 2009, p.551). 

Quanto à Educação Física Escolar, identificamos estudos acerca das representações 

sociais de professores como os de Rizzuti (1999), Moebus (2009), Vasconcellos e Campos 

(2016), que destacam o sentido das práticas dos professores atuantes em instituições de 

ensino. Rizzuti (1999) encontrou nas falas dos professores de Educação Física da Educação 

Básica a supervalorização das atividades físico-desportivas, resultando em uma representação 

social de Educação Física como um espaço sócio-educativo do prazer em detrimento dos 

benefícios integrais no que diz respeito ao desenvolvimento humano. Moebus (2009) 

identificou as representações sociais do ato pedagógico dos professores de Educação Física 

que atuavam no Ensino Fundamental e os resultados apontaram que, apesar dos professores 

contrariarem os sentidos de treinador e técnico atribuídos historicamente ao professor de 

Educação Física, ao se considerarem educadores, demonstraram algumas incoerências 
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teóricas-conceituais entre o seu pensar e seu fazer, e apoiaram-se na psicomotricidade 

destituídas dos aspectos afetivos, sociais e morais como única prática. Vasconcelos e Campos 

(2016) identificaram as representações sociais de Educação Física Escolar de professores que 

atuam no Ensino Fundamental I e concluíram que a prática destes professores estava 

fundamentada na abordagem desenvolvimentista, com a presença de elementos do campo 

conceitual das abordagens esportivista e psicomotora. 

Esta pesquisa, voltada aos sentidos atribuídos à formação pedagógica por alunos dos 

últimos períodos de uma universidade pública e uma universidade particular, pretende 

identificar em que perspectiva estes alunos sendo formados e que conhecimentos alicerçarão 

sua futura prática no âmbito escolar. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Entendemos que os indivíduos compreendem os fenômenos sociais de acordo com a 

forma com que eles se relacionam no mundo, sendo necessário identificar o modo de agir dos 

indivíduos. Essa pesquisa está fundamentada no paradigma do construtivismo social, uma vez 

que, segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004) dão ênfase à intencionalidade dos atos 

humanos e o “mundo vivido” pelos sujeitos, privilegiando o aspecto perceptivo dos atores, 

procurando conhecer o mundo através das crenças e proposições sobre ele. Desta forma, este 

tipo de pesquisa possibilita identificar possíveis indícios da representação social de formação 

pedagógica por alunos de cursos de licenciatura. Para delineá-la, este capítulo será dividido 

em quatro seções: (1) Local aonde foi realizada a pesquisa; (2) Sujeitos participantes; (3) 

Técnicas de coleta de dados; e (4) Técnica de análise de dados. 

Salienta-se também que esta pesquisa faz parte de um projeto mais amplo, aprovado 

sob o número 49518115.6.0000.5284 (ANEXO 1), intitulado “Representações sociais de 

formação pedagógica por professores, alunos e egressos das licenciaturas que atuam no ensino 

fundamental”, iniciado no ano de 2014, sob a coordenação das professoras Alda Judith Alves-

Mazzotti e Helenice Maia. Ademais, a nossa pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil para 

a apreciação do Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá e aprovada sob o número 

495130150.0000.5284.   

Para realização da pesquisa, inicialmente foram feitos contatos com as coordenações 

de cursos de Educação Física de universidades públicas e privadas localizadas no Rio de 

Janeiro. Nos encontros marcados foi apresentado o projeto para que os coordenadores 

tomassem conhecimento de seus objetivos e permitissem com sua realização. Dentre as 

universidades visitadas, duas permitiram nossa entrada em campo e atendiam aos critérios 

estabelecidos. 

 

 

3.1. Local 

 

 

 A pesquisa foi realizada em duas universidades: uma pública, a Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro, situada na Zona Norte, e uma particular, a Universidade Castelo Branco, 

localizada na Zona Oeste, ambas no Rio de Janeiro. O processo de escolha levou em 
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consideração a diferença dos grupos de sujeitos que ingressam no curso de formação de 

professores em Educação Física em universidade pública e particular; a tradição em formar 

professores há pelo menos 30 anos; a adequação de seus currículos às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para licenciatura em Educação Física; a presença de disciplinas pedagógicas 

durante a integralização do curso; e existência de Colégio de Aplicação para a realização de 

estágio supervisionado. 

 Para justificar a escolha de duas universidades distintas recorremos a Vala (1993), que 

afirma que a dispersão de informações não circula nem da mesma maneira e nem do mesmo 

tipo em todos os grupos sociais, e ainda, a imprecisão da informação não se manifesta da 

mesma forma para todos. Os recursos educativos e os interesses profissionais estimulam a 

focalização dos sujeitos em distintos domínios e influenciam a elaboração de uma 

representação mais sólida ou mais fluida acerca de um objeto. 

A universidade pública inicia sua história em 1950 e hoje é uma das principais do país, 

tendo grande importância no espaço acadêmico, contando com grande produção científica e a 

presença de projetos de extensão em desenvolvimento. 

O Instituto de Educação Física e Desportos foi criado no final dos anos de 1970 e sua 

finalidade inicial era implantar a chamada "ginástica obrigatória" para o Ensino Superior, 

conforme determinava o Decreto-Lei n. 705 (BRASIL, 1969) que dispõe em seu Art. 1° que 

“será obrigatória a prática da educação física em todos os níveis e ramos de escolarização, 

com predominância esportiva no ensino superior”. 

Em 2005, foi aprovada por esta universidade a proposta de mudança curricular para o 

Curso de Graduação em Educação Física para a formação em Licenciatura. Atendeu-se às 

exigências estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais, publicadas no Diário Oficial 

da União, e levou-se em consideração as normas internas da instituição como um todo para 

este fim.  

Atualmente a estrutura acadêmica do Instituto é constituída pelas Coordenações de 

Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa e Extensão, além de quatro Departamentos: Desportos 

Coletivos, Desportos Individuais, Ginástica e Ciências da Atividade Física. O programa 

strictosensu está estruturado sob a égide destes departamentos e operacionalizado diretamente 

pela Coordenação de Pós-Graduação e Pesquisa. Além disso, possui estrutura física para a 

prática das disciplinas, com ginásio poliesportivo, piscina e sala de dança. 

Segundo VII Censo dos alunos de graduação da universidade
2
·, 61% das famílias têm 

                                                
2
 Ver: http://www.dep.uerj.br/arqs/censo/relatorio_7_censo_2011.pdf 

http://www.dep.uerj.br/arqs/censo/relatorio_7_censo_2011.pdf
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uma renda de até quatro salários mínimos; 71,8% dos alunos têm idade entre 21 e 29 anos; 

49% estudaram em escolas públicas, sendo que 17% do total dos alunos da universidade que 

entrou por cotas são oriundos de escolas públicas. Do grupo total da universidade, 65,3% 

residem no município do Rio de Janeiro; 16% em Niterói/São Gonçalo; 12,3% Baixada 

Fluminense e 6,3% em outras localidades. O curso de Educação Física adquiriu nota 3 de no 

máximo 5 nas avaliações feitas pelo MEC, sendo estes o Conceito Preliminar do Curso (CPC) 

e do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), exame que avalia o 

desempenho dos estudantes universitários. 

A forma de ingresso é feita por vestibular, uma avaliação contendo questões objetivas, 

questões discursivas e uma redação. A relação candidato-vaga é de 5.03. 

A universidade particular teve seus primeiros cursos autorizados a funcionar com a 

criação da Faculdade de Educação, Ciências e Letras e da Faculdade de Educação Física da 

Guanabara no início dos anos de 1970, tornando-se universidade em 1995. Sua estrutura foi 

erguida, inicialmente, como um centro esportivo pioneiro. Nos anos seguintes, novos campi, 

unidades e pólos em diferentes regiões do Rio de Janeiro e do Brasil deram continuidade ao 

projeto da universidade de levar ensino de qualidade a diferentes pontos do território nacional. 

A universidade mantém projetos sociais que são utilizados como meios de capacitar os 

alunos de diferentes cursos, além de incentivar a consciência social, visando a contribuir para 

o futuro dos estudantes. 

Segundo a última avaliação interna da universidade
3
, 66% dos ingressantes entram na 

universidade através de vestibular, que é composto por uma redação como método de 

avaliação. 

 No Campus pesquisado está o Centro Esportivo com campo de futebol de medidas 

oficiais, ginásio poliesportivo, piscina olímpica, pista de atletismo e sala de musculação. É o 

campi mais populoso, com 70% dos alunos. Dentre os cursos oferecidos a Escola de 

Formação de Professores tem apenas 9% do total de alunos, que ingressam nos cursos por 

considerarem que a universidade oferece um ensino de qualidade, pela oportunidade de 

flexibilidade de horário, oferta do curso diurno e noturno, e pela proximidade residencial. 

Dentre os ingressantes, 74% têm renda familiar de até quatro salários mínimos e 38% tem 

idade entre 17 e 27 anos. O Ensino Médio da maioria dos ingressantes foi realizado em 

colégio público (65%). O curso adquiriu nota 3 nas avaliações feitas pelo MEC (CPC e 

ENADE)
4
. 

                                                
3
 Ver em http://www.castelobranco.br/ 

4
Ver em: http://emec.mec.gov.br/. 

http://emec.mec.gov.br/
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A diferença entre estes dois grupos de alunos está assentada, principalmente em dois 

aspectos: a forma de ingresso nos cursos, onde o aluno da universidade pública realiza um 

exame de qualificação mais rigoroso e concorrido do que os alunos da universidade 

Particular, e a localização, pois a maioria dos ingressantes da universidade particular vive 

perto da instituição e os da universidade pública estão dispersos em diferentes bairros e 

municípios do Rio de Janeiro. 

 

 

3.2. Sujeitos 

 

 

 Participaram 40 alunos dos últimos períodos do curso de Licenciatura em Educação 

Física, sendo 20 da universidade pública e 20 da particular. A seleção dos sujeitos foi feita por 

adesão, ou seja, aqueles que se prontificaram a participar da pesquisa por se mostrarem 

interessados na temática. 

 

 

3.3. Técnicas de coleta de dados 

 

 

Foram aplicadas duas técnicas de coleta de dados: análise de documentos 

disponibilizados pelas instituições e aplicação de questionário elaborado por Alves-Mazzotti 

(2014) (ANEXO 2) ao qual foram acrescentadas questões específicas de Educação Física que 

enfatizavam a adequação dos conteúdos oferecidos no curso à realidade escolar e aos 

movimentos renovadores presentes na área. 

 

 

3.3.1. Análise de documentos 

 

 

A pesquisa documental, como afirmam Gerhard e Silveira (2009), é utilizada 

largamente nas pesquisas com o objetivo de delinear e comparar fatos sociais, estabelecendo 

as características e as intenções contidas nestes fatos. Estes documentos são confiáveis por 

serem considerados cientificamente autênticos, ou seja, não sofreram qualquer tipo de análise 
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anterior. 

Inicialmente, os documentos selecionados para análise foram: 

 Projeto Pedagógico (PP) 

 Grade Curricular 

 Ementa das disciplinas 

 São documentos que, ao serem analisados mostram o caminho e a direção a percorrer 

para a efetivação de um curso voltado para formar professores com foco ou não na formação 

pedagógica. 

 O acompanhamento e a avaliação do curso de Licenciatura em Educação Física, 

segundo a Resolução n. 7 (BRASIL, 2004, p. 14) visa:  

 

a implantação e o desenvolvimento do projeto pedagógico do curso de 

graduação em Educação Física deverão ser acompanhados e 

permanentemente avaliados institucionalmente, a fim de permitir os ajustes 

que se fizerem necessários a sua contextualização e aperfeiçoamento. A 

avaliação deverá basear-se no domínio dos conteúdos e das experiências, 

com vistas a garantir a qualidade da formação acadêmico-profissional, no 

sentido da consecução das competências político-sociais, ético-morais, 

técnico-profissionais e científicas. As metodologias e critérios empregados 

para o acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do 

próprio projeto pedagógico do curso deverão estar em consonância com o 

sistema de avaliação e o contexto curricular adotados pela Instituição de 

Ensino Superior. 

 

 Portanto, a análise do PP é importante, pois fornece o perfil do curso através da análise 

das habilidades e competências, da estrutura e das práticas características do curso. Embora 

este documento seja indispensável, o mesmo foi negado pelas diretorias das duas 

universidades sob a alegação de que o documento era interno e não poderia ser fornecido. 

 Já os documentos que contém a grade curricular e as ementas, a universidade pública 

os disponibilizou, mesmo estando disponíveis no site da instituição. Na universidade 

particular foi marcado um encontro com o coordenador do curso que também disponibilizou 

os documentos solicitados. 

 

 

3.3.2. Questionário 

 

 

 O instrumento elaborado por Alves-Mazzotti (2014) é constituído de três partes. A 
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primeira se refere ao perfil do respondente, a saber: idade, período do curso, formação e o 

tempo de atuação no magistério caso já atuasse como professor. 

 A segunda é um teste de livre evocação de palavras (TALP), técnica que se 

 

apresenta como sendo de tipo projetiva, à medida que atua diretamente sobre 

a estrutura psicológica dos indivíduos por meio de estímulos indutores, que 

podem ser verbais (frases, palavras, expressões) ou não verbais (figura, 

imagens fixas ou em movimentos) que respondem às induções, evidenciando 

aspectos de sua personalidade ou suas representações acerca do objeto 

indutor (TAVARES et al, 2014, p. 73). 

 

 A expressão indutora foi “Formação Pedagógica”, sendo solicitado aos alunos que 

escrevessem espontaneamente cinco palavras que viessem à sua cabeça ao ouvir esta 

expressão e que depois que as enumerassem de 1 a 5 por ordem de importância, sendo o 

número 1 para a mais importante, o número 2 para a segunda mais importante e assim 

sucessivamente até a quinta palavra, a menos importante. 

 Em seguida, foi pedido que justificassem, num pequeno texto, a associação feita das 

três primeiras palavras que foram enumeradas (1 a 3) à formação pedagógica, de modo que 

pudéssemos analisar os significados atribuídos à formação pedagógica. Para isso recorremos à 

análise de conteúdo conforme proposta por Bardin (2011). Neste tipo de análise, para uma 

informação ser acessível e manejável, é preciso tratá-la, de modo a chegarmos a 

representações condensadas e explicativas, onde a primeira analisa descritivamente o 

conteúdo e a segunda explica os estereótipos (imagem sobre objetos, pessoas, ideias) das 

informações de grupos sociais estáveis. 

 A terceira parte contém 11 questões abertas (ANEXO 2). O primeiro bloco de 

questões se referia às disciplinas pedagógicas do curso e quais eram as disciplinas que não 

poderiam sair do currículo de formação de professor. À última questão foram acrescentadas 

duas outras que focalizavam a relação entre as disciplinas pedagógicas e os conteúdos 

específicos da Educação Física Escolar. 

 O segundo bloco visava identificar o que os alunos tinham aprendido durante o curso e 

o que eles consideravam que iriam aprender na prática, quando formados. Aqui também foi 

adicionada uma questão que se referia às abordagens pedagógicas da Educação Física, para 

que pudéssemos verificar se os alunos as conheciam e se saberiam utilizá-las na prática. Esta 

pergunta foi elaborada levando-se em consideração a fundamentação teórico-prática que estas 

abordagens podem acrescentar à formação do futuro professor.  
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 O terceiro bloco se referia ao perfil do professor que o curso frequentado pelos alunos 

queria para ele e se este perfil corroborava com a própria opinião do aluno. Mais ainda, se tal 

perfil os preparava para enfrentar os desafios de lecionar na Educação Básica. 

 O quarto e último bloco buscavam identificar que dificuldades o futuro professor teria 

ao começar a lecionar e se estas dificuldades estavam vinculadas à formação pedagógica ou 

ao conhecimento específico da área. Também questionava o porquê da formação pedagógica 

ser tão pouco valorizada pelos alunos de licenciatura. 

 

 

3.4. Análise de dados 

 

 

Tanto as justificativas dadas à associação das palavras à expressão indutora “formação 

pedagógica” quanto às respostas das perguntas do questionário foram submetidos à análise 

categorial temática. Segundo Bardin (2011) a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações que visa obter, por ações objetivas e sistemáticas de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a indução de saberes relativos às 

condições de produção e recepção destas mensagens.  

De acordo com Oliveira (2008, p. 570), 

 

a análise de conteúdo permite o acesso a diversos conteúdos, explícitos ou 

não, presentes em um texto, sejam eles expressos na axiologia subjacente ao 

texto analisado; implicação do contexto político nos discursos; exploração da 

moralidade de dada época; análise das representações sociais sobre 

determinado objeto; inconsciente coletivo em determinado tema; repertório 

semântico ou sintático de determinado grupo social ou profissional; análise 

da comunicação cotidiana, seja ela verbal ou escrita, entre outras. 

 

 A análise de conteúdo, sendo um instrumento de análise de tudo o que é falado e 

escrito, torna-se um instrumento pertinente às pesquisas sobre representações sociais, pois 

como Bardin (2011) explica, esta análise tem como objetivo geral a observação sobre o modo 

como a sociedade se relaciona com determinados objetos e a atitude psicológica para com 

eles. 

 A análise de conteúdo, objetivando o tratamento do corpus expresso nos discursos, 

evidencia indicadores que proporcionam  acesso aos significados de uma outra realidade que 

não a do próprio discurso. A codificação destes discursos produz um sistema de categorias, 
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com o objetivo de abastecer, por condensação, uma representação simplificada dos dados 

brutos (BARDIN, 2011). 

 Este tipo de análise leva em consideração a regra da exaustividade (considera todos os 

elementos das entrevistas), a regra da representatividade (considera a parte representativa e 

generaliza-se como o todo), a regra da homogeneidade (os dados tem um sentido referindo-se 

ao mesmo tema), a regra de pertinência (documentos adequados ao que o objetivo suscita) e a 

regra da exclusividade (um elemento pertencendo a somente uma categoria). 

 Após exaustiva leitura das respostas dadas às perguntas do questionário, foram 

construídas quatro categorias: (1) Abordagens pedagógicas em Educação Física, referem-se às 

falas dos alunos sobre as abordagens; (2) Disciplinas pedagógicas e disciplinas de 

conhecimento específico, relacionada à importância dada a estas disciplinas durante a 

graduação; (3) Perfil do professor de Educação Física, relacionada ao perfil de professor que o 

curso almeja e o perfil de professor que irá ministrar aulas na Educação Básica; e (4) 

Dificuldades para o exercício do magistério, apresenta as dificuldades esperadas pelos futuros 

professores ao iniciarem o magistério 

Com o objetivo de compreender as crenças, os valores, as informações e os saberes 

que sustentam o discurso sobre a formação pedagógica em Educação Física, a pesquisa foi 

tomada em toda sua extensão para que pudéssemos identificar indícios da representação social 

de formação pedagógica pelos alunos dos últimos períodos do curso, futuros professores. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Os dados coletados serão apresentados e discutidos por meio das seguintes seções: (1) 

Perfil dos sujeitos participantes; (2) Análise de documentos; (3) Questionário. 

 

 

4.1. Perfil dos sujeitos participantes 

 

 

 Da universidade pública participaram 20 alunos do sexo masculino matriculados nos 

7º, 8º, 9º e 10º períodos do curso de Licenciatura em Educação Física. Dentre os alunos do 7º 

período, dois tinham 20 anos, quatro 21, dois 22, dois 23, sendo que um dava aula para alunos 

do Ensino Fundamental e Médio em um Centro Esportivo, e um 33 anos; do 8º período, 

quatro tinham 21 anos, dois de 22 e um de 23; do 9º período, um aluno de 21 anos; e do 10º 

um aluno de 39 anos que já era formado em Letras e tinha entre 6 e anos de experiência no 

magistério e ministrava aulas no Ensino Médio. 

Na universidade particular, participaram 20 alunos do sexo masculino matriculados no 

6º, 7º e 8º períodos. Dentre os alunos do 6º período, dois alunos tinham 20 anos, quatro 21, 

dois 23, um 24, quatro 26, um 28, um 29 anos e um 43 anos; do 7º período, dois alunos de 24 

anos; e do 8º período um aluno de 23 anos e um de 35 anos. 

O perfil dos alunos das duas universidades é semelhante ao perfil dos discentes que 

participaram de pesquisa realizada por Silva, Wuo e Souza (2009), onde traçaram o perfil dos 

ingressantes e concluintes do curso de licenciatura em Educação Física de uma universidade 

particular de São Paulo: a maioria dos concluintes tem idade entre 18-24 anos e não atuam na 

área escolar ainda. É também o que identificaram Sá, Ferraz e Rodrigues (2012) em pesquisa 

realizada na Universidade Federal do Piauí, onde 87% dos estudantes deste curso possuíam 

idade entre 18- 23 anos. 

 

 

4.2. Análise documentos 

 

 

 A fim de descrever as características dos dois cursos, analisamos a Grade Curricular e 
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as Ementas das disciplinas. Estes documentos foram disponibilizados pelas coordenações dos 

dois cursos e foram analisados para que fornecessem evidências do modo pelo qual a 

trajetória dos cursos de Licenciatura de Educação Física é orientada, pois as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para esta graduação (Resolução n. 07/2004) orientam que as ementas e 

as cargas horárias devem estar em consonância com o marco conceitual e as competências e 

habilidades almejadas para o profissional que o curso pretende formar.  Esta formação deverá 

compreender tanto as dimensões culturais, didático-pedagógicas e técnico-instrumentais das 

manifestações e expressões do movimento humano quanto o estudo da relação do ser humano 

com a sociedade, a cultura e o trabalho. A reflexão e orientação crítica devem estar presentes 

durante o trato com o conhecimento, assim como a relação intrínseca entre teoria e prática. 

 

 

4.2.1. As especificidades das ementas dos cursos 

 

 

 A fim de examinar de que modo os conhecimentos pedagógicos da Educação Física 

são tratados na formação acadêmica, foram analisadas a grade curricular dos cursos. Pudemos 

perceber que houve a preocupação das duas universidades em incluir as disciplinas 

pedagógicas durante toda a caminhada acadêmica, percurso este com a duração de 7 períodos  

na universidade pública e 6 períodos na universidade particular (cf. Quadro 1 e 2). 

 No caso específico da universidade pública ao analisarmos o fluxograma das 

disciplinas (ANEXO 3), encontramos disciplinas metodológicas comuns aos cursos de 

Bacharelado e Licenciatura. 

 As disciplinas específicas de Desporto da universidade pública, Teoria do Desporto 

Coletivo, Teoria do Desporto Individual, Práticas Metodológicas do Desporto Individual I, II, 

III, IV e V e as Práticas Metodológicas do Desporto Coletivo I, II, III, IV e V (Quadro 1), 

foram analisadas por ter o conteúdo mais ministrado nas aulas de Educação Física Escolar, o 

que pode ser atestado pelo estudo de Vasconcelos e Campos (2016) onde alertam que há 

hegemonia deste conteúdo na prática do professor. Além disso, o fato destas disciplinas serem 

oferecidas no currículo, de Bacharelado e de Licenciatura, fortalece a análise, por 

entendermos que o modo de intervenção em ambientes escolares e não-escolares é diferente.  

 As Disciplinas Teoria do Desporto Individual e Coletivo têm o objetivo de levar o 

aluno a compreender e aplicar conhecimentos teóricos diversos a situações de ensino-

aprendizagem do desporto individual e contextualizar o desporto coletivo na sociedade. 
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Quadro 1 – Grade curricular da universidade pública 

 DISCIPLINA 

1º 

Aspectos 

Históricos e 

Sócio-

Antropológicos 

da Educação 

Física 

Práticas 

Metodológicas dos 

Desportos 

Coletivos I 

Anatomia I 

Desenvolvimento 

Motor Aplicado à 

Educação Física 

Ginástica Geral 

e Analítica I 

Didática da 

Educação 

Teoria dos 

Desportos 

Coletivos 

Teoria dos 

Desportos 

Individuais 

Iniciação à 

informática 

aplicada à 

Educação Física 

2º 

Bases 

Epistemológicas 

e Axiológicas 

da Educação 

Física 

Didática da 

Educação Física 

Prática em 

Educação Física 

Escolar I 

Práticas 

Metodológicas do 

Desporto 

Individual I 

Ginástica Geral 

e Analítica II 

Aprendizagem 

Motora aplicada 

à Educação 

Física I 

Anatomia II 

Estatística 

Aplicada à 

Educação Física 

Psicologia da 

Educação 

3º 

Práticas 

Metodológicas 

do Desporto 

Coletivo II 

Estudos do Lazer 

na Atividade Física 

Prática em 

Educação Física 

Escolar II 

Práticas 

Metodológicas do 

Desporto 

Individual II 

Fisiologia do 

Exercício I 

Sociologia da 

Educação 

Psicologia 

aplicada à 

educação 

Física e ao 

Desporto 

Organização, 

gestão e 

marketing na 

Educação Física 

Políticas Públicas 

em Educação 

4º 
Recreação na 

Educação Física 

Práticas 

Metodológicas do 

Desporto Coletivo 

III Voleibol 

Políticas Públicas 

em Educação Física 

Prática em 

Educação Física 

Escolar III 

Educação Física 

Folclore e 

Culturas 

Populares 

Aprendizagem 

Motora 

Aplicada à 

Educação Física 

II 

Fisiologia 

do 

Exercício II 

Biomecânica 

Nutrição aplicada 

a Educação 

Física II 

5º 
Dança na 

Educação Física 

Currículo e 

Planejamento na 

Educação Física 

Escolar 

Educação Física 

Escolar Infantil 

Fundamentos 

Básicos para a 

Educação Física 

Escolar 

Estágio 

supervisionado 

em Educação 

Física Escolar I 

Práticas 

Metodológicas 

do Desporto 

Individual III 

Ética e 

Bioética na 

Educação 

Física e no 

Desporto 

Prática 

Metodológica no 

treinamento de 

contra/resistência 

Didática/ Estágio 

Supervisionado 

6º 

Práticas 

Metodológicas 

do Desporto 

Individual IV 

Estágio 

supervisionado em 

Educação Física 

Escolar II 

Cineantropometria 

na Educação Física 

Filosofia da 

Educação 
Libras I     

7° 

Práticas 

Metodológicas 

do Desporto 

Individual V 

Práticas 

Metodológicas do 

Desporto Coletivo 

IV 

Práticas 

Metodológicas do 

Desporto Coletivo 

V 

Estágio 

supervisionado 

em Educação 

Física Escolar III 

Prática 

Pedagógica em 

Educação 

Inclusiva 
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Foi possível identificar a partir da análise das ementas destas disciplinas a iniciativa do 

curso de ensinar o futuro professor a contextualizar os esportes com enfoques em teorias 

sócio-históricas da formação do esporte coletivo, nos aspectos referentes à saúde; nos 

fundamentos biológicos do crescimento e desenvolvimento e suas relações com o desporto 

individual; e nos modos como os esportes são apreciados e praticados na sociedade (esporte 

espetáculo, de rendimento e profissional). 

 Pareceu-nos, também, que houve a preocupação de tratar o esporte por meio de 

diferentes áreas de conhecimento, o que consideramos relevante, pois este conteúdo da 

Educação Física Escolar poderá ser criticado e refletido com e pelos alunos, objetivando 

contrariar a visão do esporte como prática isenta de uma reflexão, ou seja, a prática pela 

prática desportiva. Kunz (2006, p. 73) acredita que o profissional “deve propiciar pela 

historicidade do seu conteúdo específico, uma compreensão crítica das encenações 

esportivas”. Além do trato crítico do esporte propiciar ao futuro professor o entendimento de 

que seu aluno deva ter autonomia nas práticas desportivas, ele deve entender, por exemplo, de 

que forma o esporte é usado pela mídia como mercadoria, entender os interesses das 

superpotências esportivas em perpetuarem seus campeões como meio de propagar o poderio 

sobre outras nações, contextualizar os esportes que são praticados somente por classes sociais 

mais ricas, como o golfe e o tênis, saber tratar da origem das técnicas e práticas dos diferentes 

desportos e refletir se o esporte de rendimento é saudável ou não ao seu praticante. 

 Apesar das disciplinas de Teoria dos Desportos apresentarem uma ementa que 

proporciona o aprendizado no nível político, social e metodológico, este conteúdo parece ser 

perdido durante a caminhada do curso, pois ao analisar as ementas das disciplinas de Práticas 

Metodológicas do Desporto Individual e Coletivo este conteúdo não é apresentado e, além 

disso, a escola parece não ser o foco principal das disciplinas. Verificamos que o interesse 

pedagógico destas disciplinas está mais centrado no domínio da habilidade técnica específica 

de determinado desporto do que nos métodos de ensino pensados em tratar os conteúdos 

procedimentais, conceituais e atitudinais dos esportes voltados aos ambientes escolares. 

 Verificamos também que os aspectos filosóficos, psicológicos e sociais que a vivência 

desportiva contém são pouco explicitados, o que dificulta a percepção e o sentido dado a estas 

técnicas pelos futuros professores. O trato concomitante das habilidades motoras, dos 

conceitos e dos valores presentes no esporte são importantes para que o processo de ensino-

aprendizagem alcance todos os ambientes e para que a prática desportiva proporcione 

interesse dos alunos e seus grupos sociais. 

 Cada uma das cinco disciplinas das práticas Metodológicas do desporto individual e 
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coletivo contém um esporte específico. Os métodos dos desportes coletivos são caracterizados 

nessas ementas pelo “método global” que parte do jogo para ensinar seus alunos a aprenderem 

técnicas e táticas, e também pelo “método parcial”, onde o professor desmembra as ações de 

jogo e ensina seus fundamentos técnicos por partes. Além disso, é destacado como objetivo 

das disciplinas o ensino de regras e habilidades motoras das modalidades. Especificamente 

nos desportos individuais há a preocupação biomecânica dos exercícios. 

 A bibliografia utilizada nas disciplinas, a mais recente é a de Apolo (2004) sobre 

futsal, em que apresenta temas e sugestões para se atingir a qualidade e excelência no trabalho 

de futsal com crianças e adolescentes de categoria de base. O autor destaca também temas 

associativos para atingir a qualidade e excelência no futsal competitivo. 

 Identificamos ênfase excessiva dada à aprendizagem em fatores como a execução 

correta das habilidades de determinada modalidade e em preparar o aluno para participar de 

eventos desportivos. Pérez Gallardo (2009) classifica estes objetivos como formadores de 

técnico ou professor atuante na área extraescolar. Acreditamos que o interesse pedagógico não 

deve estar centralizado no domínio técnico, mas sim em um espaço pedagógico em que o 

professor possa facilitar a prática, a análise crítica dos desportos e os valores humanos e 

sociais existentes no desporto. 

 Notamos que não havia nenhuma bibliografia específica que tratasse do desporto no 

âmbito escolar. Podemos apontar algumas que tratam do tema para os ambientes escolares, 

como as de Assis (2005), estimula a consideração do esporte como objeto de reflexão e 

mudança perante sua prática, questiona os valores que o esporte perpetua para que desta 

forma possa criticá-lo e apreciá-lo com valores educativos além dos aspectos competitivos; 

Kunz (2006), que propõe uma aprendizagem do esporte direcionada para o ambiente escolar 

através de uma didática comunicativa fundamentada no esclarecimento e no processo 

relacional de todo agir educacional; e Brotto (2006) que focaliza o esporte e o jogo, utilizando 

uma metodologia através dos jogos cooperativos, de modo que, possamos saber cooperar, 

jogar e viver juntos. 

 Vimos também que as Abordagens Pedagógicas passaram distantes das ementas das 

disciplinas e é sabido que o movimento mais importante para suas formulações foi a crítica ao 

esporte de rendimento e a acriticidade de sua prática nas escolas. Consideramos uma perda 

considerável a ausência deste conteúdo no programa do curso, 
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que privilegia o oferecimento de um grande número de manuais de regras e exercícios antigos, das décadas de 70, 80 e 90 aos alunos de 

graduação. Na universidade particular também encontramos disciplinas pedagógicas durante todo o curso (Quadro II). 

 

Quadro II – Grade curricular universidade particular  

 

PERÍODO DISCIPLINA 

1º Recreação e Lazer 
Desporto de Quadra 

I 

Filosofia da 

Educação 

Praticas 

Pedagógicas: o 

ambiente escolar 

Psicologia da 

Educação 

Métodos e 

Técnicas de 

Estudos e 

Pesquisas 

(EAD) 

  

2º 
História da 

Educação Física 

Atividades 

Rítmicas e 

Expressivas 

Anatomia 

Geral 
Didática 

Políticas Públicas 

em Educação 

Práticas 

Pedagógicas: 

Metodologias de 

Ensino 

Direitos 

Humanos 

Cidadania e 

Diversidade 

Anatomia 

Aplicada 

3º 

Práticas 

Investigativas 

Culturais do 

Movimento – 

Cultura Corporal 

Psicomotricidade Fisiologia I 

Práticas 

Pedagógicas: 

Tecnologias 

Educacionais e 

Mecanismos de 

Avaliação 

Sociologia da 

Educação 

Contemporânea 

Linguagem e 

Cultura 
  

4º 
Desporto de 

Quadra II 

Estágio 

Supervisionado em 

Docência de 

Educação Física I 

Práticas 

Pedagógicas: 

Introdução a 

Educação Física 

Práticas 

Pedagógicas: 

Atletismo 

Fisiologia II Biomecânica 
Globalização e 

sustentabilidade 
 

5º Introdução à Lutas 
Educação Física 

Adaptada 

Estágio 

Supervisionado 

em Docência de 

Educação Física 

II 

Práticas 

Pedagógicas: 

Atividades 

Aquáticas 

Primeiros 

Socorros 

Projeto de 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso EFP 

Sociedade e 

Inovação 
 

6º 

Estágio 

Supervisionado em 

Docência de 

Educação Física III 

Medida e Avaliação 

na educação Física 

Escolar 

Práticas 

Pedagógicas: 

Dança Escolar 

Práticas 

Pedagógicas 

Folclore 

Organização de 

Eventos 

Esportivos 

Educação 

Inclusiva 

Libras 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso EFP 
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As disciplinas do curso seguiram a importância histórica presente na área pelo 

conteúdo esportivo e por pesquisas recentes como a de Vasconcelos e Campos (2016), que 

verificaram a predominância dos conteúdos desportivos nas aulas de professores atuantes. 

 As disciplinas analisadas foram as de Desporto de Quadra I e II, e Práticas 

Pedagógicas: Atletismo.  

 As ementas das disciplinas de Desportos de Quadra justificam o trato escolar por meio 

de referências e objetivos pautados em metodologias de jogos lúdicos e recreativos, ou seja, 

perpetuam a aplicação técnico-desportiva sem o devido trato crítico ao fenômeno esportivo. 

Dentre os objetivos podemos citar: um planejamento que visa à aplicação dos fundamentos 

técnicos e táticos, defensivos e ofensivos do jogo na perspectiva da recreação e da iniciação 

esportiva; e a aprendizagem de técnicas, regras e fundamentos do handebol, mini-handebol, 

voleibol e mini-voleibol em âmbito escolar. 

 A bibliografia que se refere ao conteúdo de metodologia de treinamento desportivo em 

sua maioria são referências antigas como: Dietrich; Durwachter; Schaller (1984) onde trata de 

metodologias de treinamento com foco na técnica e no treino. Já as bibliografias mais recentes 

revelam um conteúdo que se refere a técnicas e a regras, tais como: Ehret, et al. (2002) onde 

trata de diferentes táticas de handebol. 

 Na disciplina Práticas Pedagógicas: Atletismo, encontramos um escopo voltado para 

área competitiva e de treinamento sem especificações para área escolar. Identificamos que o 

foco principal das ementas das disciplinas eram mais direcionado aos ambientes não-

escolares, assim como na universidade pública, ocasionando a falta de percepção dos futuros 

professores acerca de uma prática pedagógica desportiva diferente da tradicional. 

 A análise da grade curricular das duas universidades revelou, também, duas disciplinas 

da universidade pública e uma da universidade particular que tratavam de questões 

pedagógicas e as abordagens específicas da Educação Física. As disciplinas Fundamentos 

Básicos para a Educação Física Escolar e Currículo e Planejamento na Educação Física 

Escolar, na universidade pública, e a disciplina Práticas Metodológicas: Introdução a 

Educação Física, da particular, foram as únicas disciplinas que citaram as abordagens da 

Educação Física. Estas disciplinas têm objetivos que se mantém isolados dentro do currículo, 

pois as diferentes concepções de teorias e práticas para elaboração das aulas relacionadas com 

o conhecimento das diferentes abordagens pedagógicas são estudados apenas nestas 

disciplinas. Campos (2011) considera que para o professor compreender que abordagem 

pedagógica orienta sua prática, a vivência e reflexão sobre os aspectos teórico-práticos devem 

ser aprimorados para que se possa intervir de uma melhor maneira no processo de ensino-
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aprendizagem, ou seja, o currículo deve conter estes conteúdos durante toda a graduação. 

 Consideramos que as disciplinas do currículo então devem ter sua intencionalidade 

pedagógica voltada aos ambientes escolares de modo a utilizar estas abordagens e suas 

metodologias nos conteúdos da Educação Física. Perez Gallardo (2005) afirma que o 

aprendizado do trato deste conteúdo, sem distinguir o ambiente no qual será ensinado, pode 

ocasionar falhas no processo de formação. Conforme suas palavras, 

 

quando a sua formação profissional é precária, ele [o professor] não 

consegue diferenciar entre um ambiente escolar de um esportivo, existindo 

uma grande probabilidade de atuar da mesma forma em ambientes 

diferentes, e podendo ocorrer influências conceituais metodológicas 

advindas desses outros espaços que, às vezes, faz o profissional negar uma 

característica básica de suas ações: o ato pedagógico (PÈREZ GALLARDO, 

2005, p. 16). 

 

 O modo de apresentação das ementas oferece indícios de que as disciplinas 

desportivas estão sendo tratadas no interior das duas universidades sem a preocupação 

didático-metodológica para os ambientes escolares, o que parece nos aproximar dos 

resultados encontrados por Neira (2009) em seu estudo: as técnicas e as práticas são os 

conteúdos predominantes na pouca variedade de disciplinas desportivas. Logo, os conceitos 

advindos de uma reflexão crítica sobre o esporte, os procedimentos realizados com o fim em 

uma prática que se torne agradável para todos e a capacidade de estimular atitudes que 

incentivem uma vivência corporal sadia e consciente, são deixados de lado em detrimento do 

aprendizado de técnicas e habilidades motoras. 

 Darido e Rangel (2005) afirmam que a adaptação dos esportes ao meio escolar é 

necessária para a sua compreensão. É importante também que se organize um plano de 

intervenção que tome como ponto de partida as características do grupo e que essa prática seja 

motivante e estimule a sua prática posterior. Deste modo, o esporte como campo de ação 

aberto viabiliza diversas possibilidades de ação. O futuro professor além de aprender a ensinar 

as regras, deve aprender a desconstruí-las, a criticá-las e adaptá-las. Além disso, a discussão 

dos valores presentes na prática desportiva e os aspectos históricos existentes são importantes 

contribuições para o ensino. 

 Consideramos que o curso de licenciatura em Educação Física deve proporcionar o 

ensino de métodos e técnicas que levem em consideração a dinâmica escolar, às 

características etárias, físicas e culturais do aluno e ao momento histórico no qual se passa o 

aprendizado. A disseminação de práticas corporais presentes nas diversas culturas são 
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elementos que fazem parte de uma pedagogia que visa o incentivo de sua prática posterior por 

meio da não exclusão dos menos habilidosos e favorece o aprendizado de estratégias que 

melhor se adequem ao público alvo. Acreditamos que é possível superar técnicas e métodos 

pré-estabelecidos que visem à competição e propor um conteúdo que vai além dos quatro 

esportes mais tradicionais (voleibol, basquetebol, handebol e futebol). 

 Daólio (1998) propôs três mudanças no currículo e nas competências profissionais 

para os cursos de formação de professores de Educação Física. A primeira seria a capacidade 

de “olhar” o fenômeno sociocultural do esporte através de enfoques multidisciplinares 

antropológicos, estéticos, biológicos, etc. A segunda a produção de uma “pedagogia dos 

esportes” que tratasse o ensino dos esportes e não de cada modalidade. Sendo assim, 

estratégias didáticas se integrariam e se somariam ao invés de se justaporem e se repetirem, 

uma vez que, a estrutura interna e as metodologias são praticamente as mesmas, apesar das 

diferenças de cada modalidade. A terceira a reorganização das disciplinas desportivas na 

grade curricular da seguinte forma: Esportes coletivos (voleibol, futebol, basquete, etc.); 

Esportes individuais (atletismo, natação, ginástica, etc); Esportes aquáticos (natação, pólo, 

saltos, etc); Esportes com implementos (tênis, tênis de mesa, badminton, basebol, etc.); e 

Esportes radicais (escalada, trilhas e outras que tenham identidade cultural). As 

especificidades das modalidades viriam posteriormente, atendendo ao interesse e as 

necessidades dos alunos. 

 Pudemos constatar na grade curricular da universidade pública que, através das 

Disciplinas Teoria do Desporto Coletivo e Individual, houve uma aproximação ao que Daólio 

(1998) propôs para os desportos coletivos, ou seja, tratar o fenômeno sociocultural do esporte 

através de enfoques multidisciplinares, porém, os conteúdos desta disciplina parecem ser 

perdidos durante as Práticas Metodológicas do Desporto Coletivo e Individual. 

 A falta dos conteúdos didáticos, como as Abordagens Pedagógicas da Educação 

Física, e a falta de articulação entre os conteúdos específicos e as teorias da Educação são 

lacunas percebidas nas disciplinas das duas universidades, que tratam da prática metodológica 

do conteúdo desportivo, o que pode ocasionar uma formação com déficit na questão 

pedagógica. Isto pode sugerir que os alunos desses cursos não possuem muitas informações 

sobre formação pedagógica, nem discutam sobre ela, embora estejam matriculados na 

Licenciatura e estejam sendo formados para atuarem como professores de Educação Física na 

Educação Básica. 
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4.3 Questionário – TALP 

 

 

 O teste de livre evocação de palavras com justificativas, tendo como expressão 

indutora “Formação Pedagógica”, almejou levantar as primeiras hipóteses de uma possível 

representação do objeto Formação Pedagógica elaboradas pelos 40 sujeitos participantes, 20 

alunos dos últimos anos do curso de Licenciatura em Educação Física de uma universidade 

pública e 20 alunos de uma universidade particular. 

 A análise das palavras evocadas e as justificativas dadas para sua associação à 

expressão indutora levaram em conta cada uma das palavras e o conjunto argumentativo no 

qual o sujeito justificava a importância que a elas atribuía. Tal análise forneceu pistas sobre de 

que forma os alunos compreendem a formação pedagógica. Cabe ressaltar que as justificativas 

reproduzidas ao longo do texto foram selecionadas por serem as mais representativas do 

conjunto de justificativas. 

 

 

4.3.1 Universidade Pública 

 

 

 A Tabela 1 apresenta as palavras evocadas pelos 20 alunos ao ouvirem a expressão 

indutora “Formação Pedagógica”. Eles deveriam escolher três palavras das cinco evocadas 

ordenando-as por ordem de importância, e destas, as três mais evocadas deveriam ser 

justificadas a associação feita. Foram evocadas 100 palavras ao todo e para análise do 

conteúdo das justificativas, levou-se em consideração as palavras que foram citadas mais de 

sete vezes (n=31), devido à grande dispersão verificada (55 palavras foram evocadas apenas 

uma vez). 

Tabela 1- TALP Universidade Pública  

Palavra Evocada Frequência (n) 

Didática 10 

Ensino 7 

Conhecimento 7 

Educação 7 

Total 31 

 Legenda: Palavras evocadas pelos alunos da Universidade Pública 
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A palavra mais evocada foi Didática e as justificativas para sua associação à expressão 

indutora se referem a elementos do processo ensino-aprendizagem, componentes teórico-

metodológicos e planejamento de ensino: 

 

Devido às diferentes abordagens e métodos de ensino. 

 

Pois qualquer aprendizagem ou conteúdo deve ser passado respeitando a 

progressão pedagógica, ou seja, do mais simples para o mais complexo. 

 

A didática tem influência direta na formação pedagógica, pois diz respeito às 

estratégias de ensino. 

 

A didática baseia-se no ensinamento e o significado do professor. 

 

O professor precisa ter didática para atingir os seus alunos e realizar seu 

trabalho com a colaboração dos mesmos. 

 

A didática é parte integrante no processo de ensino aprendizado e refere-se à 

maneira pela qual o professor irá interagir com seus alunos. O professor, a 

partir da didática, deve ser o mediador do processo de conhecimento e o 

mesmo deve se dar de forma horizontal. 

 

A didática anda junto com a formação pedagógica. 

 

 É possível que os alunos tenham feito essa associação por terem aprendido durante sua 

formação inicial que a Didática é uma matéria-síntese, porque agrupa organicamente os 

conteúdos das demais áreas que estudam aspectos da prática educativa escolar as ciências 

pedagógicas (Filosofia da educação, Psicologia da educação, Sociologia da educação, etc.) e 

as metodologias específicas das matérias do ensino do Ensino Fundamental e Médio. Porém, 

identificamos que estava ausente de suas falas aspectos da Didática que indicassem a presença 

de componentes filosóficos, psicológicos e sociológicos que a envolve, como explica Libâneo 

(1994, p. 155), 

 

a natureza da prática educativa escolar numa determinada sociedade, as 

características do processo de conhecimento, as peculiaridades 

metodológicas das matérias e suas manifestações concretas na prática 

docente, as relações entre ensino e desenvolvimento dos alunos, as 

peculiaridades psicológicas de aprendizagem e desenvolvimento conforme 

idades. 

 

 Com o objetivo de compreender as razões pelas quais esses componentes não estavam 

presentes nas falas dos alunos, nos reportarmos à ementa da disciplina Didática da Educação 

Física. Verificamos que as falas se adequavam aos conteúdos propostos pela disciplina, que 

desconsidera tais componentes, o que fica evidenciado em seu objetivo (tornar mais eficiente 
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a técnica de dirigir e orientar os alunos no processo de aprendizagem) e pelas bibliografias 

presentes na ementa que abordam atividades e jogos. 

 Em seu estudo de Neira (2009) relata que a análise das disciplinas Didática e Prática 

de ensino mostrou um quadro que leva a atuação do futuro professor ser efetuada por meio de 

sequências e estruturas pedagógicas homogêneas que desconsideram o meio cultural dos 

conteúdos práticos e teóricos. 

 Esta constatação não é exclusiva da Licenciatura em Educação Física. Ao analisarem 

as ementas do curso de Licenciatura em Pedagogia de uma universidade particular do Estado 

do Rio de Janeiro, Monteiro e Maia (2015) verificaram que a prática instrumental dos 

conteúdos não se relacionava com a promoção de ações pedagógicas que contribuiriam para 

uma futura intervenção no cotidiano da sala de aula. 

 Ao analisar a ementa da disciplina Didática/Estágio Supervisionado, obrigatória do 

curso, verificamos que a ementa apresenta a Didática considerando aspectos tanto técnicos 

como filosóficos, psicológicos e sociológicos, focalizando os seguintes temas: profissão 

docente; identidade docente; cultura e cotidiano escolar: sujeitos, saberes, espaços e tempo; 

identidades dos sujeitos da escola: classe social, gênero, sexualidade e etnia; campo 

contemporâneo da Didática: foco na didática crítica; origens da Didática: histórico e 

constituição do campo; planejamento de ensino e avaliação; técnicas de ensino. Esses 

conteúdos não foram mencionados pelos alunos, o que pode indicar a pouca importância dada 

por estes conteúdos por eles, o que também foi identificado por Neira (2009) em sua pesquisa, 

pois verificou a desvalorização de conteúdos da formação pedagógica como Sociologia, 

Filosofia, História pelos estudantes da graduação em Educação Física. 

 Podemos perceber que o discurso dos alunos sobre Didática, baseado em uma Didática 

voltada a estratégias de ensino e que fornece bases para executar planejamento, se aproxima 

do discurso dos alunos de licenciaturas diversas do Centro de Educação da Universidade 

Federal de Pernambuco. Em sua pesquisa, Gomes (2013) buscou identificar as representações 

sociais da formação pedagógica dos estudantes dessas licenciaturas e constatou que as 

evocações referentes ao currículo de Licenciatura, a Didática também foi a palavra mais 

evocada, sendo apontada como primordial à profissão, porque propiciava domínio de sala de 

aula, ensinava a elaborar planejamento e ao e estava relacionada ao domínio do conhecimento 

da sua área específica. 

Outras três palavras foram evocadas sete vezes cada uma: ensino, conhecimento e 

educação. As justificativas da associação da palavra ensino à expressão indutora indicaram 

que a formação pedagógica favorecia o processo de ensino e poderia promover uma melhoria 
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na aprendizagem: 

 

Pois sem formação pedagógica o processo de ensino torna-se mais difícil. 

 

O professor precisa conhecer diferentes métodos de ensino para facilitar o 

aprendizado do aluno. Não basta ter conhecimento. É preciso saber ensinar. 

 

O ensino, de maneira correta, fará parte da formação pedagógica do aluno. 

 

Por ser o principal meio para se transmitir o conhecimento. 

 

Pelo fato de que dificilmente alguém aprende algo novo sozinho, é preciso 

que outra pessoa possa lhe ensinar para que você possa aprender. 
 

 As justificativas se referem ao processo de ensino e aprendizagem, mas não revelam 

como esse se daria. Quando pensamos no ensino no que tange à formação pedagógica, 

pensamos também em técnica ou método de ensino que, como explica Barbosa (2014, p. 64), 

 

pode ser entendida como uma estratégia que o professor utiliza para 

ensinar um conteúdo que o aluno desconhece completamente: um 

assunto novo. Pode também ser empregada para mostrar novas 

perspectivas relacionadas a um assunto que aparentemente, o aluno já 

conhece. Entretanto, os métodos deverão sempre estar em estreita 

relação com os objetivos e os conteúdos de ensino. Esses três 

elementos devem estar em total sintonia. 

 

 É possível que este grupo tenha se expressado de maneira genérica sobre ensino e, 

consequentemente, sobre formação pedagógica por não ter vivenciado durante o curso 

discussões mais amplas e profundas sobre processos e meios envolvidos no âmbito ensino-

aprendizagem. 

 As justificativas para a palavra conhecimento se referem à “base”, à “sustentação” que 

dá para a atuação na prática: 

 

O conhecimento é a base para que todo trabalho educacional possa ser 

desenvolvido de maneira satisfatória. 

 

Associei a palavra “conhecimento” a essa expressão, pois, é necessário 

conhecimento para se transmitir algo a alguém, ter uma formação 

pedagógica no processo de ensino-aprendizagem. 

 

O conhecimento é de grande importância para a obtenção do saber 

pedagógico, saber o que você aplica em suas aulas e o que você está 

fazendo. 
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 As justificativas parecem indicar a importância do domínio do conteúdo específico da 

Educação Física. Embora apareçam em algumas delas a expressão formação pedagógica, esta 

pode ter sido mencionada devido à expressão ouvida durante a aplicação do TALP. 

Acreditamos ser essa uma possível explicação para a relação que tentaram fazer, indicando 

que é necessário compreender o conhecimento específico da Educação Física para que se 

alcançar a formação pedagógica. No entanto, como esta relação se dá, não foi sequer 

apontada, o que está presente, por exemplo, nos PCN (1998), que consta na bibliografia de 

disciplinas variadas e que apresentam uma seleção de conteúdos que leva em consideração o 

meio sócio-cultural, as características do aluno e as especificidades do conhecimento da área 

da Educação Física, indicando que são importantes tanto a parte que instrumentaliza a prática 

da aula, quanto os aspectos motores, cognitivos e sócio-afetivos que devem estar presentes em 

uma metodologia coerente no ato da intervenção. 

 A última palavra associada à expressão indutora foi educação e aqui também as 

justificativas foram bastante genéricas, do tipo “é a base de tudo”, “é importante”, “é 

necessário uma boa educação”: 

 

O processo educacional, ou seja, a educação é a base para que 

tenhamos uma sociedade melhor. 

 

Educação está envolvida no processo de formação. 

 

Assim como a moral a educação se faz importante no cotidiano. 

 

Acredito ser a base de todas as outras palavras, no seu real significado. 

Tanto para quem promove como para quem recebe. 

 

Formação pedagógica tem total vínculo com a educação, uma vez que 

uma boa formação repassa uma boa educação, uma educação com 

qualidade. 

 

 É provável que as palavras ensino e educação tenham sido associadas à formação 

pedagógica porque têm relação entre si, embora essa relação não tenha sido clareada pelos 

alunos. É possível que a associação entre Didática, conhecimento e formação pedagógica seja 

mais concreta para eles, pois se referem à Didática como uma prática instrumental, 

conhecimento como domínio de conteúdos específicos da Educação Física e formação 

pedagógica com a formação necessária para atuar como professor. O que não foi identificado 

em seus discursos, é no que consistiria a formação pedagógica. 
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4.3.2. Universidade Particular 

 

 

 A Tabela 2 apresenta as palavras evocadas pelos 20 alunos da universidade particular 

ao ouvirem a expressão indutora “Formação Pedagógica”. Da mesma forma, eles deveriam 

escolher três palavras das cinco evocadas ordenando-as por ordem de importância, e destas, as 

três mais evocadas deveriam ter a associação feita justificada por meio de um pequeno texto. 

 Foram evocadas 100 palavras ao todo e, para análise do conteúdo das justificativas, 

levou-se em consideração as palavras que foram citadas mais de seis vezes (n=30) devido à 

grande dispersão verificada (57 palavras foram evocadas apenas uma vez). 

 

 Tabela 2 – TALP Universidade Particular 

Palavra Evocada Frequência (n) 

Professor 9 

Responsabilidade 8 

Educação 7 

Conhecimento 

Total 

6 

30 

Legenda: Palavras evocadas por alunos da Universidade Particular 

 

A palavra mais evocada por esse grupo foi professor e as justificativas evidenciaram 

certo distanciamento da expressão indutora: 

 

Professor é a pessoa mais importante dentro de uma escola: é ele que 

transmite o conhecimento. 

 

Através deles que se pode mudar ou fazer criadores de pensamentos. 

 

É o que esperamos nos formar, e dentro das próprias instituições de ensino 

podemos nos espelhar neles. 

 

Por ser aquele que auxilia a busca do aprendizado. 

 

É o que seremos. 

 

O professor deve ser o exemplo principal para o aluno, ele vai ter que educar 

mais do que os pais. 

 

 De acordo com estas justificativas podemos perceber que o referente para a formação 

pedagógica é o professor, aquele que é reconhecido como o centro do processo de ensino e o 
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exemplo a ser seguido. Entretanto, essa associação parece evidenciar certo desconhecimento 

do que seria formação pedagógica, pois conforme define Gomes (2013, p. 13),  

 

formação pedagógica [é] aquela destinada à compreensão do fenômeno 

educacional, focalizando os fundamentos sócio-filosóficos, históricos, 

psicológicos, políticos e didáticos desse fenômeno. Essa formação vai além 

da ênfase na dimensão técnica do ensinar, pois articulada aos conhecimentos 

específicos, deve proporcionar ao futuro professor ampla compreensão do 

fenômeno educacional e condições para que o licenciando desenvolva sua 

profissionalidade ainda durante a formação inicial. 

 

 Portanto, associar a palavra professor à formação pedagógica parece isentá-los do 

desconhecimento dos processos de aprendizagem e sugere um distanciamento da palavra à 

expressão indutora. 

A formação pedagógica durante o curso deve ser oportunizada e valorizada a partir de 

saberes e concepções práticas, técnicas e teóricas conferindo um leque de conhecimentos para 

intervir durante o ato de ensinar. Oportuniza-se ao futuro professor a reflexão desde seus 

conhecimentos adquiridos culturalmente até os conhecimentos pedagógicos advindos de sua 

formação. Podemos perceber que os discentes não enfatizaram a relação entre aspectos 

pedagógicos e o modo de agir do professor, ou seja, foram novamente constatadas falas 

genéricas que caracterizavam o professor como transmissor de conhecimento, criador de 

pensamentos, modelo a ser seguido, ou que irá ter uma função além da escola, isto é, educar 

mais do que os pais. 

A segunda palavra mais evocada foi responsabilidade relacionada ao trabalho docente: 

 

É para que o formando possa desenvolver seu trabalho honestamente. 

 

Ele precisa ser responsável quanto aos horários e a forma de passar os 

conteúdos. 

 

Se não houver, nada anda. 

 

Pois lidar com a formação do ser humano é algo muito sério. 

 

Ter afinidade e paixão pela profissão. 

 

Temos que saber as nossas responsabilidades dentro e fora de casa para 

tentar fazer um mundo melhor mais solidário e saber o que é certo e errado, 

como devemos agir. 

 

Entendemos que a ação pedagógica é eivada de responsabilidade, mas uma 

responsabilidade que envolve pensar e refletir sobre a prática de modo que o professor 
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organize e reorganize seu trabalho constantemente. Quando falamos de responsabilidade na 

ação pedagógica não estamos falando somente de responsabilidades ao aluno, à profissão e às 

instituições de ensino, mas da responsabilidade de conhecer, os conteúdos pedagógicos e 

específicos, as técnicas e os recursos para que haja o rompimento com o improviso e com o 

senso comum durante as aulas ministradas. Acreditamos que a responsabilidade na formação 

pedagógica de um futuro professor de Educação Física seja como proposto por Nista-Picollo 

(2011, p. 137): “que os docentes saibam repensar os objetivos, os conteúdos, os critérios de 

avaliação, partindo do questionamento de como se deve ensinar para que o aluno possa 

compreender o que aprende”. Responsabilidade é entendida como o compromisso de fornecer 

subsídios ao aluno para que ele consiga aplicar os conhecimentos advindos da cultura corporal 

no meio social onde vive e em momentos diversos de sua vida.  

Novamente, o termo associado não promoveu justificativas relacionadas à formação 

pedagógica, propriamente dita, sugerindo que a formação desses alunos ainda está assentada 

na dimensão técnica do processo de formação, instrumentalização e métodos de treinamento 

de professores. 

 O terceiro termo evocado foi educação e as justificativas se referem, sobretudo, à sua 

importância para a formação do indivíduo, “é a base” de tudo: 

 

A Educação vem no início de tudo para um professor transmitir 

conhecimento dentro de uma escola para o aluno. Ele precisa começar pela 

educação. 

 

Acho que seja primordial para qualquer área. A base de tudo. 

 

Somos formadores de cidadãos e assim temos o dever de educar para o 

futuro. 

 

É um meio para a aprendizagem de diversas formas de conhecimento. 

É o que vamos transmitir. 

 

É fundamental para a formação dos indivíduos. As pessoas conseguem 

através dela as melhorias da vida. 

 

Por saber conviver com crianças e adolescentes. 

 

 Verificamos que as justificativas aqui também são genéricas e não se referem 

especificamente à formação pedagógica. É possível que uma dissociação entre os conteúdos 

específicos e pedagógicos tenham afetado o processo formativo desses alunos e provocado 

uma desvalorização dos conteúdos pedagógicos. Gomes (2013, p. 21) afirma que na formação 

de professores das licenciaturas, o privilégio dado às “disciplinas que abordam o conteúdo a 
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ser ensinado pelos professores na educação básica, em detrimento das disciplinas didático-

pedagógicas que trazem as questões do fazer docente em sala de aula e de suas” ainda 

permanece, o que nos pareceu possível perceber por meio da análise às justificativas. 

 A quarta palavra mais evocada foi conhecimento e as justificativas dadas à associação 

também foram genéricas, do tipo: “é a chave”, “é a base”, referindo-se ao conhecimento que 

professor deve ter para poder ensinar. 

 

É a palavra chave para ser transmitida para os alunos. 

 

Estudar sempre e conhecer o ambiente. 

 

É a base de tudo, através dele que podemos formar pessoas de bem. 

 

Você pode ser um excelente professor, mas antes precisa ter domínio do que 

vai ensinar. 

 

 Como podemos perceber, as justificativas não se referem à formação pedagógica, mas 

sugerem estar relacionadas ao conhecimento que o professor de Educação Física precisa ter 

para fazer intervenções pedagógicas, advindos da cultura corporal. 

 Os PCN (1998), por exemplo, citam os jogos, as danças, os esportes, o conhecimento 

sobre o corpo, as lutas e as atividades rítmicas expressivas como os conteúdos ou 

conhecimentos da Educação Física escolar. Pérez Gallardo (2009) afirma que podermos 

integrar outros conhecimentos a estes e dentre eles podemos citar a ginástica formativa, os 

elementos das artes musicais e os elementos das artes plásticas. A adaptação destes 

conhecimentos é flexibilizada levando em conta o contexto escolar e às características dos 

alunos. É prudente que o professor durante sua formação aprenda a estimular e a levar os 

alunos a pensarem sobre suas práticas e compreenderemos códigos simbólicos nelas 

existentes. 

Podemos dizer que os alunos desse grupo não associaram justificaram a associação 

que fizeram, trazendo elementos que pudessem ser identificados como pertinentes à formação 

pedagógica, especificamente. 

Da análise das justificativas dos dois grupos de alunos, podemos dizer que ficou 

evidenciada a pouca importância que os conteúdos pedagógicos têm para eles, o que também 

foi identificado por Sarlo (2015). 
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4.4. Questionário– Perguntas abertas 

 

 

 As respostas dos alunos das duas universidades, pública e particular, às perguntas do 

questionário foram analisadas em seu conteúdo e em seu conjunto, e a partir delas foram 

elaboradas categorias temáticas, que serão apresentadas em sequência. 

 

 

4.4.1. Categoria 1 - Disciplinas pedagógicas e as Disciplinas de conhecimento específico 

 

 

Esquema 1 – Categoria 1 

 
      
Legenda: perguntas do questionário que foram agrupadas para compor a categoria. 

 

 

 Os alunos da universidade pública e particular ao serem perguntados quais seriam as 

disciplinas que consideravam ser de formação pedagógica e que conhecimentos elas 

transmitiam, responderam: 

 

Didática e as disciplinas referentes ao conhecimento como fisiologia, 

desenvolvimento e aprendizagem motora. As disciplinas didáticas 

transmitem conhecimento sobre as estratégias de ensino, como chegar ao seu 

aluno e como chegar aos seus objetivos da melhor maneira para você e 

1. De todas as disciplinas que 
você cursou quais você 

considera ser de formação 
pedagógica? Que conhecimentos 
e habilidades elas transmitem?

2. Dentre as disciplinas 
citadas acima, houve 

articulação com os conteúdos 
da Educação Física escolar? 

Como isso se deu?

3. Dentre todas as disciplinas 
do curso, quais as que você 

tiraria e quais você 
considerou indispensável 

para se formar professor? Por 
que?

Categoria:

Disciplinas pedagógicas e as 
Disciplinas de conhecimento 

específico 
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principalmente para os alunos. (aluno universidade pública) 

 

Fundamentos Básicos da Educação Física transmite diversas abordagens 

teóricas- metodológicas sobre Educação Física e a Didática em educação 

física transmitem a abordagem didática dentro da aula de Educação Física. 

(aluno universidade pública) 

 

Didática e Fundamentos para a Educação Física Escolar. Elas transmitem um 

conhecimento acerca do que vamos utilizar na escola. (aluno universidade 

pública) 

 

Todas as disciplinas em que temos a oportunidade de conhecer métodos, 

abordagens e formas de ensino. A exemplo: Didática, currículo e 

planejamento, transmitem conhecimentos sobre o ser humano e o processo 

de ensino. (aluno universidade pública) 

 

Didática da Educação Física e Didática da Educação. Ambas se referem à 

maneira pela qual o professor irá interagir com os alunos. (aluno 

universidade pública) 

 

Didática. Ensina com agir, a postura do professor. (aluno universidade 

particular) 

 

Didática e Psicomotricidade. Disciplinas que transmitem visões de métodos 

didáticos. (aluno universidade particular) 

 

Didática. Porque a matéria que demonstra os meios por onde organizar uma 

aula e transmitir o conhecimento para os alunos. (aluno universidade 

particular) 

 

Didática e desporto de Quadra I e II. Aspectos teóricos. (aluno universidade 

particular) 

 

 As respostas apresentam em sua maioria a Didática como a disciplina que constitui a 

formação pedagógica, confirmando as justificativas dadas à associação entre formação 

pedagógica e Didática, especificamente entre os alunos da universidade pública. A Didática 

aparece mais explicita aqui, entre os alunos da universidade particular. Os dois grupos 

apontam a importância desta disciplina na organização e nos modos de intervir durante as 

aulas. 

 No caso específico da universidade pública, as disciplinas Fundamentos Básicos da 

Educação Física Escolar e Currículo e Planejamento na Educação Física foram destacadas 

como disciplinas de formação pedagógica que, em suas ementas, enfatizam a Educação Física 

como proposta para intervenção pedagógica e o aprendizado das Abordagens pedagógicas, 

cujo objetivo, de acordo com Campos (2011) é o de melhorar o modo como se ensina e 

alicerçar o trabalho docente em metodologias diferenciadas para tratar o processo ensino-

aprendizagem. Estes objetivos são caracterizados de acordo com a linha pedagógica que a 
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Abordagem toma para si. 

 Os alunos da universidade particular não citaram a única disciplina (Práticas 

metodológicas: Introdução à Educação Física) que na ementa destaca as Abordagens 

Pedagógicas como conteúdo, seja pela consideração de sua importância, seja como uma 

disciplina que compõe a formação pedagógica. 

 Foi perguntado também aos alunos se essas disciplinas tinham articulação com os 

conteúdos da Educação Física escolar (jogos, dança, esportes, lutas e ginástica) e de que 

forma esta articulação acontecia. Em sua maioria, os alunos responderam que esta articulação 

acontecia: 

 

Sim, através de situações, debates e exemplos sobre a educação, 

relacionamento e comportamento de alunos e professores dentro das aulas de 

Educação Física. (aluno universidade pública) 

 

Sim, a partir do momento em que o aluno pratica formas de planejar, 

estruturar e executar um plano de aula, tais articulações estão vinculadas 

com a educação física escolar. (aluno universidade pública) 

 

Sim, na criação de planos de aulas, prática de aula e visitas a locais. (aluno 

universidade particular) 

 

Sim, ensinando o que pode se aplicar aos alunos. (aluno universidade 

particular) 

 

 Estas falas apontaram que as disciplinas foram abordadas em aspectos técnicos-

operacionais citando o planejamento e o modo de intervenção. 

 Aos alunos perguntamos quais eram as disciplinas do curso que eram indispensáveis 

para se formar professor e em suas falas percebemos certo desequilíbrio na importância entre 

as disciplinas biológicas e as de formação pedagógica: 

 

Importantes foram a Motricidade II, Conhecimentos sobre aprendizagem, 

Cineatropometria, conhecimento sobre indivíduo e maturação (aluno 

universidade pública). 

 

As mais importantes eu consideraria a disciplina de desenvolvimento motor, 

anatomia, fisiologia e as práticas metodológicas individuais e coletivas 

(aluno universidade pública). 

 

Psicomotricidade não tiraria apesar de não ter tido um bom professor (aluno 

universidade pública). 

 

Didática na Educação. Disciplina extremamente bem abordada, que tratou de 

inúmeros aspectos relacionados à maneira pela qual o professor deve se 

relacionar com o aluno e com os conhecimentos a serem transmitidos, ou 



67 

 

melhor, construídos (aluno universidade pública). 

 

Didática e práticas são indispensáveis (aluno universidade particular). 

 

São indispensáveis as disciplinas de Anatomia, Fisiologia, Biomecânica e 

aspectos profiláticos que são específicas da área (aluno universidade 

particular). 

 

As importantes são a didática e as matérias voltadas para o corpo humano 

(aluno universidade particular). 

 

As fundamentais foram a Psicomotricidade, o Desenvolvimento e 

aprendizagem motora e anatomia (aluno universidade particular). 

 

 Apesar de apontarem a Didática e as práticas metodológicas como disciplinas 

indispensáveis, os alunos indicaram uma diversidade maior de disciplinas que tratam do 

desenvolvimento motor e do entendimento do corpo humano. Este fato corrobora com o 

estudo de Figueiredo (2004) no qual os alunos da graduação optaram por conteúdos 

biológicos do movimento humano em detrimento de conteúdos diversificados para a formação 

do professor. De Marco (2013, p.160) argumenta que o desafio para efetivar uma proposta 

curricular de Educação Física que desenvolva no futuro professor uma fundamentação 

teórico-prática é “formar profissionais de Educação Física para atuarem na escola, com o 

equilíbrio de conhecimento entre as Ciências Biológicas e Exatas e com os provenientes das 

Ciências Humanas e da Educação”.   

 Apesar de maior incidência de disciplinas biológicas nas falas dos alunos dos dois 

grupos, aqueles da universidade pública deram respostas distintas daqueles da universidade 

particular. Os da primeira citaram outras disciplinas pedagógicas com relevância para a 

formação pedagógica: 

 

Fisiologia, aprendizagem motora e fundamentos da Educação Física Escolar 

foram indispensáveis (aluno universidade pública). 

 

As indispensáveis são a disciplina de Desenvolvimento motor, Fundamentos 

básicos da Educação Física Escolar, Pratica em educação física escolar 1,2 e 

3 e os estágios internos (aluno universidade pública). 

 

As disciplinas Didática, Fundamentos para a Educação Física Escolar e as 

práticas em educação física escolar são matérias indispensáveis em minha 

opinião. (aluno universidade pública). 

 

Eu considero indispensável a Anatomia, Fisiologia, Aprendizagem Motora e 

Fundamentos Básicos para Educação Física Escolar, pois nos mostraram 

sobre o corpo humano, como ele funciona e se movimenta e os princípios 

básicos das aulas de Educação Física na escola. (aluno universidade 

pública). 
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Fisiologia, Biomecânica, Currículo e Planejamento na Educação Física 

Escolar, os estágios, e outras, foram de extrema importância para minha 

formação. (aluno universidade pública). 
 

 Encontramos nas falas destes alunos, disciplinas pedagógicas que tratam da 

especificidade da Educação Física. Apesar de não explicarem qual era sua importância no 

currículo, citaram disciplinas que tratam de conteúdos referentes ao Planejamento, a teorias e 

métodos de ensino e práticas no âmbito escolar. 

 As disciplinas Currículo e Planejamento Escolar, Estágio Supervisionado, Práticas da 

Educação Física Escolar e Fundamentos da Educação Física Escolar apresentam em suas 

ementas o modo de compreensão da realidade e o cotidiano escolar através do aprendizado da 

evolução histórica do campo escolar e da Educação Física, tendo como objetivo discutir 

teorias e propostas pedagógicas a fim de construir elementos de ensino coerentes com o meio 

cultural dos alunos.  Sendo assim, notamos que os alunos deste grupo, apesar de maior ênfase 

dada às disciplinas biológicas, consideraram importantes as disciplinas pedagógicas 

específicas da Educação Física Escolar, apesar de indicarem certa incompreensão de seus 

conteúdos. 

 Perguntamos também quais disciplinas do curso deveriam sair da grade curricular e, 

novamente, percebemos uma desvalorização daquelas que se referem à formação pedagógica: 

 

Tiraria do currículo as disciplinas de Filosofia, Sociologia. (aluno 

universidade particular). 

 

Sociologia da educação deveria sair do currículo já que é uma matéria que 

não agrega nada em meu conhecimento dentro da área de Ed. Física (aluno 

universidade particular). 

 

Algumas disciplinas de Educação como Filosofia e Sociologia da Educação 

porque não me agregaram nenhum conhecimento (aluno universidade 

pública). 

 

Tiraria disciplinas relacionadas com a recreação, Filosofia, Sociologia e 

Psicologia da educação, pois são disciplinas repetitivas e que considero não 

ter acrescentado tanto para formação (aluno universidade pública). 

 

 Nota-se que os alunos afirmam que as disciplinas como Sociologia, Filosofia e 

Psicologia da Educação não agregaram nenhum conhecimento à formação em Educação 

Física e que nem foram relevantes para ministrar aulas. Gomes (2013), em sua pesquisa sobre 

representações sociais de formação pedagógica de alunos de licenciaturas diversas, verificou 

que apesar das modificações curriculares, estas disciplinas não despertavam por inteiro a 
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atenção dos estudantes às questões pedagógicas e, além disso, essas disciplinas não faziam 

qualquer relação com a especificidade dos cursos por encontrarem-se isoladas de as outras 

disciplinas do currículo. É possível esses dois aspectos contribuam para que o futuro professor 

tenha dificuldades em empreender leitura da realidade na qual irá intervir e em compreender e 

interpretar sua docência. 

 Duas respostas nos chamaram atenção: uma de aluno da universidade pública e outra 

de aluno da universidade particular, as quais reproduzimos em sequência: 

 

Sairiam Educação Física Escolar Infantil e Políticas públicas em Educação 

Física por faltar metodologia e carência de argumentação para atuação nas 

escolas (aluno universidade pública). 

 

Tiraria Políticas Públicas e Avaliação, pois avaliação em Educação Física 

não reprova e política não existe, pois o governo manipula a política (aluno 

universidade particular). 

 

 Essas falas aparentam uma incredibilidade quanto às política públicas e sua relação 

com sistema educacional do Brasil. As políticas públicas intervêm desde os recursos 

financeiros direcionados à Educação até a estruturação de políticas de formação de 

professores. A desconsideração e a aceitação da política educacional sem aspirar ao 

entendimento, leva-nos a não compreensão, por exemplo, das políticas do governo federal 

para a Educação Física. Segundo Bracht (2013), os recursos públicos são destinados a 

projetos voltados para o esporte escolar, conferindo um único sentido às práticas da Educação 

Física. As aspirações dos professores, da escola e da comunidade são deixadas em um 

segundo plano, já que um professor que executa um projeto voltado a danças e ao resgate dos 

jogos presentes na cultura da comunidade, estará sujeito a receber materiais, por exemplo, de 

lutas olímpicas como o taekwondo ou natação, sendo que o primeiro necessita de uma 

formação específica para ministrar as aulas e o segundo de estrutura física adequada. Logo, a 

falta de discussão sobre os aspectos políticos da Educação e da Educação Física ocasiona a 

não compreensão da realidade educacional gerando consequências negativas na prática 

pedagógica. 

 Encontramos também na fala do aluno da universidade pública a exclusão da 

disciplina Educação Física Escolar Infantil. O professor de Educação Física é habilitado na 

graduação para atuar em toda a educação Básica. A Lei n. 9.394 (BRASIL, 1996) define que a 

Educação Física é integrada à proposta pedagógica da escola e é componente curricular 

obrigatório da Educação Básica. Portanto a fala desse aluno demonstrou alguma falta de 
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entendimento de sua profissão e ainda a falta de compreensão dos benefícios da Educação 

Física, já que esta etapa da Educação Básica é denominada por Perez Gallardo (2005, p.55) 

como a “idade de ouro”. É a etapa em que a criança consegue executar movimentos 

fundamentais ao seu estágio maduro e são cada vez mais responsáveis durante as atividades 

propostas. Os valores adquiridos durante estas atividades são aprendidos e levados para o 

decorrer da vida e da escolaridade. 

 E ainda, a afirmação do aluno da universidade particular de que a avaliação em 

Educação Física não é importante por não reprovar, aponta uma visão comprometida apenas 

com conceito ou nota e desconsidera um aspecto primordial, que é a possibilidade de avaliar 

os procedimentos e as atitudes aprendidas nas aulas. Darido e Rangel (2005) afirmam que os 

conceitos não se esgotam nas regras ou em quantos títulos um time tem, mas sim no ato de 

argumentar e dialogar com seus pares sobre temas que interpretam a cultura corporal no 

aspecto político, social e cultural. Os procedimentos são avaliados além das habilidades 

motoras e vão em direção das pesquisas produzidas e das ações de construção de atividades. 

As atitudes podem ser analisadas no decorrer das aulas ou em fichas de avaliação, 

verificando-se atitudes em situações de conflito ou o modo como os alunos expressam suas 

dificuldades e aspirações nos movimentos que proporcionam desafios motores e cognitivos. 

Os alunos responderam também de que modo as disciplinas pedagógicas poderiam ser 

oferecidas no currículo, quando também identificamos a desvalorização dos conteúdos 

pedagógicos: 

 

Não tiraria nenhum, mas acho que poderia ser on-line as de Sociologia e 

Filosofia da Educação. Psicomotricidade não tiraria apesar de não ter tido 

um bom professor (aluno universidade particular). 

 

Retiraria a Filosofia da Educação, ou então colocaria como eletiva a 

deixando como opcional (aluno universidade pública). 

 

 Estas falas apresentam uma redução da importância das disciplinas pedagógicas, já 

que os alunos propõem que algumas delas sejam oferecidas na modalidade on- line ou que 

sejam opcionais, o que não foi sugerido com relação a disciplinas de conteúdos específicos, 

como os de origem biológica e desportiva. O caráter eletivo ou on-line sugere que a 

Sociologia e a Filosofia não são disciplinas importantes.  Falas como estas também foram 

constatadas por Gomes (2013) em sua pesquisa, onde alunos das licenciaturas afirmaram que 

ponderam sobre a possibilidade de diminuir a carga horária de algumas disciplinas 

pedagógicas e alegam também existir conteúdos repetitivos no corpus destas disciplinas.  



71 

 

Acreditamos que esta desvalorização das disciplinas pedagógicas reduz a capacidade de 

reflexão das relações sociais e do pensamento humano. 

 Houve também respostas que indicaram a retirada do currículo de disciplinas cujo 

conteúdo pedagógico refere-se à Educação Física Escolar (exceto o conteúdo esportivo). As 

falas sobre a disciplina Dança ou Atividades Rítmicas Expressivas foram assim apresentadas: 

 

Retiraria a disciplina de Atividades rítmicas expressivas por não haver 

relação com a formação do professor (aluno universidade particular). 

 

Retiraria as quantidades enormes de disciplinas de dança e manteria as 

matérias didáticas, pedagógicas, éticas, fisiológicas e biológicas. Pois tem 

matérias que tem uma maior importância na formação, pode-se implantar 

outras também (aluno universidade particular). 

 

Eu tiraria algumas práticas que se repetem e se aprofundam um pouco sem 

necessidade como lazer e dança, pois julgo uma vez oferecida, o suficiente, e 

com isso incluindo outras disciplinas mais efetivas na formação como 

educação física adaptada, uma vez que diversos grupos se encaixam nesse 

tema no âmbito escolar, e didática que poderia ser mais aprofundada e 

praticada para o curso de licenciatura (aluno universidade pública). 

 

Acho desnecessária a disciplina Folclore ter quatro tempos na semana, 

ocupando tempo de disciplinas mais importantes para a formação do 

professor de educação física, como Aprendizagem Motora e 

Desenvolvimento motor (aluno universidade pública). 

 

Folclore deveria sair! Não há o que dizer. É totalmente inútil (aluno 

universidade pública) 

 

 A dança é historicamente uma manifestação cultural que educa as crianças. A fala dos 

alunos coloca a Dança e as disciplinas pedagógicas, fisiológicas e de desenvolvimento motor 

de forma dicotômica, ou seja, eles não correlacionam a Dança e seus aspectos pedagógicos, 

históricos, culturais, fisiológicos e motores. Gaspari (2002) afirma que a Dança é 

marginalizada dentro da Educação Física e propõe que seja tratada a partir de suas 

manifestações rítmicas e expressivas, alicerçada pelas Abordagens Pedagógicas em Educação 

Física. 

A Dança e suas manifestações na disciplina Folclore apresentam uma grande riqueza 

cultural e histórico-social, além de trabalhar a individualidade e a coletividade através do 

movimento corporal. Ao afirmar que estas disciplinas não fazem parte da formação do 

professor os discentes sonegam a riqueza de movimentos e de manifestações culturais que 

estes conteúdos podem oferecer aos seus futuros alunos. 

As respostas apontaram que também retirariam a disciplina do conteúdo de Ginástica: 
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Não seria necessário tirar, apenas condensar algumas como ginástica rítmica, 

pois não é necessário haver duas matérias que abordam quase o mesmo 

conteúdo. Nas ginásticas, onde o que é aprendido em ginástica artística é 

uma ginástica para todos que pode ser facilmente incluída em ginástica geral 

e analítica I ou II e ginástica rítmica, uma disciplina que não agrega muito 

valor, haja vista que não há competições masculinas na própria ginástica 

rítmica e se tem um mercado muito pequeno. Podendo assim, haver mais 

tempos para matérias como aprendizagem motora, educação física escolar 

infantil e fundamentos, que só possuem carga horária de 30 horas (aluno 

universidade pública). 

 

Tiraria: Ginástica Rítmica, Filosofia da Educação, Ginástica Artística, ou 

então as colocaria como eletivas deixando como opcional cursá-las (aluno 

universidade pública). 

 

A disciplina Ginástica foi colocada em segundo plano especificamente pelos alunos da 

universidade pública. Esta disciplina é necessária no currículo de formação do professor, na 

medida em que, a história da Educação Física se confunde com sua prática corporal e seus 

métodos oriundos da Europa. Vivê-la na totalidade de suas manifestações proporciona ao 

aluno recriar, dar sentido e compreender suas práticas. Darido e Rangel (2005) consideram 

que a disciplina Ginástica leva-nos a refletir desde o modo como a ginástica foi tratada dentro 

das escolas, muitas vezes como forma de punição (“faça 100 abdominais”), ao não fazer 

outras atividades de maneira correta, até o entendimento de padrões que a sociedade vincula à 

estética corporal, ou seja, a ginástica inclui ou exclui os indivíduos que não têm condições de 

pagar academia ou não possuem corpos atléticos. 

A fala do aluno ao considerar que a Ginástica rítmica não precisa ser oferecida no 

currículo por não ter campeonatos desta modalidade para homens e por ter um mercado de 

trabalho restrito, vai de encontro ao que o Soares et al (1992) propõem como elaboração de 

um programa pedagógico de ginástica. Os autores propõem que haja oportunidade de 

vivenciar todos os tipos de ginástica com fundamentos iguais para ambos os sexos. E ao 

pensar nos conteúdos da Educação Física, pensamos neles como adaptáveis à escola, não 

como reprodutores dos Esportes, que são institucionalizados pelas confederações. Além disso, 

o mercado de trabalho do licenciado é a escola, logo, a questão do mercado de trabalho não é 

justificativa para a supressão da disciplina no currículo.  

Os alunos da universidade pública de modo distinto daqueles da universidade 

particular, consideraram que o curso dá importância muito grande à disciplina sobre Lazer: 

 

Tiraria disciplinas relacionadas com a recreação, pois não acrescentou à 

minha formação (aluno universidade pública). 

 



73 

 

Retiraria recreação, pois, a mesma pode ser abordada dentro da disciplina 

Lazer (aluno universidade pública). 

 

Teoria do lazer, não tem cabimento termos 3 matérias com a mesma ementa 

(aluno universidade pública). 

 

Eu tiraria algumas práticas que se repetem e se aprofundam um pouco sem 

necessidade como lazer e dança, pois julgo uma vez oferecida, o suficiente 

(aluno universidade pública). 

 

A disciplina Recreação foi citada para que saísse do currículo, porém, a recreação 

segundo Santos e Freitas (2012) se transforma e se firma em um saber-instrumento apropriado 

pela escola, pelo lazer, pela família, pela igreja, pelo esporte, ou seja, converteu-se em uma 

manifestação com conteúdos, características e qualidades combináveis aos diferentes 

contextos e situações. Esta afirmação coloca a Recreação como uma atividade para vários 

momentos, mas como disciplina curricular é posta no currículo de graduação para 

proporcionar aos futuros professores o aprendizado de sua prática pedagógica no ambiente 

específico escolar. Segundo Dias et al (2009, p. 2), “as atividades recreativas são 

sistematizadas, são pensadas e desenvolvidas visando o ensino de determinado saber escolar, 

ou seja, elas não são desprovidas de conhecimento/conteúdo, tornando-se desarticulada do 

processo educacional”. Portanto, a exclusão desta disciplina desconsidera a importância de 

uma Recreação que estimula uma metodologia que orienta os alunos à autonomia e ao 

exercício cognitivo, social, afetivo e motor  

Além disso, os alunos propuseram a condensação das disciplinas Recreação e Lazer. 

Ao analisarmos o fenômeno do Lazer, verificamos que ele se apropria da recreação quanto 

sua prática pedagógica, mas ao entendermos Lazer em sua totalidade recorremos a Pimentel, 

Moreira e Pereira (2013, p.292): 

 

Entendemos que o Lazer é uma intervenção social, tomado como direito 

social graças à mobilização dos trabalhadores. Como tal é pago pelo trabalho 

e, logo, decorre como usufruto da forma como as pessoas coletivamente 

transformam a natureza. No tempo livre, quando optamos pelo Lazer, 

produzimos e consumimos a cultura. Essa relação é afetada por diversos 

fatores, sendo a Educação um desses determinantes. Por isso, temos 

defendido que tanto na escola quanto em projetos esportivos sociais é 

possível educar para o lazer. 

 

Entendemos o Lazer como um fenômeno em que estão presentes relações sociais, 

valores e princípios humanos. Logo, reduzir as duas disciplinas a uma seria perder as 

especificidades das mesmas, pois o Lazer se vale da recreação como prática pedagógica, mas 
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a Recreação não tem como objetivo exclusivo o ensino do Lazer. 

Verificamos que os alunos das duas universidades identificam a disciplina Didática 

com objetivos técnicos e operacionais, como a principal disciplina pedagógica do curso. 

Somente os alunos da universidade pública citaram disciplinas específicas da Educação Física 

que tratam de abordagens e intervenções pedagógicas, o que os diferenciou dos alunos da 

universidade particular. Entretanto, podemos perceber que nos dois grupos há desvalorização 

das disciplinas pedagógicas com exceção à Didática e aos Estágios, que apareceram 

associadas aos conteúdos técnico-operacionais, que darão suporte pedagógico para 

desenvolver os conteúdos biológico-desportivos.  

 

 

4.4.2. Categoria 2 - Abordagens Pedagógicas em Educação Física 

 

 

Esquema 2 – Categoria 2  

 

Legenda: mostra as perguntas do questionário que foram agrupadas para compor a categoria. 

 

 Diferenças foram encontradas nas falas dos alunos das duas universidades quando lhes 

foi perguntado o que tinham aprendido sobre as Abordagens pedagógicas e o modo como elas 

poderiam contribuir para sua formação. Os alunos da universidade pública disseram que 

apesar de compreenderem que as Abordagens Pedagógicas de Educação Física orientam o 

trabalho pedagógico, desconhecem qual é o significado destas propostas sob a alegação de 

não terem aprendido este conteúdo de forma suficiente: 

 

Aprendi que todas suas qualidades podem ser de auxilio e todas tem seus prós e 

contras. Tentando utilizá-la como ferramentas de trabalho na minha atuação, pode 

ser de grande valia para os indivíduos (aluno universidade pública). 

 

Acho o ensino das abordagens muito fraco. Algumas disciplinas falam sobre, só que 

muito superficialmente. Se o aluno não buscar literatura por fora, fica ”atrasado”. 

Aprendi muito pouco, ouvi falar sobre algumas delas. As abordagens auxiliam o 

professor em sua conduta e no seu jeito de ensinar os conteúdos em aula (aluno 

- O que você aprendeu sobre as 
abordagens pedagógicas da 

Educação Física no curso que você 
faz? Como essas abordagens 
poderão contribuir para a sua 

atuação como professor na escola?

Categoria:

Abordagens Pedagógicas em 
Educação Física
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universidade pública). 

 

Pelo incrível que pareça, ouvi sobre essas abordagens muito vagamente. Aprendi 

sobre elas por conta própria, estudando para futuros concursos públicos. Essas 

abordagens são muito importantes para a formação do professor, tendo o papel de 

dar direção no processo pedagógico (aluno universidade pública). 

 

Não me recordo de ter aprendido (aluno universidade pública). 

 

Aprendi um pouco mais no andar de Educação do que necessariamente no andar de 

Educação Física o que também não foi muito. O que aprendi só me deu base e 

conhecimento para pesquisar e me aprofundar para conseguir colocar em prática 

(aluno universidade pública). 

 

Sinceramente, na disciplina em que eram pra terem sido abordados estes assuntos, a 

mesma negligenciou estes aspectos. Portanto, o que sei hoje sobre as abordagens são 

conhecimentos adquiridos a partir do convívio com outros professores e a partir de 

estágios (aluno universidade pública). 

 

Eles consideram que este conhecimento é importante e que a falta de teorias e práticas 

pedagógicas no ensino específico da Educação Física escolar promove algum déficit em sua 

formação. Pudemos perceber nas falas dos discentes que o curso em si não trata este conteúdo 

de maneira enfática, o que vai afetar seu trabalho quando professores. 

As falas dos alunos da universidade particular em relação às Abordagens Pedagógicas 

sugerem que não compreenderam as Abordagens Pedagógicas, o que leva a uma visão 

reflexiva no ato de ensinar com pouca base teórico-prática e um consequente déficit na 

formação pedagógica: 

 

Não aprendi as abordagens pedagógicas, pois não é um uso formal nas aulas 

práticas (aluno universidade particular). 

 

Dar atenção e ajudar aos alunos, pois isso atrairá a atenção dos alunos e trará 

o apoio da direção da escola (aluno universidade particular). 

 

Elas serão importantes por toda a minha vida como professor, no dia-a-dia 

da escola (aluno universidade particular). 

 

Que pode contribuir para utilizar nas aulas, pois cada escola tem sua 

particularidade (aluno universidade particular). 

 

 Segundo Gaspari (2002), as abordagens são fundamentais para tornar aparentes os 

aspectos pedagógicos que alicerçam as atividades de ensino, buscando um caminho onde a 

teoria e as práticas se completam. 

 Ao recorrermos à Práticas Pedagógicas: Introdução à Educação Física, disciplina do 4º 

período da universidade particular, podemos perceber, pelos objetivos e conteúdos tratados na 

ementa, que a disciplina tratou dos conhecimentos referentes ao ato pedagógico (aspectos 
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legais, os pilares da educação, as abordagens pedagógicas, diferentes métodos de 

planejamento e avaliação), ou seja, estes conhecimentos que devem se relacionar aos 

conteúdos da cultura corporal (jogos, lutas, esporte, dança, ginástica) se alocaram em uma 

única disciplina. Lembramos também que diferentemente da Universidade Pública, não há o 

oferecimento de uma disciplina de didática específica da Educação Física. Constatamos 

assim, que do modo como está inserido no currículo o conteúdo das Abordagens Pedagógicas, 

o aprendizado dos significados deste conteúdo e a relação com os conteúdos Educação Física 

Escolar é dificultado. 

De forma semelhante ao nosso estudo, Vasconcelos e Campos (2016) encontraram 

falas de professores sem um consenso claro quanto à abordagem no qual iriam trabalhar, pois 

suas falas apontaram pouca fundamentação teórico-prática.  

Há indícios de que há uma lacuna no aprendizado das Abordagens Pedagógicas dos 

dois grupos de alunos, mas percebe-se que os da universidade pública se ressentem da falta 

deste conteúdo na graduação e compreendem que este conteúdo ajudará em suas práticas 

pedagógicas futuras. 

 

 

4.4.3. Categoria 3 - O perfil do professor de Educação Física 

 

 

Esquema 3 – Categoria 3 

 
Legenda: perguntas do questionário que foram agrupadas para compor esta categoria. 

 

 Questionamos os futuros professores das Universidades sobre o perfil de professor que 

a Licenciatura que ele cursa parece querer formar. Os alunos da universidade pública 

acreditam que o desenvolvimento da capacidade crítica e a valorização dos processos 

pedagógicos sejam os aspectos fundamentais estimulados pelo curso: 

6. Qual o perfil do 
professor que a 

licenciatura que você está 
cursando parece querer 

formar?

7. Em sua opinião, qual 
seria o perfil de um 
professor capaz de 

enfrentar os desafios 
atuais da Educação 

Básica?
Categoria:

Perfil do professor de 
Educação Física.
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Um professor crítico e completo que tenta fazer a diferença por onde passa 

pensando a educação de forma ampla e integral (aluno universidade pública). 

 

Profissionais críticos e pensadores capazes de aplicar, de fato, o que é 

aprendido na graduação (aluno universidade pública). 

 

O professor capaz de desenvolver através da sua aula um aluno crítico que 

considere a educação física como uma prática importante para a sua saúde 

durante a sua vida (aluno universidade pública). 

 

Sinceramente, acredito que estão querendo formar professores que valorizem 

a profissão, tenham participação e importância no processo pedagógico da 

escola, e que lutem pelos direitos da educação. E principalmente, que não 

sejam futuros “rola bola” (aluno universidade pública). 

 

Um professor mais voltado para questões sociais e não somente preocupado 

com a performance do aluno. Um professor que saiba mesclar esses dois 

aspectos (aluno universidade pública). 

 

Um professor atualizado e bem preparado no ramo da educação física a fim 

de quebra paradigmas do senso comum (aluno universidade pública). 
 

Estes discursos sobre o curso aproximam-se do que Bracht (2013) afirma ser o curso 

de formação dos professores: sólido no aspecto científico através das disciplinas sociológicas 

e filosóficas que proporcionem consciência crítica, além de uma prática pedagógica que 

comporte todos os envolvidos e determinantes no processo de aprendizagem. 

 As falas dos alunos mostram a preocupação de preparar o aluno a ministrar aulas com 

fundamentação, deixando claro que o curso não pretende formar um “professor recreador”, 

aquele que “rola a bola” sem objetivo e metodologia em suas aulas. Para eles, o curso propõe 

também que haja uma intervenção crítica perante o trato com o futuro aluno e com as 

questões educacionais. Estas falas podem indicar que o curso pretende uma mudança do perfil 

de treinador, técnico e instrutor físico-desportivo para de um professor que tenha capacidade 

crítica diante das suas intervenções. Este tipo de fala também foi identificada por 

Vasconcellos e Campos (2016) em sua pesquisa, na qual os professores formados 

discordavam de uma Educação Física escolar predominantemente desportiva e prática. 

 Já os alunos da universidade particular, quando perguntados sobre que perfil de 

professor a universidade que eles cursavam parece querer formar, afirmaram que um seria um 

professor que deve se preocupar com os alunos e suas diferenças: 

 

Organizado, próximo dos alunos e inovador (aluno universidade particular). 

 

Um profissional que busca conhecimento constantemente querendo ser o 

melhor para seus alunos (aluno universidade particular). 
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Um professor que inclua todos os alunos e dê dedicação igualitária para 

todos (aluno universidade particular). 

  

Um professor que vai além das quadras, que tem um olhar holístico para seu 

aluno (aluno universidade particular). 

 

Um professor consciente que respeita as diferenças (aluno universidade 

particular). 

 

Um professor proativo que saiba conviver e lidar com as diferenças (aluno 

universidade particular). 

 

 Bracht (2013) considera que o professor deve ser formado em uma perspectiva de 

inovação na prática pedagógica através das teorias de referência, perspectiva que forme o 

professor para atuar situando as práticas corporais nos aspectos históricos, sociais, culturais e 

políticos e que promovam sujeitos construtores de cultura. A desvalorização dos alunos pela 

área técnica-pedagógica e das visões de homem e sociedade presentes na formação de um 

professor de Educação Física escolar indica que eles não têm claro o qual seria o perfil de 

professor para atuar na Educação Básica. 

 Ainda sobre este tema, perguntamos qual o perfil de professor que enfrentaria os 

desafios da Educação Básica. Os discentes das duas universidades em sua maioria apontaram 

aspectos de cunho motivacional, emocional e atitudinal. 

 

Profissional consciente, eficiente, estimulador, motivador. Aquele que sente 

amor pelo que faz e que não se acomode na zona desconforto. O professor 

ideal é aquele que sempre quer melhorar e se superar (aluno universidade 

pública). 

 

Um professor com vontade de fazer o melhor independente das condições, 

tentando se manter motivado e prestativo. Ser um importante componente da 

Educação (aluno universidade pública). 

 

Aquele professor que faz a sua parte e não desisti, apesar das dificuldades 

(aluno universidade pública). 

 

Seria um professor dedicado, presente, que tenha um bom relacionamento 

com os alunos, coordenadores, outros professores e funcionários da escola, 

que consiga apresentar para os alunos aulas interessantes, diferenciadas que 

despertem o interesse dos alunos e assim eles possam gostar da aula, ter 

interesse pela matéria, quererem aprender mais (aluno universidade pública). 

 

Forte e capaz de controlar as emoções e que preze a disciplina balanceada 

com o carinho (aluno universidade particular). 

 

Um professor que não tenha medo de lidar com as dificuldades (aluno 

universidade particular). 
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Aquele que está disposto a enfrentar qualquer obstáculo para levar o 

conhecimento a quem precisa (aluno universidade particular). 

 

Um professor que escolheu sua profissão por amor que gosta do que faz 

(aluno universidade particular). 

 

O que trabalhe com amor a profissão que entenda sua real função (aluno 

universidade particular). 

 

 As questões motivacionais, emocionais e atitudinais são de importantes para o 

desenvolvimento das aulas, mas não podem ser as únicas. Estas falas vão ao encontro do 

estudo de Vieira, Vieira e Fernandez (2006), onde os autores constataram que a habilidade de 

incentivação (influencia os interesses e os motivos dos sujeitos; ultrapassa dificuldades e 

insuficiências) dos alunos de Educação Física em situação de estágio, é onde eles se sentem 

mais competentes, ou seja, sentiam-se seguros em incentivar, influenciar e motivar os alunos 

a participarem das aulas. Os conhecimentos dos métodos e dos conteúdos específicos da área, 

do sistema educativo, das características sociais dos alunos e dos problemas existentes nas 

escolas foram postos em segundo plano pelos alunos que não levaram em consideração o trato 

concomitante dos conhecimentos específicos e dos conhecimentos pedagógicos, pois uma 

única habilidade profissional dificilmente dará conta da complexidade da ação pedagógica. 

Para argumentar sobre o ato de ensinar e a gestão de classe, recorremos a Tardif (2000, p. 15): 

 

A gestão de classe exige uma variedade de habilidades ou de competências. 

A gestão de classe exige a capacidade de implantar um sistema de regras 

sociais normativas e de fazer com que sejam respeitadas, graças a um 

trabalho complexo de interações com os alunos que prossegue durante todo o 

ano letivo Para respeitar os programas escolares, os professores precisam 

interpretá-los, adaptá-los e transformá-los em função das condições 

concretas da turma e da evolução das aprendizagens dos alunos. Quer se 

trate de uma aula ou do programa a ser ministrado durante o ano inteiro, 

percebe-se que o professor precisa mobilizar um vasto cabedal de saberes e 

de habilidades, porque sua ação é orientada por diferentes objetivos: 

objetivos emocionais ligados à motivação dos alunos, objetivos sociais 

ligados à disciplina e à gestão da turma, objetivos cognitivos ligados à 

aprendizagem da matéria ensinada, objetivos coletivos ligados ao projeto 

educacional da escola etc. 
 

 Constatamos que os discentes não compreendem qual é o perfil que eles deverão ter 

para superar os desafios de atuarem no magistério, pois apesar da motivação ser importante 

para não sucumbir às dificuldades encontradas na Educação Básica, a não compreensão das 

práticas, da sociedade, do ser humano e dos intervenientes do processo ensino-aprendizagem 

aumentarão a probabilidade de essas dificuldades prejudicarem o ato de ensinar. Apesar de 
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encontrarmos falas sobre o perfil de professor pretendido pelo curso dos alunos da 

universidade pública embasadas em um perfil crítico, tanto estes discentes, quanto os da 

universidade particular, não fazem qualquer relação entre o perfil que o seu curso parece 

querer formar e o perfil necessário ao professor para encarar os desafios da Educação Básica. 

 

 

4.4.4. Categoria 4 - As dificuldades para o exercício do magistério 

 

 

Esquema 4 – Categoria 4 

 

Legenda: mostra as perguntas do questionário que foram agrupadas para compor a categoria. 

 

Os alunos da universidade pública ao serem perguntados sobre quais seriam as 

dificuldades esperadas ao iniciar a dar aulas na Educação Básica apontaram problemas 

estruturais das escolas, comportamento dos alunos e a desvalorização da Educação Física no 

âmbito escolar: 

 

Superar preconceitos do próprio sistema de educação com a Educação 

Física. Superar as dificuldades de infraestrutura, materiais e disciplinar com 

comportamento dos alunos. Tentar fazer o melhor trabalho possível, de 

forma completa (aluno universidade pública). 

 

Falta de materiais, falta de credibilidade na disciplina, falta de 

conscientização da importância da Educação Física e desconstrução de 

pensamento que a mesma remete atualmente (aluno universidade pública). 

 

9. Quais as maiores dificuldades você 
acha que terá de enfrentar ao começar a 

dar aula na Educação básica?

10. Essas dificuldades são mais 
vinculadas à formação pedagógica ou à 

ára de conhecimento 
específico?Explique

Categoria:

As dificuldades para o exercício do 
magistério
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A maior dificuldade, além da falta de material, é fazer os alunos entenderem 

a importância do trabalho que a educação física proporciona, já que é um 

trabalho que se vê em longo prazo. Para alguns é somente uma grande 

brincadeira (aluno universidade pública). 

 

A imagem não muito boa que o professor de educação física tem, a 

infraestrutura das escolas, a educação dos alunos e a realidade do meio que 

possivelmente possa acabar sendo inserido (aluno universidade pública). 

 

O famoso choque de realidade. Alunos desinteressados, falta de materiais, 

locais inadequados, desvalorização da profissão, entre outros. (aluno 

universidade pública). 

 

Mais do que a falta de material e de estrutura para as aulas práticas, acredito 

que o pior é enfrentar a visão de alguns professores, de outras disciplinas, 

que acreditam que as aulas de educação física são para passar o tempo, uma 

vez que seu conteúdo não será cobrado em provas como a do ENEM (aluno 

universidade pública). 

 

 O mesmo ocorreu com os alunos da universidade particular e dentre a as falas 

encontramos relatos semelhantes aos da universidade pública: 

 

Reformular a visão da Educação Física na escola já que a maioria dos 

professores é “rola a bola” (aluno universidade particular). 

 

Talvez a relação com alguns coordenadores, pois já vi em algumas escolas a 

desvalorização da Educação Física (aluno universidade particular). 

 

Falta de recursos e a indisciplina (aluno universidade particular). 

 

Problema com o material e estrutura escolar. Além da falta de investimento 

do governo na educação (aluno universidade particular). 

 

Condições salariais, individualidades dos alunos e o preconceito com a 

educação Física. A desvalorização (aluno universidade particular). 

 

 Estas falas corroboram com o estudo de Darido (2006) que, ao pesquisar sobre as 

expectativas que os professores traziam no início da profissão quanto as dificuldades do 

cotidiano, estes disseram que a disciplina de Educação Física tem baixo status perante as 

outras, porque o sentido atribuído pela sociedade e academia científica às outras disciplinas é 

com ênfase ao trato do conhecimento intelectual e a Educação Física é considerada uma 

disciplina que não trata do intelecto. Além disso, constatou-se no estudo que os professores ao 

adentrarem nas escolas, vivenciavam dificuldades em relação à falta de material, espaço 

adequado para a prática, falta de apoio dos professores das outras disciplinas e a indisciplina 

dos alunos durante a aula. 

 Aos discentes das duas universidades foi perguntado também se estas dificuldades 
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eram vinculadas à formação pedagógica ou a área de conhecimento específico. As falas 

apontaram que as dificuldades estão vinculadas à formação pedagógica e estas dificuldades 

poderiam ser amenizadas se a formação pedagógica fosse além das bases teóricas: 

 

Formação pedagógica.  Porque a prática que aprendemos na faculdade não 

corresponde de forma total à prática docente dentro do ambiente real de uma 

escola (aluno universidade pública). 

 

Encontramos dificuldades na formação pedagógica, pois muitas das vezes 

alguns assuntos não nos são transmitidos e ficamos sem eles, com isso 

acabamos aprendendo na prática de uma maneira não muito agradável (aluno 

universidade pública). 

 

Vinculadas à formação pedagógica, pois em minha opinião, a área de 

conhecimento específico se dá de forma mais objetiva, e me parece ser 

difícil haver „‟imprevistos‟‟ que mudem o que a Fisiologia explica, por 

exemplo. Já quando lidamos com a Formação pedagógica, esta me parece se 

dar de forma mais subjetiva, na qual o professor lida diretamente com a 

didática e com o saber lidar e educar (aluno universidade pública). 

 

Formação pedagógica. Pois não é ensinado muito bem como lidar com essas 

situações. (aluno universidade particular). 

 

Formação pedagógica, pois a falta de experiência pra lidar com estas 

situações. (aluno universidade particular). 

 

A teoria, na visão desses alunos, deveria se aproximar da realidade escolar com mais 

fidedignidade para que se encontre um caminho para enfrentar as dificuldades existentes no 

magistério. Estas respostas corroboram com o estudo de Ribeiro et al (2015) sobre os 

estagiários de Educação Física, onde os alunos disseram se sentir mais seguros nos conteúdos 

pertinentes ao conhecimento específico do que aqueles referentes ao conhecimento da 

realidade educacional. E também com a pesquisa de Mulati (2006), que identificou que as 

disciplinas da graduação necessitavam de uma maior proximidade com a realidade escolar. 

Acreditamos como Tardif (1999), que a fragmentação dos saberes ocasiona o 

distanciamento da realidade social escolar, logo, a reflexão dos conteúdos pedagógicos na sua 

totalidade durante a graduação é necessária para que a prática de ensino alcance amenizar as 

dificuldades existentes no meio escolar. As práticas de ensino pensadas concomitantemente 

com as teorias e os aspectos sociais presentes na realidade escolar poderão minimizar a falta 

de preparo dos futuros professores. 

A distância de práticas pedagógicas coerentes com a vivência escolar contribui para 

agravar o status de precariedade da Educação Física na escola, pois este futuro professor irá 

iniciar o magistério com embasamento teórico-prático pouco adaptável à realidade das 
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escolas, o que remete a práticas sem relação com o projeto político pedagógico e ao contexto 

cultural dos alunos. A especificidade dos conteúdos da Educação Física não pode ser perdida, 

mas estes conteúdos tratados estabelecendo relação com outras disciplinas, com o projeto 

político pedagógico e com o meio sócio-cultural da escola, são estratégias que permitem uma 

maior aproximação do conteúdo da Educação Física escolar com as demais disciplinas, além 

de uma maior compreensão dos valores, conceitos e procedimentos presentes nos conteúdos 

específicos, tanto pelos alunos quanto pelos demais professores e participantes do ambiente 

escolar. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Este estudo objetivou encontrar e comparar os indícios de representação social de 

formação pedagógica de discentes de duas universidades, a saber: que informações, crenças, 

saberes e valores estes discentes universitários de licenciatura em Educação Física veiculam 

sobre a formação pedagógica; qual é o papel e o lugar da formação pedagógica no contexto do 

curso de licenciatura em Educação Física; como se apropriam das abordagens na prática 

pedagógica no escopo das disciplinas do currículo; e que perfil profissional eles almejam para 

si. 

 Para responder estas questões foi executado um trabalho investigativo com 20 sujeitos 

de cada um de dois cursos de Licenciatura em Educação Física (um público e outro 

particular), que foi efetivado por meio da análise de documentos como a grade curricular e as 

ementas das disciplinas oferecidas, além da análise das respostas às questões de um 

questionário composto por um TALP e perguntas abertas. 

 Cabe salientar as dificuldades encontradas para coletar os dados, como por exemplo, o 

acesso aos estudantes do último ano de cada universidade e as desistências por parte deles no 

ato da aplicação do questionário, como também a resistência por parte da coordenação das 

duas instituições em fornecer os documentos requeridos, o que contribuiu para alongar a 

pesquisa.  

 A análise do material coletado em campo mostrou que os resultados obtidos eram bem 

semelhantes a outras pesquisas realizadas na área, o que evidenciou a aproximação deste 

estudo com os demais. 

A análise das ementas apontou a presença de disciplinas pedagógicas em todos os 

períodos dos dois cursos, porém as disciplinas de conteúdo desportivo se distanciavam de 

uma prática pedagógica condizente com os ambientes escolares. Verificou-se, ainda, que os 

dois cursos de Licenciatura exploravam pouco os conteúdos sobre as Abordagens 

Pedagógicas durante a caminhada curricular, sendo este conteúdo abordado somente em duas 

disciplinas na universidade pública e em uma disciplina na universidade particular, não sendo 

constatada também a presença destas Abordagens nas disciplinas que tratam dos conteúdos 

específicos da Educação Física Escolar (Esporte, Dança, Ginástica). Acreditamos que isso 

pode ter contribuído para a pouca ou quase nenhuma referência dada a este conteúdo pelos 

discentes, que não conseguiram explicitar as contribuições que as Abordagens Pedagógicas 

podem fornecer para sua atuação no magistério. 
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Encontramos falas distintas dos dois grupos de alunos referentes a este tema. Os 

discentes da universidade pública apresentaram certa compreensão de que as disciplinas 

oferecidas no curso que tratavam deste conteúdo são importantes para a formação, embora 

considerem que não tenham aprendido as Abordagens Pedagógicas de maneira suficiente. 

Eles afirmaram que este conteúdo orienta o trabalho pedagógico e de alguma forma a falta 

deles contribuirá para as dificuldades que enfrentarão ao adentrarem nas escolas.  

Outro fator que indica a forma como é compreendida a formação pedagógica é o como 

os discentes das duas universidades argumentam sobre as disciplinas pedagógicas e as 

disciplinas de conteúdo específico. Os discentes das duas universidades apontaram a 

disciplina Didática como aquela que fornecerá instrumentos para sua prática futura, mas as 

disciplinas pedagógicas de Filosofia, Sociologia e Psicologia da Educação foram colocadas 

em segundo plano, consideradas inúteis e sem aplicabilidade. Da mesma forma esta 

subalternização foi encontrada nas disciplinas de conteúdos como a Recreação, o Lazer, a 

Ginástica e a Dança, pois os discentes as indicaram sua exclusão ou condensação nos 

currículos, o que não foi sugerido para as disciplinas biológicas, de aprendizagem motora e de 

conteúdo desportivo. Estas falas corroboraram as hipóteses levantadas por meio da análise das 

justificativas no teste de evocação de palavras, pois os discentes da universidade pública 

associaram especialmente, Didática à formação pedagógica, arrolando conteúdos 

instrumentais e conhecimentos específicos advindo da área da Educação Física. Já os 

discentes da universidade particular não estabeleceram essa associação no teste, mas em suas 

respostas ao questionário, ficou evidente tal associação. 

 Em relação ao perfil de professor, os discentes da universidade pública parecem 

entender que o professor que o curso pretende formar é aquele que tenha uma atuação calcada 

numa com visão crítica sobre questões pertinentes ao ambiente escolar. No entanto, esse 

professor parece não ser capaz de intervir nas dificuldades que o magistério apresenta. Os 

alunos da universidade particular entendem que o professor deve pautar atuação em que os 

aspectos motivacionais e atitudinais que possibilitariam dar conta dos intervenientes 

encontrados na Educação Básica, desconsideraram assim, os componentes pedagógicos. Esta 

também é a percepção dos alunos da universidade pública quanto ao perfil do professor da 

Educação Básica. 

 Os discentes das duas universidades disseram que as maiores dificuldades esperadas 

no magistério estariam relacionadas às questões estruturais, o apoio, ao pouco valor atribuído 

às ações pedagógicas da Educação Física na escola e o comportamento dos alunos. Além 

disso, os alunos se mostram preocupados em ministrar suas aulas, pois relataram que haviam 
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problemas relacionados com a sua formação pedagógica devido a pouca relação da teoria 

dada no curso com a realidade prática. 

 O estudo indicou resultados semelhantes aos de outras pesquisas quanto ao(s) 

conteúdo desportivo das duas universidades ainda ser tratado com ênfase na habilidade 

motora e na aptidão física; a disciplina Didática ser orientadora das práticas; conteúdos 

pedagógicos serem identificados como de pouca importância; valorização dos conhecimentos 

específicos (biológico, desportivo e de aprendizagem motora) da Educação Física; falta de 

definição clara de como serão trabalhadas as Abordagens Pedagógicas; e insegurança em 

relação às questões pedagógicas e os desafios da Educação Básica. 

 O estudo verificou proximidade entre alunos da universidade pública e os 

conhecimentos pedagógicos, devido ao entendimento de que estes conhecimentos serão úteis 

à atuação, à importância dada a disciplinas pedagógicas presentes no curso e da necessidade 

de ser dada maior ênfase às Abordagens Pedagógicas. Porém, não conseguem discorrer sobre 

como esses os conteúdos poderiam agregar valor à formação. 

 Os resultados nos levaram a concluir que as representações sociais de formação 

pedagógica dos discentes das duas Universidades podem estar em processo de elaboração, 

pois eles parecem não ter muitas informações sobre as disciplinas de conteúdo pedagógico e 

ainda as desvalorizam, sugerindo sua retirada dos currículos. A relação mais forte que eles 

estabelecem com a formação pedagógica é com as disciplinas Didática e Estágio. A primeira 

lhes fornece o instrumental para seu trabalho futuro, mesmo que insuficiente; a segunda, a 

prática, sem a qual não saberia aplicar o conhecimento específico. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Aprovação Comitê de Ética  
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Anexo 2 – Questionário 
 

Caro(a) aluno(a), 

Estamos realizando uma pesquisa sobre formação de professores e gostaríamos de sua colaboração, 

pois ela é muito importante para nós. Por favor, não deixe nenhuma questão sem resposta. As 

informações fornecidas por você serão utilizadas apenas na pesquisa e sua identidade será preservada. 

Muito obrigado! 

Equipe de Pesquisa 

I – Perfil 

Sexo: (    ) Feminino                                (   ) Masculino 

Idade: (      ) anos     Curso: _________________________ 

Instituição: _______________________________ Período: __________________________ 

Você tem outra formação em nível superior? (   ) Sim  (   ) Não 

Qual?_______________________ 

Instituição: ______________________________ 

Você trabalha como professor?   (   ) Sim    (   ) Não 

(   )Educação Infantil         (   )Ensino Fundamental I      (   )Ensino Fundamental II      (   )Ensino 

Médio     

Em qual Instituição: __________________________________________________________ 

Tempo de magistério: (   ) até 5  anos (   ) 6 a 10 (   ) 11 a 15 (  ) 16 a 20     (   ) 21 a 25 (   ) 

Mais de 25 anos 

 

Parte II – Evocação livre 

Escreva as cinco palavras que vêm espontaneamente à sua cabeça quando você lê a expressão 

“FORMAÇÃO PEDAGÓGICA”. 

_________________________ (     ) 

_________________________ (     ) 

_________________________ (     ) 

_________________________ (     ) 

_________________________ (     ) 

 

Dentro dos parênteses, enumere por ordem de importância as palavras que você escreveu acima, 

colocando o número 1 para a primeira mais importante, 2 para a segunda mais importante e assim por 

diante até ter numerado todas as cinco palavras.  

Justifique as três primeiras palavras que você enumerou, explicando porque você associou essas 

palavras à expressão (se precisar de mais espaço, use o verso da folha): 

 

Justificativa da primeira escolha: 

Justificativa da segunda escolha:  

Justificativa da terceira escolha 

 

Parte III – Questionário 

 

1. De todas as disciplinas que você cursou quais você considera ser de formação pedagógica? Que 

conhecimentos e habilidades elas transmitem? 

2. Dentre as disciplinas citadas acima, houve articulação com os conteúdos da Educação Física 

escolar? Como isso se deu? 

3. Dentre todas as disciplinas do curso, quais as que você tiraria e quais você considerou indispensável 

para se formar professor? Por que? 

4.O que você aprendeu durante o seu curso? O que faltou? 

O que você aprendeu sobre as abordagens pedagógicas da Educação Física no curso que você faz? 

Como essas abordagens poderão contribuir para a sua atuação como professor na escola? 

5. O que você acha que vai ter que aprender na prática?Como você se sente quanto a isso? 

6. Qual o perfil do professor que a licenciatura que você está cursando parece querer formar? 

7. Em sua opinião, qual seria o perfil de um professor capaz de enfrentar os desafios atuais da 
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Educação Básica? 

8. Quais conhecimentos e habilidades seriam imprescindíveis para formar esse professor? Por quê?   

9. Quais as maiores dificuldades você acha que terá de enfrentar ao começar a dar aula na Educação 

básica? 

10. Essas dificuldades são mais vinculadas à formação pedagógica ou à área de conhecimento 

específico?Explique. 

11. Em sua opinião, por que a formação pedagógica tem sido tão pouco valorizada? 
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Anexo 3 - Fluxograma Universidade Pública 

 

 


