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RESUMO 

BOYNARD, Carlos Augusto Sanguedo. A Prática Pedagógica do Docente da 
Disciplina Educação Física no Instituto Federal Fluminense Campus Centro: 
Desvendando Saberes e Práticas. Orientadora: Prof.ª Dr.ª Donizete Vago Daher. 
Niterói, 2015. Dissertação de Mestrado (Mestrado Profissional em Ensino na Saúde) 
– Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2015. 

Baseado na necessidade imediata de conhecimento do projeto pedagógico do curso 
(PPC) e na reorientação das práticas pedagógicas realizadas pelos docentes da 
disciplina Educação Física do Instituto Federal Fluminense de Campos dos 
Goytacazes, RJ, na sua unidade Centro, esta pesquisa tem como objetivos: 
conhecer os saberes e as práticas dos docentes da disciplina Educação Física no 
IFF; analisar as limitações e potencialidades vivenciadas pelos professores no 
processo ensino-aprendizagem da Educação Física e; propor atividades didático-
pedagógicas para contribuir com a reorientação das práticas hoje realizadas pelos 
professores, priorizando as metodologias ativas. A pesquisa é qualitativa, do tipo 
descritiva e exploratória, realizada de janeiro a julho de 2015. Os participantes foram 
13 professores atuantes há pelo menos 10 anos e que desenvolvem atividades 
regulares na disciplina Educação Física do Ensino Médio Integrado. Utilizou-se para 
a coleta de dados um roteiro em forma de entrevista semiestruturada, com 07 
questões abertas subdivididas em 24 itens relacionados à prática pedagógica dos 
professores. Foram analisadas as “falas” dos sujeitos com respostas convergentes e 
divergentes, sendo com as mesmas geradas categorias que norteiam o pensamento 
dos participantes da pesquisa. Assim, obtiveram-se como resultados cinco 
categorias: A fragilidade do conhecimento sobre PPC, matriz curricular e perfil do 
aluno a ser formado; A fortaleza da estrutura física versus trabalho individualizado; 
Formação instrumental e o olhar crítico-reflexivo sobre a prática pedagógica, limites 
e possibilidades de reorientação da prática docente e; Descortinando mudanças ou 
o desafio de pensar a Educação Física. Ficou evidenciado em minha experiência no 
exercício do magistério, que a formação acadêmica e a motivação para o trabalho 
interferem diretamente na prática pedagógica desenvolvida, independente da 
autonomia na escolha da metodologia das aulas práticas e teóricas. Foi elaborado 
um programa de capacitação, reciclagem e atualização dos docentes a ser 
implantado, visando uma maior qualidade na formação dos alunos. Conclui-se que 
há necessidade de uma reformulação nos conteúdos programáticos da disciplina, a 
qual promoverá benefícios significativos para o processo de formação por uma 
constante melhoria nas atividades docentes e discentes. 

Descritores: Docente; Aprendizagem; Educação Física; Currículo. 
 



 

 

ABSTRACT 

BOYNARD, Carlos Augusto Sanguedo. Pedagogical practice of professor in 
terms of Physical Education at Campus Center of Federal Fluminense Institute: 
revealing the knowledges and practices. Advisor Prof. Dr. Donizete vago Daher. 
Niterói, 2015. Master Thesis (Professional Masters in Education in Health) - School 
of Nursing Aurora Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, in 2015. 

Based on the immediate need for knowledge of the pedagogical project of the course 
(PPC) and the reorientation of the practices carried out by teachers of Physical 
Education of the Fluminense Federal Institute (IFF) of Campos dos Goytacazes, RJ, 
in the center unit, this research aims to: meet the knowledge and practices of the 
teaching of Physical Education at the IFF; analyze the limitations and potential 
experienced by teachers in the teaching-learning of Physical Education and; propose 
didactic and pedagogical activities to contribute to the reorientation of practices 
carried out today by teachers, giving priority to active methodologies. The research is 
qualitative, descriptive and exploratory, conducted from January to July 2015. The 
participants were 13 teachers working for at least 10 years and develop regular 
activities in the discipline Physical Education Integrated School. It was used for data 
collection a road map in the form of semi-structured interviews with 07 open 
questions divided into 24 items related to the pedagogical practice of teachers. They 
analyzed the "lines" of subjects with convergent and divergent responses being 
generated with the same categories that guide the thinking of the research 
participants. Thus they were obtained as a result five categories: The fragility of 
knowledge about PPC, curriculum and student profile to be formed; The strength of 
the physical structure versus individual work; instrumental training and the critical and 
reflective look on the pedagogical practice, limits and reorientation possibilities of 
teaching practice and; Unveiling changes or the challenge of thinking about physical 
education. It became clear in my experience in the practice of teaching, the academic 
background and the motivation to work directly interfere in the developed 
pedagogical practice, regardless of autonomy in choosing the methodology of 
theoretical and practical classes. a training program was developed, recycling and 
updating of teachers to be deployed, seeking a higher quality in the training of 
students. It is concluded that there is need for an overhaul in the syllabus of the 
course, which will promote significant benefits to the training process for continuous 
improvement in teaching and student activities. 

Keywords: Teacher; Learning; Physical education; Curriculum. 
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1 PROBLEMATIZAÇÃO 

1.1 Trajetória histórica do Instituto Federal Fluminense de Educação, Ciência 

e Tecnologia (IFF) 

Minha relação com a instituição, IFF campus Campos Centro, começa no ano 

de 1978, quando ingressei no Curso Técnico de Mecânica da então Escola Técnica 

Federal de Campos (ETFC), considerada a melhor escola da região e de referência 

para quem busca colocação na Petrobras, haja vista as necessidades de mão de 

obra qualificada impostas pela instalação de plataformas de exploração de petróleo 

e gás na região. Nesta época tinha 13 anos e já era envolvido com a prática 

esportiva dirigida, ou seja, participava de equipes representativas das escolas e 

também de clubes da cidade e região. Como a escola sempre teve como prioridade 

apoiar a disciplina Educação Física e, consequentemente, o Esporte de Competição, 

ficava cada vez mais fácil meu envolvimento com a área, mais especificamente 

participando da equipe de Futebol de Salão. Desta forma, fui criando um 

pensamento e tendo certeza do que realmente eu gostaria de ser: professor de 

Educação Física. 

No ano de 1984, ingresso no Curso de Licenciatura Plena em Educação 

Física na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), onde, em razão da sua 

excelência acadêmica, pude ter uma ótima formação, apesar da tendência ao 

tecnicismo reinante entre meus professores de então. 

Em 1990, formado, retorno a minha cidade de origem, Campos dos 

Goytacazes, com um grande sonho: retornar à escola que despertou minha 

formação profissional. Acredito que também por ser filho de uma professora que 

sempre incentivou a busca constante pela educação em todos os níveis, procurei 

cursos de pós-graduação, tendo, em anos seguidos, concluído o de Especialista em 

Educação Brasileira pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), de Pós-

Graduado em Treinamento Desportivo pela Universo e Especialista em Futsal 

Escolar pela Faculdade Metropolitana Unida.  

Em 1992, presto concurso público para a ETFC, concorrendo com mais 92 

candidatos a duas vagas. Fui o único aprovado, pois, o edital previa como um 

critério que os candidatos deveriam alcançar 70% da parte pedagógica e da 

específica, o que só eu consegui. 
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Em março de 1993, com menos de um ano lotado na Coordenação de 

Educação Física, sou eleito Coordenador da Disciplina. Assim, com o passar dos 

anos, e sendo Coordenador em vários mandatos, pude perceber que apesar de todo 

o apoio que sempre nos foi dado pelas diferentes gestões que tivemos, tínhamos 

algumas dificuldades com colegas na execução de suas práticas educativas.  

Buscar entender estas dificuldades tem sido elemento comum e constante em 

nosso cotidiano, e que agora, na realização desde estudo, poderemos ter respostas 

e com elas indicativos para realmente ter uma mudança de atitude que perpassa 

pelo compromisso e comprometimento com a escola e, consequentemente, com 

nossos alunos. 

Como docente do IFF Campus Centro e novamente na função de 

Coordenador de curso e Coordenador da disciplina Educação Física, sabedor da 

importância de refletir sobre a prática docente realizada nesta instituição, apresento, 

a seguir, sua trajetória histórica colhida no site do próprio IFF.  

1.2 Instituto Federal Fluminense de Educação, Ciência e Tecnologia 

A história do IFF começou a ser construída no início do século passado, com 

Nilo Peçanha, o então Presidente da República, que criou, por meio do Decreto nº 

7.566, de 23 de setembro de 1909, as Escolas de Aprendizes e Artífices, com o 

propósito de educar e proporcionar oportunidades de trabalho para os jovens das 

classes menos favorecidas.  

A princípio, o decreto sancionava a implantação das Escolas de Aprendizes e 

Artífices nas capitais dos estados, com maior capacidade de absorção de mão de 

obra, em atendimento àqueles que buscavam novas alternativas de empregabilidade 

nos espaços urbanos. Excepcionalmente, a do estado do Rio de Janeiro seria 

instalada em Campos, cidade do Norte Fluminense, em janeiro de 1910, devido a 

articulações político-partidárias à época e, desde esse tempo, assumiu importância 

significativa para a região. 

Com o investimento da industrialização no Brasil, as escolas de formação 

profissional foram alterando seu perfil, e, pelo Decreto nº 4.073, de janeiro de 1942 - 

Lei Orgânica do Ensino Industrial - no bojo da “Reforma Capanema”, as Escolas de 

Aprendizes Artífices passaram a se denominar Escolas Técnicas Industriais. A partir 

de então, foram equiparadas às de ensino médio e secundário, possibilitando o 
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prosseguimento de estudos no que diz respeito à formação profissional em nível 

secundário, sem, contudo, favorecer o acesso ao ensino superior. 

A Escola de Aprendizes Artífices de Campos passou a ser denominada 

Escola Técnica de Campos em 1945, e, como as demais, se atrelam às políticas de 

desenvolvimento, com interesse voltado para o crescimento e consolidação da 

indústria. Apesar do amparo legal para disponibilizar os cursos técnicos para a 

sociedade, muitas escolas, como foi o caso da Escola Técnica de Campos, por um 

tempo, passaram a oferecer, além do ensino primário, somente o 1º ciclo do 2º 

Grau, o que, na verdade, significava cursos industriais básicos. 

A promulgação da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, que dispõe sobre 

a nova organização escolar e administrativa dos estabelecimentos de Ensino 

Industrial do Ministério de Educação e Cultura (MEC) e dá outras providências, 

confere a essas escolas industriais, segundo o art.16, “personalidade jurídica própria 

e autonomia didática, administrativa, técnica e financeira” e elas passam a serem 

reconhecidas como Escolas Técnicas Federais. 

Como tal, elas intensificaram a formação técnica de segundo ciclo. Em 1966, 

a Escola Técnica Federal de Campos reestruturou seus currículos, na perspectiva 

de associar teoria à prática, criando os cursos técnicos de Edificações, Eletrotécnica 

e Mecânica de Máquinas e, posteriormente, o curso de Estradas. Em 1973, 

implantou o curso técnico de Química voltado para a indústria açucareira, uma das 

bases da economia da cidade. 

Em se tratando das escolas federais, que serviram de motivação para o MEC, 

seja pela sua função histórica, seja pelo investimento de verbas oriundas do governo 

federal, o trabalho desenvolvido ganhava cada vez mais credibilidade. Intensificava-

se a formação de técnicos, destacando, inclusive, as qualificações de acordo com 

áreas priorizadas pelo governo com vistas ao desenvolvimento nacional. 

No ano de 1974, passa a oferecer apenas cursos técnicos em seu currículo 

oficial e põem fim as antigas oficinas. Neste ano, a Petrobrás anuncia a descoberta 

de campos de petróleo no litoral norte do estado. Notícia que mudaria os rumos da 

região e influenciaria diretamente na história da instituição. A Escola Técnica Federal 

de Campos, agora mais do que nunca, representa o caminho para o sonho e passa 

a ser a principal formadora de mão de obra para as empresas que operam na bacia 

de Campos. 
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Ressalta-se que a extensão e a distribuição geográfica desta rede de 

instituições federais conferem singular possibilidade ao governo brasileiro na 

execução de políticas no campo da qualificação de mão de obra. No caso específico 

da Escola Técnica Federal de Campos, por se localizar geograficamente em uma 

região menos favorecida e distante da capital, seu perfil sempre esteve mais 

próximo das iniciativas que estabeleciam sintonia entre educação e mundo do 

trabalho, com o compromisso de buscar oportunidades significativas de vida para 

seus alunos, oriundos de camadas populares. 

No governo do então Presidente José Sarney, com o Programa de Expansão 

do Ensino Técnico (PROTEC) adotado, a Escola Técnica Federal de Campos ganha 

a sua primeira Unidade de Ensino Descentralizada em 1993, em Macaé (UNED 

Macaé), que contou com verba da Petrobras para a construção do prédio e a 

Prefeitura Municipal de Macaé concorreram com a doação do terreno. Os primeiros 

cursos implantados vieram com o objetivo precípuo de capacitar profissionais para o 

trabalho nas plataformas de petróleo. 

Em 1996, alguns fatos de extrema relevância na educação tecnológica, tais 

como a reforma do ensino resultante da nova lei de diretrizes e bases, a Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, além de toda a legislação posterior referente à 

reforma do ensino técnico e a transformação de Escola Técnica em Centro Federal 

de Educação Tecnológica, em 18 de dezembro de 1999, resultaram num 

crescimento de possibilidades para a Instituição, no sentido de atuar com maior 

autonomia e nos mais diferentes níveis de formação. 

No segundo semestre de 1998, a Escola implanta o seu primeiro curso 

superior de tecnologia em Processamento de Dados, posteriormente denominado 

Informática. A partir de seu reconhecimento pelo MEC, o curso passa a ser 

denominado Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Software e, 

mais recentemente (2006), Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. 

Estava assegurado à Instituição o direito de atuar nos cursos superiores de 

tecnologias. Implantam-se, assim, a partir de 2000, os cursos superiores de 

tecnologia com o perfil da indústria, principalmente porque a instituição possui 

relação muito próxima e orgânica com a Petrobras, no sentido da oferta da formação 

profissional, denominados Cursos Superior de Tecnologia em (a) Automação 

Industrial (2000) e; (b) em Gerência de Manutenção Industrial (2000). Este, em 
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2005, quando do reconhecimento passa a denominar-se Curso Superior de 

Tecnologia em Manutenção Industrial; (c) em Sistemas Elétricos (2002); (d) em 

Poços de Petróleo (2006). Este na, então, UNED Macaé. 

Enfatiza-se que cursos de tecnologia em outras áreas, como 

Telecomunicações, Design Gráfico e Produção Agrícola, também foram implantados 

no, então, Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET Campos). 

Com a publicação do Decreto nº 3.462/2000, a instituição recebe permissão 

de implantar cursos de licenciaturas em áreas de conhecimento em que a tecnologia 

tivesse uma participação decisiva. Assim, em 2000, optou-se pela Licenciatura em 

Ciências da Natureza, nas modalidades Biologia, Física e Química, pela carência de 

profissionais formados na região nestas áreas e pela autorização que lhe foi 

outorgada. No ano seguinte, criam-se as Licenciaturas em Matemática e Geografia. 

Ressalta-se que, em 2003, o CEFET Campos começa a oferecer, 

gratuitamente, à comunidade cursos de pós-graduação lato sensu, como Produção e 

Sistemas, Literatura, Memória, Cultural e Sociedade e Educação Ambiental. 

Em 2004, os Decretos nº 5.224 e nº 5.225, assinados pelo presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva e publicados em D.O.U. em 04 de outubro de 2004, referendam 

o CEFET Campos como uma instituição de ensino superior - Centro Universitário. 

Sua história, porém, bem como a de tantas outras que compõem a rede federal de 

educação tecnológica, revela que este momento se apresentava como continuidade 

de um trabalho educativo de quase um século. 

A partir de 2005, implantam-se os Cursos de (a) Bacharelado em Engenharia 

de Controle e Automação Industrial (2005) em Campos dos Goytacazes e (b) Pós-

graduação Stricto Sensu Profissionalizante em Engenharia Ambiental (2008), 

atendendo a Campos dos Goytacazes e Macaé. 

O ano de 2006 trouxe expressiva importância à implantação do Curso de 

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, à adesão do CEFET Campos ao 

Programa de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

modalidade para Jovens e Adultos (PROEJA) e à criação de novos cursos de pós-

graduação lato sensu. 

Ressalta-se, também, que no ano de 2006, o CEFET Campos começa a 

construir outra unidade de ensino descentralizada, no distrito de Guarus, distante da 

sede apenas cinco quilômetros, mas mergulhada numa realidade de vulnerabilidade 

social. A referida unidade representa a opção política da instituição pelos menos 
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favorecidos e a decisão de ir até onde for preciso para democratizar o conhecimento 

e concorrer para mudar a realidade local e regional. 

O Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, implantado pelo governo desde 2006, agregou fortaleza à luta da 

instituição em favor da região e, certamente, o diálogo fecundo já existente com os 

governos locais possibilitou a conquista de mais dois núcleos avançados: um na 

mesorregião Baixada, com sede na cidade de Cabo Frio e outro na mesorregião 

Noroeste, na cidade de Itaperuna. Os critérios utilizados pelo governo federal para 

definição de locais onde se implantariam as novas unidades reforçam e consolidam 

a decisão já adotada pelo CEFET Campos, em promover ações no sentido de 

concorrer para o desenvolvimento local e regional. 

Dando continuidade ao movimento de expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional, o governo federal, por meio da Lei n° 11.892 de 29 de 

dezembro de 2008, publicada no D.O.U. de 30 de dezembro de 2008, institui a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, mediante transformação do Centro 

Federal Tecnológica de Campos. 

Esse novo desenho traz outra dimensão ao trabalho institucional: um sistema 

que integra nove campi: (a) na mesorregião Norte Fluminense, os campi Campos-

Centro, Campos-Guarus, Macaé, Quissamã e o núcleo avançado de São João da 

Barra, com sedes no município de Campos dos Goytacazes, Macaé e Quissamã e 

São João da Barra; (b) na mesorregião das Baixadas, o campus Cabo Frio (região 

dos Lagos); (c) na mesorregião Noroeste Fluminense, os campi Bom Jesus do 

Itabapoana e Itaperuna; (d) dois campi estão na fase inicial de implantação, são eles 

o campus Itaboraí e o campus Santo Antônio de Pádua. Vale lembrar que a 

instalação do campus se dá por solicitação de prefeituras, que, como contrapartida, 

oferecem o terreno e a construção dos prédios. 

Para tanto, a instituição desenvolve uma política permanente de incentivo à 

capacitação de todo o seu quadro de profissionais docentes e administrativos, o que 

certamente concorre para a qualidade do trabalho que desenvolve, seja no ensino, 

na pesquisa e, em especial, na pesquisa aplicada e na extensão. 

Ao longo do tempo, as mudanças promovidas alçaram o IFF a um 

crescimento institucional. Ressaltamos, assim, as diversas transformações e 

denominações por que passou a instituição, a saber: de Aprendizes Artífices para 
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Escola Técnica Industrial; de Escola Técnica Industrial para Escola Técnica Federal; 

de Escola Técnica Federal para Centro Federal de Educação Tecnológica e de 

Centro Federal de Educação Tecnológica para, atualmente, Instituto Federal 

Fluminense de Educação, Ciência e Tecnologia. 

1.3 Trajetória do Instituto Federal Fluminense – Campus Centro 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, 

denominado “IFF”, cuja missão é formar e qualificar profissionais no âmbito da 

educação tecnológica, nos diferentes níveis (técnico, médio integrado e superior) e 

modalidades de ensino (bacharelado e licenciatura), para os diversos setores da 

economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e 

nacional, bem como realizar pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento 

científico e tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em estreita 

articulação com os setores produtivos e a sociedade em geral, especialmente de 

abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para a educação continuada e 

criando soluções técnicas e tecnológicas para o desenvolvimento sustentável com 

inclusão social, visa à integração sistêmica em seus diversos campi pautada em 

uma estrutura multicampi e pluricurricular. 

A implantação do Ensino Médio Integrado no Campus Campos-Centro do IFF 

reside na necessidade de inserir a instituição nas novas demandas de formação 

profissional proposta pelas políticas educacionais. A fluidez, característica do mundo 

pós-moderno, traz à formação profissional necessidade permanente de mudanças e 

estas, por sua vez, impõem aos currículos escolares exigências de contínuas 

reconfigurações. 

O processo reorganização da economia mundial e as transformações 
técnico-organizacionais não só tem afetado as condições, os meios e as 
relações de trabalho, como também estão associadas à construção de 
novas formas de representação ou ressignificação das noções de trabalho, 
qualificação, competência e formação profissional (MANFREDI, 1999, p.6). 

Esse contexto de mudanças econômica, cultural, de avanços tecnológicos e 

de transformações no mundo do trabalho pode ser percebido em toda história 

brasileira, porém, o século XX apresentou marcos de aceleração distintos de outras 

épocas, principalmente no período pós II Guerra Mundial. 



23 

 

As transformações sociais no século XXI vêm ocorrendo de maneira mais 

veemente e em decorrência dessas necessidades, novas demandas vão emergindo 

em todos os setores da sociedade. Nesse contexto, “as instituições escolares vêm 

sendo pressionadas a repensar seu papel diante das transformações que 

caracterizam o acelerado processo de integração e reestruturação capitalista 

mundial” (LIBÂNEO, 2008, p.45). 

As concepções pedagógicas que atendiam a estruturas anteriores já não dão 

conta de resolver os novos desafios sociais postos, suscitando, desta forma, novas 

reconfigurações teórico-práticas do processo educacional, assumindo a condição 

humanizadora de educação, que reflita também as expectativas do contexto social 

macro, demandas do mundo globalizado; e micro, demandas regionais e locais, 

fazendo da escola um lócus de construção de saberes que atendam tais 

necessidades, buscando sempre desenvolver as potencialidades de cada aluno.   

Desde o documento base do PROEJA, primeira modalidade que abrigou o 

ensino integrado, em nosso Campus, já se configura a necessidade de uma especial 

atenção para a formação humana com vistas aos saberes integrados. Nele lê-se: 

O que realmente se pretende é a formação humana, no seu sentido lato, 
com acesso ao universo de saberes e conhecimentos científicos e 
tecnológicos produzidos historicamente pela humanidade, integrada a uma 
formação profissional que permita compreender o mundo, compreender-se 
no mundo e nele atuar na busca de melhoria das próprias condições de vida 
e da construção de uma sociedade socialmente justa (Documento Base, 
2007, p.15). 

1.4 Missão percorrida pelo IFF 

A missão percorrida veio se construindo em concepções pedagógicas que 

refletiram historicamente suas propostas de construção e produção do 

conhecimento. 

Em 1994, a Lei 8.948, de 8 de dezembro, preconiza a transformação das 

Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica, sob os 

mesmos pressupostos pedagógicos. 

As demandas do século XXI impuseram para a sociedade atual a 

necessidade de uma nova institucionalidade no Centro Federal de Educação 

Tecnológica, elevando-o a instituto, de acordo com a Lei 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008. 
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O modelo dos Institutos Federais surge como uma autarquia de regime 
especial de base educacional humanístico-técnico-científica. É uma 
instituição que articula a educação superior, básica e profissional, 
pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação 
profissional e tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino 
(BRASIL, 2008, p. 21). 

A proposta de implantação dos Institutos Federais no Brasil sempre esteve 

relacionada às políticas para a educação profissional e tecnológica, visando à 

ampliação dos cursos técnicos, sobretudo pela expansão do Ensino Médio 

Integrado, que tem como pressuposto básico a integração entre os saberes. Isto 

impõe novos desafios à instituição, considerando sua trajetória pedagógica, que 

atendeu os ditames das legislações de ensino, sobretudo das Leis de Diretrizes e 

Bases. 

A inter-relação entre ensino médio e educação profissional ao longo da 

história da educação no Brasil, tem registros que apontam para um movimento de 

idas e vindas, aqui denominamos de “gangorra organizacional”, provocado pelo 

“ziguezague conceitual”, conforme destaca Nogueira (2009):  

A profissionalização obrigatória do então segundo grau, estabelecida em 
pleno regime militar pela Lei nº 5.692/71; o abandono dessa obrigatoriedade 
face ao seu insucesso, reconhecido pela Lei nº 7.044/82; a proibição do 
ensino profissional integrado, determinada pelo Decreto nº 2.208/97 do 
governo Fernando Henrique Cardoso, gerando o divórcio forçado do Ensino 
Médio com a Educação Profissional, e o atual esforço concentrado do 
governo Lula de ressuscitar, a partir da edição do Decreto nº 5.154/2004, 
exatamente a até então proibida integração entre o Ensino Médio e a 
Educação Profissional Técnica de nível médio são alguns exemplos do 
vaivém conceitual e organizacional que, ao longo do tempo, tem 
caracterizado a formação do jovem adulto visando a sua inserção no mundo 
do trabalho em nosso país (NOGUEIRA, 2009, p.48). 

A retomada da profissionalização integrada ao Ensino Médio surge nos 

Institutos Federais com proposta de integração curricular para além da justaposição. 

A integração trabalho e ensino rompe com as concepções pedagógicas que se 

constroem dissociadas da visão interdisciplinar, propondo uma maneira própria de 

integrar conhecimentos, valorizando experiências que facilitam a compreensão 

crítica da realidade. Neste sentido, é importante apresentar a matriz curricular do 

atual ensino médio integrado que objetiva uma progressão pedagógica. 

Desde o ano de 2008 o IFF - Campus Centro está imerso em inúmeras 

intervenções físicas que objetivam ampliar e modernizar suas instalações, gerando a 

necessidade de criação de alternativas para a manutenção das práticas físicas 



25 

 

educativas rotineiras. Com previsão de aproximadamente 2 anos de obras, as 

atividades inviabilizaram o uso do Ginásio e das quadras do IFF, atingindo, 

particularmente, a prática da disciplina de Educação Física. Esta passou a ser 

trabalhada exclusivamente em função de sua dimensão teórica e evidenciou a 

dificuldade de um número significativo de professores em se adaptar as novas 

circunstâncias; mais importante que esta situação temporária, tal fato destacou que 

a evolução ocorrida nos últimos tempos, decorrentes das discussões sobre aulas 

teóricas versus aulas práticas, nos diversos segmentos escolares, não estão 

adequadamente interiorizadas ou equacionadas nos profissionais da Educação 

Física. 

Cabe ressaltar, antes de prosseguir na apresentação deste texto, que ao 

mencionar o termo professor, refiro-me ao professor de Educação Física da 

disciplina Educação Física que atua no Ensino Médio Integrado do IFF campus 

Centro. 

Como quaisquer campos de conhecimento, na Educação Física ainda existe 

inúmeros temas merecedores de investigação, como a formação dos profissionais, 

metodologias de trabalho, percepções de estudantes e as sociedades a que 

pertencem, na perspectiva de sustentabilidade que parece estar se tornando o novo 

clero planetário. 

Na rede federal de ensino de Educação Física, urge investigar a prática 

pedagógica de profissionais da área ao longo de sua trajetória. Aliada a esta 

situação, está a dificuldade deles perceberem as demandas trazidas pelas 

transformações que o mundo moderno, em uma velocidade acelera, produz. Este é, 

assim, o propósito da presente pesquisa.  

Este trabalho pretende contribuir, assim, com sugestões para uma atitude 

pedagógica revisitada na disciplina Educação Física. Este trabalho dificilmente 

poderá esgotar o tema, mas estará determinado a apresentar alternativas para a 

reorientação do ensino teórico e prático da Educação Física no IFF, no qual atuamos 

e estamos comprometidos. 

A experiência profissional de 21 anos me permite constatar que mesmo os 

profissionais do magistério – treinados para estar constantemente aprendendo – 

tendem a construir “zonas de conforto”, resistindo a mudanças; do outro lado, os 

estudantes tendem a buscar aquilo que mais gostam e resistem a qualquer outra 

prática que não seja obrigatória. Assim, por um lado, enquanto o professor resiste à 
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mudança, do outro lado está um estudante cada vez mais consciente do que ele 

“não quer”; no cabo de força estendido entre o professor que pode escolher a 

unidade (modalidade ou jogo) e o faz considerando apenas sua própria facilidade 

em desenvolver a atividade proposta e o estudante que quer oportunidades de 

escolhas do que gostariam de fazer em suas aulas de Educação Física. Assim, está 

construído o impasse, cuja solução passa por aprimoramentos profissionais que os 

fazem rever saberes e práticas e apropriação de um novo conceito sobre o uso dos 

espaços formais de formação, incluindo no mesmo status de importância: quadras, 

salas de aulas, piscinas e laboratórios. 

Assim, com base no exposto, o objeto do presente estudo é: A prática 

pedagógica do docente da disciplina Educação Física no IFF Campus Centro.  

Busca-se com este estudo refletir sobre estas práticas com vistas ao 

conhecimento do Projeto Pedagógico (PP) do Curso Médio Integrado e viabilização 

de um processo educativo prazeroso e eficaz para todos os agentes do processo, 

professores de várias gerações e formações e estudantes cada vez mais exigentes 

quanto à prática democrática inovadora.  

Buscando artigos científicos na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), referentes 

ao tema em questão, encontramos 09 artigos pela Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 14 pelo Sistema Online de Busca e 

Análise de Literatura Médica (MEDLINE) utilizando descritores relacionados à 

Educação Física, Docente e Currículo. Esta busca aponta que há, ainda, um 

reduzido número de textos que analisam a temática, justificando, dessa forma, a 

proposta deste estudo.  

1.5 Questões de pesquisa 

As seguintes questões orientam esta pesquisa: 

 O docente da disciplina Educação Física do IFF Campus Centro conhece o 

PP do Curso Médio Integrado e sua matriz curricular? 

 Como se efetiva a prática pedagógica do docente da disciplina Educação 

Física no IFF Campus Centro? 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Geral 

 Conhecer os saberes e as práticas dos docentes da Educação Física do IFF 

Campos Centro. 

1.6.2 Específicos 

 Identificar saberes dos docentes sobre o PP do curso Médio Integrado; 

 Caracterizar como se efetiva a prática pedagógica dos professores da 

disciplina Educação Física;  

 Analisar as limitações e potencialidades vivenciadas pelos professores no 

processo ensino-aprendizagem da disciplina; 

 Propor atividades didático-pedagógicas para contribuir com a reorientação 

das práticas hoje realizadas pelos professores, priorizando as metodologias 

ativas. 



CAPÍTULO II 

Revisão da literatura 
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2 REVISÃO DE LITERATURA     

2.1 Aspectos históricos da constituição da Educação Física como campo de 

atuação 

A mais antiga notícia sobre a Educação Física em terras brasileiras data do 

ano de sua descoberta, 1500. Tal fato se deve ao relato de Pero Vaz de Caminha, 

que em uma de suas cartas, relata indígenas dançando, saltando, girando e se 

alegrando ao som de uma gaita tocada por um português. Esta foi certamente a 

primeira aula de ginástica e recreação relatada no Brasil (RAMOS, 1982). 

De modo geral, sabe-se que as atividades físicas realizadas pelos indígenas 

no período do Brasil Colônia estavam relacionadas a aspectos da cultura primitiva, 

tendo como características elementos de cunho natural (como brincadeiras, caça, 

pesca, nado e locomoção), utilitário (como o aprimoramento das atividades de caça, 

agrícolas, etc.), guerreiras (proteção de suas terras); recreativo e religioso (como as 

danças, agradecimentos aos deuses, festas, encenações, etc.) (GUTIERREZ, 1972). 

Posteriormente, ainda no período colonial, criada na senzala, sobretudo no 

Rio de Janeiro e na Bahia, surge à capoeira, atividade ríspida, criativa e rítmica que 

era praticada pelos escravos (RAMOS, 1982). Desta forma, podemos destacar que 

no Brasil Colônia, as atividades físicas realizadas pelos indígenas e escravos 

representaram os primeiros elementos da Educação Física no Brasil. 

2.1.1 Brasil Império de 1822 a 1889 

O início do desenvolvimento cultural da Educação Física no Brasil, apesar de 

não ter ocorrido de forma contundente, ocorreu no período do Brasil Império. Pois foi 

nessa época que surgiram os primeiros tratados sobre a Educação Física. 

Em 1823, Joaquim Antônio Serpa, elaborou o “Tratado de Educação Física e 

Moral dos Meninos”. Esse tratado postulava que a educação englobava a saúde do 

corpo e a cultura do espírito, e considerava que os exercícios físicos deveriam ser 

divididos em duas categorias: 1) os que exercitavam o corpo; e 2) os que 

exercitavam a memória. Além disso, esse tratado entendia a educação moral como 

coadjuvante da Educação Física e vice-versa (GUTIERREZ, 1972). 

O início da Educação Física escolar no Brasil, inicialmente denominada 

Ginástica, ocorreu oficialmente com a Reforma Couto Ferraz, em 1851. No entanto, 
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foi somente em 1882, que Rui Barbosa, ao lançar o parecer sobre a “Reforma do 

Ensino Primário, Secundário e Superior”, garante importância à Ginástica na 

formação do brasileiro. Nesse parecer, Rui Barbosa relata a situação da Educação 

Física em países mais adiantados politicamente e defende a Ginástica como 

elemento indispensável para formação integral da juventude (RAMOS, 1982). 

Em resumo, o projeto relatado por Rui Barbosa, buscava instituir uma sessão 

essencial de Ginástica em todas as escolas de ensino normal; estender a 

obrigatoriedade da Ginástica para ambos os gêneros (masculino e feminino), uma 

vez que as meninas não tinham obrigatoriedade em fazê-la; inserir a Ginástica nos 

programas escolares como matéria de estudo e em horas distintas ao recreio e 

depois da aula; além de buscar a equiparação em categoria e autoridade dos 

professores de Ginástica em relação aos professores de outras disciplinas 

(DARIDO; RANGEL, 2005). 

No entanto, a iniciação da Ginástica nas escolas, ocorreu apenas em parte do 

Rio de Janeiro, capital da República, e nas escolas militares (DARIDO; RANGEL, 

2005). 

2.1.2 Brasil República de 1890 a 1946 

A Educação Física no Brasil República pode ser subdividida em duas fases: a 

primeira remete ao período de 1890 até a Revolução de 1930 (que empossou o 

presidente Getúlio Vargas); e a segunda fase, configura o período após a Revolução 

de 1930 até 1946. 

Na primeira fase do Brasil República, a partir de 1920, outros estados da 

Federação, além do Rio de Janeiro, começaram a realizar suas reformas 

educacionais e, começaram a incluir a Ginástica na escola (BETTI, 1991). Além 

disso, ocorre a criação de diversas escolas de Educação Física, que tinham como 

objetivo principal a formação militar. No entanto, é a partir da segunda fase do Brasil 

República, após a criação do Ministério da Educação e Saúde, que a Educação 

Física começa a ganhar destaque perante aos objetivos do governo. Nessa época, a 

Educação Física é inserida na constituição brasileira e surgem leis que a tornam 

obrigatória no ensino secundário (RAMOS, 1982). 

Na intenção de sistematizar a ginástica dentro da escola brasileira, surgem os 

métodos ginásticos (gímnicos). Oriundos das escolas sueca, alemã e francesa, 
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esses métodos conferiam à Educação Física uma perspectiva eugênica, higienista e 

militarista, na qual o exercício físico deveria ser utilizado para aquisição e 

manutenção da higiene física e moral, preparando os indivíduos fisicamente para o 

combate militar (Militarismo) (DARIDO; RANGEL, 2005). 

O higienismo e o militarismo estavam orientados em princípios anátomo-

fisiológicos, buscando a criação de um homem obediente, submisso e acrítico à 

realidade brasileira (DARIDO; RANGEL, 2005). 

2.1.3 Brasil Contemporâneo de 1846 a 1980 

No período que compreende o pós-2ª Guerra Mundial, até meados da década 

de 1960 (mais precisamente em 1964, início do período da ditadura brasileira), a 

Educação Física, nas escolas, mantinha o caráter gímnicos e calistênico do Brasil 

República (RAMOS, 1982). 

Com a tomada do Poder Executivo brasileiro pelos militares, ocorreu um 

crescimento abrupto do sistema educacional, onde o governo planejou usar as 

escolas públicas e privadas como fonte de programa do regime militar (DARIDO; 

RANGEL, 2005). 

Naquela época o governo investia muito no esporte, buscando fazer da 

Educação Física um sustentáculo ideológico, a partir do êxito em competições 

esportivas de alto nível, eliminando, assim, críticas internas e deixando transparecer 

um clima de prosperidade e desenvolvimento (DARIDO; RANGEL, 2005). Fortalece-

se, então, a ideia do esportivismo, no qual o rendimento, a vitória e a busca pelo 

mais hábil e forte estavam cada vez mais presentes na Educação Física. 

Dentre uma das importantes medidas que impactaram a Educação Física no 

período contemporâneo, está à obrigatoriedade da Educação Física/Esportes no 

ensino do 3º Grau, por meio do Decreto Lei nº 705/69 (BRASIL, 1969). Segundo 

Castellani Filho (1998), essa legislação tinha como propósito político favorecer o 

regime militar, desmantelando as mobilizações e o movimento estudantil que era 

contrário ao regime militar, uma vez que as universidades representavam um dos 

principais polos de resistência a esse regime. 

Desta forma, o esporte era utilizado como um elemento de distração à 

realidade política da época. Ademais, a Educação Física/Esportes no 3º Grau era 

considerada uma atividade destituída de conhecimentos e estava relacionada ao 



32 

 

fazer pelo fazer, voltada para a formação de mão de obra apta para a produção 

(DARIDO; RANGEL, 2005). 

Ressalta-se, no entanto, o modelo esportivista, também chamado de 

mecanicista, tradicional e tecnicista, começou a ser criticado, principalmente a partir 

da década de 1980. Vale lembrar que, essa concepção esportivista ainda está 

presente na sociedade e na escola atual (DARIDO; RANGEL, 2005). 

2.1.4 Educação Física na atualidade a partir de 1980 

A Educação Física ao longo de sua história priorizou os conteúdos gímnicos e 

esportivos, numa dimensão quase exclusivamente procedimental, o saber fazer e 

não o saber sobre a cultura corporal ou como se deve ser (DARIDO; RANGEL, 

2005). 

Durante a década de 1980, a resistência à concepção biológica da Educação 

Física, foi criticada em relação ao predomínio dos conteúdos esportivos. Atualmente, 

coexistem na Educação Física, diversas concepções, modelos, tendências ou 

abordagens, que tentam romper com o modelo mecanicista, esportivista e tradicional 

que outrora foi embutido aos esportes. Entre essas diferentes concepções 

pedagógicas pode-se citar: a psicomotricidade; desenvolvimentista; saúde renovada; 

críticas. 

Além das concepções citadas anteriormente, não podemos esquecer também 

da proposta diferenciada trazida mais recentemente pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997). 

A concepção pedagógica psicomotricidade, foi divulgada inicialmente em 

programas de escolas “especiais”, voltada para o atendimento de alunos com 

deficiência motora e intelectual. É o primeiro movimento mais articulado que surgiu a 

partir da década de 1970, em oposição aos modelos pedagógicos anteriores. A 

concepção psicomotricidade tem como objetivo o desenvolvimento psicomotor, 

extrapolando os limites biológicos e de rendimento corporal, incluindo e valorizando 

o conhecimento de ordem psicológica. Para isso, a criança deve ser constantemente 

estimulada a desenvolver sua lateralidade, consciência corporal e a coordenação 

motora. No entanto, sua abordagem pedagógica tende a valorizar o fazer pelo fazer, 

não evidenciando o porquê de se fazer e como o fazer. 
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Já o modelo desenvolvimentista, por sua vez, busca propiciar ao aluno 

condições para que seu comportamento motor seja desenvolvido, oferecendo-lhe 

experiências de movimentos adequados às diferentes faixas etárias. Neste modelo 

pedagógico, cabe aos professores observarem sistematicamente o comportamento 

motor dos alunos, no sentido de verificar em que fase de desenvolvimento motor 

eles se encontram, localizando os erros e oferecendo informações relevantes para 

que os erros sejam superados. 

A perspectiva pedagógica da saúde renovada, diferentemente das citadas 

anteriores, tem por finalidade ressaltar os aspectos conceituais acerca da 

importância de se conhecer, adotar e seguir conceitos relacionados à aquisição de 

uma boa saúde. 

Por outro lado, as abordagens pedagógicas críticas, sugerem que os 

conteúdos selecionados para as aulas de Educação Física devem propiciar a leitura 

da realidade do ponto de vista da classe trabalhadora. Nessa visão, a Educação 

Física é entendida como uma disciplina que trata do conhecimento denominado 

cultura corporal, que tem como temas o jogo, a brincadeira, a ginástica, a dança, o 

esporte, etc., e apresenta relações com os principais problemas sociais e políticos 

vivenciados pelos alunos. 

Em 1996, com a reformulação dos PCN, é ressaltada a importância da 

articulação da Educação Física entre o aprender a fazer, o saber por que se está 

fazendo e como relacionar-se nesse saber (BRASIL, 1997). De forma geral, os PCN 

trazem as diferentes dimensões dos conteúdos e propõem um relacionamento com 

grandes problemas da sociedade brasileira, sem, no entanto, perder de vista o seu 

papel de integrar o cidadão na esfera da cultura corporal. Os PCN buscam a 

contextualização dos conteúdos da Educação Física com a sociedade que estamos 

inseridos, devendo a Educação Física ser trabalhada de forma interdisciplinar, 

transdisciplinar e através de temas transversais, favorecendo o desenvolvimento da 

ética, cidadania e autonomia. 

De forma geral, pode-se concluir que a Educação Física vem se 

desenvolvendo no Brasil a partir de importantes mudanças político-sociais e que, 

atualmente, é vista como um elemento essencial para a formação do cidadão 

brasileiro. 
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2.2 Saberes e práticas do professor de Educação Física do IFF: 

contextualizando uma realidade  

Para pensarmos e refletirmos sobre saberes e práticas, nos apropriamos de 

Galvão (2012), quando diz que profissionais não pensam, agem ou falam como 

pesquisadores; profissionais e pesquisadores trabalham em diversas comunidades 

epistêmicas; pensam e agem de maneira diferente porque tiveram diferentes 

experiências de socialização, além de serem diferenciadas as exigências das suas 

carreiras profissionais e as demandas no seu trabalho. A própria linguagem da 

pesquisa e conhecimento cientifico, formal e codificada não é a mesma linguagem 

da prática profissional – cotidiana e informal. 

Baseado nesta citação anterior, talvez possa-se perceber que transformações 

duradouras serão difíceis de acontecer, somente uma mudança de comportamento, 

que passa definitivamente por uma Educação Física atrelada à atividade física e à 

busca incessante da qualidade de vida, nos fará entender esta dificuldade em 

estabelecer novas práticas diárias. 

Estas práticas devem ocorrer em uma abordagem diferente das aulas que 

tivemos quando nós, hoje professores, fomos alunos há décadas; elas devem ir 

além das próprias aulas de Educação Física, mediante informações que evidenciem 

a preocupação com a promoção da saúde e que forneçam subsídios que possam 

levar os alunos a se conscientizarem da importância da atividade física como uma 

prática regular no seu dia a dia. 

Talvez esta conscientização do aluno estabeleça um conflito com o professor 

que, nesta perspectiva, deve orientar para uma percepção natural da atividade física 

e esportiva como componentes culturais presentes na sociedade atual em que 

estamos inseridos. 

Deve ser por meio desta que a disciplina deve ser apresentada como uma 

política de melhoria de qualidade de vida, durante e após sua vida escolar, no 

entanto, a prática pedagógica deve vincular-se aos objetivos do Ensino Médio 

Integrado, suas competências e habilidades presentes no projeto político 

pedagógico da instituição que busca, entre outras coisas, proporcionar o 

desenvolvimento de todos os alunos e não somente dos mais habilidosos, 

aproximando-os das atividades de forma lúdica, educativa e aprofundando o 

processo do conhecimento. 
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Penso que, como professor, tenho o dever de adequar as aulas a atividades 

que trabalhem uma relação mais específica, salientando a importância de unir jogos, 

exercícios, e demais atividades afins e, sobretudo, as características dos alunos em 

frequentes transformações; na verdade, quem tem que mudar são os professores. 

Diferente de outras épocas, torna-se cada vez mais necessário que o 

processo ensino-aprendizagem entre docente e discente seja pensado de maneira 

interdisciplinar. Não devemos e não temos o direito de fazer com que nossos alunos 

sejam meros repetidores de gestos esportivos e que fiquem limitados a serem 

espelhos de nós professores. A parte cultural e suas diferenças devem ser 

observadas e respeitadas como fatores fundamentais na construção do currículo 

escolar. Devemos, ainda, ir ao encontro de seus interesses e características, 

atendendo a suas necessidades cotidianas. 

Toda relação entre objetivos e conteúdos dependem fundamentalmente da 

forma e estratégia que o professor irá adotar, da forma tradicional ou de uma forma 

mais liberal, e todas devem estabelecer o planejamento das aulas, a execução do 

que foi planejado e o retorno que acontecem durante e após as aulas. 

Ao mesmo tempo, sabemos que a disciplina de Educação Física é uma das 

que os alunos mais gostam (sentem-se motivados). Betti (1986) entrevistou, 

mediante questionário, 380 escolares de ambos os sexos, de quatro escolas 

públicas da cidade de São Paulo, com respeito aos benefícios que sentiam como 

resultantes da prática da Educação Física, opinião a respeito das aulas, significado 

da Educação Física, “status” da Educação Física relativamente a outros 

componentes curriculares e opinião com relação à importância da atuação do 

professor na aprendizagem esportiva. Concluiu que os escolares apresentam 

atitudes bastante favoráveis à Educação Física, sendo, porém, que não é a primeira 

em importância. Hoje o aluno distingue, portanto, o gostar e o prazer que uma 

disciplina pode lhe proporcionar, da utilidade que as outras disciplinas podem ter 

para sua vida no mundo de trabalho.  

Segundo Marzinek (2007), atualmente percebe-se uma grande preocupação 

dos professores de Educação Física no que se refere à sua práxis, considerando 

que um grande número de alunos não participa efetivamente desta disciplina 

dizendo-se desmotivados. Existem vários motivos que influem neste desinteresse, 

dentre eles a falta de materiais e instalações adequadas para a realização da aula, a 

carência de profissionais capacitados, além de problemas sociais e familiares, que 
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também podem desencadear o desânimo para a prática das aulas de Educação 

Física. 

A partir desta citação, e sabendo que a disciplina se caracteriza como uma 

atividade eminentemente prática, muitas vezes é desvinculada da parte teórica que 

deve servir de auxílio a compreensão e ao esclarecimento de fatores relacionados à 

atividade física e aos esportes. O que no nosso caso específico não deveria ser 

problema, fato devido ao grande apoio e incentivo à área tanto quanto no nível de 

espaços físicos como ambientes de ensino e da excelente qualidade nos materiais 

esportivos que a escola oferece. 

A respeito da presença da Educação Física no componente curricular, 

Lovisolo (1995) verificou que o currículo de Educação Física desenvolvido nas 

escolas apresenta um perfil voltado para aptidão física (ginástica e corrida) e para o 

ensino das modalidades esportivas coletivas mais populares, como basquete, 

futebol, vôlei e handebol, buscando também a melhoria da qualidade de vida. 

Recentemente, Seabra (2004) também considerou que a disciplina de Educação 

Física se inspira na aptidão física e no desporto de alto rendimento, tendo como uma 

de suas metas principais aprimorarem capacidades físicas e desenvolver 

habilidades esportivas. Na mesma perspectiva do autor anterior, Bracht (1997) diz 

que é o esporte de alto rendimento que fornece o modelo de atividade de grande 

parte do contexto escolar.  

A disciplina Educação Física, como componente curricular obrigatório da 

Matriz Curricular do PPC do Ensino Médio, assume importantes funções na 

sociedade contemporânea, entre elas: introduzir e integrar o aluno na cultura 

corporal de movimento (BETTI; ZULIANE, 2002) e proporcionar a crianças e 

adolescentes vivências motoras que podem favorecer, ao longo do tempo, a adoção 

de um estilo de vida fisicamente ativo (KOKA; HEIN, 2003; STANDAGE; DUDA; 

NTOUMANIS, 2003). 

Muitos professores de Educação Física acabam assumindo na escola a 

função de treinador ou técnico esportivo; árbitro; organizador de atividades 

relacionadas a datas comemorativas como: festa junina, ensaiando “quadrilhas”, 

desfiles, e outros eventos. Mesmo sabendo da importância destas atividades 

consideradas extraclasse e interdisciplinares, me preocupa o fato da “tarefa” a ser 

executada, já que, na maioria das vezes, não ocorre uma reflexão crítica. Dessa 

forma, esses professores acabam não tendo uma atitude crítica diante da Educação 



37 

 

Física enquanto campo específico do saber, não conseguindo relacionar a 

significação material e simbólica da área com a realidade socioeconômica que está 

à sua volta, acreditando na neutralidade política da Educação Física Escolar e não 

buscando a verdade sobre o papel da escola. Caracterizando-se, assim, a sua 

prática pedagógica como apenas um conjunto de movimentos que podem muitas 

vezes ser considerados alienados. 

De acordo com esse pensamento, uma Educação Física presente na escola 

que não tem como meta transmitir de forma crítica para os estudantes os 

conhecimentos da cultura, que foram construídos historicamente pela humanidade, 

tendo como base o viés filosófico na sua prática pedagógica e não se mostrando em 

constante atitude filosófica diante dos acontecimentos da sociedade, não pode 

existir sem a presença da educação para sempre pensar. Essa educação para 

pensar de forma crítica reflexiva e autônoma busca possibilitar aos estudantes 

pensarem por si mesmos, tendo condições de construírem os seus próprios 

significados, não precisando recebê-los de outras pessoas, com segundas 

intenções, que pode ser a de manter a atual sociedade capitalista. 

Neste sentido, cabe conceituar autonomia na visão de Freire (1996), através 

da apresentação de propostas de práticas pedagógicas necessárias à educação 

como forma de construir a autonomia dos educandos, valorizando e respeitando sua 

cultura e seu acervo de conhecimentos empíricos junto à sua individualidade. 

Ao observar sua obra, percebe-se que ela reúne experiências e novos 

métodos, que valorizam a curiosidade dos educandos e educadores, condenando a 

rigidez ética que se volta aos interesses capitalistas, que deixam à margem do 

processo de socialização os menos favorecidos. 

Paulo Freire baseou-se em ideias progressistas de ensino, isto é, levando em 

conta, principalmente, o conhecimento do aluno em diálogo com a disciplina, porém, 

oposto ao caráter autoritário e assinalando atitudes para estimulação da liberdade 

para obter a disciplina, e também valorizando a experiência de vida como primordial 

para o efetivo aprendizado. Além de evidenciar severas críticas ao fatalismo, ao 

neoliberalismo e a globalização. 

Primeiramente, Paulo Freire enfatiza que para um educador cuja perspectiva 

seja progressista, é necessário estar de acordo que só é possível ensinar num 

processo que é obtido socialmente, e não se trata de um ato de transmissão de 

conhecimentos, mas sim de criação de oportunidades para a construção dos 
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saberes, representando um processo de formação, na qual o educando se torna 

sujeito de seu conhecimento, porém, ambas as partes desse processo passam por 

um aprendizado. 

Entretanto, nesta formação é indispensável que o docente possibilite ao aluno 

um objetivo a ser traçado em sua busca ao conhecimento. Dessa maneira, os alunos 

vão ter qualidades críticas e serão capazes de criar. Da mesma forma, cabe a ele 

estimular os seus alunos a verificarem os conteúdos de suas próprias descobertas, 

assim, os formarão autônomos de seus conhecimentos e disciplinados 

metodologicamente. 

Antagônico aos alunos de um professor com raízes tradicionais, que repetirá 

tudo que já foi lido depositando os conhecimentos, anulando o poder de indagação, 

de curiosidade do educando para construir o próprio saber. Ou seja, as dúvidas e 

curiosidades são silenciadas pelo autoritarismo do educador, que se enxerga como 

possuidor de um conhecimento indiscutível. 

As ideias progressistas pedagógicas, de forma alguma devem ser 

confundidas com um ato de espontaneidade e liberdade dos professores e alunos 

diante da construção desse conhecimento. Cabe aos educadores conduzirem de 

forma metodológica os conteúdos ensinados para que essa prática seja eficiente. 

Como eixo norteador de sua prática pedagógica, Freire defende que "formar" 

é muito mais que formar o ser humano em suas destrezas, atentando para a 

necessidade de formação ética dos educadores, conscientizando-os sobre a 

importância de estimular os alunos a uma reflexão crítica da realidade em que está 

inserido. 

Assim como defende o ideal, para o qual o indivíduo deve se comportar como 

ser histórico e ativo de suas opiniões e atitudes. Para a inexistência de seres que 

apenas se adaptam se tornando objetos da sociedade, faz-se necessário a 

conscientização não como solução utópica para qualquer eventualidade, mas sim, 

com a finalidade de formar uma nova consciência crítica para enfrentar barreiras em 

sua trajetória e em seu autoconhecimento, sendo radical às ideias fatalistas e às 

doutrinas neoliberais. Possuir uma visão fatalista significa enxergar o destino como 

irrevogável, e apenas esperar o futuro acontecer, sem qualquer possibilidade de 

mudança através da capacidade crítica que possuímos. Essa ideologia é 

disseminada pelo sistema dominante, o qual vê vantagem em ter uma população 

que enfrente os problemas passivamente. 
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Neste sentido, em nossa escola, o estilo motivacional adotado por 

professores de Educação Física, exclusivamente no que se refere à autonomia varia 

de altamente controlador até altamente promotor de autonomia, podendo, assim, 

representar uma prática docente na Educação Física escolar que promova 

efetivamente a aprendizagem e, uma mudança efetiva no comportamento dos 

estudantes, embora a aprendizagem envolva a integração de fatores contextuais e 

internos do aluno e, no ambiente escolar, esses elementos exercem uma influência 

maior no processo, pois eles podem favorecer ou afetar de maneira negativa o 

processo de aprender. Sendo assim, a motivação dos estudantes aparece como um 

dos grandes desafios enfrentados pelos educadores e, esse tem sido um dos 

motivos que faz com que as práticas pedagógicas no ensino formal necessitem ser 

constantemente (re)pensadas. 

Autonomia refere-se à capacidade do indivíduo de autogovernar-se, sendo o 

seu comportamento originado e regulado por suas próprias ações. A competência 

diz respeito à capacidade de agir satisfatoriamente em uma determinada situação, 

apresentando atitudes de domínio frente a uma tarefa desafiadora. Por fim, o 

estabelecimento de vínculos representa a necessidade dos seres humanos de 

sentirem-se aceitos e reconhecidos socialmente (STANDAGE; DUDA; NTOUMANIS, 

2003; GUIMARÃES; BORUCHOVITCH, 2004; FERNANDES; VASCONCELOS-

RAPOSO; 2005; MURCIA; COLL, 2006; WILSON et al., 2006). 

Embora, inicialmente, acreditava-se que a competência representava a 

necessidade psicológica de maior importância (GUIMARÃES; BORUCHOVITCH, 

2004), a partir da elaboração da teoria da autodeterminação (DECI; RYAN, 1985), 

atribui-se que a interação entre esses três elementos passa a ser um fator 

fundamental para compreender o comportamento autodeterminado. Em outras 

palavras, a percepção de autonomia, isto é, o senso de liberdade e responsabilidade 

individual, associada à maneira como o indivíduo percebe e interage com o 

ambiente, podem fortalecer ou enfraquecer a sua percepção de competência. 

Assim sendo, para que o processo de ensino-aprendizagem obtenha 

resultados positivos, torna-se necessário que os professores adotem posturas e 

estratégias que enfatizem um ambiente promotor de autonomia. 

Este cenário me motiva a fazer uma reflexão de como a Educação Física tem 

sido trabalhada em nossa escola. E também pela investigação de alguns planos de 

curso dessa disciplina, que muitas vezes são focados apenas na prática de 
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esportes, e com grande ênfase ao futsal, vôlei, basquete e o handebol. Será que 

com essa forma de trabalho, com ênfase na prática de esportes e execução de 

movimentos mecânicos, os estudantes têm a possibilidade de desenvolver o 

pensamento crítico em relação ao movimento humano? Ou acabam sendo 

manipuladas pelos esportes, no que diz respeito a esse movimento? 

Por muito tempo, e ainda hoje, os esportes podem ser usados como aparelho 

ideológico para desviar a atenção da população dos acontecimentos políticos e 

sociais, com a justificativa de que através deles, as pessoas podem se adaptar 

melhor aos valores e normas da sociedade. E, assim, a escola acaba contribuindo 

com a funcionalidade e desenvolvimento social, da classe burguesa, quando adota 

essa forma de trabalho para a Educação Física escolar. A partir dessa visão, a 

educação pode ser entendida como parte integrante da sociedade, estando 

exclusivamente ao seu serviço para melhorar essa sociedade, tornando-a mais 

próxima do modelo de perfeição social harmônico idealizado pelas classes 

dominantes.  

Talvez, os nossos professores que trabalham apenas com movimentos 

corporais nas suas aulas, sem qualquer relação com o modo de vida dos 

estudantes, sem nenhuma reflexão e significação sobre esses mesmos movimentos, 

ministrando aulas as quais valorizam a competição, a concorrência e o rendimento 

em sua prática, podem estar trabalhando a favor de uma educação que podemos 

chamar de passatempo. 

Poucas são as escolas em que a Educação Física apresenta uma proposta 

de ensino preocupada com a organização do processo educativo para possibilitar ao 

educando a apropriação da cultura historicamente elaborada pela humanidade, com 

um viés filosófico na sua prática pedagógica e se mostrando em constante atitude 

filosófica diante dos acontecimentos da sociedade. A maioria das escolas apenas se 

limita à prática dos quatro esportes coletivos, muitas vezes de forma alienada, até 

porque são oriundos de formações acadêmicas diferentes. 

O estilo motivacional promotor de autonomia evidencia a necessidade 

psicológica básica de autonomia, designando um ser humano que possui iniciativa 

na definição de suas ações e na tomada de decisão (GUIMARÃES; 

BORUCHOVITCH, 2004). Em outras palavras, um indivíduo autônomo é aquele que 

se torna o regulador de seus comportamentos sem ser altamente ou unicamente 

influenciado por pressões externas (STANDAGE; DUDA; NTOUMANIS, 2003).  
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É importante ressaltar que o conceito de autonomia abordado pela teoria da 

autodeterminação não está relacionado com o individualismo, mas refere-se à 

percepção pessoal sobre a origem da ação. Em decorrência de situações em que o 

indivíduo tem fortes sentimentos de causa pessoal, ele apresenta um 

comportamento intrinsecamente motivado: fixa metas pessoais, demonstra seus 

acertos e dificuldades, planeja as ações necessárias para viabilizar seus objetivos e 

avalia adequadamente seu progresso. 

Em contextos educativos, os professores que apresentam atitudes 

promotoras de autonomia agem nutrindo as necessidades psicológicas básicas de 

seus alunos, especialmente nos aspectos de segurança e de competência, e 

apontam que os estudantes se sentem competentes quando seus professores 

enfatizam o progresso no processo de ensino-aprendizagem, com base em padrões 

individuais, não estabelecendo comparações com outros estudantes.  

Entretanto, para que isso ocorra, os professores precisam oferecer 

oportunidades de escolhas e feedback significativos aos alunos, ou seja, avaliar o 

esforço ao invés da habilidade, enfatizar a aprendizagem individual em detrimento 

da coletiva, reconhecer as dificuldades e oferecer apoio. Especificamente percebe-

se um maior engajamento e persistência na tarefa quando os alunos realizam 

atividades em grupos e dependem uns dos outros para cumprir os objetivos 

propostos. O ambiente colaborativo também aumenta a afetividade entre as 

pessoas, alimentando a sua necessidade de estabelecer vínculos pessoais. 

Em um estudo de Vierling, Standage e Treasure (2007) sugere-se que um 

ambiente promotor de autonomia aumenta as chances de engajamento dos alunos 

em atividades físicas, além de apresentarem atitudes positivas perante o exercício. 

Esse apontamento configura-se como uma importante descoberta para a sociedade 

contemporânea, pois se sabe do aumento do número de pessoas que apresentam 

doenças relacionadas a hábitos de vida pouco saudáveis (MURCIA; COLL, 2006, 

WILSON et al., 2006).  

Igualmente, quando um aluno tem conhecimento acerca dos objetivos de uma 

tarefa, bem como as suas normas e formas de avaliação, maiores são as 

possibilidades de o indivíduo alcançar um estado ótimo de motivação. Em outras 

palavras, ambientes informativos favorecem a compreensão dos alunos com relação 

às razões e objetivos pretendidos com uma determinada tarefa, aumentando as 

chances de envolvimento dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem e de 
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progresso nos níveis de motivação. Em contrapartida, os professores que confiam 

em um estilo controlador estabelecem para os alunos formas específicas de 

comportamentos, sentimentos ou de pensamentos, oferecendo incentivos 

extrínsecos e consequências para aqueles que se aproximam do padrão esperado.  

Nessas situações, a origem do comportamento é a regulação externa que, de 

acordo com Ntoumanis (2001), sobressai-se em situações na qual o indivíduo realiza 

a atividade como forma de obter benefícios ou recompensas de qualquer natureza. 

Esse é um exemplo de reforçamento clássico do comportamento. 

Desse modo, estudar os estilos motivacionais adotados por professores de 

Educação Física se configura como um fator importante para a área, porque, 

segundo Régio e Martins Jr. (2007), tanto nas escolas públicas como privadas têm-

se observado uma diminuição do incentivo à participação dos alunos nas aulas. 

Nessa mesma direção, Silva et al. (2007, p. 71) afirmam que em grande parte das 

escolas brasileiras "as aulas servem como momento de descanso e de contrapeso 

às outras disciplinas. Muitos dos professores se acomodaram, alguns por simples 

conformismo, outros por despreparo ou más condições de trabalho".  

As consequências imediatas dessa falta de valorização da prática docente 

para a Educação Física é que ela "torna-se uma disciplina obsoleta e 

desinteressante, levando à evasão, sobretudo dos alunos das últimas séries do 

ensino fundamental e de todo o ensino médio" (ULASOWICZ; PEIXOTO, 2004, p. 

64). Em decorrência, a disciplina que poderia ser impactante na vida de seus alunos, 

muitas vezes, acaba por não ser, haja vista que para concretizar essa função 

necessita promover, em seus alunos, o interesse pela aprendizagem e, para tanto, a 

figura do professor motivado é essencial.  

Já Santos e Pessoa (2003) no Artigo A Educação Física nas escolas técnicas: 

analisando as propostas do CETEP, apontam que: apesar de tantas modalidades 

oferecidas, os alunos só podem escolher uma como prática da Educação Física, 

podendo transferir-se de modalidade após um ano letivo. Assim, percebeu-se que 

eles tendem a escolha daquelas que mais se afeiçoam, às vezes pelo fato de que já 

a pratica fora da escola. Nesse caso, os alunos reconhecem o professor pela 

modalidade específica, sendo transmitida a ideia de uma identificação profissional 

muito mais próxima da figura de um treinador. De modo geral, reforçando aos alunos 

a compreensão da Educação Física enquanto disciplina voltada ao aperfeiçoamento, 

à performance e à especialização. 
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Essa proposta, segundo seus idealizadores, vem acarretando a diminuição do 

desinteresse por parte dos alunos, que até então se sentiam desestimulados a 

participar das aulas em função da preferência por algum esporte ou uma prática 

esportiva. Apesar disso, parece continuar havendo as aulas de Educação Física 

comuns, voltada para o ensino de diferentes atividades enquanto outra opção. 

Porém, a adesão é muito menor se compararmos com a anterior. Tão logo, os 

alunos dispõem de algumas opções que norteiam as suas escolhas, levando em 

consideração o interesse próprio adquirido anteriormente à escola, quando não, 

raras vezes despertada pela Educação Física Escolar. 

Minelli e Vieira (2010, p. 598), diz que na tentativa de compreender como os 

determinantes motivacionais influenciam as atitudes e os comportamentos dos 

indivíduos e também de revelar como o ambiente pode interferir no comportamento 

humano, foi desenvolvida a teoria da autodeterminação. A teoria destaca que “a 

motivação deve ser compreendida a partir de um continuum que tem em um extremo 

a motivação intrínseca e, no outro, a amotivação”. “No entanto, entre esses dois 

polos ainda existem quatro formas auto reguladoras de motivação extrínseca: 

regulação integrada, regulação identificada, regulação introjetada e regulação 

externa”. 

2.2.1 Breve descrição sobre a formação dos professores em cursos de stricto senso 

na área de Educação Física no Brasil  

Em relação à pós-graduação stricto sensu na área de Educação Física no 

Brasil, temos que relatar, primeiramente, a sua formação como área do 

conhecimento que, segundo Pelegrini (2008), se consolidou somente a partir do 

Decreto Lei nº 705, de 25 de julho de 1969, no qual intensifica o uso ideológico da 

Educação Física dentro do espaço educacional superior, estendendo sua 

obrigatoriedade a todos os níveis e setores de ensino. 

Com a reforma escolar, o projeto de expansão da Educação Física incluiu a 

formação de professores, onde foi aprovada a licenciatura curta em Educação 

Física, a partir de 1971, que possibilitou um processo de aceleração significativo 

para atendimento da demanda proveniente do sistema escolar reformado, 

(PELEGRINI, 2008). 
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Para Afonso (1992), com a crescente demanda na área da Educação Física e 

com objetivos semelhantes ao da pós-graduação em geral, que era o 

desenvolvimento científico e tecnológico do país, é criado o primeiro curso de 

mestrado em Educação Física do Brasil e da América Latina, em 1977, na 

Universidade de São Paulo (USP). 

O surgimento do primeiro mestrado acadêmico na Escola de Educação Física 

e Esportes (EEFE) da USP, em 1977, teve como finalidades a capacitação de 

docentes para o ensino superior e a promoção do desenvolvimento de 

conhecimentos na área através da pesquisa (AMADIO, 2007). 

Esse fato, para Kokubun (2006), originou-se na medida em que foi percebida a 

necessidade de capacitar profissional para a atuação no ensino superior para formar 

profissionais da área com o objetivo de aplicar e conduzir o conhecimento adquirido 

no curso de graduação. 

De acordo com Afonso (1992), fazia-se necessário a pós-graduação, com 

isso, destacam-se diversos empreendimentos do governo federal que traduziam 

uma preocupação com a área da Educação Física, dentre eles: 

 A inclusão obrigatória nos currículos plenos dos estabelecimentos de ensino 

de primeiro e segundo graus; 

 O maciço investimento na construção de ginásios e parques poliesportivos; 

 O estímulo à criação de cursos de formação de docentes; 

 A concessão de bolsas de estudo com o intuito de facilitar o aperfeiçoamento 

de docentes no exterior; 

 A consolidação de convênios internacionais. 

Ainda para Afonso (1992), essa situação representava uma pressão política e, 

psicológica, no sentido da criação dos cursos de mestrado em Educação Física, 

independentemente da existência ou não de um nível necessário, de um 

amadurecimento acadêmico ou mesmo da existência de um grupo de docentes 

qualificados. 

Como relatado anteriormente, a pós-graduação em nível de mestrado em 

Educação Física no Brasil teve início em 1977, na USP, com a criação do primeiro 

mestrado da área. Dando ênfase a este programa, é destacado por Amadio (2003) 

que a pós-graduação da USP fez dessa instituição a maior formadora de recursos 

humanos pós-graduados na área de Educação Física. O autor destaca que até 
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dezembro de 2001 o programa já tinha outorgado 221 graus acadêmicos em nível 

de mestrado e 20 em nível de doutorado. 

Em 1979 e 1980, respectivamente, foram criados os mestrados na 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), ambos por motivos de avaliação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) deixaram de ser 

recomendados, embora a UFRJ tenha conseguido, em meados dos anos 2000, 

terem seu mestrado recomendado novamente. 

Martins & Souza e Silva (2005) relatam que o primeiro mestrado em uma 

instituição privada foi o da Universidade Gama Filho (UGF) do estado do Rio de 

Janeiro no ano de 1985. Essas autoras descrevem que em 1988 e 1989, 

respectivamente, foram criados os mestrados na Universidade Estadual de 

Campinas (UEC) e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), além 

do mestrado na UFMG também em 1989. 

Na década de 1990, o aumento dos programas de mestrado na área de 

Educação Física prosseguiu, em 1991 foi à vez da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP), em 1993 a UERJ, a Universidade Castelo Branco (UCB) teve seu em 

mestrado criado em 1995, e a década fecha com dois mestrados em Santa Catarina, 

um em 1996 na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e outro 1997, na 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e um mestrado em Brasília, na 

Universidade Católica e Brasília (UCB) no ano de 1998 (MARTINS; SOUZA; SILVA, 

2005). 

Nos anos 2000, vários outros mestrados foram criados. Hoje, segundo a 

CAPES (2011), existem 23 programas de mestrado e 13 de doutorado no Brasil, 

sendo que apenas quatro programas de mestrado estão localizados fora das regiões 

Sul e Sudeste e destes apenas um tem nível de doutorado. 

No quadro abaixo estão descritos os programas de pós-graduação stricto 

sensu recomendados e reconhecidos na área de Educação Física no Brasil, com o 

conceito de cada um, segundo avaliação da CAPES de 2015. 
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Quadro 1. Programas de mestrados e doutorados na área de educação física. 
Brasil, 2015 

UF 
UNIVERSIDADE / 

IES 
PROGRAMA/ ÁREA DE ESTUDO 

NOTA 

M 

NOTA 

D 

NOTA 

MP 

ES UFES 

EDUCAÇÃO FÍSICA / Educação 
Física, Movimento Corporal Humano 

e Saúde / Estudos Pedagógicos e 
Socioculturais da Educação Física. 

4 4 - 

MG UFMG 
CIÊNCIAS DO ESPORTE / 

Treinamento Esportivo 
5 5 - 

MG UFV 
EDUCAÇÃO FÍSICA / Movimento 
Humano, Saúde e Desempenho. 

4 - - 

MG UFTM 

EDUCAÇÃO FÍSICA / Esporte e 
Exercício / Formação e Atuação 

Profissional em Educação Física e 
Esportes / Educação Física, 

Movimento Humano e Saúde / 
Biodinâmica. 

3 - - 

RJ UERJ 

CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO 
ESPORTE / Educação e Reeducação 

Psicomotora / Educação Física 
Escolar 

4 4 - 

RJ UNIVERSO 
CIÊNCIAS DA ATIVIDADE FÍSICA / 

Atividade Física, Cultura e 
Sociedade. 

3 - - 

RJ UFRJ 
EDUCAÇÃO FÍSICA / 

Biodinâmica do Movimento Humano. 
3 3 - 

SP UNESP/RC 

CIÊNCIAS DA MOTRICIDADE / 
Biodinâmica da Motricidade Humana 
Atividade Física E Saúde / Pedagogia 

da Motricidade Humana 

6 6 - 

SP USP 
CIÊNCIAS DA ATIVIDADE FÍSICA / 

Atividade Física, Saúde e Lazer. 
3 - - 

SP UNIMEP 

CIÊNCIAS DO MOVIMENTO 
HUMANO / Biodinâmica / Movimento 

Humano e suas relações com a 
Cultura e a Educação 

4 4 - 

SP UNICSUL 
CIÊNCIAS DO MOVIMENTO 
HUMANO / Biodinâmica do 

Movimento Humano 
3 3 - 

SP UNICAMP 

EDUCAÇÃO FÍSICA / Atividade 
Física Adaptada / Biodinâmica do 
Movimento e Esporte / Educação 

Física e Sociedade 

4 4 - 

Continua... 
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...continuação. 

UF 
UNIVERSIDADE / 

IES 
PROGRAMA/ ÁREA DE ESTUDO 

NOTA 

M 

NOTA 

D 

NOTA 

MP 

SP UNIMEP 
EDUCAÇÃO FÍSICA / Movimento 

Humano 
3 - - 

SP USJT 
EDUCAÇÃO FÍSICA / Escola, 

Esporte, Atividade Física e Saúde. 
3 3 - 

SP USP 

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE / 
Estudos Biodinâmicos da Educação 

Física e Esporte / Estudos 
Socioculturais e Comportamentais da 

Educação Física e Esporte 

7 7 - 

DF UNB 
EDUCAÇÃO FÍSICA / Atividade 

Física e Esporte 
4 4 - 

DF UCB 
EDUCAÇÃO FÍSICA / Educação 

Física Escolar 
5 5 - 

MT UFMT 
EDUCAÇÃO FÍSICA / Atividade 

Física, Desempenho e Corporeidade. 
3 - - 

PE FESP/ UPE 

EDUCAÇÃO FÍSICA / Saúde, 
Desempenho e Movimento Humano / 

Cultura, Educação e Movimento 
Humano. 

3- - - 

RN UFRN 

EDUCAÇÃO FÍSICA / Movimento 
Humano, Cultura e Educação / 
Movimento Humano, Saúde e 

Desempenho. 

3 - - 

SE FUFSE 
EDUCAÇÃO FÍSICA / Atividade 

Física Saúde e Esporte 
3 - - 

PR UFPR 

EDUCAÇÃO FÍSICA / Atividade 
Física e Saúde / Comportamento 
Motor / Desempenho Esportivo / 
Sociologia do Esporte e Lazer 

5 5 - 

PR UEL 
EDUCAÇÃO FÍSICA / Desempenho 
Humano e Atividade Física / Práticas 

Sociais em Educação Física 
4 4 - 

PR UNOPAR 

EXERCÍCIO FÍSICO NA 
PROMOÇÃO DA SAÚDE / Métodos e 
protocolos relacionados à prescrição 

de exercício físico 

- - 3 

RS UFRGS 
CIÊNCIAS DO MOVIMENTO 

HUMANO / Atividade Física, Saúde e 
Desempenho. 

5 5 - 

Continua... 
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...continuação. 

UF 
UNIVERSIDADE / 

IES 
PROGRAMA/ ÁREA DE ESTUDO 

NOTA 

M 

NOTA 

D 

NOTA 

MP 

RS UFSM 

EDUCAÇÃO FÍSICA / Aspectos 
Biológicos e Comportamentais da 

Educação Física e da Saúde / 
Aspectos socioculturais e 

pedagógicos da Educação Física 

3 - - 

RS UFPEL 
EDUCAÇÃO FÍSICA / Biodinâmica do 

Movimento Humano / Movimento 
Humano, Educação e Sociedade. 

4 4 - 

RS UFSM 

EDUCAÇÃO FÍSICA / Aspectos 
Biológicos e Comportamentais da 

Educação Física e da Saúde / 
Aspectos socioculturais e 

pedagógicos da Educação Física 

3 - - 

SC UDESC 

CIÊNCIAS DO MOVIMENTO 
HUMANO / Estudos 

Biocomportamentais do Movimento 
Humano 

4 4 - 

SC UFSC 

EDUCAÇÃO FÍSICA / Atividade 
Física Relacionada à Saúde / Teoria 
e Prática Pedagógica em Educação 

Física / Biodinâmica do Desempenho 
Humano. 

5 5 - 

Fonte: SNPG, com data atualizada em 20/03/2015 – CAPES. 
Legenda: M – Mestrado Acadêmico; D – Doutorado; MP – Mestrado Profissional. 

 

O panorama da pós-graduação na Educação Física, em nosso país, ainda 

oculta enormes desafios a serem enfrentados por meio de ações que necessitam ser 

incorporadas na agenda dos agentes responsáveis pelo desenvolvimento da área 

(KOKUBUN, 2003).  

Nesse contexto, entre os principais desafios, está a dificuldade que os 

egressos encontraram em seus cursos de graduação, cujos currículos são 

extremamente diferentes e percebem a necessidade profissional e acadêmica de 

buscar curso de pós-graduação para suprir suas carências e necessidades, mas 

encontrando diversas dificuldades que vão desde as condições financeiras até a 

entrada em cursos de qualidade. 

Já no entendimento de Tani (2000) apud Kokubun (2003), alguns dos 

principais desafios já foram apontados compreendendo os seguintes aspectos: 

a. Expansão do sistema sem perda de qualidade dos programas já existentes; 

b. Reflexão sobre a base epistemológica dos programas; 



49 

 

c. Aumento da quantidade e qualidade da produção intelectual e redução da 

heterogeneidade da produção docente; 

d. Integração com a graduação; 

e. Formação de docentes de ensino superior que realizem pesquisas e não só 

ensinem; 

f. Diminuição dos desequilíbrios regionais. 

Ainda cabe destacar que a pós-graduação stricto sensu na área da Educação 

Física, assim como na maioria das áreas em nosso país, vem crescendo 

gradativamente, com períodos de maior e menor aceleração. Embora alguns autores 

tenham a preocupação com a qualidade deste processo, é inegável que este avanço 

poderá transformar, em curto período, o nosso país em uma potência na produção 

de pesquisa e investigações em todos os setores e na melhora da qualificação 

profissional. 

A Educação Física segue o caminho do Brasil, no entanto, vale ressaltar que o 

aumento de programas de mestrado e doutorado nesta área ainda é concentrado 

nas regiões Sul e Sudeste. Este fato deve ser discutido e avaliado de forma mais 

contundente pelos órgãos competentes e pela sociedade, possibilitando uma 

reflexão maior sobre o tema, tentando mudar uma situação que é desfavorável 

geograficamente. 

2.2.2 Projeto Pedagógico do Curso Ensino Médio do IFF Campos Centro: a 

Educação Física IFF campus Centro a partir do PPC do curso 

Sendo a temática do presente estudo, a disciplina Educação Física do IFF 

campus Campos Centro, é relevante resgatar a trajetória desde a inclusão desta 

disciplina na matriz curricular, sendo esta história contada oralmente por professores 

hoje aposentados da área que vivenciaram esta história. 

No ano de 1959, a então Escola Técnica Comercial, através da Coordenação 

de Ensino, que direcionava tudo que era relativo aos alunos da escola, inicia as 

atividades de ginástica e aplicação prática de alguns desportos para os alunos do 

sexo masculino, pois, nela só estudavam meninos. A época eram dois professores 

com formação acadêmica oriundos de escolas de Educação Física na capital do 

estado que foram contratados por terem serviços prestados ao esporte em nossa 

cidade. 
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As atividades desenvolvidas buscavam levar a disciplina Educação Física a 

todas as séries dos diversos cursos em caráter recreativo e tendo a integração como 

objetivo final. 

Neste ano, o governo federal organiza a primeira competição a nível nacional 

reunindo escolas de todo o país na cidade de Pelotas/RS. A partir do ano de 1964 

mais dois professores chegam para a coordenação da disciplina, sendo que uma 

mulher passa a fazer parte do grupo. Nesta competição, nossa instituição teve uma 

representação significativa nas modalidades de Atletismo e de Natação, inclusive 

alcançando o título nas duas modalidades. 

Em 1973, já com o nome de Escola Técnica Federal de Campos, é criada a 

Coordenação de Educação Física e de Esportes com um professor sendo indicado 

pela Direção Geral como Coordenador e tendo um mandato de 2 anos. A partir de 

então e tendo entre seus alunos meninos e meninas, a Educação Física sofre sua 

primeira grande mudança que é ofertar aulas chamadas mistas, ou seja, ambos os 

sexos em uma mesma atividade de aula. 

Ao mesmo tempo influenciada pelas grandes competições que envolveram o 

país, passa a ter equipes representativas permanentes, independente das aulas de 

Educação Física, acontecem participações em disputas a nível municipal, estadual e 

nacional como Jogos Abertos do Interior, Jogos Abertos Brasileiros, campeonatos 

estaduais, regionais, muitas das vezes representando a cidade e o estado. 

Em 1981 acontece a última competição organizada pelo governo federal na 

cidade de Goiânia. Após aproximadamente 15 anos, a Educação Física da escola 

interrompe um trabalho e dá início a uma fase de aumento em seu quadro de 

professores, diferente dos antigos, todos entram através de concurso público, o que 

dá, a princípio, maior qualidade ao trabalho desenvolvido. 

Em 1992, em reunião na cidade de Vitória/ES, sete escolas da região Sudeste 

organizam uma competição denominada JIFETS, que permanece até os dias de 

hoje. Em sistema de sorteio de modalidades e sedes, as etapas acontecem ao longo 

do ano em diversas modalidades esportivas consideradas olímpicas. 

Em 1993 é criado o PPC do Ensino Médio onde se encontra a Matriz 

Curricular que resultou na construção coletiva e participativa dos seus atores: 

coordenador, professores, técnicos administrativos e alunos. Neste, encontram-se 

expressas todas as ações e práticas pedagógicas que dão direção à gestão e que 
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oferecem suporte às atividades educacionais previstas para contribuir na formação 

do aluno. 

Dessa maneira, enquanto produto, o PPC do Ensino Médio é também 

processo, pois se encontram em contínua construção, avaliação e revisão, na 

direção da consolidação de sua identidade acadêmica. Mudanças pedagógicas, para 

além de seguir resoluções e pareceres, são processuais, resultando da dinâmica 

dialógica entre a subjetividade, e a objetividade. Assim, pretende-se aprimorá-lo 

continuamente, visando adequar o ensino ao contexto vigente. 

Configurando o cenário de inserção da disciplina Educação Física, deve-se 

assinalar que o presente projeto pedagógico apresenta orientações filosóficas e 

pragmáticas às condições que constituem sua estrutura e organização curricular, na 

direção de superar o antigo paradigma da simples transmissão de conhecimentos, 

contribuindo efetivamente para a formação acadêmica discente. 

Em 1996, a Coordenação de Educação Física cria um projeto chamado Clube 

Escolar, ligado diretamente e desenvolvendo ações para os servidores e 

comunidade externa. 

No ano de 2010 o Clube Escolar passa a ser chamado de Centro de 

Qualidade de Vida (CQV), e deixa de ser considerado um projeto e passa a ser um 

programa institucional com estatuto, regimento, mas ainda subordinado a 

Coordenação de Educação Física. 

Atualmente, o IFF campus Campos Centro, através da Coordenação de 

Educação Física, oferece aulas curriculares, treinamento esportivo, aulas de 

musculação, aulas de pilates, clube do xadrez e clube do tênis de mesa. 

Em 2013, a coordenação começa a planejar o curso de licenciatura em 

Educação Física, que por princípios norteadores e valores acumulados ao longo dos 

anos pretende ser inovador, e de extrema qualidade com uma matriz curricular 

moderna e proativa e oferecendo à comunidade mais uma boa opção para uma 

formação acadêmica em uma instituição de caráter de formação profissional. 

2.2.3 Projeto de Desenvolvimento Institucional – PDI 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, instituição 

que prima pela interlocução dos três eixos “Ensino, Pesquisa e Extensão”, como 

agente de desenvolvimento social, econômico e cultural, na área de abrangência 
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onde se encontra instalada, estabelece como política para o desenvolvimento de 

seus diferentes setores, as seguintes diretivas básicas: 

 Desenvolver políticas no sentido da verticalização do ensino e elevação do 

nível de escolaridade, atendendo desde o Ensino Médio, à educação de 

jovens e adultos e formação inicial e continuada do trabalhador até a pós-

graduação; 

 Buscar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 

 Reconhecer a contribuição, as experiências e vivências do aluno para o 

processo de construção do conhecimento; 

 Adotar políticas que possibilite a inclusão social, a democratização do acesso 

e permanência na instituição; 

 Possibilitar crescente difusão e utilização das tecnologias da informação e 

comunicação como ferramenta de democratização contribuindo, assim, para a 

construção da cidadania; 

 Desenvolver pesquisa aplicada no campo das tecnologias, na perspectiva de 

concorrer para o desenvolvimento local e regional; 

 Desenvolver canais de comunicação com as esferas públicas e com a 

sociedade organizada, tendo em vista à educação inicial e continuada dos 

trabalhadores; 

 Capacitar e valorizar o profissional da educação; 

 Desenvolver políticas de valorização da rede pública de ensino e ações que a 

possibilitem; 

 Promover avaliação permanente dos cursos e do corpo docente e técnico 

administrativo em educação da instituição. 

Todas as linhas apontadas se fazem norteadoras do trabalho educativo nos 

diferentes níveis e modalidades de ensino, inclusive na pesquisa e inovação e na 

extensão. Assim, estas são as ações que norteiam políticas e programas 

institucionais, tendo no seu bojo a concepção de gestão participativa. 

2.2.4 Princípios filosóficos e teórico-metodológicos que norteiam as práticas 

pedagógicas 

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFF retrata uma das ferramentas 

pedagógicas que enfatiza metas que possam contribuir com a práxis pedagógica da 
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comunidade acadêmica, com a construção, (re)construção e produção do 

conhecimento pelos sujeitos desse processo e, por conseguinte, com a qualidade do 

ensino, traduzindo, assim, a sua filosofia educacional e a sua missão. 

O IFF, em suas bases históricas e filosóficas, e considerando: (a) o cenário 

contemporâneo que enfatiza a produção do capital intelectual e social, vislumbrando 

a inserção de questões humanas e sociais no mundo produtivo do trabalho; (b) o 

atendimento à demanda da comunidade acadêmica no que tange à compreensão da 

filosofia tecida na organização curricular dos cursos dessa Instituição; (c) a 

execução de uma práxis educacional que retrate a sistemática das dimensões 

mediadora, humanista, ético-política, estética e ambiental legitimadas mediante 

ações e intervenções no processo de construção e produção de conhecimento, 

assume a dialogicidade com seus pares numa perspectiva pluralista, integradora na 

operacionalização do seu PPI, visando contribuir para o desenvolvimento das 

capacidades da comunidade acadêmica nas suas dimensões afetivas, cognitivas, 

emocionais, sociais, humanísticas e tecnológicas. 

O conhecimento das necessidades do território em que o IFF encontra-se 

inserido, bem como das aspirações da sociedade, do compromisso que assume com 

o seu tempo e espaço, da missão a que essa instituição se propõe se pautam em 

princípios filosóficos e teórico-metodológicos gerais, que norteiam suas práticas 

acadêmicas, a saber: (a) a compreensão de que educar é um ato político e nenhuma 

ação pode estar caracterizada pela neutralidade; (b) o reconhecimento de que a 

educação, historicamente, tem sido um meio do qual o poder se apropria para 

sustentar o processo de dominação, mas que pode, contraditoriamente, concorrer de 

forma significativa para a transformação social; (c) a passagem da consciência 

ingênua para a consciência crítica representa a plenitude do trabalho educativo; (d) 

a preocupação com a valorização do profissional da educação (e) a atitude da 

pesquisa é hoje cada vez mais inerente ao processo de construção do 

conhecimento; (f) o processo educativo deve primar pela superação do caráter 

compartimentado e dicotômico existente que separa homem/cidadão, teoria/prática, 

ciência/tecnologia, saber/fazer; (g) o desenvolvimento de um trabalho educativo em 

que haja a articulação entre ensino, pesquisa e extensão; (h) o respeito ao 

pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e à busca pela superação das 

contradições existentes, norteados pelos princípios que regem a filosofia do IFF; (i) o 

reconhecimento da realidade e da experiência do aluno e da contribuição que suas 
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experiências podem trazer para o processo de construção do conhecimento; (j) a 

crescente difusão e utilização das tecnologias da informação e comunicação como 

ferramenta de democratização do conhecimento; (l) a produção científica deve ser 

devolvida à sociedade para melhorar a qualidade de vida das pessoas e do sistema. 

Nesse ínterim, os princípios que norteiam as práticas acadêmicas nessa 

instituição encontram-se permeados nas diretrizes assim dispostas: 

I. Ética do cuidado: em um modelo novo, que é o modo de vida sustentável, 

percebe-se uma preocupação de pensar o futuro da Terra e da humanidade, por 

meio de uma nova maneira de ser no mundo e do desafio de combinar trabalho e 

cuidado, dando valor a quatro pontos gerais: (a) respeito e cuidado pela comunidade 

da vida; (b) integridade ecológica; (c) justiça social e econômica; (d) democracia, 

não violência e paz; 

II. Estética da sensibilidade: atitude que qualifica o fazer humano quando defende 

os eixos desenvolvidos nos processos educacionais permeados pela ação-reflexão-

ação;  

III. Política da igualdade: busca-se o sentido de atender aos atores sociais, 

independentemente de origem socioeconômica, convicção política, gênero, 

orientação sexual, opção religiosa, etnia ou qualquer outro aspecto; 

IV. Ética da identidade: fundamenta-se na estética da sensibilidade e na política da 

igualdade, em respeito à inter e multiculturalidade, contribuindo para a formação de 

profissionais-cidadãos autônomos e produtivos; 

V. Inter e transdisciplinaridade: retrata atitude dinâmica do currículo no 

desenvolvimento da ação pedagógica ou de abordagem aplicativa das áreas do 

conhecimento, a qual implica estabelecer articulações e interações que sejam 

pertinentes e adequadas à construção, à reconstrução e à produção do 

conhecimento dos sujeitos. A interdisciplinaridade oportuniza a integração e a 

articulação do currículo, provocando intercâmbios reais; 

VI. Contextualização: refere-se ao conhecimento contextualizado, produzido e 

utilizado em contextos específicos. Recurso que contribui para que os sujeitos atuem 

sobre sua aprendizagem, uma vez que os provoca, os instiga a elaborar hipóteses, a 

buscar informações, a confrontar diferentes ideias e diferentes explicações;  

VII. Flexibilidade: necessidade crescente de uma postura flexível, aberta, plural, 

pois trata de uma das bases epistemológicas relevantes do currículo e um dos 

princípios que norteia a aprendizagem;  
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VIII. Intersubjetividade: significa relação entre sujeitos na compreensão do 

relacionamento mútuo entre observador e objeto observado, na percepção de que o 

ato de observação altera a natureza do objeto e proporciona as inferências possíveis 

do sujeito na realidade local e regional. 

2.2.5 Organização acadêmica didático-pedagógica do IFF 

Na perspectiva de que o universo acadêmico se transforma em oportunidade 

de construir conhecimentos e desenvolver uma postura para ser e estar no mundo, 

são reconhecidamente espaços da dialética e do diálogo que possibilitam diferentes 

olhares sobre a mesma realidade. Configura-se um espaço de democratização do 

conhecimento, onde a educação é considerada direito de todo cidadão, em que as 

políticas de superação das desigualdades se efetivam. Isso significa também afirmar 

que a preocupação com a qualidade da educação se constrói com a compreensão 

de que é necessário que todos tenham oportunidades de acesso a todo o 

conhecimento. 

O educador Paulo Freire menciona na sua obra Pedagogia da Autonomia: 

saberes necessários à prática educativa que: mais do que um ser no mundo, o ser 

humano se tornou uma Presença no mundo, com o mundo e com os outros. 

Presença que, reconhecendo a outra presença como um “não eu” se reconhece 

como “si própria”. Presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que 

intervém que transforma, que fala do que faz, mas também do que sonha, que 

constata, compara, avalia, valora, que decide que rompe. E é no domínio da 

decisão, da avaliação, da liberdade, da ruptura, da opção, que se instaura a 

necessidade da ética e se impõe a responsabilidade (FREIRE, 2004, p. 18). 

Assim, reconhece-se que o sujeito na construção de sua história se 

transforma em real sujeito da construção e reconstrução do saber ensinado, ao lado 

do educador, igualmente sujeito do processo. 

Ressaltam-se, nesse ínterim, as políticas de educação inclusiva no IFF, na 

perspectiva de potencializar a educação profissional e tecnológica, a fim de 

institucionalizar o conceito pleno de educação e de programas integradores e 

inclusivos de ensino. 

Pensar em políticas de educação inclusiva é perceber que essas se 

configuram em uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em 
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defesa do direito de todos os sujeitos de estarem juntos, aprendendo e participando, 

sem nenhum tipo de discriminação. 

Dessa forma, o IFF reconhece a imprescindibilidade da promoção da 

educação inclusiva numa perspectiva socioeducativa e de inclusão dos cidadãos 

como seres individuais e coletivos. Isto posto, enfatiza-se que, no campo 

socioeducativo, este instituto prima pela harmonia estrutural dos ambientes e pela 

qualificação dos servidores docentes e técnicos administrativos em educação. 

As ações educativas - produtos de uma educação plural e democrática - no 

IFF apresentam como eixos o convívio com as diferenças e a aprendizagem como 

experiência relacional, participativa, produzindo sentido e significado para os alunos 

de todos os níveis e modalidades. 

Nesse ínterim, encontram-se os projetos destinados ao ensino da arte e ao da 

música com o intento de oportunizar estudos e vivências a respeito da cultura em 

sua diversidade aos discentes nas várias realidades educativas, ressignificando o 

desenvolvimento de potencialidades individuais que possam ser determinantes e 

significativas para a sociedade. 

Tais projetos apresentam como premissa o desenvolvimento cognitivo, a 

imaginação, a reflexão crítica e criativa, como fatores que contribuem na prática 

educativo-crítica e como polos dinamizadores do currículo, possibilitando uma 

relação de ensino e de aprendizagem significativa e inclusiva. 

Dentre as ações educativas tecidas com base na inclusão acadêmica, as 

práticas de ensino docente se adequam às diferenças dos alunos e oferecem 

alternativas que contemplem a diversidade, além de oportunizar recursos de ensino 

e equipamentos e serviços de apoio especializados que atendam às necessidades 

educacionais dos alunos, com ou sem deficiências. 

No universo do contexto apresentado, esta instituição profissional e 

tecnológica apresenta em sua estrutura organizacional o Núcleo de Apoio a Pessoas 

com Necessidades Educacionais Especiais (NAPNEE), composto de equipe 

multiprofissional, objetivando: oferecer apoio didático-pedagógico aos alunos e aos 

professores; oferecer apoio psicológico aos alunos, servidores e professores do IFF; 

integrar ações de ensino, pesquisa e extensão na área das necessidades 

educacionais especiais; trabalhar de forma articulada com o programa de 

acessibilidade e permanência; desenvolver projetos socioeducativos, por meio (a) de 

softwares e equipamentos de informática para a acessibilidade aos meios midiáticos 
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e de tecnologia assistida, (b) de ambientes com acessibilidade acústica para alunos 

com deficiência auditiva. 

O IFF, representado pelos seus campi, programa ações que retratam 

atividades educacionais inclusivas, a saber: oferta de cursos de Braile e de Libras, 

objetivando promover oportunidades de estudo, reflexão e vivências diversas junto 

aos profissionais da educação; inclusão do deficiente visual, por meio da 

aprendizagem da leitura e da escrita em braile para deficientes visuais; Projeto: 

“Educação Inclusiva - Construindo condições de acessibilidade em sala de aula de 

Matemática”; Projeto: “Matemática Interativa”. 

2.2.6 Princípios metodológicos 

Para compreender os princípios metodológicos que norteiam as práticas 

acadêmicas no IFF, reportamo-nos aos níveis de colaboração e integração 

adjacentes ao currículo de curso, ressaltando os processos de distinção e 

complementariedade dos processos pedagógicos de multi, inter e 

transdisciplinaridade. 

A multidisciplinaridade tem como foco: (a) o encontro dos sujeitos de várias 

áreas de conhecimento, trazendo todos os quais suas descobertas para abordar um 

assunto, cada um sob seu ponto de vista; (b) justaposição de informações de 

diferentes áreas na esperança de que o coletivo amplie a compreensão do 

fenômeno; (c) abordagens científicas paralelas buscando objetivo comum. 

Enfatiza-se, contudo, que a multidisciplinaridade se apresenta como a 

primeira fase da constituição de equipes de trabalho interdisciplinar. Na abordagem 

interdisciplinar, a articulação dos sujeitos entre os componentes curriculares provoca 

intercâmbios reais, coexistindo a verdadeira reciprocidade nos intercâmbios e 

enriquecimentos mútuos. 

Essa prática sociointeracionista do desenvolvimento e da aprendizagem 

remete ao sujeito a percepção da necessidade de estabelecer relações entre os 

conteúdos desenvolvidos pelos diferentes componentes do currículo, na 

compreensão de um dado fenômeno ou na resolução de determinado problema, a 

partir da composição de um eixo integrador, que pode ser o objeto de conhecimento, 

um projeto de investigação, um plano de intervenção. 
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Assim sendo, a interdisciplinaridade valoriza a pedagogia de projetos, cujo 

objetivo fundamental é experimentar a vivência de uma realidade global, que se 

inscreve nas experiências cotidianas do sujeito que se traduz na prática por um 

trabalho coletivo e solidário na organização das atividades. Assim sendo, não há 

interdisciplinaridade sem descentralização do poder, portanto, sem uma efetiva 

autonomia da instituição. 

A proposta de se trabalhar com projetos avança na direção da construção da 

autonomia do sujeito para propor, conceber, desenvolver e avaliar uma atividade, 

normalmente realizada no contexto de trabalho de equipe. Essa proposta incorpora 

conceitos relacionados com uma pedagogia mais dinâmica, profundamente 

articulada em torno da criatividade, na motivação intrínseca, da autoavaliação, da 

construção ativa de conhecimentos e da consciência cidadã. 

2.2.7  Projeto Pedagógico do Curso Ensino Médio Integrado no IFF Campos Centro   

A implantação do Ensino Médio Integrado no Campus Campos-Centro do IFF 

reside na necessidade de inserir a instituição nas novas demandas de formação 

profissional proposta pelas políticas educacionais. A fluidez, característica do mundo 

pós-moderno, traz à formação profissional necessidade permanente de mudanças e 

estas, por sua vez, impõem aos currículos escolares exigências de contínuas 

reconfigurações. 

O processo reorganização da economia mundial e as transformações 
técnico-organizacionais não só tem afetado as condições, os meios e as 
relações de trabalho, como também estão associadas à construção de 
novas formas de representação ou ressignificação das noções de trabalho, 
qualificação, competência e formação profissional (MANFREDI, 1999, p.6). 

As discussões sobre ensino médio e educação profissional vêm 

recebendo destaque nas agendas dos debates sobre política educacional, 

especialmente no que diz respeito à cisão estabelecida entre educação básica e 

educação profissional. A busca pela integração pode ser entendida como um dos 

maiores desafios deste nível de escolaridade nas últimas décadas. O 

Documento-base da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado ao 

Ensino Médio de dezembro de 2007, assim estabelece: 

A política de ensino médio foi orientada pela construção de um projeto que 
supere a dualidade entre formação específica e formação geral e que 
desloque o foco dos seus objetivos do mercado de trabalho para a pessoa 
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humana, tendo como dimensões indissociáveis o trabalho, a ciência, a 
cultura e a tecnologia. A SEMTEC/MEC assumiu, portanto, a 
responsabilidade e o desafio de elaborar uma política que superasse essa 
dicotomia entre conhecimentos específicos e gerais, entre ensino médio e 
educação profissional. Muitas reuniões foram realizadas com todos os 
segmentos da sociedade com o intuito de discutir a proposta de uma política 
que recuperasse o que o Decreto nº. 2.208/97 coibia, isso é, a possibilidade 
da integração da formação básica e profissional de forma orgânica num 
mesmo currículo. 

Desde então, adequar os cursos vigentes, no IFF às novas exigências legais, 

vem sendo uma meta a ser alcançada num curto espaço de tempo.  

A organização da Educação Profissional Técnica de Nível Médio integrada 

com o Ensino Médio está orientada pelo Decreto nº 5.154/2004. 

2.2.8 Dinâmica do trabalho realizado no ensino médio integrado 

Em princípio, a filosofia do Ensino Médio Integrado ao Técnico não se caracteriza 

pela justaposição no desenvolvimento das disciplinas, mas, sim, pela integração dos 

saberes na formação humana integral, no exercício da cidadania; na dissociabilidade 

entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura; na concepção do trabalho como 

princípio educativo; na construção e produção do conhecimento embasado na 

pesquisa como princípio pedagógico (Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN para 

Educação Profissional Técnica em Debate), na produção do conhecimento, diante 

da qual “se busca garantir ao aluno a formação cidadã integral visando à sua 

inserção digna, na sociedade, notadamente no mundo do trabalho”. 

Sugerem-se atividades desenvolvidas tomando como ponto de partida 

temático que possam ser trabalhadas dentro de um maior número possível de 

disciplinas, visando à integração dos saberes. Dentro de temas sugeridos está 

incluído o trabalho. E, para tanto, algumas ações didáticas são colocadas em pauta. 

Uma delas é a prática de reuniões pedagógicas visando à integração.  



CAPÍTULO III  

Procedimento Metodológico 
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3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de estudo 

Esta pesquisa opta pela modalidade estudo de caso, por tratar-se de objeto 

de investigação de um grupo de profissionais bem definidos, operando em um 

programa de ensino de razoável temporalidade, em instituição claramente 

identificada e dedicada a investigação de uma situação específica. Ao longo do 

trabalho de campo, 13 professores participaram da pesquisa, comparecendo a sala 

da coordenação e respondendo ao questionário previamente produzido. Antes de 

iniciar, assinaram o Termo Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice II) 

e todos ficaram sabendo das regras pré-estabelecidas como sigilo, que seriam 

gravadas e depois transcritas para dar total fidedignidade ao andamento do trabalho. 

Foram utilizados dois aparelhos de gravação, por medida de segurança, e durante 

todo o período da entrevista só estavam presentes entrevistador e entrevistado. A 

maior dificuldade encontrada foi na parte de transcrição, em razão das respostas 

serem consideradas extensas e da dinâmica de colocar exatamente o que o 

entrevistado respondeu. 

Trata-se de pesquisa descritiva, na qual o investigador não deve intervir 

sobre a situação e sim conhecê-la tal como expressa sua forma real. Assim, 

julgamos que exatamente por isso seria a ferramenta que propiciaria ao investigador 

maior proteção contra pré-noção existente ao longo de todas as atividades. 

Segundo Yin (1984, p.23), a modalidade “estudo de caso” é uma 

investigação de natureza empírica. Baseia-se fortemente no trabalho de campo. 

Estuda uma dada entidade no seu contexto real, tirando todo o partido possível de 

fontes múltiplas. Para um investigador, que é parte do objeto a ser investigado, em 

seu ambiente cotidiano de trabalho, a característica de estudo de caso, cujo relato 

assume normalmente a forma de uma narrativa, de contar uma história, apesar de 

apresentar uma análise qualitativa não exclui a pesquisa quantitativa, sendo 

compatível com questionários aplicados aos alunos, entrevista aos professores ou 

estudos de avaliação, por exemplo.  
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3.2 Cenário 

O cenário do estudo foi a Unidade de Educação Física do IFF Campos Centro 

que conta com 43 salas para aulas teóricas, um ginásio poliesportivo com piscina, 

salas de: musculação, avaliação física, pilates, artes marciais, danças, pequenos 

jogos, auditório de multimídia e ainda quadras poliesportivas externas e uma semi-

pista de atletismo. 

3.3 Participantes do estudo 

Os participantes foram 13 professores da Disciplina Educação Física do IFF 

Campus Centro, alocados e desenvolvendo atividades regulares, identificados com a 

letra E, seguida de número arábico correspondente ao número do entrevistado. Este 

quantitativo representa o número de professores alocados na Coordenação de 

Educação Física. 

3.4 Critérios de inclusão 

Ser professor do quadro efetivo do IFF Campus Centro que atuem na 

disciplina Educação Física do Ensino Médio Integrado há pelo menos 10 anos e que 

aceitaram participar do estudo assinando o TCLE. Os 10 anos de atuação foi 

colocado como referência, a partir do momento que são os professores mais antigos 

com maior resistência a mudanças. 

3.5 Critérios de exclusão 

Todos os professores afastados da disciplina Educação Física por diferentes 

motivos como permutas e licenças, e que estavam afastados no momento da 

realização das entrevistas. 

3.6 Instrumentos de coleta e de análise dos dados 

A entrevista semiestruturada, cujo roteiro foi criado pelo pesquisador 

(Apêndice I), gravada, transcrita, foi o instrumento que melhor respondeu ao objeto 

deste estudo, mesmo acontecendo de forma bastante demorada. Foi preciso gravar, 

ouvir, passar para o papel, ouvir novamente, acrescentando e retirando coisas, 
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digitar novamente e finalizar, ouvindo e conferindo. Este processo percorreu três 

dias, das 8h às 20h. Também nos apropriamos como fonte documental da matriz 

curricular do curso. A análise dos depoimentos foi temática.  

Quadro 2. Trajetória da construção das categorias. Niterói, 2015 

QUESTÃO 
ORIENTADORA 

UNIDADES DE REGISTRO/ 
FRAGMENTOS DOS DEPOIMENTOS 

CATEGORIA 

Conhecimento 
referente ao 
PPC, matriz 

curricular e perfil 
do aluno 

“Não, não conheço o PPC, nem a matriz curricular da 
escola.”. 
“O que a gente tinha há 20 anos é aquele perfil do 
aluno técnico que tinha esta visão do técnico que 
funcionava dentro das escolas técnicas”. 
“O perfil do aluno voltado para formação profissional na 
área técnica e ensino médio” 
“A matriz curricular eu sinceramente não, ou melhor, 
conheço um pouco”. “Sim, conheço superficialmente. ” 
“Sim, mas pouco...” 

A fragilidade 
do 

conhecimento 
sobre PPC, 

matriz 
curricular e 

perfil do aluno 
a ser formado. 

Estrutura física 
disponibilizada 

para o processo 
de formação. 
Observando a 

prática 
profissional 
cotidiana 

“Excelente. Acho que nesta escola só não trabalha 
quem não quer. Você tem material à vontade, você tem 
quadras, você tem o material humano que é o aluno 
que é a vontade da Educação Física.” 
“Material é muito bom. Acho que aí já depende mesmo 
da criatividade do professor, porque o material 
oferecido é perfeito...” 
“Sim, temos muito boas condições. O material que a 
escola nos oferece para trabalhar é um material de 
quantidade e de qualidade, inclusive, aqui, professor 
nós temos, aqui tem academia, sala de pilates, 
fisioterapia, temos piscina coberta e aquecida, as 
quadras são super maravilhosas, e o material oferecido 
não tem como explicar porque clubes, outras escolas 
da região eu desconheço”. 
“Acho que sempre pode ser melhor, a gente sempre 
tem que buscar isso, mas hoje com espaço físico que 
nós temos o desafio é aperfeiçoar este espaço”. 
“Minha aula hoje se define numa relação professor 
aluno muito próxima e dentro deste parâmetro, desta 
relação, a gente consegue desenvolver um trabalho 
muito satisfatório”. 
“Criatividade e meios materiais que nos são 
oferecidos”. 
“Muitos parceiros, nossa coordenação hoje é 
fundamental para que isso aconteça”; 
“Em toda modalidade que trabalho eu começo com 
aquecimento, trabalho com fundamentos, e depois dou 
a prática esportiva de acordo com a modalidade. 
Porque tento passar para os alunos ali, aquilo que eles, 
na parte do lazer, na parte lúdica, eles possam ter uma 
desenvoltura melhor e termino com volta à calma. ” 

A fortaleza da 
estrutura física 

versus 
trabalho 

individualizado  
Formação 

instrumental e 
o olhar crítico-

reflexivo 
sobre a 
prática 

pedagógica 

Continua... 
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...continuação 

QUESTÃO 
ORIENTADORA 

UNIDADES DE REGISTRO/ 
FRAGMENTOS DOS DEPOIMENTOS 

CATEGORIA 

Aspectos 
positivos e 

negativos da 
prática 

educativa. 
 

“Primeiro uma conscientização da importância da 
atividade física para promoção da saúde e para 
possibilidade de momentos dele de lazer, consciência 
de valores e convivência, oportunidade de desenvolver 
junto com os colegas valores éticos, valores morais 
importantes enquanto cidadão. ” 
“Eu acho que a grande limitação é o condicionamento 
que os alunos trazem, o que eles esperam da educação 
física. Então quando você traz uma proposta nova, 
como uma educação para saúde, existe certo 
estranhamento, num primeiro momento, nos alunos, 
porque eles foram condicionados a aquela prática pura 
e simples da educação pelo lazer e para o lazer 
somente e não a educação para a saúde, mas eu acho 
que com o tempo, com empenho dos professores, 
estas possibilidades podem ser ampliadas, até porque 
o objetivo principal é construir o hábito, se é que isso é 
possível dentro do ensino médio, para que este sujeito 
leve este hábito para sua vida futura.” 
“Aqui o limite é, realmente não existe, acho que 
depende muito da prática do professor, dos seus 
objetivos, tudo que ele está disposto a fazer porque não 
há nenhuma discussão, assim, em relação a material, 
nada disso. ” 
“Hoje o que chega no meu limite, inclusive eu exponho 
muito isto para meus alunos, é o interesse dos meus 
alunos, porque em questão, como foi colocado, meu 
local de trabalho me possibilita infinitos, assim, tipos de 
aulas, de motivação, de tudo. Nós temos aqui uma área 
maravilhosa para ser colocada em prática, as aulas de 
educação física, mas muitas vezes esse aluno não tem 
interesse. Este aluno já carrega aquele pensamento, 
talvez da obrigatoriedade de não gostar de fazer a 
educação física; é muito comum, não é de hoje, é de 
anos. Tem pessoas que gostam e tem pessoas que 
detestam, então hoje o que me limita muito é não ter 
aquela harmonia, em todos estarem interessados 100% 
em fazer uma boa prática. ”  

Limites e 
possibilidades 

de 
reorientação 

da prática 
docente. 

 

Continua... 
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...continuação 

QUESTÃO 
ORIENTADORA 

UNIDADES DE REGISTRO/ 
FRAGMENTOS DOS DEPOIMENTOS 

CATEGORIA 

Sugestões de 
mudança das 

práticas 
educativas 

“Eu acho que o retorno dos jogos internos, e dos jogos 
de calouros, eu acho que seria um bom retorno. Nós 
tivemos grandes avanços em relação a esta 
oportunidade do aluno se envolver com a prática da 
atividade física. ” 
“Que o tempo de educação física é pouco, duas aulas 
são pouco, é pouco tempo. Acho que deveriam ser três 
aulas semanais, no mínimo, acho que deveriam constar 
outras atividades e não só iniciação esportiva, mas 
atividades voltadas para o fitness mesmo, para o 
desenvolvimento, com musculação, caminhadas, 
atividades que eles possam fazer, dar oportunidade de 
fazer no dia a dia deles, dar esta oportunidade de 
conhecimento destes alunos de outras atividades. Eu 
acho que não deveria ficar fechada só na iniciação 
esportiva, embora eu ache que o trabalho em grupo da 
iniciação esportiva seja muito interessante, mas eu 
acho que não pode ser só isso. ” 
“Em primeiro lugar, todos os professores devem estar 
cientes do aluno que queremos formar, a partir daí 
conhecer bem este perfil, do que nós queremos 
desenvolver com nossos alunos; a partir daí, os 
professores também devem se reciclar sempre, porque 
a gente percebe em algumas práticas que isso não 
acontece, as aulas que acontecem hoje já não 
deveriam ser da maneira como elas acontecem, então 
acho que os professores deveriam estar em constante 
atualização para desenvolver suas aulas. ” 
“Não sei se esta questão da obrigatoriedade seria um 
ponto a ser levantado porque eu trabalho também em 
um projeto aqui na escola que atende o curso superior, 
que não tem a obrigatoriedade e pelo contrário há um 
interesse muito grande deles de procura de horários em 
querer fazer a prática. Tanto que é um projeto que 
desenvolvo a cinco anos e cada vez mais tem alunos 
interessados. Quem sabe talvez reverter esta questão 
da obrigatoriedade do aluno vir escolher sua prática, 
quem sabe não seria uma forma também em de 
repente ter alunos focados com esta consciência do 
objetivo da atividade física como prevenção da saúde 
dele, da doença para melhor qualidade de vida dele, 
não sei se seria uma alternativa para tentar mudar este 
quadro. ” 

Descortinando 
mudanças ou o 

desafio de 
pensar a 

Educação 
Física 
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3.7 Aspectos éticos 

Todos os participantes do estudo tiveram suas identidades preservadas, 

atendendo à Resolução nº 466/12, que versa sobre pesquisas com seres humanos. 

Eles foram identificados com a letra ”E”, seguida do número correspondente a 

sequência da realização da entrevista. Este projeto foi submetido ao CEP/HUAP e 

recebeu o Parecer de nº 1055470. 



CAPÍTULO IV 

Resultados e análise 
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4 RESULTADOS E ANÁLISE 

Com início do trabalho de campo em outubro de 2014 e término em janeiro de 

2015, apresentamos os resultados: 

Quadro 3. Características dos participantes do estudo. Campos dos 
Goytacazes, 2015 

ID IDADE SEXO 

TEMPO DE 
FORMAÇÃO / 

CARGA HORÁRIA 
DE TRABALHO 

IES DE 
FORMAÇÃO 

TEMPO 
IFF 

Lato 
Sensu 

Strito 
Sensu 

E 1 49 M 11 / 40 UNIVERSO 11 X  

E 2 51 M 29 / 40 ESEFIC 24 X X 

E 3 62 M 11 / 40 UNIVERSO 23 X  

E 4 39 M 11 / 40 ESTACIO 11 X  

E 5 47 M 23 / 40 UERJ 21 X X 

E 6 48 M 24 / 40 UFRJ 22 X  

E 7 54 M 32 / 20 UERJ 29 X X 

E 8 53 M 27 / 44 UFRJ 24 X  

E 9 53 M 29 / 40 UFRJ 27 X X 

E 10 53 F 30 / 52 UFRRJ 30 X  

E 11 54 M 32 / 20 UNIFOA 28 X X 

E12 47 F 26 / 40 UFRRJ 22 X  

E13 48 M 27 / 44 UNIFOA 22 X  

 

O tempo de trabalho no IFF é, em média, de 22,6 ± 5,9 anos. Este dado 

reforça a experiência do grupo e neste caso, em particular, com a instituição, o que 

deveria contribuir para a prática docente e no enorme desafio que é a educação 

permanente, no sentindo de atender as expectativas de uma sociedade em 

constante transformação. 

Encontramos um grupo de 13 docentes, apontando larga experiência no 

exercício do magistério, especificamente no Curso de Ensino Médio Integrado, 

cruzando o tempo de formação dos mesmos com o tempo de trabalho na instituição. 

Constatamos uma maioria absoluta do sexo masculino, provavelmente em 

decorrência das dificuldades que as mulheres tinham até algum tempo atrás de 

exercerem profissões que guardavam de forma injustificada prevalência masculina; 

observamos que se destaca a importância dada ao esporte estudantil através da 
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iniciação esportiva, que, aliás, representa a matriz curricular da disciplina Educação 

Física neste segmento. 

A contribuição da Educação Física será a de colocar os alunos diante desse 

patrimônio da humanidade, que tem sido chamado por alguns autores de “cultura 

física” (BETTI, 1991), “cultura de movimento” (BRACHT, 1989) ou “cultura corporal” 

(Soares et al., 1992) 

Outro dado que podemos considerar é o que diz respeito à formação 

acadêmica dos professores: mais da metade teve sua formação em escolas 

superiores públicas, o que permite supor, ainda, que pelo tempo de formação, 

usufruíram ou vivenciaram um modelo de educação tradicional, que possivelmente 

não promovia o diálogo entre os sujeitos, mesmo que em cursos com boas 

instalações físicas, materiais e com cargas excessivas de disciplinas de caráter 

filosóficas, o que faz uma diferença entre cursos de caráter extremamente práticos. 

Ao mesmo tempo, entre os professores com formação em escolas particulares, 

observamos uma formação tecnicista, com uma forte repetição do gesto esportivo de 

forma a preparar os professores para trabalhar com atletas e não com alunos.  

O preparo do professor; a aprendizagem como um processo de construção de 

conhecimento, habilidades e valores; conteúdos, como meio de suporte na 

constituição das competências e avaliação como parte integrante do processo de 

formação (BRASIL, 2002). 

Quadro 4. Dados referentes a instituição de formação, sua relação com o 
quantitativo docente, sexo e qualificação em pós-graduação. Campos dos 
Goytacazes, 2015 

IES de 
formação 

No de professores Sexo Lato Sensu Stricto Sensu 

UNIFOA 2 M 2  1 

UFRJ 3 M 2  1 

UERJ 2 M 3  2 

UNIVERSO 2 M 2  0 

ESEFIC 1 M 1  0 

ESTACIO 1 M 1  0 

UFRRJ 2 F 2  1 

TOTAL 13 13  13  05 
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Tentando revisar esta formação clássica e sabedores da necessidade 

constante de atualização, reciclagem, enfim, de capacitação no nível de cursos de 

pós-graduação, tanto de lato como stricto sensu, todos os professores da instituição 

têm no mínimo especialização em área esportiva e ou de comportamento humano e 

alguns até mesmo mestrado em áreas afins. Isto representa ou deveria representar 

um salto de qualidade em suas práticas pedagógicas, o que na verdade não ficou 

bem evidenciado nas respostas obtidas pelas entrevistas.  

Assim, o perfil de professores do IFF de que trata este trabalho, caracteriza-

se por formação de nível superior, idade predominante próximo dos 50 anos.  

Constatamos, ainda, que o estilo motivacional promotor da autonomia foi 

apontado como o estilo mais adotado pelos professores. Esta parece ser a melhor 

estratégia a ser adotada nas aulas de Educação Física de modo a concretizar uma 

prática docente que promova efetivamente a aprendizagem. Acreditamos, com o 

grupo pesquisado, que os professores de Educação Física devem se atentar ao 

estilo motivacional adotado em suas aulas, pois o comportamento de seus alunos 

será fruto da maneira como ele estabelece suas estratégias de ensino-

aprendizagem, sendo essa influência positiva ou negativa.  

Sendo assim, centra-se no PPC e nos seus docentes a tarefa de se tornar um 

grande agente motivador e de mudança, pois a dúvida pelo caminho a seguir e os 

constantes avanços da tecnologia e do conhecimento podem se tornar tentações 

para esses adolescentes ainda tão confusos e insaciáveis. 

4.1 Categorias geradas pelos depoimentos dos participantes 

4.1.1 1ª Categoria: A fragilidade do conhecimento sobre o PPC Médio Integrado 

(matriz curricular e perfil do aluno a ser formado) 

Ao serem indagados sobre o conhecimento do PP da disciplina Educação 

Física do IFF Campus campos Centro e mais especificamente sobre a matriz 

curricular e o perfil do aluno que se deseja formar, assim se expressaram os 

entrevistados:   

“O que a gente tinha há 20 anos é aquele perfil do aluno técnico que tinha 
esta visão do técnico que funcionava dentro das escolas técnicas, tanto 
que as escolas chamavam escolas técnicas federais, então eu tenho até 
hoje este perfil daquele aluno que se formava, apesar de estar hoje 
integrado ao ensino médio” (E 2) 
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“A matriz curricular eu sinceramente não conheço, ou melhor, conheço 
muito pouco. Sobre o perfil aqui, a gente trabalha com a classe média 
baixa, a maioria dos alunos são de bairros periféricos, de cidades 
vizinhas, a gente trabalha com este tipo de gente” (E 3) 

“Sim, tive chance de conhecer, não lembro, mas sei que fica sempre 
acessível ter esta informação, basta buscar lá toda informação que é 
determinada pela escola, mas infelizmente não tive esta atenção em 
conhecer, em ler com mais calma e aprofundar mais e conhecer a 
respeito da matriz.” (E 8) 

“Sim, eu tive a oportunidade de ser coordenador da disciplina educação 
física e de elaborar até o atual conteúdo das disciplinas de educação 
física.” (E 9) 

“Não, olha acredito que não, porque acho que até em função do meu 
trabalho em outra instituição também e tenho pouco tempo na escola, 
então quando chego aqui à noite todo mundo já tá indo.” (E 11) 

Daolio (2002), ao analisar a sistematização dos cursos de Educação Física, 

destaca a fragilidade da construção e implementação dos mesmos. Na opinião deste 

autor, é um equívoco imaginar que todas as escolas devam trabalhar com um 

mesmo currículo fechado e inflexível, desconsiderando o contexto no qual está 

inserida.  

Daolio (2002) ainda defende a necessidade de planejamentos coletivos, 

sendo os mesmos tomados como referência, e não como a verdade absoluta; 

reforça a importância de os projetos serem atualizados constantemente, construídos 

e debatidos com todos os envolvidos e socializados. 

Kunz (1994), contribuindo desta reflexão, entende que a elaboração de um 

programa mínimo poderia resolver a bagunça interna de nossa disciplina, um 

programa de conteúdos baseados na complexidade e com objetivos definidos para 

cada série de ensino. Esse programa traria opções para o professor que, por 

exemplo, coloca um mesmo conteúdo, com a mesma complexidade tanto para a 5ª 

série quanto para o ensino médio. O professor é, portanto, responsável por debater, 

refletir e contextualizar o documento que sistematiza os conteúdos, de acordo com 

as necessidades de sua escola. A proposta parece ser polêmica, já que o 

documento pode deixar de ser um instrumento de referência e passar a assumir o 

papel do próprio professor, se este apenas o reproduzir. 
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4.1.2 2ª Categoria: A fortaleza da estrutura física versus trabalho individualizado 

No que se refere à estrutura física disponibilizada para a implementação da 

formação dos alunos enquanto cidadãos, os depoentes ressaltam, unanimemente, 

que estas são de excelência. Mas, por outro lado, o trabalho é sempre realizado 

individualmente, de forma disciplinar, sem interconexões com outros temas, 

conteúdos e docentes.  

“Uma excelente estrutura física. Temos aqui hoje uma quantidade muito 
grande de bolas, balizas, todos aqueles materiais que podemos utilizar 
nas nossas aulas de Educação Física, nós temos aqui disponibilizado 
dentro do nosso setor. Muitos não sabem aproveitar, trabalham isolados 
e, assim, fica muito dependente da criatividade de cada professor, mas o 
material oferecido é perfeito.” (E 1) 

“Sim, o material que a escola nos oferece para trabalhar é um material de 
quantidade e de qualidade, inclusive aqui nós temos academia, sala de 
pilates, fisioterapia, piscina coberta e aquecida, as quadras são super 
maravilhosas, e o material oferecido não tem como explicar, porque 
clubes, outras escolas da região eu desconheço.” (E 3) 

“Sim, temos ótima estrutura física. Aqui nós temos espaços físicos que 
muitas instituições não têm, nós temos piscina, quadra coberta, temos 
ginásio com uma quadra poliesportiva, temos três quadras externas, as 
três cobertas, material à vontade, então, a infraestrutura, realmente, ela é 
privilegiada. (E5)  

“Sim, a nossa escola é uma escola do ponto de vista de escola pública 
excepcional, nós não temos, talvez, assim, no nosso universo de 
conhecimento uma escola com tanta potencialidade de material de 
atendimento pela equipe gestora das nossas dificuldades, então é uma 
escola suigeneris neste aspecto.” (E 9) 

Rodrigues (2003) analisa que, historicamente, vem ocorrendo segmentação 

do processo de formação que está configurada na estrutura física das unidades 

escolares. Ele analisa a questão da democratização do ensino e da qualidade das 

construções escolares entre as décadas de 1920 e 1980. O prédio escolar para este 

autor precisa ser analisado como um problema social a ser solucionado no campo 

das políticas públicas. Ou seja, entende-se que o trabalho do educador físico deve ir 

além da monocultura do futebol. 

A questão relacionada à estrutura física adequada ao processo de formação 

não é barreira no IFF Campus Centro. Todos os entrevistados apontaram a 
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excelência da estrutura disponibilizada, como já destacamos acima. Entretanto, é 

preciso ampliar as discussões, sobre as questões que ainda determinam a prática 

docente individualizada.  

Diante da demanda cada vez maior por matrículas nos cursos de Educação 

Física, Souza Lima (1998) salienta que as escolas são construídas em áreas 

impróprias, em espaços físicos mal utilizados, ambientes e salas de aulas dispostas 

de forma irracional, com material inadequado e sem condições de segurança, entre 

outros aspectos. Assim, na avaliação deste autor, a qualidade das instalações 

escolares afeta diretamente a aprendizagem e o desenrolar de propostas 

curriculares.  

Segundo Souza Lima (1998, p. 66) a “escola não é estacionamento de 

crianças”. O espaço físico é material riquíssimo e está sendo totalmente desprezado. 

Nos projetos de construções escolares não há lugar para bibliotecas, laboratórios e 

quadras de esportes, que limita as possibilidades de aprendizado. 

4.1.3 3ª Categoria: A formação instrumental e a possibilidade da construção do 

olhar crítico-reflexivo dos sujeitos sobre a prática pedagógica 

“Bem, se eu for trabalhar dentro do esporte, vou trabalhar o handebol, 
então trabalho handebol voltado para os fundamentos para a parte 
recreativa, também para os jogos pré-desportivos dentro do handebol. 
Como todos os professores têm esta formação, automaticamente a gente 
observa aulas muito iguais, a mesma coisa. Então parece que as aulas 
são como uma fábrica de carro.” (E 2) 

“As aulas são expositivas, o planejamento é voltado de acordo com a 
série que ele, o aluno está cursando; o plano de aula é formalizado no 
início do ano e executado com parte inicial, parte principal e parte final. 
Tendo um alongamento, aquecimento, conteúdo em si na sua parte 
principal e uma avaliação no final da aula.” (E 4)   

“Eu, hoje, trabalho muito em cima da responsabilidade do aluno, do poder 
dele de decisão e de organização, eu proponho as atividades e faço com 
que eles tenham o mínimo de organização entre eles, até porque eu 
entendo que isto é uma característica importante a ser desenvolvida no 
aluno, até pensando no mercado de trabalho, na necessidade deste 
trabalhar em equipe e fazer com que as cosias funcionem a contento para 
todos. Na verdade, a partir do momento que nós temos uma matriz 
curricular a ser desenvolvida e todos nós somos parceiros na proposição 
e execução da mesma, então todos nós somos parceiros para 
desenvolver os trabalhos...” (E 5)   
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“Acredito também que eu necessite ser reciclado, porque minha formação 
já tem quase trinta anos, eu me formei em uma universidade pública 
federal, ainda dentro de uma educação física considerada tecnicista, mas 
eu trabalho dentro de uma perspectiva da educação física do que 
prescreve a educação física, do que seria alguns princípios de trazer ao 
aluno esta prática esportiva, conscientizando ele do seu papel e da sua 
responsabilidade com seu próprio corpo e do seu próprio 
desenvolvimento.” (E 9) 

Daólio (1986) propõe que as aulas de Educação Física para o 

aluno/trabalhador ofereçam uma oportunidade para uma atividade pessoal, em 

contrapartida ao trabalho; uma Educação Física que permita ao adolescente um 

relaxamento, com a intenção de fazê-lo perceber seu corpo e capacitá-lo a controlar 

esse corpo, em oposição ao automatismo que o trabalho muitas vezes exige; uma 

Educação Física que permita ao aluno a prática de atividades prazerosas, em 

oposição à rigidez e ao caráter repressivo de muitos trabalhos; aulas que permitam 

aos alunos convivência e relacionamento em grupo, já que o trabalho muitas vezes, 

não permite estas possibilidades; e também aulas que permitam uma aprendizagem 

globalizante, que aliem o cognitivo ao afetivo-vivencial. 

Verenguer (1995, p. 65), em um dos poucos estudos dirigidos a formação do 

professor que trabalha com ensino médio, destaca que o papel da Educação Física 

é valorizar os conteúdos que “propiciem aos alunos pensar suas possibilidades 

motoras e a influência que recebem do contexto social, ampliando seu repertório 

cultural sem deixar de lado, naturalmente, experiências motoras que propiciem sua 

melhora e/ou refinamento”. O autor continua e argumenta que, neste contexto, o 

desafio dos docentes dos cursos de Licenciatura é desenvolver conhecimentos que 

possam servir para discussões nas aulas regulares de Educação Física na escola. 

Para Pereira e Silva (2006), entende-se que nas práticas pedagógicas 

cotidianas, o professor, ao tratar didaticamente dos conteúdos no Ensino Médio 

diferenciadamente do Ensino Fundamental, propiciando as práticas motoras 

fundamentais e associadas com práticas cognitivas – incluindo temáticas como 

ética, saúde, aptidão, qualidade de vida e promoção do pensamento crítico e 

vinculando, sem proselitismos ou dogmas, a Educação Física com questões 

biológicas, sociais, econômicas, políticas e históricas, cognitivas – estarão se 

afastando do “fazer por fazer”, mais próprio dos instrutores, para aproximar-se do 

“fazer pensando”, característico dos educadores em si mesmos, é uma forma de 
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elevar o nível de exigência nas aulas e condição necessária para a formação da 

cidadania.    

Bratifische (2003) aponta que sobre o professor devemos considerar que 

deve: - ser um sujeito participativo e reflexivo: - se colocar no lugar do aluno para 

entender o processo: - compreender o aluno como ele é: - estabelecer um ambiente 

motivador: - oferecer ao aluno uma aprendizagem que seja significativa: - propiciar 

uma relação de trocas. 

Sobre o aluno devemos considerar que: - vive em constante busca, 

principalmente de identificação: - faz questão de que suas atitudes, seu 

comportamento, sejam vistos: - consegue se situar no processo com maior rapidez 

se o conteúdo é contextualizado: - dá grande importância ao professor que valoriza 

cada aluno como ele é: - gosta do professor alegre e dinâmico: - procura o professor 

que lhe inspire confiança. 

Lorens & Tibeau (2003) também apontam que o professor deve ser pensado 

como um mediador, facilitador e transmissor de conhecimentos nas aulas. Sendo 

assim, é o principal responsável em oportunizar a construção de conhecimentos aos 

seus alunos com um embasamento teórico para complementar a prática. Afinal, de 

acordo com os PCNs (1999), o profissional de Educação Física durante a sua 

formação acadêmica adquire inúmeros e diversificados conhecimentos, que talvez 

por comodismo do seu trabalho, não se preocupa em adaptar esses conhecimentos 

às necessidades dos seus alunos. Vale ressaltar que nos cursos de graduação 

pouco se fala sobre adaptação desses conhecimentos para o ensino e médio. O 

professor acaba por transformar suas aulas de Educação Física em atividades 

mecânicas e rotineiras. 

Nahas (1997), por exemplo, sugere que a função da Educação Física para o 

ensino médio deve ser a educação para um estilo de vida ativo. O objetivo é ensinar 

os conceitos básicos da relação atividade física, aptidão física e saúde, além de 

proporcionar vivências diversificadas, levando os alunos a escolherem um estilo de 

vida mais ativo. O autor ainda observa que esta perspectiva procura atender a todos 

os alunos, principalmente aos que mais necessitam: sedentários, baixa aptidão 

física, obesos e portadores de deficiências. Neste sentido, foge do modelo 

tradicional que privilegiava apenas os mais aptos e que não atendia às diferenças 

individuais, reorientando a prática vigente até então. 
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Tedeschi (1997) apresenta um relato de experiência de uma escola particular de 

São Paulo baseada na proposta crítico superadora (Coletivo de Autores, 1992). O 

autor lembra que o ensino médio sempre privilegiou a prática dos esportes não 

considerando os demais componentes da cultura corporal, o que precisa ser 

realizado. 

4.1.4 4ª Categoria: Limites e possibilidades de reorientação da prática docente 

“Hoje, na formatação que nós temos no curso de Educação Física, 
especificamente nas nossas aulas, não tem limites, depende muito 
daquilo que a gente quer realizar do que o aluno se propõe, eu acho que 
não tem limites” (E1) 

“Olha, eu acho que a Educação Física é uma matéria tão importante 
quanto as outras, acho que a gente tem a formação do cidadão completo, 
não só voltado porque ele não vai sair daqui atleta, tem uma formação de 
cidadania, acho que a Educação Física tem esta formação também, a 
formação do cidadão com muitas possibilidades, acho que a Educação 
Física lança para além, mas ele chega cheio de certos vícios e a gente 
procura arrumar estes vícios que ele tem também” (E2) 

“Acho que, principalmente, se a gente conhecesse a grade curricular 
automaticamente, a tendência é melhorar, não adianta você estar 
trabalhando e não conhecer as coisas porque estou fazendo coisas de 
vinte anos atrás, mantendo vinte anos atrás por falta de conhecimento na 
nova grade. Esta é uma limitação” (E2) 

“Eu procuro sempre trabalhar de forma interativa, e sempre conversando 
com os alunos, mostrando aquilo que tem de ser feito a eles, o que deve 
ser feito, mas ao mesmo tempo procuro não ser aquele professor 
tradicional, o professor que quer mandar, quer ter autoridade, eu deixo 
bem à vontade sobre isso aí.” (E3) 

“Poderia possibilitar uma nova inserção de conteúdo, com uma 
participação direta dos alunos para que eles pudessem opinar sobre 
novas opções de conteúdo, que fossem de maior interesse deles, que não 
seja somente a prática desportiva, com isto ia fazer que ampliasse mais o 
gosto pela educação física” (E4) 

Franco (1994) sugere que a escola esteja relacionada ao mundo do trabalho, 

mas não numa relação linear. Nas suas palavras “o que seria limitar o papel da 

escola concebendo-a apenas como uma agência de adestramento em que o 

domínio de técnicas ganharia primazia sobre as atividades voltadas para a formação 

integral do aluno” (p.20). “Por outro lado, não implica fazer o raciocínio inverso e 

eximir a educação de qualquer responsabilidade pela formação profissional” (p. 21).  
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É um desafio da Educação Física preparar o aluno para ser um praticante 

lúcido e ativo, que incorpore o esporte e os demais componentes da cultura corporal 

em sua vida, para deles tirar o melhor proveito possível. Tal ato implica também 

compreender a organização institucional da cultura corporal em nossa sociedade; é 

preciso prepará-lo para ser um consumidor crítico e reflexivo do esporte-espetáculo, 

para o que deve possuir uma visão crítica do sistema esportivo profissional. Uma 

questão para reflexão é pertinente: que contribuição à Educação Física pode dar 

para o melhor usufruto do esporte - espetáculo veiculado pela televisão? 

Instrumentalizar o aluno para uma apreciação estética e técnica, fornecer as 

informações políticas, históricas e sociais para que ele possa analisar criticamente a 

violência, o doping, os interesses políticos e econômicos no esporte. É preciso, 

então, preparar o cidadão que vai aderir aos programas de ginástica aeróbica, 

musculação, natação, etc., em instituições públicas e privadas, para que possa 

avaliar a qualidade do que é oferecido e identificar as práticas que melhor promovam 

sua saúde e bem-estar. É preciso preparar o leitor/espectador para analisar 

criticamente as informações que recebe dos meios de comunicação sobre a cultura 

corporal de movimento (BETTI, 1992). 

4.1.5 5ª Categoria: Descortinando mudanças ou o desafio de pensar e repensar a 

Educação Física 

“Com relação à mudança, só a possibilidade de melhoria dos horários 
oferecidos a certa amarração muito grande com relação ao horário 
oferecido ao aluno e devido à própria grade curricular que às vezes impõe 
isso. Mas acho que a gente poderia ser um pouco mais flexível a estes 
horários e as suas exigências” (E1) 

“Não sei se é o que estou pensando, poderia, por exemplo, é incorporar 
nas aulas de Educação Física matéria teórica, ver o que tem hoje de 
novidade no mundo, o aluno participar e sair um pouco do tecnicismo” 
(E2) 

“Eu acho que a gente tem uma barreira aqui na escola porque os 
professores já têm muito tempo e os que estão próximo às 
aposentadorias não querem mudança, entraram já na área de conforto” 

“As mudanças, eu acho, que poderia sim, por exemplo, a divisão de sexo, 
dividir alunos de alunas, porque eu observo que as alunas, elas se 
sentem mais à vontade quando estão entre elas, várias são as exceções 
porque participam até de equipes de competição da escola, essas aí não 
notam a desenvoltura dela, é como se tivesse no treinamento delas, fica 
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acanhada e tem os meninos que querem sempre sobressair sobre as 
meninas” (E3) 

“Primeiro, uma quebra de paradigma, acho que, há pouco tempo, ouvi 
uma frase muito interessante, que hoje a gente tem um problema sério na 
educação de uma forma geral, pois, hoje nós temos uma escola do século 
XIX, com professores do século XX e alunos do século XXI, e estes três 
não se encontram; então, acho que é preciso, antes de tudo, uma reflexão 
da nossa prática docente para entender se realmente isto que a gente 
propõe, isso que a gente pensa hoje da educação física escolar atende a 
demanda e as necessidades do aluno, deste aluno do século XXI que eu 
coloquei, o primeiro passo seria este” (E5) 

Costa (1997) destaca que o aspecto proposto pela promoção de saúde na 

escola objetiva tornar o discente autônomo, processo pelo qual esse se torna sujeito 

diante do conhecimento, podendo, portanto, produzir respostas diferentes para as 

diversas questões que lhe são apresentadas. A educação física escolar distancia-se 

de discussões a respeito da corporeidade quando perpetua o foco unicamente em 

práticas desportivas e objetivos tecnicistas. Propor uma intervenção, neste sentido, 

significa, num primeiro momento, identificar a real relação entre os conceitos de 

beleza e a satisfação com a própria imagem com o passar do tempo. 

Compreendendo tal relação, tornam-se relevantes as intervenções necessárias, 

visto que a implementação de tais ações deve fazer parte dos objetivos de 

profissionais da área de Motricidade Humana. Considerando-se, portanto, que 

pesquisas que tenham relação direta com esse enfoque são bastante esparsas, 

justificam-se tais intervenções e investigações. 

Costa (1997), assim, acredita que os alunos nesta faixa etária (ensino médio), 

possuem uma opinião cristalizada sobre a Educação Física, está baseada em suas 

experiências pessoais anteriores. Se elas foram marcadas por sucesso e prazer, o 

aluno terá uma opinião favorável quanto a frequentar as aulas. Ao contrário, quando 

o aluno registrou várias situações de insucesso, e de alguma forma se excluiu ou foi 

excluído, sua opção será pela dispensa das aulas, com um primeiro discurso 

pautado em não gostar da atividade, e transformar estas opiniões se constitui no 

maior desafio para os professores do ensino médio. 

Mais do que nos interessarmos pela identificação de critérios para reconhecer 

inovações, poderíamos criar espaços que promovessem a possibilidade do pensar e 

do fazer reflexivos, em que as inovações teriam a oportunidade de apresentar-se, 

contradizer e transformar. Igualmente, o interesse central da rede de inovações se 
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situaria, de acordo com esse esquema, antes na, invenção‟ e recuperação de 

inovações do que na sua difusão (MESSINA, 2001, p. 232). 

A Educação Física enquanto componente curricular da educação básica deve 

assumir, então, outra tarefa: introduzir e integrar o aluno na cultura corporal de 

movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, 

instrumentalizando-o para usufruir do jogo, do esporte, das atividades rítmicas e 

dança, das ginásticas e práticas de aptidão física, em benefício da qualidade da 

vida. “A integração que possibilitará o usufruto da cultura corporal de movimento há 

de ser plena – é afetiva, social, cognitiva e motora. Vale dizer, é a integração de sua 

personalidade” (BETTI, 1992, 1994a). 

Kunz (1994, p. 23) considera ser necessário que cada disciplina se torne um 

verdadeiro campo de estudos e de pesquisa. Também, para a Educação Física. 

Afinal de contas, os alunos visitam a escola para estudar e não para se divertir 

(embora o estudo possa se tornar algo divertido) ou para praticar esportes e jogos 

(embora esta prática também tenha a sua importância). 



CAPÍTULO V 

Produto 
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5 PRODUTO 

Oficina de sensibilização dos professores de Educação Física, gestores 

educacionais, gestores administrativos e técnicos administrativos com vistas à 

capacitação pedagógica. 

5.1 A seleção da dinâmica da oficina 

Percebendo as dificuldades apresentados por alguns professores, técnicos 

administrativos e até mesmo gestores da instituição, esta oficina foi construída para 

encontrar, coletivamente, caminhos para os problemas diários, gerando um produto 

ao final desta pesquisa. 

5.2 Realização da dinâmica da oficina 

A oficina foi conduzida em três momentos didáticos distintos: 

1 – Sorteio entre os participantes com nomes de modalidades esportivas e 

sua apresentação para o grupo; 

2 –  Respostas às três questões feitas por escrito; 

3 – A afinidade das respostas às questões feitas, sendo colocadas em um 

mural para visualização dos participantes e debate entre os mesmos. 

5.3 Objetivos 

A oficina contou com os seguintes objetivos: 

 Identificar saberes dos docentes sobre o PP, a matriz curricular e o perfil do 

docente; 

 Caracterizar no coletivo como se efetiva a prática educativa pedagógica dos 

professores da disciplina Educação Física; 

 Analisar as limitações e potencialidades vivenciadas pelos professores no 

processo ensino-aprendizagem da disciplina Educação Física.  

5.4 Participantes 

Professores de Educação Física, gestores educacionais, gestores 

administrativos e técnicos administrativos da educação. 

5.5 Tempo de realização 
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3 horas. 

5.6 Dinâmica da oficina 

 Apresentação através de slides no Data Show. 

1º momento:  

 “Ao som instrumental da música ‘Emoções”, os participantes chegaram à sala 

da coordenação de Educação Física no Ginásio de Esportes do IFF Campus 

Campos Centro onde encontraram cadeiras dispostas em torno de duas mesas onde 

escolheram seus lugares à vontade; 

 Foi distribuído o TCLE para fins de gravação de depoimentos e de imagens, 

que foi lido e assinado por todos; 

 Foram sorteadas modalidades esportivas a qual cada participante teve que 

demonstrar através de gestos qual seria sua modalidade, após ser descoberto o 

mediador, colocava o nome em um crachá de papel que seria sua identificação 

durante a oficina; 

 Cada participante se apresentou informando o tempo de formação acadêmica 

e o tempo de trabalho na escola;  

 Foi apresentada como seria a oficina através do Datashow; 

2º momento:  

 Foram apresentados dois vídeos de caráter motivadores: “Trabalho em 

equipe”, de Angélica Vieira, e “O melhor vídeo motivacional”, de Daniel Godry; 

 Foram distribuídas três questões aos participantes, sendo uma de cada vez, 

com três minutos para responder; 

As questões foram: 

1) Como vejo a minha prática educativa: aulas teóricas e aulas práticas na 

nossa escola? 

2) Quais as limitações e potencialidades das práticas (aulas teóricas, aulas 

práticas, treinos, etc.) hoje realizadas no IFF Campos Centro? 

3) O que pode ser (re)feito para que tenhamos uma prática educativa de 

maior qualidade?  

 Ao final o mediador recolheu as respostas. 
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3º momento:  

 As respostas recolhidas no momento anterior foram colocadas em um mural 

dividido em três divisões: Motivação, Potencialidades e Limitações e Compromisso 

através de resumo consensual; 

  Debate entre os participantes; 

 Criação de categorias centrais do que o grupo pensa a respeito de suas 

práticas educativas diárias; 

 O mediador aborda de forma breve a relação de compromisso x 

comprometimento; motivação como fator diferencial e a importância do trabalho em 

equipe visando uma melhor qualidade nas práticas educativas; 

 Apresentação dos vídeos “Soldados voltando da guerra” e “Recomeçar” para 

o encerramento da oficina; 

 O mediador distribui salmos de mensagens, agradeceu a presença e 

participação de todos e convidou para um lanche. 
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Quadro 5. Categorias produzidas a partir dos depoimentos da Oficina 

1ª QUESTÃO 

MOTIVAÇÃO 

2ª QUESTÃO 

POTENCIALIDADES 

3ª QUESTÃO 

COMPROMISSO 

Com vejo minha prática 
educativa: aulas teóricas e 
aulas práticas na nossa 
escola? 

Quais as limitações e 
potencialidades das práticas 
(aulas teóricas, aulas 
práticas, treinos, etc.) hoje 
realizadas no IFF Campos 
Centro? 

O que pode ser feito para 
que tenhamos uma prática 
educativa de maior 
qualidade? 

1ª CATEGORIA: 

MOMENTO 

2ª CATEGORIA: 
REALIDADE 

3ª CATEGORIA: 
COMPROMETIMENTO 

Aula teórica tem uma grande 
resistência por parte dos 
professores inclusive a 
minha, por não ter praticado 
ao longo da minha carreira 
nesta escola e as aulas 
práticas como uma repetição 
do modelo existente na 
maior parte das aulas de 
Educação Física do nosso 
Brasil, o rendimento. 

As limitações estão em nós, 
no medo de sairmos da zona 
de conforto. As 
potencialidades são infinitas, 
se vencermos nossos 
medos. 

Mais cursos para os 
professores (especialização 
e capacitação) oficinas 
iguais a essa e etc. 

A prática educativa precisa 
ser reflexiva, deve ter 
sentido para os sujeitos nela 
envolvidos. Assim, o suporte 
teórico é fundamental para o 
entendimento da prática. O 
saber fazer não pode se dar 
no vazio. Portanto, a relação 
teoria e prática deve estar 
presente dialeticamente num 
diálogo entre si e a 
realidade. 

Limitações => sistematizar 
conteúdos significativos da 
Educação Física Escolar 
atendendo variáveis físicas, 
políticas e emocionais da 
instituição e do grupo. 

Possibilidades => construir 
uma Educação Física 
Escolar que possibilite aos 
alunos reconhecer sua 
identidade e importância no 
seu dia a dia. 

Que nós professores nos 
mantenhamos motivados 
para cumprir nossa função 
com responsabilidade, pois 
as condições para isso nos 
são oferecidas, só depende 
de nós.  

Teóricas em construção, 
buscando aproveitar o 
momento de mudanças em 
que o grupo se encontra. 
Práticas, verificando sua 
importância para a vida 
diária dos alunos e 
compreendendo que as duas 
são uma via de mão dupla 
em busca de uma educação 
para a autonomia. 

Hoje no IFF não existe essa 
possibilidade. Tanto a 
direção do IFF, quanto a 
Coordenação de Educação 
Física nos oferece total apoio 
para desenvolvermos uma 
prática educacional voltada o 
bem-estar físico e mental dos 
nossos alunos.   

Todos os profissionais 
envolvidos na área de 
pesquisa e desenvolvimento 
científico na área de 
educação física.  

Cada vez mais dissociada da 
escola tecnicista da qual sou 
oriundo. Minhas aulas hoje 
são focadas nas vivências 
individuais e coletivas. 

Não existem! 

Tem capacidade de torna-se 
referência da região na área 
de Educação Física não só 
na área esportiva como 
também na Educacional.  

Pensarmos no que é melhor 
para os alunos e não para 
nós. 

Continua... 
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...continuação 

1ª CATEGORIA: 

MOMENTO 

2ª CATEGORIA: 
REALIDADE 

3ª CATEGORIA: 
COMPROMETIMENTO 

Na parte teórica vejo como 
boa, e na parte prática um 
desenvolvimento acima um 
pouco da teórica. Na parte 
educativa tento fazer o 
melhor possível 

Limitações:  

- N° de aulas. 

Potencialidade:  

- Recuperar didáticos 

- Alunos 

- Espaço físico 

- Proporcionalmente 

Uma maior atualização e 
mais constantes e um maior 
compromisso por parte de 
alguns colegas. 

Vejo a prática educativa e 
teórica e prática presente e 
atuante na formação e no 
desenvolvimento dos nossos 
alunos 

Sem limitações- tanto 
material e privilegiado. 

Potencialidades- 
Desenvolvimento concreto no 
departamento ao 
proporcionar e concretizar a 
essência do ensino. 

Uma abertura para novas 
práticas e ampliar o 
conteúdo teórico proposto. 

Capacitação para os 
professores principalmente 
ligados ao ensino em saúde. 

Vejo hoje minha prática 
limitada a cumprir minha 
carga horária e a modalidade 
esportiva que foi escolhida. 
Sinto falta de alunos 
interessados, inquietos, 
buscando nas aulas práticas 
de educação física uma 
maneira lúdica e prazerosa 
de socializar, de interagir 
com seus colegas de turma 
e com o professor. 

Limitações: 

O saber fazer dos 
professores 

O envolvimento dos alunos 

O reconhecimento da 
importância das atividades. 

Potencialidades: 

As condições físicas do 
espaço 

O estado motivacional da 
equipe envolvida. 

Aprimorar e priorizar nossas 
ações. 

Desenvolver ações flexivas 
sobre nossa prática. 

Conceber o processo 
educacional com o ato de 
aprender permanente. 

Esses são alguns princípios 
necessários na busca 
permanente da qualidade. 

Vejo como extensão do que 
acredito e aprendi ao longo 
da minha carreira de 
educador. Com certeza pode 
ser melhorada a medida que 
meus conhecimentos 
também se expandam. 

Limitações: 

Conhecimento de um 
conteúdo mais atual. 

Conhecimento do aluno 

Vivencia de novas práticas 

Potencialidades: 

Maior desenvolvimento 
atlético (aptidão física) 

Atividades periódicas. 

Aulas teóricas com 
dificuldades na escolha e 
aplicação devido a ministrar 
aulas práticas na maior parte 
de docência. As aulas 
práticas bastante 
descontraídas, buscando a 
participação do aluno em 
todas as fases da aula. 
Ótima receptividade do 
aluno. 

Limitações:  

a) O aluno não ter tido uma 
Educação Física no 1º grau, 
chegando para nós com 
prova de vivência esportiva. 

b) Nossos alunos estão 
(são) muito sobrecarregados 
em termos de estudo, 
impedindo uma maior 
prática. 

Potencialidades: 

a) Todo nosso parque 
esportivo e material do 
trabalho;  

b) O apoio da Instituição. 

Um planejamento e uma 
motivação maior de todos os 
envolvidos. 

Continua... 
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...continuação 

1ª CATEGORIA: 

MOMENTO 

2ª CATEGORIA: 
REALIDADE 

3ª CATEGORIA: 
COMPROMETIMENTO 

Uma prática onde os alunos 
têm uma atenção especial e 
o professor é o facilitador do 
ensino-aprendizagem 

Limitações- horários nas 
quadas, mesmo sendo o 
espaço satisfatório, temos 
alguns problemas. 

Potencialidade- 
Desenvolvimento bom nas 
aulas práticas. 

Teóricas e práticas- 
treinamento com ótimos 
resultados. 

Professores mais motivados 
com sua prática. Alunos 
mais interessados em 
participar de práticas 
esportivas. 

Na motivação do docente: 
capacitar permanentemente 
buscando novas práticas que 
motivem os alunos. 

No interesse dos alunos: 
esportes e práticas que 
desafie esses alunos a 
buscar vencer suas 
limitações. 

Produtiva e compensadora Limitações - Não observo no 
IFF Campos Centro. 

Potencialidades – Espaço 
físico, materiais adequados e 
profissionais qualificados.  

Disposição para trocar ideias 
e abertos a novas 
experiências, lembrando que 
o grande objetivo e a 
formação integral dos alunos 
com saberes significativos 
para todos envolvidos no 
processo educativo. 

5.7 Considerações sobre a oficina 

Mesmo sendo uma atividade pouco frequente no cotidiano dos professores e 

servidores envolvidos no processo, ficou claro a partir da leitura da maioria dos 

depoimentos, que as ações desenvolvidas interligadas à Coordenação de Educação 

Física devem sofrer reorientações significativas, cujos pontos abordados foram 

citados como importantes: motivação, mudança de comportamento e a possibilidade 

de capacitação com maior intensidade e regularidade tanto na extensão quanto no 

aperfeiçoamento técnico e pedagógico. 
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5.8 Conjuntos de imagens ilustrativas da oficina 

 

Figura 1. Explanação inicial do mediador sobre a dinâmica aos participantes 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

 

Figura 2. Participantes escolhendo suas modalidades que os representaria 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

 

Figura 3. Apresentação do vídeo motivacional 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
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Figura 4. Agradecimento à presença da Profª. Donizete pelo Prof Jefferson 
Manhães, Diretor do IFF Campus Campos Centro 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
 

 

Figura 5. Momento de finalização da Oficina 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 
 

 

Figura 6. Lanche oferecido aos participantes 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
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Figura 7. Participantes da Oficina 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

5.9 Produto Gerado 

Protocolo de Diretrizes para Reorientação da Prática do Ensino de Educação 

Física no IFF Campos Centro. 

Através de uma oficina de sensibilização, que contou com a participação de 

gestores educacionais, alunos, técnicos administrativos e professores, buscamos 

troca de informações e experiências e o compartilhamento de ideias, objetivando 

construir, da forma mais democrática possível, um “Protocolo de 

intenções/diretrizes” para uma possível reorientação das atuais práticas 

pedagógicas hoje realizadas. 



CAPÍTULO VI 

Considerações finais 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A percepção das limitações e potencialidades transforma a realidade em 

possíveis sonhos, seja de alterações comportamentais no processo ensino-

aprendizagem ou de desafios. Após depararmo-nos com a fala dos participantes da 

pesquisa e na literatura pesquisada, verificamos que é significativo e importante para 

o processo em questão que haja mudanças reais.  

Foi possível perceber que a maioria desconhece o PPC do curso e que a 

prática pedagógica vigente não satisfaz o docente e muito menos os alunos. Assim, 

torna-se fundamental que as mudanças tantas vezes repetidas sejam colocadas em 

prática para o bem comum dos envolvidos no processo. 

Desvendar saberes e práticas em um grupo tão heterogêneo não foi uma 

tarefa simples, mas a partir do momento que é desejo se não de todos, mas da 

maioria é obrigação dos mesmos planejarem um conteúdo programático da 

disciplina Educação Física mais atual, moderno, transdisciplinar e que venha ao 

encontro do que os alunos querem desenvolver nas aulas de Educação Física. 

As dificuldades ainda assustam, são visíveis as preocupações que mudanças 

trazem aos envolvidos no processo, nesse sentido, esta pesquisa nos mostrou que 

há um desejo por mudança, principalmente na parte da capacitação pedagógica. 

Assim, cursos de atualização, reciclagem e extensão tão importantes na formação 

continuada de docentes e um desafio a ser vencido. 

Exposto os problemas identificados através da realização da elaboração do 

questionário e quando da realização da oficina, e ainda respaldado com análise de 

diversos autores com afinidade nos temas discutidos, chegamos à conclusão que só 

depende do grupo realizar as mudanças necessárias. 

A oficina contribuiu muito para que os docentes despertassem para a lacuna 

que é, atualmente, o que “nós” queremos e o que os “alunos” desejam, pois, esta 

relação desgastada através dos tempos por uma série de fatores tende de uma vez 

por todas diminuir ou até mesmo acaba. Contribuir, também, para reforçar os 

achados nos depoimentos. 

Os profissionais de Educação Física, tendo em vista os novos caminhos pelos 

quais a sociedade avança, necessitam reconhecer o novo paradigma com vistas a 

prover posicionamento crítico em relação aos novos padrões. Abordar tais questões 
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significa, dentro da escola, adotar posicionamentos que façam das nossas aulas e 

da formação em geral, momentos prazerosos nos quais os alunos se sintam 

motivados para vivenciar este processo de formação. 

A Educação Física escolar distancia-se de discussões a respeito da 

corporeidade quando perpetua o foco unicamente em práticas desportivas e 

objetivos tecnicistas. Propor uma intervenção, neste sentido, significa, num primeiro 

momento, identificar a real relação entre formação acadêmica dos docentes e a 

satisfação com sua prática pedagógica. Compreendendo tal relação, tornam-se 

relevantes as intervenções necessárias, visto que as realizações de tais ações 

devem fazer parte dos objetivos de profissionais da área da Educação Física 

Escolar, conforme preconizam as DCN e o PPC do Curso.  

Assim, sabedores das dificuldades dos docentes da disciplina Educação 

Física do IFF campus Campos Centro, cientes da necessidade urgente de 

mudanças nas práticas pedagógicas atuais, e objetivando fazer com que estes 

docentes se insiram na construção de uma nova matriz curricular, com novos 

conteúdos programáticos, indicamos que todos iniciem um movimento de mudança, 

fazendo com que suas aulas tenham uma maior qualidade. 

Devemos utilizar a experiência que os docentes possuem em trabalhar no 

Ensino Médio Integrado, em uma instituição que apoia todas as ações planejadas, 

que tem um parque, material e implementos esportivos de primeira qualidade, para 

que, tanto as aulas práticas como as teóricas tragam benefícios reais aos alunos. 

Refletir sobre a prática pedagógica de docentes com as características 

citadas anteriormente, acrescidas do estranhamento do pesquisador frente a uma 

“zona de conforto” ocupada por professores do serviço público, foram motivos para a 

realização desta pesquisa e que tiveram seus objetivos alcançados. Deste modo, 

buscar mudanças entre os pares professores da disciplina Educação Física, tornou-

se obrigatória. A construção do produto foi entendida, assim, como um melhor 

aproveitamento nas potencialidades possíveis encontradas no grupo, onde os 

mesmos perceberam que é preciso e é possível mudar, e para melhor, a construção 

de um referencial coletivo fará com que as diferenças hoje encontradas na relação 

aulas teóricas versus aulas práticas possam, enfim, terminar. 
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APÊNDICES 

Apêndice I. Roteiro de Entrevista 

1- Identificação 

Nome: 

Idade: 

Sexo: 

Tempo de formação: 

Instituição em que se formou:  

Tempo de trabalho no IFF: 

Curso de Pós-Graduação realizado: 

2- Questões 

2.1 Você conhece o PPP do curso, a Matriz Curricular e o Perfil do aluno a ser 

formado? E da disciplina em que trabalha sim ou não? Teve chance de conhecer? 

Quando? De que maneira? 

2.2 O que pensa dela? Como? Justifique? Dê exemplos? 

2.3 É possível colocar em prática o que é preconizado no PPP e na Matriz Curricular 

deste curso? Sim ou não, como? Utiliza quais estratégias para isto? 

2.4 A estrutura física e de material oferecidos pela escola lhe satisfaz? Sim ou não? 

Dê exemplos? Poderia ser diferente? 

2.5 Descreva sua prática educativa na disciplina de Educação Física? O que utiliza 

para realizá-la? Tem parceiros? 

2.6 Quais os limites e possibilidades de sua prática educativa na disciplina Educação 

Física? Poderia ser diferente? Como? 

2.7 O que você proporia para mudanças neste curso/disciplina? Tem espaços para 

fazer proposições?  

2.8 Gostaria de fazer algum comentário? 
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Apêndice II. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

O senhor ou senhora está sendo convidado para participar da pesquisa “A Prática 
Pedagógica do Docente da Disciplina Educação Física no Instituto Federal 
Fluminense Campus Centro: Desvendando Saberes e Práticas”, que objetiva 
conhecer o saber dos docentes sobre o PP do Curso Integrado do Ensino Médio e 
sua matriz curricular; Identificar saberes dos docentes sobre o PP, a matriz curricular 
e o perfil do docente; a prática educativa de professores de Educação Física do IFF 
Campus Centro; Caracterizar como se efetiva a prática educativa pedagógica dos 
professores da disciplina Educação Física no IFF Campus Centro; Analisar as 
limitações e potencialidades vivenciadas pelos professores no processo ensino-
aprendizagem da Educação Física do IFF Campus Centro; e propor atividades 
didático-pedagógicas que contribuam para a reorientação das práticas hoje 
realizadas pelos professores, priorizando as metodologias ativas. 
Gostaria de contar com a sua colaboração, participando desta pesquisa, 
respondendo a uma entrevista, que será gravada, sobre sua prática docente no IFF. 
Sua identificação será mantida em sigilo, assim como suas respostas, isto é, em 
nenhum momento será divulgado o seu nome e não serão publicados dados ou 
informações que possibilitem sua identificação. Os resultados da pesquisa serão 
socializados em meios científicos como eventos ou periódicos. Sua participação é 
voluntária, isto é, a qualquer momento você pode se afastar da pesquisa, e retirar 
seu consentimento, sem nenhum prejuízo na sua relação com o pesquisador ou com 
o IFF. Não haverá riscos de qualquer natureza e o Sr./Sra. não terá nenhum custo 
ou qualquer tipo de compensação financeira relacionada à sua participação. O 
benefício relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento científico 
na área da docência no IFF. O senhor/a receberá uma cópia deste termo onde 
consta o telefone celular/e-mail dos pesquisadores, podendo tirar suas dúvidas e 
afastá-lo dele a qualquer momento. Com nossos agradecimentos. 
Eu, ____________________________________________, carteira de identidade de 
nº_________________, concordo em participar do presente estudo. 
 

__________________________________________________ 
Carlos Augusto Sanguedo Boynard 

(Pesquisador) 
(22) 9983483849 

E-mail: cboynard@bol.com.br 
 
 

__________________________________________________ 
Donizete Vago Daher 

(Orientador) 
(21) 998059017 

E-mail: donizete@predialnet.com.br 
 

mailto:cboynard@bol.com.br
mailto:donizete@predialnet.com.br
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Apêndice III. Termo de Autorização Institucional 
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Apêndice IV. Convite 

CONVITE 

 

Prezado Professor  

Dando continuidade a construção do meu Projeto de 

Pesquisa com vistas à dissertação de Mestrado, convido o 

para que junto aos demais colegas da Coordenação de 

Educação Física e Gestores da Instituição participem da 

Oficina intitulada: “Revisitando a Prática Pedagógica 

do Docente da Disciplina Educação Física no IFF 

Campos Centro”.  

 

Sua participação será de fundamental importância 

para o sucesso do evento. 

 

Programação 

 

Dia: 19/06/2015 

Horário: 14h 

Local: Sala dos Professores no Ginásio de Esportes 

 

 

Desde já agradeço sua presença. 

Carlos A. S. Boynard 
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Apêndice V. Termo de autorização de uso de depoimento, imagem e voz  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DEPOIMENTO, IMAGEM E VOZ 

(TAUDIV) 

Dados de identificação   

Título do Projeto: “A Prática Pedagógica do Docente da Disciplina Educação Física 
no Instituto Federal Fluminense Campus Centro: Desvendando Sabres e Práticas”. 
Pesquisador Responsável: Carlos Augusto Sanguedo Boynard 
Orientadora: Profa. Dra Donizete Vago Daher  
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: IFF- Campos Centro  
Telefones para contato: (22) 998343849 e (22) 27264071  
 
Nome do voluntário: ________________________________________________ 
Data de Nascimento: _______________ RG:____________________________ 
 

O Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar da Oficina: “Revisitando a Prática 
Pedagógica do Docente da Disciplina Educação Física no IFF - Campus Centro, de 
responsabilidade do pesquisador Carlos Augusto Sanguedo Boynard e orientação 
da professora Donizete Vago Daher. Os objetivos são: conhecer os saberes e 
práticas dos docentes sobre o PP do Curso, a matriz curricular e o perfil do docente; 
identificar saberes dos docentes sobre o PP, a matriz curricular e o perfil do docente; 
caracterizar como se efetiva a prática educativa pedagógica dos professores da 
disciplina Educação Física; analisar as limitações e potencialidades vivenciadas 
pelos professores no processo ensino-aprendizagem no IFF Campus Centro. Caso 
necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de 
qualquer dúvida acerca da pesquisa. Os resultados, as imagens e o som deste 
momento serão tornados públicos em minha dissertação de mestrado, em trabalhos 
e/ou revista científica sem menção ao nome do envolvido. A retirada do 
consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer 
momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de 
todas as informações relacionadas à privacidade da pessoa pela qual sou 
responsável. Todos os sujeitos terão suas identidades preservadas, adotando 
nomes fictícios para nomeá-los.  
Eu, ___________________________________________, RG_________________, 
declaro ter sido informado (a) e concordo com minha participação, como voluntário, 
na Oficina acima descrita. Autorizo, assim, de forma expressa, o uso e a reprodução 
de minha imagem E/OU do som da minha voz, sem qualquer ônus para os 
pesquisadores responsáveis por sua utilização.  
 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 
 

_______________________________________________________ 
(voluntário) 

_______________________________________________________ 
(Responsável por obter o consentimento) 
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Apêndice VI. Programação da oficina 

OFICINA 

Dia 19/06/2015 

Local: Sala dos Professores no Ginásio de Esportes 

Horário: 14h 

“A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO DOCENTE DA DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA 

NO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS CENTRO: DESVENDANDO 

SABERES E PRÁTICAS” 

Acolhimento:  

Recepção dos participantes com uma música instrumental (5 min). 

“Emoções” de Roberto Carlos com 3’30’’.  

Participantes: 

Professores da Disciplina Educação Física do IFF Campus Centro, alocados e 

desenvolvendo atividades regulares. IFF Campus Centro, Gestores, Coordenadores 

e Técnicos Administrativos que atuam no Curso, que serão identificados com o seu 

nome acompanhado de uma modalidade esportiva.   

Objetivos: 

 Conhecer os saberes e as práticas dos docentes sobre o PP do curso, a 

matriz curricular e o perfil do docente. 

 Identificar saberes dos docentes sobre o PP, a matriz curricular e o perfil do 

docente. 

 Caracterizar como se efetiva a prática educativa pedagógica dos professores 

da disciplina Educação Física. 

 Analisar as limitações e potencialidades vivenciadas pelos professores no 

processo ensino-aprendizagem.  
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Motivação: 

Atuação na Coordenação de Educação Física do IFF – Campos Centro e no 

Centro de Qualidade de Vida tendo como espaço físico o parque esportivo da 

instituição. 

Inquietações acerca do processo de formação e da prática pedagógica. 

Relevância do Estudo/ Oficina: 

Ao investigar o tema e as análises que envolvem o objeto em estudo e ainda 

utilizando a realização da oficina, poderemos contribuir através de uma reflexão 

buscar uma revisão e reorientação nas atividades teóricas e práticas da disciplina de 

Educação Física. 

Tempo Previsto de Duração: 

2 a 3 horas 

Primeiro Momento:  

Apresentação da oficina 

Dinâmica de apresentação dos participantes (15 minutos) 

O facilitador solicita que cada participante pegue dentro de uma caixa de 

papelão uma tira de papel que terá o nome de uma modalidade esportiva, não 

devendo falar o que nela está escrito; 

Cada participante deverá demonstrar por gestos esportivos (não pode falar) 

qual foi à modalidade sorteada, e os demais devem tentar descobrir; 

Na hora que cada participante se apresenta (nome, tempo de formação e 

tempo na escola), o facilitador preenche os crachás (etiquetas) com os nomes dos 

participantes; 

Ao final o facilitador faz a chamada para distribuição dos crachás com os 

nomes e codinomes (Nome acompanhado da modalidade esportiva: Ex.: Edson 

Voleibol). Assim será identificado cada participante durante a oficina. 

Segundo momento:  

Vídeos notivadores para a abertura da discussão (20 minutos) 
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 TRABALHO EM EQUIPE DE ANGELICA VIEIRA (5:02); 

 O MELHOR VÍDEO MOTIVACIONAL DE DANIEL GODRY (3:20);  

FALA: Ao escolher estes dois vídeos tive a preocupação de buscar proximidades 

com a proposta de desenvolver no grupo fatores que são considerados importantes 

e que devem fazer parte do nosso cotidiano enquanto educadores, lidando com 

alunos ávidos em receber bons ensinamentos, nos preocupando sempre em 

priorizar o trabalho em grupo, sermos motivados na função que exercemos e ter a 

certeza que podemos surpreender e sermos surpreendidos. 

Momento onde serão feitas as perguntas aos participantes: 

Respostas às questões (30 minutos) 

O facilitador apresenta em Datashow perguntas (animação do slide, uma de 

cada vez) que deverão ser respondidas em filipetas distribuídas entre os 

participantes: 

1) Como vejo a minha prática educativa: (aulas teóricas e aulas práticas) 

na nossa escola?  

2) Quais as limitações e potencialidades das práticas (aulas teóricas, 

aulas práticas, treinos, etc.) hoje realizadas no IFF Campus Centro?  

3) Quais as possibilidades de reorientação da prática educativa dos 

docentes de Educação Física do IFF Campus Centro? 

As respostas serão colocadas no quadro em folha de papel pardo e 

servirão de base para o debate e a formação de um consenso que 

resuma as respostas. 

Terceiro momento: (10 minutos).  

Resumo consensual das respostas concomitante com debate com a 

participação de todos. Este momento gerará categorias centrais do pensamento do 

grupo participante da oficina. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Abordar: (10 min) 

 Compromisso x Comprometimento 

 Motivação como fator diferencial 
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 Trabalho em equipe, com produção de práticas educativas ativas, 

motivadoras, geradores de uma formação de qualidade.  

FINALIZANDO:      

(10 min) 

Vídeo com a mensagem “Soldados voltando da Guerra (8:35)” para o 

encerramento da oficina reiterando a importância de novas metodologias ativas na 

disciplina Educação Física do IFF Campus Centro. 

FALA: encerrando gostaria de lembrar a importância de toda a equipe, do trabalho 

que desenvolvemos, da expectativa que existe entre nossos alunos, principalmente 

os que estão chegando à escola, do apoio de nossos gestores que acreditam em 

nosso trabalho. Tenho certeza da capacidade de cada um dos servidores que atuam 

na Coordenação de Educação Física em cada vez mais oferecer qualidade nas 

atividades propostas, pois, nossos alunos são nosso maior patrimônio. 

Apresentação do vídeo “Recomeçar (3:54)”. 
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Apêndice VII. Questões disparadas da oficina 

1) Como vejo a minha prática educativa: aulas teóricas e aulas práticas na nossa 

escola? 

2) Quais as limitações e potencialidades das práticas (aulas teóricas, aulas práticas, 

treinos, etc.) hoje realizadas no IFF Campos Centro? 

3) O que pode ser (re)feito para que tenhamos uma prática educativa de maior 

qualidade?  
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Apêndice VIII. Certificado 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

CERTIFICADO

Niterói, 19 de junho de 2015.

______________________________
Profª Drª Donizete Vago Daher

Coordenadora da Pesquisa 

Certifico que ................................................................., 

atuou na Oficina “Revisitando a Prática Pedagógica do Docente 

da Disciplina Educação Física no IFF Campos Centro”, com 

duração de 03 horas. 

_____________________________
Carlos Augusto Sanguedo Boynard 

Msc. Educador Físico – Pesquisador
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ANEXOS 

Anexo I. Matriz Curricular 

MATRIZ CURRICULAR DA FORMAÇÃO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO 

1ª. Série 

 Componente Curricular: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Carga Horária: 80h 

Ementa  

Iniciação esportiva como componente essencial na formação do aluno de Ensino 

Médio com ênfase nas aulas práticas dirigidas e abordagem de caráter educativo e 

recreacional, observando e aplicando temas transversos atuais. 

Objetivos  

 Proporcionar aos alunos conhecimentos dos esportes através de aulas 

teóricas e práticas. 

 Estimular os alunos a pratica da atividade física realizada de forma sadia e 

regular. 

 Desenvolver entre os alunos o espírito crítico. 

 Desenvolver a integração social entre corpo docente e discente.  

 Descobrir possíveis novos talentos para as equipes da instituição. 

 Utilizar o esporte como meio e/ou exemplos para temas transversos. 

Conteúdos 

1. Iniciação Desportiva em Futsal I; Basquetebol I; Voleibol I; Handebol I; Natação I; 

Atletismo I. 

1.1. Breve histórico sobre as modalidades. 

1.2. Fundamentos. 

1.3. Sistemas de jogo. 

1.4. Tática e Técnica. 

1.5. Regras. 

Metodologia 

 Aulas expositivas e dialogadas com aplicação prática do desporto, prática 

esportiva dirigida, utilização de aparelhos de multimídia. 
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Avaliação 

 Avaliação teórica e/ou prática, com possibilidades de aproveitamento de 

trabalhos, tarefas, seminários (principalmente alunos inaptos). 

 

2ª. Série 

 Componente Curricular: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Carga Horária: 80h 

Ementa  

Prática esportiva como componente essencial na formação do aluno de Ensino 

Médio com ênfase nas aulas práticas dirigidas e abordagem de caráter educativo e 

recreativo. 

Objetivos  

 Conhecer diferentes esportes através de aulas teóricas e práticas. 

 Estimular os alunos a pratica da atividade física realizada de forma sadia e 

regular. 

 Desenvolver entre os alunos o espírito crítico. 

 Desenvolver a integração social entre corpo docente e discente.  

 Estimular possíveis novos talentos para as equipes da instituição. 

Conteúdos  

1. Prática Desportiva com aprofundamento (sistematização) em Futsal II; 

Basquetebol II; Voleibol II; Handebol II; Natação II; Atletismo II. 

1.1. Padrão de comportamento 

1.2. Fundamentos 

1.3. Sistemas de jogo ofensivo e defensivo 

1.4. Análise Tática e Técnica 

1.5. Regras 

Metodologia 

Aulas expositivas e dialogadas com aplicação prática do desporto, prática esportiva 

dirigida, utilização de aparelhos de multimídia. 

Avaliação 

Avaliação teórica e/ou prática, com possibilidades de aproveitamento de trabalhos, 

tarefas, seminários (principalmente para alunos inaptos). 
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3ª. Série 

 Componente Curricular: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Carga Horária: 80h 

Ementa  

Prática esportiva dirigida com caráter recreativo, desportivo como meio de lazer 

sistematizado. 

Objetivos  

 Proporcionar aos alunos momentos de recreação e lazer. 

 Estimular os alunos à prática da atividade física realizada de forma sadia e 

regular. 

 Desenvolver entre os alunos o espírito de integração. 

Conteúdo  

1. Prática Desportiva em FUTSAL; BASQUETEBOL; VOLEIBOL; HANDEBOL; 

NATAÇÃO e ATLETISMO. 

1.1. Regras. 

Metodologia 

Aulas expositivas e dialogadas com aplicação prática do desporto, prática esportiva 

dirigida, utilização de aparelhos de multimídia. 

Avaliação 

 Avaliação teórica e/ou prática, com possibilidades de aproveitamento de 

trabalhos, tarefas, seminários (principalmente alunos inaptos). 

 


