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APRESENTAÇÃO

O IV Congresso Estadual de Educação Física na Escola, promovido pelo Curso de Educação Física 
– Licenciatura do Centro Universitário UNIVATES, foi realizado nos dias 14 e 15 de maio de 2015. O 
Congresso teve como objetivo contribuir para a qualificação dos professores da área da Educação Física 
Escolar, desenvolvendo a cultura da reflexão e do debate acadêmico. Além disso, objetivou-se a socialização de 
investigações e práticas pedagógicas, através da apresentação de trabalhos científicos e relatos de experiências 
docentes na área da Educação Física e afins, além de vivências corporais por intermédio de oficinas. A 
qualificação docente, através do estímulo à produção científica e ao compartilhamento de experiências de 
ensino, pesquisa e extensão, teve como intuito a potencialização da Educação Física no campo escolar. Nesse 
sentido, o IV Congresso Estadual de Educação Física na Escola se constituiu em espaço e tempo de formação 
continuada, em que estudantes e professores compartilharam suas experiências, questionamentos, reflexões e 
proposições. 

O evento teve como temática: “Cultura Corporal de Movimento: Diversidade e Ensino”. A mesa de 
abertura, que teve como título o tema do congresso, teve como palestrantes os professores Dr. Alex Branco 
Fraga e Dra. Clarice Salete Traversini, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A palestra 
“Educação Física, Temas Transversais e Pluralidade Cultural” foi proferida pela professora Dra. Suraya 
Cristina Darido, da Universidade Estadual Paulista (UNESP). 

O evento contou, pela terceira vez, com o apoio da Secretaria Estadual do Colégio Brasileiro de Ciências 
do Esporte, que organizou o Seminário de Teses e Dissertações. Neste seminário, foram apresentados os 
seguintes trabalhos: “naĩ´ãweẽ i nucuma´ü̃ - Jogos autóctones ticunas na perspectiva dos povos indígenas 
da região amazônica colombiana”, de autoria de Edwin Alexander Canón Buitrago (mestrado em Ciências 
do Movimento Humano – UFRGS); “Proletarização do trabalho docente: implicações na Educação Física 
escolar”, de autoria de Guilherme Bardemaker Bernardi (mestrado em Ciências do Movimento Humano 
– UFRGS); “Mojuodara – A Educação Física e as relações étnico-raciais na Rede Municipal de Ensino de 
Porto Alegre”, de autoria de Gabriela Nobre Bins (mestrado em Ciências do Movimento Humano – UFRGS) 
e “As trajetórias de vida dos estudantes-trabalhadores da Educação de Jovens e Adultos: os significados da 
Educação Física, um estudo em uma escola da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre”, de autoria de 
José Antônio Padilha dos Reis (mestrado em Ciências do Movimento Humano – UFRGS).

Contemplando o objetivo de contribuir para a cultura investigativa e para o olhar crítico do contexto 
escolar, foram realizadas dez sessões científicas. Nestas buscou-se compartilhar e discutir acerca do 
conhecimento científico construído na área, a partir da apresentação de pesquisas, projetos de extensão e 
relatos de experiência. Foram apresentados 66 trabalhos, vinculados a 16 instituições de Educação Básica e 
Ensino Superior dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Pernambuco: UFSM, UFRGS, FURG, 
PUCRS, UNESC, UNIJUÍ, UNIVATES, URI, IFF, UFPE, FSG, IPA, UFPEL, E.E.E.B. Augusto Ruschi, 
Colégio Metodista Centenário e Colégio Militar de Santa Maria.

As três oficinas oferecidas tiveram o intuito de compartilhar e refletir sobre experiências pedagógicas 
que tematizam práticas corporais da cultura do movimento humano, que foram: “Brinquedo e cultura 
corporal: reflexão e passos para a construção de brinquedos”, ministrada pelo professor Dr. Ivan Livindo 
de Senna Corrêa, do Colégio de Aplicação da UFRGS; “A Educação Física e a ressignificação do espaço 
escolar”, ministrada pelo professor Me. Marcelo Fagundes Perim, da Rede Municipal de Ensino de Porto 
Alegre, e “Da acrobacia ao malabares: uma experiência corporal”, ministrada pelo professor Me. Marcos 
Minoru Otsuka, do Centro Universitário UNIVATES. 

O IV Congresso Estadual de Educação Física na Escola consolida-se como evento estadual de grande 
relevância, assumindo o compromisso de manter vivo o debate sobre a Educação Física Escolar. Que em 2016 
possamos nos reunir novamente para compartilhar e problematizar os fazeres da Educação Física Escolar!

Silvane Fensterseifer Isse
Derli Juliano Neuenfeldt

Morgana Domênica Hattge

Lajeado, 15 de maio de 2015.
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naĩ´ãweẽ i nucuma´ü̃

JOGOS AUTÓCTONES TICUNAS NA PERSPECTIVA DOS POVOS INDÍGENAS 
DA REGIÃO AMAZÔNICA COLOMBIANA

Edwin Alexander Canón Buitrago1

O jogo, como parte das manifestações da cultura corporal de movimento presente em qualquer sociedade, 
representa ideias e percepções estruturadas em decorrência das interações culturais estabelecidas ao longo do 
tempo. No caso das práticas corporais dos povos indígenas, essas interações culturais agregam um componente 
cosmológico que configura um tipo de manifestação pouco valorizada na sociedade contemporânea que 
pode ser caracterizada como autóctone. A partir dessa noção peculiar, a presente dissertação teve por 
objetivo compreender a especificidade dos jogos autóctones indígenas a partir dos significados atribuídos 
pelos povos de San Juan de Atacuari às manifestações corporais próprias do povo Ticuna, grupo étnico 
articulador naquela região, reconhecendo a existência dessa configuração relacionada ao jogo, ainda não 
abordada na literatura acadêmica específica da educação física. A pesquisa foi desenvolvida a partir de um 
delineamento descritivo com uma abordagem teórico-metodológica qualitativa realizada em três momentos: 
o primeiro, constituído por um mapeamento na produção do estado da arte entre o jogo desde o campo 
da educação física e a construção conceitual do autóctone desde a Antropologia; o segundo, uma descrição 
e localização do contexto no qual se desenvolve a pesquisa; e o terceiro, relacionado à trilha metodológica 
traçada para o desenvolvimento da investigação. A parte empírica do estudo foi desenvolvida na comunidade 
indígena de San Juan de Atacuari (Amazonas – Colômbia), entre os meses de fevereiro e abril de 2014, e 
contou com dezesseis colaboradores locais pertencentes aos povos Ticuna, Cocama e Yagua, escolhidos 
dentre aqueles que se encontravam posicionados por esta mesma comunidade no lugar de quem possuía 
certo tipo de conhecimento sobre a cultura local. A partir da análise de narrativas, captadas por meio da 
entrevista etnográfica, foi possível evidenciar a existência e a prática dos jogos autóctones indígenas naquela 
comunidade, bem como os múltiplos significados que este tipo de jogo representa para os diversos povos 
que habitam a região. Em conclusão, foi possível compreender que o jogo autóctone indígena, que na língua 
Ticuna é chamado de naĩ´ãweẽ i nucuma´ü̃, não se resume à manifestação corporal original ou genuína de 
um povo específico, criação pura e indissolúvel; e, sim, caracteriza-se por uma forma de expressão corporal 
da cultura ameríndia que presentifica a dimensão cosmológica no ato de jogar, por meio da interação entre 
seres mitológicos e seres da natureza pertencentes aos planos/mundos vertical e horizontal. 

Palavras-chave: Jogo. Autóctone. Indígena. 

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS – Mestre em Ciências do Movimento Humano, Doutorando do PPGCMH/
ESEF/UFRGS Pesquisador do grupo Políticas de Formação em Educação Física e Saúde - POLIFES.
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MOJUODARA – A EDUCAÇÃO FÍSICA E AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PORTO ALEGRE

Gabriela Nobre Bins1

Ao longo de mais de quinze anos de experiência docente em escolas públicas, constatei com frequência 
episódios em que o dispositivo escolar inviabiliza a reflexão sobre as questões étnico-raciais nas quais os 
alunos e alunas negras estão envolvidos. Visando a compreender esse fenômeno, a pesquisa teve como foco 
a educação física e as relações étnico-raciais na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre (RME-POA). 

O Brasil é o país de maior concentração de população negra fora do continente africano, 50,7% da 
população é negra. Em Porto Alegre, esse percentual diminui para 18%; porém, desses 18%, a grande 
maioria está concentrada nos bairros periféricos da cidade, onde estão localizadas as escolas municipais. 
Essa população negra é o público das escolas municipais e esse corpo negro carrega uma história, um 
conteúdo; mas esse conteúdo é raramente incorporado na escola e nas aulas de educação física. Assim, 
estudar as relações étnico-raciais na escola é algo complexo, pois a escola reflete e contribui com a estrutura 
racista e discriminatória da nossa sociedade. 

O problema de estudo que norteou este trabalho foi “quais os limites e as possibilidades para 
que o trabalho ou o desenvolvimento das questões étnico-raciais aconteça nas aulas de 
Educação Física da RME-POA”; e teve como objetivos identificar e compreender como os professores 
de Educação Física das escolas municipais de Porto Alegre abordam as questões étnico-raciais em suas aulas 
e quais dispositivos político-pedagógicos Municipais, Estaduais e Federais interferem nessa abordagem. Para 
isso, busquei identificar e analisar os elementos que definem os conteúdos e os enfoques que o professorado 
desenvolve nas aulas de Educação Física; Identificar na experiência vivida dos professores os dispositivos para 
pensar o trabalho pedagógico com as questões étnico-raciais na escola; E identificar como os dispositivos 
legais (leis 10639/03 e 11645/08) afetam a prática pedagógica do professorado de Educação Física. No 
intuito de dar conta desses objetivos formulei as seguintes questões de pesquisa: O que os professores 
ensinam nas suas aulas e o que orienta ou define suas escolhas? Que mecanismos, no percurso pessoal e 
profissional, foram importantes para pensar ou não o ensino relacionado com as questões étnico-raciais? 
De que forma os professores são afetados pelas políticas públicas para as questões étnico-raciais? Quais as 
políticas da SMED POA para as questões étnico-raciais?

A pesquisa, de caráter qualitativo, é constituída de um questionário diagnóstico e um estudo de caso 
etnográfico. Primeiramente, utilizei um questionário piloto, que se constituiu de um estudo preliminar com 
oito professores de uma das escolas da rede, para testá-lo e aprimorá-lo. Depois passei a distribuir os 
questionários para os professores de educação física da rede. Elegi o professor para a etnografia por outros 
meios. Pela indicação da assessoria para as relações étnico-raciais da SMED e pela representatividade 
tipológica, isto é o fato do professor pautar sua prática pedagógica nas relações étnico-raciais na escola. 
Distribui questionários nas 56 escolas municipais, 50 escolas de ensino fundamental, quatro escolas 
especiais e duas escolas de ensino médio. Obtive um retorno de 58% dos professores da rede. Os dados 
dos questionários serviram para apresentar uma visão geral dos professores de educação física da rede e 
triangular com os dados da etnografia.

Por falar das relações étnicas e da cultura africana e afro-brasileira, estruturei a investigação e seu 
relatório nos princípios civilizatórios africanos e afro-brasileiros. Segundo Oliveira (2003), “na Diáspora 
africana o que vem para o Brasil não é a estrutura físico-espacial das instituições nativas africanas, mas os 
valores e princípios negro-africanos” (p. 48). Ao contrário da cosmovisão ocidental, baseada no pensamento 
por contradição, na cosmovisão africana a vida é sacralizada e ritualizada continuamente no cotidiano da 
sociedade; o pensamento se dá não pela contradição, mas por analogia e participação; obedecendo a 
princípios de inclusão, complementariedade, integração, respeito à diversidade e à diferença (OLIVEIRA, 
2003). Entre os valores civilizatórios africanos e afro-brasileiros estão: a ancestralidade, a oralidade, a 
corporalidade, a espiritualidade, a circularidade e o axé. O axé é a energia vital que mobiliza o sujeito, a 

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ganobre@hotmail.com.
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mola propulsora da vida, o desejo, a força que nos faz continuar (LIMA, 2012). Sendo assim, denomino a 
introdução e as conclusões preliminares do trabalho de Axé (o processo que faz com que eu chegue até aqui 
e o fio condutor que me fez dar continuidade à pesquisa). A energia vital que move e justifica a investigação. 
Também é a energia vital que move e justifica as conclusões transitórias desta pesquisa, em um movimento 
circular, que necessita dessa energia.

A ancestralidade representa o referencial teórico que antecede o conhecimento novo. A ancestralidade 
como valor civilizatório é o que estrutura a cosmovisão africana e o referencial apresentado ao longo da 
pesquisa estruturando as análises da mesma. “Espiritualidade – o fio condutor dessa história” representa as 
decisões metodológicas que conduziram a pesquisa. A espiritualidade é essência da vida e a metodologia a 
essência da pesquisa, são elas que guiam e apontam os caminhos a seguir. Os valores da corporalidade e 
oralidade estarão representados na análise das possibilidades e limites apresentados pelos colaboradores da 
pesquisa.

Este estudo se propôs a investigar a existência ou não de um trabalho com as questões étnico-raciais 
na educação física das escolas municipais de Porto Alegre e de que formas ele acontece. Se em um primeiro 
momento, no pensamento do senso comum, essa temática parecia estar ausente das preocupações dos 
professores de educação física, esta pesquisa mostrou que a realidade não é exatamente essa. Muitos 
professores da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre manifestaram interesse e preocupação com as 
questões étnicas e vários deles, já realizam algum trabalho, sistemático ou não, que abrangem essas questões. 
Contudo, para sabermos se este trabalho está alcançando os alunos e gerando alguma transformação, 
precisa-se realizar uma outra pesquisa, pois esse não foi o foco neste momento.

A educação é um dos importantes canais para ascensão social; mas, ao reproduzir práticas racistas 
e discriminatórias, ela acaba interferindo no desenvolvimento emocional e cognitivo dos alunos e alunas 
negras, acabando por serem excluídos na e da escola. Os dados apresentados no capítulo do Caleidoscópio 
e a prática pedagógica do professor Baobá, descrita no capítulo Mojuodara, podem representar uma 
possibilidade de dar maior visibilidade à cultura negra e intervir positivamente no desenvolvimento dos 
alunos e alunas.

No capítulo Mojuodara, apresentei uma possibilidade de trabalharmos as questões étnico-raciais e 
promover uma educação antirracista. Através da utilização dos valores civilizatórios africanos e afro-
brasileiros como metodologia para sua prática pedagógica, o professor Baobá investiu na desconstrução 
de uma lógica eurocêntrica, mostrando aos alunos que existem outros valores que também podem ser 
incorporados em seu dia a dia. Com a valorização da roda, da palavra (oralidade), da ancestralidade e do 
ubuntu, o professor foi dando visibilidade e valorizando a cultura dos alunos e alunas negras, e construindo 
novas possibilidades de relações.

Mas mesmo com todos os limites apresentados neste trabalho, é importante ressaltar que o 
trabalho com as questões étnico-raciais vem acontecendo na Rede Municipal de Porto Alegre devido ao 
interesse e esforço de alguns professores. E na educação física não é diferente; podemos encontrar um 
número significativo de professores que estão atentos a questão e procuram implementá-la na sua prática 
pedagógica. Contudo, ainda não é suficiente, é necessário que se amplie a discussão e que a grande maioria 
dos professores, se não todos, reflitam sobre a temática.

Precisamos assumir que somos um país racista, que nossas escolas propagam esse discurso, seja através 
das ações ou dos silenciamentos e invisibilidade da cultura negra dentro de seus espaços. Só assumindo isso 
é que poderemos reverter a situação e tornar a escola um núcleo de resistência ao racismo e uma semente 
que plante a educação antirracista na mente e corpo dos alunos.

Apesar dos limites aqui expostos e de tantos outros que encontramos no dia a dia da prática 
pedagógica, esse trabalho me mostrou que as possibilidades também existem e que temos que honrar o 
compromisso social de implementar uma educação que lute para a eliminação do racismo e qualquer outra 
forma de discriminação.

Palavras-chave: Educação Física. Relações étnico-raciais. Valores civilizatórios afro-brasileiros.
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AS TRAJETÓRIAS DE VIDA DOS ESTUDANTES-TRABALHADORES DA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: OS SIGNIFICADOS DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA, UM ESTUDO EM UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
PORTO ALEGRE

José Antônio Padilha dos Reis

Trata-se de um estudo em uma escola da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre que busca compreender 
os significados da Educação Física nas trajetórias de vida dos estudantes-trabalhadores da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). O estudo contou com a colaboração de oito estudantes-trabalhadores, em que se 
procurou compreender a Educação Física escolar na perspectiva desses sujeitos, tanto na escola regular como 
na EJA, através de suas histórias de vida. Os instrumentos de coleta de informações foram a observação 
participante, diário de campo, análise de documentos, entrevista semiestruturada que, triangulados com a 
literatura especializada da EJA e da Educação Física possibilitaram interpretar os significados da Educação 
Física. As representações de Educação Física na escola regular revelam uma disciplina apoiada no esporte e 
na aptidão física (porém, sem exigência de rendimento), a repetição dos mesmos conteúdos em diferentes 
espaços escolares e a ausência de aprendizagens significativas, o que faz com que os estudantes deem 
pouco valor à disciplina, embora, eventualmente, gostem de uma ou outra atividade. Na EJA, percebe-
se outro tratamento dado à Educação Física por parte dos colaboradores quando eles dizem que é uma 
matéria que precisam estudar. Embora se perceba um tratamento instrumental-informativo, a abordagem 
pedagógica através de aulas teóricas na EJA é valorizada pelos estudantes. A necessidade de escrever, ir ao 
quadro, responder perguntas, fazer provas, faz com que a disciplina se torne uma matéria que se necessita 
estudar, diferentemente da situação anterior em que os estudantes resistem, abandonam ou desistem. Isso 
sugere a necessidade de outros enfoques da Educação Física escolar, em que outras possibilidades educativo-
formativas sejam exploradas

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Educação Física. Estudantes-trabalhadores.
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PROLETARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE: IMPLICAÇÕES NA EDUCAÇÃO 
FÍSICA ESCOLAR

Guilherme Bardemaker Bernardi

Esta dissertação de mestrado é um estudo sobre o processo de proletarização do trabalho docente na 
educação física escolar. O problema da pesquisa ficou delimitado da seguinte maneira: Como o professor 
de Educação Física organiza seu trabalho pedagógico frente ao processo de proletarização 
docente? 

Partindo da teoria marxista, consideramos o trabalho como categoria fundante do ser humano e 
também em sua forma histórica que assume na sociedade capitalista. O trabalho enquanto perspectiva 
ontológica, segundo a teoria marxiana, diz respeito à sua função humanizadora. É a mediação do homem 
com a natureza a fim de produzir a sua existência. É somente conhecendo e interagindo com a natureza que 
se torna possível o ser humano constituir-se como tal, pois é ao transformar a natureza que o homem se 
transforma.

Para Frigotto (2008), os seres humanos se diferem dos animais pela ação consciente que exercem, ao 
criarem e recriarem sua existência, enquanto que os animais apenas se adaptam e respondem instintivamente 
às necessidades impostas pelo meio em que vivem.

Do ponto de vista histórico, o trabalho é entendido a partir da forma como a sociedade se organiza 
e a divisão social de cada período histórico. Com o advento da sociedade industrial, uma consequência 
da ascensão burguesa como classe dominante, se concretiza o capitalismo como modo dominante de 
organização da vida. Neste modo de organização da sociedade também é possível deslocar as discussões 
acerca dos processos educativos, que estão intimamente ligados à relação da humanidade com o trabalho. 
A escola, como espaço de trabalho e espaço educativo, acaba sendo orientada pelas determinações da 
sociedade capitalista. E no âmbito educacional, o aprofundamento das relações capitalistas tem aproximado 
a condição docente com a classe operária, desde a concepção dos métodos educativos até o cotidiano dos 
professores.

Para Contreras (2002), a tese básica da proletarização dos professores se constitui na subtração 
progressiva de uma série de qualidades que levam o professor a perder tanto o controle quanto o sentido 
de seu trabalho. Estas transformações mostram-se necessárias para a organização do Estado capitalista, 
que necessita se adaptar para poder legitimar o modo de produção vigente e legitimar a si próprio. Assim, 
cada vez mais, os processos de trabalho dentro da escola mais específicos, onde a perspectiva de conjunto 
do todo é extinta, exigindo cada vez menos do professor uma ação intelectual, mas sim, automatizada e 
técnica, em que se inicia um processo de separação entre concepção e execução, no qual o professor passa 
a ser um mero executor de programas e tarefas para os quais ele foi designado, fazendo com que o processo 
de estranhamento/alienação também ocorra no âmbito do trabalho docente.

Para compreender como este processo interfere especificamente no âmbito da educação física, 
nossa abordagem metodológica baseou-se em elementos da pesquisa qualitativa, apoiada em autores como 
Triviños (2010), Negrine (2004), dentre outros, realizada em escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto 
Alegre (RMEPOA). Colaboraram cinco professores de Educação Física escolhidos de forma intencional, 
com os quais observamos as aulas e realizamos entrevistas, mais uma professora que atuava também como 
dirigente da Associação dos Trabalhadores em Educação de Porto Alegre (ATEMPA), com a qual realizamos 
uma entrevista. 

Nossos achados indicam que a proletarização é um processo que ocorre no âmbito da escola, sem não 
um confronto por parte dos professores, que buscam estratégias diversas para organizar seu trabalho. Após 
a realização das observações e das entrevistas, analisamos e organizamos o material em três categorias de 
análise. 

A primeira delas fala sobre o processo de ingresso na rede e como, desde o início, as implicações da 
proletarização afeta a organização do trabalho dos professores. Diferentemente do trabalho fabril, a lógica 
escolar, em muitos casos, deixa os trabalhos mais difíceis para os professores iniciantes, além de terem 
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pouco acompanhamento no início de sua carreira como docentes. O que se evidencia é um processo de 
organização escolar que têm se caracterizado por receber o professor iniciante de modo “relâmpago”, como 
definiu um de nossos colaboradores, ou como define Marcelo (2009) “Aterrisa como puedas”, que consiste, 
em síntese, na inexistência de uma política de acolhimento por parte das instituições de ensino com os novos 
docentes. São necessárias estratégias de suporte para os novos professores, tanto na micropolítica escolar, 
para que o professor possa desenvolver sua prática de modo que favoreça sua adaptação ao ambiente, 
quanto do ponto de vista macropolítico, para que os novos professores possam se inserir de forma mais 
harmoniosa com um trabalho que por si só, já é complexo, ainda mais, se tratando dos primeiros anos da 
carreira docente.

A segunda categoria trata acerca da questão da autonomia frente ao processo de proletarização. 
Vimos que as questões estruturais e materiais são determinantes no planejamento dos professores. Notamos 
o quanto a influência do esporte no campo da Educação Física acaba sendo um aspecto importante na 
própria organização do trabalho pedagógico, pois não interfere só no campo ideológico das instituições 
de formação de professores, mas, também, no aspecto material, na organização física das escolas, seja na 
arquitetura escolar, bem como na disponibilidade de recursos materiais para a realização das aulas. Outra 
questão importante é o fato de as políticas públicas isolarem o trabalho do professor de Educação Física em 
detrimento de uma série de projetos esportivos, dos quais os professores da escola não participam nem de 
sua concepção quanto de sua execução. 

A terceira categoria trata da organização coletiva. Foi possível considerar que existe uma dificuldade 
de organização por parte dos próprios professores da área nos seus contextos escolares. São reduzidos os 
espaços nos quais os professores têm a possibilidade de compor um trabalho interdisciplinar que possa ser 
pensado para fazer parte de um projeto de escola, já que os docentes perdem gradativamente espaço de 
planejamento coletivo, fruto de uma estrutura escolar cada vez mais burocratizada, que intensifica o trabalho 
dos professores. Entretanto, são notáveis as formas de resistência por parte dos professores, na procura para 
subverter esta lógica, apresentando alternativas a esta realidade, para que possam pensar e realizar o seu 
trabalho de forma coletiva, por exemplo, a solicitação junto à supervisão de horário específico para discutir 
o trabalho coletivo, ou, como cita uma colaboradora, organizar-se coletivamente nas “brechas” de horários. 
Entretanto, as dificuldades interferem de diversas maneiras no trabalho dos professores, principalmente 
porque não há um reconhecimento entre os pares. Nota-se o isolamento do seu trabalho, e principalmente, 
evidencia-se o distanciamento do grupo de professores da possibilidade de comporem um projeto de 
Educação Física para a escola.

No âmbito sindical, existe uma relação heterogênea com o movimento por parte dos professores. 
Muitos não acreditam na atual forma de representação, além de se sentirem desapontados após anos 
de luta, que acreditam não ter surgido efeito. Outros mantêm acesa uma esperança de mudança através 
da participação coletiva no sindicato. Entretanto, é notável que, mesmo em meio a essas contradições e 
dificuldades, o sindicato ainda permaneça como um instrumento de luta contra o processo de proletarização 
docente, fazendo o contraponto ao discurso oficial e tendo algumas conquistas, mesmo que sejam apenas 
no nível da manutenção de direitos conquistados historicamente pela classe trabalhadora.

Finalizando o trabalho, por um lado, entendemos que sim, os professores sofrem um constante 
processo de proletarização docente, na medida em que as condições de trabalho se aproximam da classe 
trabalhadora em diversos pontos. Por exemplo, a organização escolar similar ao sistema fabril, a divisão do 
trabalho em especialidades, as condições de trabalho, o isolamento profissional, a alienação, a burocratização 
da escola, a impossibilidade de uma organização coletiva que promova uma construção pedagógica mais 
completa, são alguns dos elementos que evidenciam este processo. 

Por outro lado, a partir do entendimento dialético, tais condições “são” e “não são” ao mesmo tempo. 
Apesar de toda a situação aqui compartilhada, os professores de Educação Física constroem seu trabalho 
superando diariamente as diversas situações inerentes da escola pública inserida no contexto do mundo 
capitalista. Por mais óbvio que possa parecer, é preciso fortalecer a escola pública como alternativa a este 
quadro. Ainda sim, é possível ver movimentos contraditórios, tanto pessoais quanto coletivos, que têm 
tentado contrapor estas dificuldades hoje existentes.

Palavras-chave: Proletarização docente. Trabalho pedagógico. Educação física escolar.
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A DANÇA COMO EXPERIÊNCIA CULTURAL
Maurício Selvino Delazeri1

Silvane Fensterseifer Isse2

INTRODUÇÃO

A dança sempre esteve presente na vida humana: na forma de rituais de agradecimento aos deuses, 
como forma de expressão de sentimentos, como indignação ou felicidade, ou, ainda, como manifestação 
do conhecimento acerca de acontecimentos que deixaram marcas. A dança estava presente nos momentos 
de ira, de medo, de alegria, de oferenda aos deuses. Não havia, como hoje, um espaço ou horário para 
a dança, quando todos param e apreciam o espetáculo. A dança estava amplamente ligada ao modo de 
expressão dos povos. 

Este estudo, uma pesquisa bibliográfica, buscou compreender como a dança se configura como 
experiência cultural, discutindo a ideia de que a dança ultrapassa a questão de movimentos ensaiados ou 
escolhidos aleatoriamente, mas é carregada de história, tradição, marcas culturais e sentidos que oferecem, 
também aos espectadores, vivências culturais. 

METODOLOGIA 

Este estudo foi uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa, em que foram usados como apoio 
materiais bibliográficos e artigos científicos. Apresenta, primeiramente, uma breve passagem da dança na 
história da humanidade, suas diferenciações em relação às danças atuais e os motivos pelos quais eram 
dançadas. Após, discorre sobre a dança como elemento de linguagem e comunicação, sendo a dança uma 
linguagem não verbal. Por fim, discute a dança como experiência cultural

RESULTADOS

Conforme Siqueira (2006), a dança não se distingue em apenas movimentos, traz, juntamente com eles, 
diversos sentimentos. Através da dança, consegue-se demonstrar cultura, expressar as suas vivências através de 
gestos corporais. Siqueira (2006) e Medina et al. (2008) concordam que a humanidade criou um contato direto entre 
a dança e as representações da sociedade; estabeleceu uma ligação entre os movimentos e os acontecimentos da 
sociedade, traduzindo necessidades, transformações, religiosidade e tradições. Mendes e Nóbrega (2009) comentam 
que o corpo possui uma história tanto orgânica, como cultural, bem como suas especificidades individuais e culturais. 
Por isso, o corpo não pode ser visto como um padrão. O corpo irá modificar o modo de agir e pensar sobre 
o significado dos mesmos gestos. Neste trabalho, citam-se alguns conceitos vistos importantes para este estudo, 
como por exemplo, a incorporação, ato esse de incorporar novas culturas quando experimentadas ao decorrer 
da vida. Conforme Daolio (1995), ao vivenciar novos costumes sociais, novas experiências, o corpo incorpora tais 
costumes, apropria-se deles e os incorpora ao conjunto de costumes já obtidos em experiências anteriores. Outro 
conceito é dos corpos bioculturais, sendo que cada humano tem seu lado cultural e individual, em que os dois estão 
ligados, sendo impossível perceber onde termina um lado e inicia outro. O corpo está sempre ligado ao mundo, 
a atos culturais, mas esta relação contínua com atos individuais de sua cultura vai se transformando conforme 
as situações se modificam. Mendes e Nóbrega (2009) colocam que os movimentos, mesmo involuntários ou 
pequenos, são carregados de significados históricos e biológicos, de uma cultura individual e coletiva. Menciona-se 
também no presente estudo as trocas culturais, conceito que explica que a dança de cada pessoa pode se modificar 
através do reconhecimento de outras culturas corporais. Siqueira (2006) esclarece alguns pontos, exemplificando 
que um indivíduo, após anos de trabalho corporal na dança, seria transformado, modificado, incorporando cultura, 
através de suas experiências diferenciadas. A dança, pois, atravessa as barreiras dos movimentos, trazendo com tais 
movimentos uma cultura envolvida, conseguindo transmitir para os espectadores uma cultura distinta. 

Palavras-chave: Dança. Experiência cultural. Cultura.
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A DOCÊNCIA E O PROFESSOR PESQUISADOR: AÇÕES E REFLEXÕES DO PIBID
Ângela Bortoli Jahn1

Cristiane Severo2

Evelize Dorneles Minuzzi3

Maria Rosa Chitolina Schetinger4

INTRODUÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO

Considera-se que um dos maiores instrumentos de trabalho do professor é o conhecimento, e para 
apropriar-se desse conhecimento é necessário tornar-se ator e autor de sua prática (TARDIF, 2008). Outro 
autor que corrobora com essa ideia é DEMO (2004) que considera a pesquisa como a alma da “vida 
acadêmica”, sendo uma estratégia de geração de conhecimentos e promoção da cidadania. O referido 
autor afirma ainda que pesquisar vai além do esforço teórico, descobertas lógicas ou experimentações 
laboratoriais, é um diálogo crítico e criativo com a realidade, culminando na elaboração e na capacidade de 
intervenção, exigindo grande competência e renovação incessante. 

A relevância deste tema sustenta-se na compreensão de que não há ensino sem pesquisa e nem 
pesquisa sem ensino (FREIRE, 2011), e estes “que-fazeres” encontram-se interligados, porque enquanto se 
ensina, continua-se buscando, indagando, constatando, intervindo, aprendendo. Entende-se que o ensino 
e pesquisa encontram-se conectados, e a pesquisa é um importante elemento para a construção de novos 
conhecimentos, impulsionadora na melhoria e transformação da prática educativa. 

Uma possibilidade de construção desse perfil de professor pesquisador pode ser oportunizada pelo 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), coordenado pela CAPES - Coordenação 
de Aperfeiçoamento do Ensino Superior, órgão pertencente ao Ministério da Educação – Governo Federal, 
cujos objetivos são (CAPES, 2013): incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 
básica; contribuir para a valorização do magistério; elevar a qualidade da formação inicial de professores 
nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica; inserir o 
licenciando no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de 
criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador 
e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem; 
incentivar escolas públicas de Educação Básica, mobilizando seus professores como co-formadores dos 
futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; contribuir 
para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das 
ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.

Nesse sentido, o PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de 
professores para a Educação Básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de 
projetos de iniciação à docência, desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em parceria 
com escolas de Educação Básica da rede pública de ensino. Os projetos devem promover a inserção dos 
estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam 
atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola. 

Objetivo: A proposta desta pesquisa é refletir e discutir sobre as contribuições do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID- na formação de um professor como pesquisador da 
sua prática docente.

Metodologia: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, tendo como base estudos já realizados por 
autores reconhecidos no trato do tema, destacando: Freire (2011), Demo (2004) e Tardif (2008).

1 Doutoranda - UFRGS, docente URI Santiago, CAPES, angela@urisantiago.br
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Discussão E Resultados: A Universidade Regional Integrada – URI - ingressou no PIBID no ano de 
2010 com subprojetos definidos nas áreas de conhecimento e coordenados por professores dos cursos de 
licenciaturas envolvidos: Matemática, Letras, Pedagogia, Biologia e Filosofia (RODRIGUES, 2013). No ano 
de 2014, começou a fazer parte também o Curso de Educação Física. 

O subprojeto da área da Educação Física, foco desta pesquisa, conta com 12 bolsistas que realizam 
junto a duas escolas da Rede Estadual de Ensino do município de Santiago - RS, o trabalho de monitoria, 
juntamente com o professor titular do componente curricular Educação Física. Apresentamos a seguir as 
ações realizadas e vivenciadas no ano de 2014, pelos bolsistas do PIBID: auxílio aos professores de Educação 
Física dessas escolas no planejamento, execução das tarefas e das aulas, atividades extraclasse, tendo como 
possibilidade a reflexão-ação-reflexão dessas práticas nas aulas. No mês de outubro um grande desafio 
foi lançado aos bolsistas: descrever e relatar sobre suas práticas vivenciadas ao longo desses sete meses 
enquanto Pibidianos, elaborando um resumo expandido e um artigo científico. Participariam do evento 
intitulado “O PIBID na escola: da formação docente aos espaços educativos da Educação Básica”, no mês 
de dezembro de 2014, na cidade de Santo Ângelo - RS. Este evento teve como objetivo socializar as práticas 
e vivências do Pibidianos do Campus da URI de Erechim, Santiago, Santo Ângelo e Frederico Westphalen, 
cidades onde esta Universidade Comunitária está inserida.

Sendo assim, percebe-se que o PIBID é um projeto que busca fomentar a pesquisa, a divulgação e 
socialização dos resultados vivenciados nas escolas, estimulando os bolsistas a serem pesquisadores, já na 
sua formação inicial. Considera-se que a indagação, a busca e a pesquisa, fazem parte da natureza da prática 
educativa. A concepção do professor como pesquisador de sua prática parte do pressuposto de que quando 
realiza a sua ação profissional, está vivenciando uma riqueza de experiências, de conhecimentos, de estudos 
e planejamentos.

Torna-se necessário, que o professor, em seu processo permanente de formação, assuma-se enquanto 
professor como pesquisador, ou seja: somente realizando o exercício de pensar criticamente a prática, 
que se pode melhorar as próximas ações. Assim, a pesquisa como princípio educativo é uma caminhada, 
uma construção de conhecimentos e aprendizagens em que, através do diálogo como prática, o professor 
aprende a aprender numa perspectiva de formação como pesquisador (FREIRE, 2011). Considera-se o 
educador como sujeito do conhecimento, que possui saberes específicos à sua prática e produz teorias e 
outros conhecimentos, que são originados na relação entre sua subjetividade (forma de compreender e 
interpretar o mundo e a realidade social (contexto). É neste embate dialético entre sujeito e sociedade que 
o educador está inserido e que constrói suas concepções e conhecimentos, desenvolvendo suas práticas e 
estratégias de ação. 

A partir das reflexões propostas nesta pesquisa, reconhece-se a necessidade de que os profissionais 
da educação, tanto na sua formação inicial quanto na formação continuada, sejam capazes de serem 
professores/pesquisadores, refletindo e impulsionando as ações de uma nova sociedade, com autonomia, 
criatividade e criticidade para encaminhar sua prática educativa reflexivamente, incentivando o educando 
a pensar, criar, refletir, pesquisar, propondo e instalando práticas transformadoras de construção e 
interpretação do conhecimento. O PIBID pode ser uma oportunidade na formação inicial para que a ação-
reflexão-ação faça parte do cotidiano do professor, incentivando o ensino e a pesquisa. 
Palavras-chave: PIBID. Educação Física. Formação Inicial. Pesquisa.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA E O TRABALHO INTERDISCIPLINAR: POSSIBILIDADES 
E TENSIONAMENTOS DESTE COMPONENTE CURRICULAR A PARTIR DA 

PROPOSTA DO ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO
Maicon Felipe Pereira Pontes1

Elisandro Schultz Wittizorecki2

Jônatas Costa Brasil de Borba3

Amanda Dória de Assis4

INTRODUÇÃO

O final do ano de 2011 foi marcado pela reestruturação curricular nas escolas de Ensino Médio 
do estado do Rio Grande do Sul. A proposta denominada “Proposta pedagógica para o Ensino Médio 
Politécnico (EMP) e Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio - 2011-2014” surge com o intuito 
dentre outros, de melhorar os índices de reprovação e abandono dos estudantes e superar uma visão 
fragmentada de currículo (RIO GRANDE DO SUL, 2011).

Buscando romper com a ideia de hierarquia entre as disciplinas e o tratamento com o conhecimento 
de forma compartimentada, o EMP coloca como um de seus princípios orientadores a interdisciplinaridade, 
que é um dos principais pontos elencados no documento-base. Azevedo e Reis (2013) chamam a atenção 
que o termo “interdisciplinaridade” é polissêmico e que adquire sentido conforme o contexto em que é 
empregado, quase sempre carregando um viés político e ideológico

Frente aos desafios para materializar esse princípio norteador, à medida em que implica em 
reconfiguração das fronteiras disciplinares, consolidadas há muito em nossa cultura, e por que o componente 
curricular da Educação Física, tradicionalmente, ser considerado uma disciplina com menor poder simbólico 
dentro da escola, podemos realizar algumas indagações: Quais as possibilidades da inclusão da Educação 
Física no trabalho interdisciplinar? Os professores de Educação Física estão conseguindo desenvolver o que 
é demandado pela reforma curricular? Quais os limites e tensionamentos para os professores de Educação 
Física trabalharem dentro da perspectiva interdisciplinar?

OBJETIVO

Procurando responder essa problemática, este estudo tem como objetivo compreender como uma 
professora de Educação Física de uma escola pública de Porto Alegre materializa o que é proposto pelo 
EMP no que se refere ao trabalho interdisciplinar.

METODOLOGIA

A presente pesquisa é um recorte da dissertação de mestrado intitulada: “O trabalho docente dos 
professores de Educação Física diante a implementação do Ensino Médio Politécnico: um estudo em escolas 
de Ensino Médio na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul”, realizada no Programa de Pós-
Graduação em Ciências do Movimento Humano da UFRGS.

Como aporte teórico-metodológico foi desenvolvida uma etnografia em uma escola estadual de nível 
médio na cidade de Porto Alegre. Para tanto, foram realizadas observações participantes durante o período 
de 8 meses (entre julho de 2014 e março de 2015), onde eram anotadas informações em diários de campo. 
Utilizamos também os documentos oferecidos pelas escolas e pela professora5 e, por fim, realizamos 
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» Anais do IV Congresso Estadual de Educação Física na Escola
ISBN 978-85-8167-120-8  «

SUMÁRIO 25

entrevistas semiestruturadas. A partir das informações coletadas foram construídas unidades de significado e 
posterior triangulação dos dados para a construção das categorias apresentadas. A colaboradora é professora 
da referida escola há mais de 10 anos, com carga de trabalho semanal de 40 horas, tendo exercido funções 
diretivas nos últimos anos.

DISCUSSÃO

A partir das observações das aulas nesta escola pudemos compreender que a interdisciplinaridade 
ocorre em projetos trimestrais, envolvendo os professores da mesma área e na construção e aplicação dos 
PPDA’s (Projeto Político Pedagógico de Apoio) em formas de oficinas pedagógicas. O mesmo foi identificado 
no estudo de Barros e Fischer (2012) feito no primeiro ano de implementação do EMP nas escolas gaúchas, 
no qual se observou contraditoriamente que as aulas continuavam a ser ministradas de forma monodisciplinar. 
Santos, Marcon e Trentin (2012) afirmam que a dificuldade de materializar a interdisciplinaridade na escola 
deve-se, principalmente, a três fatores: falta de tempo para o planejamento em conjunto, falta de formação 
específica e resistência por parte de alguns professores.

Uma das dificuldades relatadas pela professora é que muitas vezes são os outros professores das áreas 
das linguagens6 que decidem os temas a serem trabalhados nas oficinas, ocasionando um desconforto para 
ela adaptar o seu componente curricular. Um exemplo foi o PPDA do 1º trimestre de 2014 onde o tema 
era literatura barroca, e para adaptar aos conteúdos da EF a professora utilizou duas imagens, uma de um 
homem ao computador e outra de trabalhadores na lavoura e pediu para os estudantes compararem suas 
posturas e relatarem a importância da atividade física.

Nos conselhos de classe observamos que a professora tinha grande legitimidade perante o professorado, 
parecendo não haver hierarquia entre as disciplinas. Nesta ocasião, ela relatou que alguns alunos não 
conseguiam obter o resultado satisfatório na área das linguagens, pois não tinham conceito positivo em 
Educação Física. Ainda, explicou os motivos disso e foi apoiada pelos demais professores em suas decisões. 
Diante desta situação, mesmo não defendendo que para uma disciplina ser importante, ela deva reprovar os 
estudantes, entendemos que a postura desta professora com ferramentas avaliativas claras assegura que a 
Educação Física seja entendida como um componente curricular integrado à proposta pedagógica da escola.

Em fevereiro de 2015, durante as reuniões pedagógicas de início de ano, os professores discutiram 
sobre a incoerência de avaliar nos conselhos de classe por áreas, e durante o semestre desenvolverem seus 
conteúdos de forma isolada. Procurando amenizar esta contradição, sugeriram que pelo menos uma das três 
avaliações trimestrais seja realizada também de forma interdisciplinar. Ou seja, quando chegarem ao final do 
trimestre, esses docentes terão melhores subsídios para decidirem se um estudante conseguiu alcançar os 
objetivos traçados pela área e não somente pelas disciplinas.

COSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS

A partir do presente trabalho foi possível aprender que nesta escola e com esta professora, a 
interdisciplinaridade materializa-se por meio de projetos isolados, que ela narra dificuldades em trabalhar 
os seus conteúdos específicos dentro dos PPDA’s e outros projetos, e que a disciplina parece ocupar uma 
posição hierárquica semelhante às outras na área das linguagens.

Apesar destas provocações, entendemos que existem alguns tensionamentos que esta professora 
ainda precisa manejar, como argumentar a legitimidade da especificidade de seus conteúdos no trabalho 
com outros professores. Porém, sendo essa uma reforma curricular recente, entendemos que esta escola 
está propondo alternativas e pensando coletivamente como colocar em prática o que é proposto pelo 
Ensino Médio Politécnico.

Palavras-chave: Educação Física escolar. Ensino Médio. Interdisciplinaridade.

linguagens.

6  A Educação Física está inserida na área das linguagens junto com as disciplinas de português, literatura, artes, e língua estrangeira. 
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A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR EM UMA INSTITUIÇÃO MILITAR: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA

Tatiane Minuzzi1

Kelly Christine Maccarini Pandolfo2

Lyselenne de Ávila Lencina3

Daniela Lopes dos Santos4

O Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB), como é denominado o conjunto dos doze Colégios 
Militares (CMs) disseminados pelo país, localizados no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, 
Brasília, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Juiz de Fora, Campo Grande e Santa Maria, é 
subordinado à Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial (DEPA). É um dos subsistemas de Ensino 
do Exército Brasileiro (EB) e tem a seu cargo ministrar a educação básica, nos níveis fundamental (6º a 9º 
ano) e médio. Oferece educação para 14.400 (quatorze mil e quatrocentos) jovens, sendo 37% oriundos 
do meio civil, integrados ao sistema através de concurso público federal. O SCMB preocupa-se em formar 
jovens ativos e criativos, autônomos e autores, providos de competências, habilidades e de valores éticos e 
morais cultuados pelo Exército Brasileiro, ou seja, indivíduos mais responsáveis, atuantes e transformadores 
(BRASIL, 2015).

O SCMB tem hoje o seu ensino valorizado por uma destinação preparatória para as Escolas Militares, 
além das seleções para o ingresso em instituições de ensino superiores e civis, sem perder sua característica 
assistencial de acolher órfãos e dependentes de militares transferidos para as guarnições (quartéis militares) 
onde existam CMs. O CM de Manaus, desde 2001, coordena o ensino à distância com a finalidade de 
oferecer o ensino fundamental aos dependentes de militares da região amazônica de difícil acesso, tendo 
sido ampliado em 2004, aos dependentes de militares em missão no exterior. 

A fundamentação que norteia a proposta pedagógica dos doze CMs que compõem o SCMB 
são os princípios gerais e os preceitos contidos no Regulamento dos Colégios Militares (R-69). A 
proposta pedagógica dos CMs prioriza princípios e práticas que guarda estreita e cerrada relação de 
esforço de modernização do ensino e tem como meta geral levar os jovens do sistema à descoberta 
de suas potencialidades como elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo 
para a vida, como cidadãos educados segundo valores, costumes e tradições do EB (BRASIL, 2015). 
Além disso, estão presentes na proposta pedagógica a valorização, incentivo e constante prática 
de participação em atividades técnicas, culturais, recreativas, esportivas e sociais como bibliotecas e 
laboratórios, informática, idioma estrangeiro, clubes e grêmios, leitura, educação artística, iniciação 
esportiva, atividades comunitárias e beneficentes, viagens e intercâmbios.

A Educação Física também é muito valorizada no SCMB, e por isso, o principal objetivo 
deste trabalho é descrever como é estruturada nos dias atuais, no contexto de uma instituição militar 
de ensino fundamental II e médio, baseando-se na experiência em estar trabalhando há 5 anos 
como militar temporário e professora de educação física do Colégio Militar de Santa Maria (CMSM).

O surgimento da Educação Física sofreu forte influência do EB, o que, contemporaneamente, é pouco 
lembrado, pelo fato de que o senso comum relaciona a educação física a ideologias de saúde, de lazer e 
de esportes. Porém, na metade do século XX, a vinculação entre educação física e defesa nacional era 
muito estreita. A Educação Física, assim como o CM mantém características estruturais de uma instituição 
militar, mesmo que nos dias atuais sejam modernizadas, inovadas e de conformidade com as exigências que 
a sociedade impõe, num ensino que tem como meta levar os jovens à descoberta de suas potencialidades 
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como elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para a vida, como cidadãos 
educados segundo valores, costumes e tradições do EB (BRASIL, 2015).

No CMSM a equipe de professores que ministram a disciplina de educação física, também exerce papel 
de técnicos de equipes e das atividades extracurriculares esportivas, vinculados a uma Seção de Educação 
Física (SEF), onde realizam planejamentos e organização das atividades diárias. A Seção é composta por 
professores civis, militares de carreira com especialização na Escola Superior de Educação Física do Exército 
(EsEFEx), militares temporários com formação civil, bem como militares de carreira com formação civil e 
que são regidos por legislações diferentes. A Seção tem como coordenador um militar hierarquicamente 
mais antigo, designado a gerenciar o trabalho do grupo de professores que atuam em todas as atividades 
ligadas à educação física escolar, bem como as direcionadas aos militares da Organização Militar (OM).

As aulas de educação física são realizadas no mesmo turno em que ocorrem os demais tempos de aula 
das outras disciplinas, sendo que, do 6º ao 9º ano são realizadas 4 aulas semanais e, para o ensino médio, 
2 aulas semanais. As aulas são realizadas por ano de ensino, ou seja, se tomarmos como exemplo o 1º ano 
do EM, que possui 150 alunos divididos em quatro turmas (E1, E2, E3 e E4), todos têm aula no mesmo dia 
e horário. O aluno do CM tem dever de seguir os regulamentos estabelecidos pelo Sistema ao ingressarem 
no Colégio e que possuem semelhança com os de uma Instituição Militar, como uniformes, graduação, 
formaturas, entre outros, porém de forma adaptada à idade em questão.

As aulas de educação física se iniciam somente depois que os alunos entram em forma por turma e 
com o uniforme padrão para a educação física. Caso o aluno não esteja com o uniforme previsto, não é 
autorizado realizar a aula, sendo considerada falta à atividade. Cada turma possui um “chefe de turma”, aluno 
este responsável por averiguar a presença de todos da sua turma, que informa ao professor responsável as 
possíveis faltas e sua justificativa. Logo após essa verificação, é que o professor autoriza e distribui os alunos 
para a realização da aula de educação física. Essas atividades administrativas de organização da turma para 
as aulas de educação física são monitoradas e organizadas por um monitor militar (Sargento). Todas as 
condutas são regulamentares e com previsão legal dentro do âmbito SCMB.

A disciplina de educação física é orientada pelo Plano Sequência Didática (PSD) comum a todos os 
CMs, e que estabelece os objetos de conhecimento (OC), habilidades e competências a serem trabalhados 
para cada ano no SCMB, sendo autorizado a adaptar as atividades conforme as peculiaridades de cada 
região, respeitando a estrutura física e pessoal de cada CM. No CMSM a educação física para o 6º e 7º anos 
é organizada e desenvolvida por rodízio, no qual cada turma passa durante todo o ano por diferentes objetos 
do conhecimento, tais como, handebol, basquetebol, voleibol, futebol, futsal, atletismo, judô, esgrima, 
ginásticas, dança, natação e orientação. No 8º e 9º anos e no Ensino Médio, os alunos podem optar pelo 
OC que desejam realizar durante o semestre, partindo da premissa que vivenciaram e adquiriram noções dos 
diferentes OC durante o 6º e 7º anos. Assim, o OC é desenvolvido por um professor, que o ministra durante 
o ano, e não mais como rodízio, reduzindo as opções de oferta de variedades dos OC, de acordo com as 
possibilidades de instalações físicas e quantidade de docente da educação física. 

No turno oposto (período da tarde), são oferecidas pela Seção de Educação Física e desenvolvidas 
pelos mesmos professores/militares, atividades extracurriculares esportivas como: patinação artística, 
handebol, futsal, futebol, atletismo, basquetebol, voleibol, triatlon (esgrima, natação, corrida), judô e 
orientação. É característico do sistema incentivar o esporte competitivo participativo e a prática de atividade 
física, buscando oportunizar, não apenas aos atletas com excelência esportiva, mas também àqueles que de 
alguma forma se identificam com determinadas atividades e gostam de praticá-las, inserindo-os em eventos 
competitivos regionais e nacionais, como Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS), Jogos Escolares 
de Santa Maria (JESMA), Jogos da Amizade (entre os Colégio Militares do Brasil), entre outros. 

Conclui-se que o ensino galgado nos valores militares de ordem, disciplina e hierarquia possibilita 
perceber o diferencial na postura dos alunos, principalmente nas atitudes desportivas e gestão dos hábitos 
corporais, esportivos e de lazer. A instituição vem lançando ao mercado de trabalho e ao ensino superior 
um número significativo de jovens bem qualificados e mostra-se enquadrada no esforço da modernização do 
ensino para responder aos desafios que a sociedade atual impõe.

Palavras-chave: Colégio Militar. Educação Física. Ensino.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ÁREA DAS LINGUAGENS: PROPOSTAS 
CURRICULARES E PRÁTICA PEDAGÓGICA
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Denise Grosso da Fonseca4

INTRODUÇÃO

Nosso envolvimento com a formação para a docência do componente curricular Educação Física 
coloca-nos frente a frente com situações que nos levam a refletir as orientações curriculares oficiais, as 
trajetórias formativas e a prática desenvolvida no “chão da escola”. Recentemente, as diversas políticas 
destinadas ao Ensino Médio têm chamado a nossa atenção, como é o caso da divisão por áreas de 
conhecimento e a implantação do chamado Ensino Médio Politécnico no Rio Grande do Sul, as quais 
nos fazem refletir sobre o lugar que a Educação Física passa a compor no novo cenário que se configura. 
Nessa perspectiva, propomo-nos a realizar um projeto de pesquisa que tem por objetivos: analisar as 
transformações/deslocamentos da Educação Física na Educação Básica a partir de sua inserção na Área das 
Linguagens e das recentes Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs); refletir sobre os conceitos de Currículo; 
compreender as percepções dos professores de Educação Física da Educação Básica sobre a inclusão da 
Educação Física na Área das Linguagens; identificar os modos como os professores de Educação Física 
traduzem, na prática, a presença da Educação Física na Área das Linguagens. Enfim, neste breve resumo, 
propomos-noss a apresentar nosso projeto de pesquisa na tentativa de iniciar os primeiros diálogos com os 
pesquisadores presentes neste evento e apontar as primeiras ações e rumos tomados.

DECISÕES METODOLÓGICAS

Esta pesquisa de natureza qualitativa, dado seu caráter interpretativo e inserido no âmbito das ciências 
sociais, (TRIVIÑOS, 2001; MINAYO, 2008; MOLINA NETO, 2012) se constitui na esteira de que seu objeto 
de investigação é essencialmente qualitativo. Para dar conta das finalidades e objetivos desta pesquisa nos 
apoiaremos na realização das seguintes estratégias: entrevista semiestruturada (NEGRINE, 2010; MOLINA 
NETO, 2010) com professores de Educação Física de seis escolas da cidade de Porto Alegre/RS – três de 
Educação Básica e três de Ensino Médio; observação das aulas de Educação Física das turmas de Ensino 
Médio das escolas escolhidas; diário de campo (TRIVIÑOS, 2001; MINAYO, 2010) e análise de documentos 
(LÜDKE; ANDRÉ, 1986) que compõem o cenário escolar, tais como Plano Político Pedagógico, Planos 
de Estudos e Planejamento dos professores. Dentre os aportes teóricos que sustentarão esta pesquisa 
para a análise dos artefatos escolares, destacamos os Estudos Culturais em Educação (COSTA; HESSEL; 
SOMMER, 2003).

REFERENCIAL TEÓRICO

Os documentos oficiais, ao tratarem a Educação Física como um dos componentes integrantes da 
Área das Linguagens expressam um determinado entendimento sobre a concepção de conhecimento que 
deve orientar o processo educativo da referida disciplina em articulação com os demais componentes. Assim 
neste estudo, elegemos dois importantes focos de aprofundamento: Currículo e Linguagem. 

Silva (2001) aponta que a questão central que se apresenta como ponto de discussão para as teorias 
de currículo é saber qual conhecimento deve ser ensinado, ou seja, o que ou qual conhecimento ou saber 
é considerado válido para fazer parte do currículo. Assim, o currículo é sempre resultado de uma escolha, 
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3 FURG, Professora do Curso de Educação Física. robelmont@yahoo.com.br

4 UFRGS/ESEF, Professora do Curso de Educação Física. dgf@terra.com.br
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de uma seleção que após ter sido feita passa a exigir um outro movimento que justifique por que esses e 
não outros conhecimentos foram escolhidos. Neste sentido, pondera que o currículo pode também ser 
entendido como uma questão de poder, pois o direito de selecionar conteúdos e conhecimentos, assim 
como a abordagem dos mesmos, envolve operações de poder. Goodson (2012), nesta perspectiva, enfatiza 
que o processo de construção de um currículo não pode ser neutro porque não é lógico, é social, é político, 
e desta forma o currículo não é composto por conhecimentos válidos, mas sim por saberes considerados 
socialmente válidos. O autor considera que diferentes currículos podem construir diferentes pessoas e assim 
são produtores de identidades e subjetividades.

Refletir sobre Linguagens, considerando a localização da Educação Física nessa área de conhecimento, 
nos parece fundamental para a compreensão da organização curricular que inclui este componente na 
referida área, bem como para a discussão sobre os processos pedagógicos que perpassam o ensino da 
Educação Física nos diferentes níveis da Educação Básica. A concepção de área nasce da ideia de que o 
todo é maior que a soma das partes, sendo a área mais que uma simples reunião de especialidades, ela 
resulta de um arranjo estrutural que respeita a diversidade de cada disciplina, tratando a aprendizagem dos 
conceitos de cada uma de forma convergente e integrada (BRASIL, 2002). Enquanto nas outras áreas do 
conhecimento a linguagem é o veículo para a construção e leitura dos campos específicos do saber, na Área 
das Linguagens, Códigos e suas Tecnologias ela, juntamente com os códigos são o grande objeto de estudo, 
que estabelecem diferentes formas de comunicação. Há um substrato comum que ultrapassa os conteúdos e 
instrumentos de cada disciplina da área, cabendo ao professor promover o entendimento desse substrato ao 
aluno, propiciando uma visão abrangente e articulada das linguagens, códigos e suas tecnologias (BRASIL 
2002).

Nessa perspectiva temos uma compreensão ampliada de linguagem, a qual perpassa as linguagens 
específicas contempladas em cada componente. Enquanto a Língua Portuguesa trata da linguagem verbal, 
as Artes se referem à linguagem icônica e Educação Física à linguagem corporal ou gestual.

PRIMEIROS APONTAMENTOS

Em nossas aproximações iniciais com as escolas, nas conversas durante a leitura dos Termos de 
Autorização Institucional e na apresentação da pesquisa, podemos perceber dois movimentos: a complexidade 
da relação entre a Educação Física e as demais disciplinas que compõem a área das linguagens e a vontade 
das escolas de entender e de investir em um trabalho por área de conhecimento. Acreditamos que, no 
decorrer desta pesquisa, essas e outras questões surgirão, as quais nos trarão reflexões que movimentem, 
informem e produzam debate sobre esse tema.

Palavras-chave: Educação Física. Linguagens. Currículo. Ensino Médio. Escola.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NO 6º ANO DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA FEDERAL: 
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O Colégio Militar de Santa Maria (CMSM) é integrante do Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB), 
formado por 12 instituições de ensino, localizadas em diferentes Estados brasileiros. Os colégios militares 
(CM) são organizações militares que funcionam como estabelecimentos de ensino de educação básica, 
com a finalidade de atender ao Ensino Preparatório e Assistencial (BRASIL, 2015). As práticas didático-
pedagógicas nos CM subordinam-se às normas e prescrições do Sistema de Ensino do Exército e, ao mesmo 
tempo, obedecem à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN).

O ingresso no SCMB se dá por duas formas: por concurso público federal, realizado anualmente 
para o ingresso ao 6º ano do ensino fundamental (EF) e na 1ª série do ensino médio (EM). Normalmente, 
a maioria dos candidatos que concorrem a essas vagas pertencem à região central do estado do Rio 
Grande do Sul (RS). Os alunos amparados são os que ingressam no sistema por amparo regulamentado e 
destina-se a atender os dependentes de militares transferidos que estão cumprindo obrigações profissionais 
e peculiaridades da carreira (BRASIL, 2015). Os alunos amparados são pertencentes às diversas regiões 
brasileiras, trazendo com eles uma grande diversidade cultural, peculiares à essas regiões do Brasil. 

Faz parte da proposta pedagógica do CM proporcionar ao discente a valorização, incentivos e 
constante prática de participação em atividades técnicas, culturais, recreativas e esportivas, investindo na 
qualidade de ensino por meio de práticas inovadores que conduzem a uma educação integral, possibilitando 
ao educando o desenvolvimento simultâneo da área cognitiva, afetiva e psicomotora (BRASIL, 2015). 
Assim, a disciplina de educação física no 6º ano tem grande importância no contexto educacional do CM, 
principalmente quando se refere aos aspectos sociais e motores dos alunos. É na disciplina de EF que 
é observada fortemente as demandas sociais e motoras que os discentes trazem do período anterior de 
ingresso ao sistema. 

Entende-se a Educação Física na escola como uma disciplina que trata da cultura corporal de movimento 
com a finalidade de oportunizar aos alunos a vivência de um conjunto articulado de conhecimentos dessa 
esfera que inclui os jogos, as danças, o esporte, as lutas, a ginástica e atividades congêneres (DARIDO e 
SOUZA JÚNIOR, 2007). Desta forma, tem como objetivo integrar os alunos em um universo vasto de 
possibilidades para usufruir desses saberes em beneficio do exercício crítico e autônomo, bem como para 
melhoria da qualidade de vida. 

O principal objetivo deste trabalho é descrever como é estruturada nos dias atuais, no contexto do 
CMSM, as aulas de Educação Física, baseando-se na experiência de coordenar e gerenciar durante 15 anos 
as atividades de EF para o 6º ano. 

Devido ao fato de que os alunos que ingressam nos CM serem oriundos das mais diferentes regiões, os 
mesmos têm vivências motoras bem diversificadas. Percebe-se, na prática, que existem alunos com uma gama de 
excelência quanto ao repertório motor, reflexo de um bom trabalho desenvolvido nas séries iniciais. Entretanto, a 
maioria dos alunos apresenta dificuldades na realização de gestos coordenativos simples. O que contribui para o 
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empobrecimento do repertório motor é a falta de atividade física das crianças e dos jovens em função do pouco 
estímulo à uma vida ativa e estilos de vida adotados pela sociedade atual (SOUSA et al., 2013).

Assim, cresce a importância de oportunizar uma ampla variedade de movimentos e práticas, 
permitindo ao aluno melhorar déficits sociais, cognitivos ou motores trazidos ao longo do tempo, bem 
como potencializar as habilidades existentes. Para Darido e Souza Jr (2007), as atividades da disciplina de 
educação física devem partir de uma perspectiva além do gesto motor correto, cabendo ao professor da 
disciplina, através do trato pedagógico dos seus conteúdos, problematizar, interpretar, relacionar e analisar 
as diferentes manifestações da cultura corporal, bem como interpretá-las nos seus sentidos e significados.

No CMSM, todos as aulas de educação física são integradas ao turno escolar, durante a manhã. O 
6º ano realiza quatro aulas semanais, divididas em dois períodos a cada dia, nas terças e quintas-feiras. É 
oportunizado o máximo de vivências corporais e esportivas para todos os alunos, também proporcionando 
atividades esportivas competitivas entre as diferentes turmas do 6º ano e, entre estes e o 7º ano, de maneira 
formal, organizadas de forma que respeitem os níveis maturacionais e motores dos alunos, para incentivar 
e vivenciar a prática esportiva. 

Cabe ressaltar que no CMSM as aulas de educação física não são divididas por turmas, mas por 
ano de ensino. Assim, todas as três turmas que compõem o 6º no do EF, realizam a aula no mesmo dia e 
horário. O desenvolvimento das atividades se dá em forma de rodízio, no qual cada turma passa durante 
todo o ano por diferentes objetos do conhecimento (OC). São trabalhados o atletismo, o basquetebol, o 
handebol, o futsal/futebol de campo, o voleibol, o judô, a esgrima, a ginástica de trampolim, ginástica de 
solo, dança, natação, orientação, esgrima e recreação. A pluralidade de OC é uma ferramenta utilizada pela 
EF do CMSM para ajudar a diminuir os déficits existentes, enriquecendo o conhecimento acerca da cultura 
corporal, e potencializando o acervo motor dos alunos, sempre buscando respeitar as diferenças individuais 
de cada um.

O primeiro OC trabalhado são as atividades aquáticas (natação). Essas aulas são realizadas em espaço 
cedido, fora do âmbito do CMSM e acontecem nos dois primeiros meses de aula, fevereiro e março. Em 
um primeiro momento é realizado um teste de nivelamento para diagnosticar os saberes dos alunos frente 
a esse OC. Após, eles são divididos dentro dos seguintes grupos: nível 1- alunos que necessitam realizar a 
adaptação ao meio líquido; nível 2- direcionado à iniciação ao nado crawl; nível 3- para aperfeiçoamento 
do nado crawl; nível 4- performance e aprendizado de outros estilos.

Após o período de natação, são retomadas as outras atividades de educação física nas instalações 
do próprio CM. Essas aulas são organizadas em forma de rodízio entre as turmas que hoje compõem um 
efetivo de 84 alunos, divididos em turmas denominadas A1, A2 e A3. Para cada turma é previsto um OC a 
ser desenvolvido em um período determinado, em média 10 tempos de aula para cada. Para exemplificar, 
vamos tomar como exemplo parte do planejamento do primeiro bimestre, assim organizado: para a turma 
A1, o OC foi esporte individual (Atletismo - Corridas), para a Turma A2 o OC era esporte coletivo/Handebol, 
e para a Turma A3 o OC foi esporte coletivo/Futebol de campo. Após 10 aulas, as turmas realizaram o 
rodízio, trocando entre elas o OC. Ao término desse período onde todas as turmas perpassam em todos os 
OC propostos, novos serão elencados e trabalhados.

A ideia presente dentro do CM é que para a faixa etária em questão a importância maior é em 
proporcionar novas experiências e conhecimentos, fugindo das modalidades esportivas mais tradicionais 
que são o vôlei, handebol, basquete e futebol. Aulas diferenciadas, que fogem ao que é comum na educação 
física acabam por se tornar um fator estimulante para a participação. Faz com que a criança descubra, 
por vezes, que é possível realizar movimentos que pensou não ser capaz, como acontece quando lhes é 
proporcionada aulas de ginástica de solo ou judô. As atividades são desenvolvidas com o intuito de instigar 
o aluno a identificar e compreender de forma contextualizada o assunto, objetivando conhecer, sentir, 
vivenciar, criticar, recriar e praticar as mais diferentes modalidades esportivas. 

Conclui-se que, oportunizando ao aluno do 6º ano pluralidades de modalidades esportivas (OC) e 
vivências corporais diversas, através da organização sistematizada das aulas, ele possa resgatar oportunidades 
motoras não trabalhadas ou perdidas nas séries iniciais, potencializando aquelas já bem desenvolvidas e 
descobrindo novas possibilidades de movimento. Essa perspectiva facilita o gosto pela prática de atividades 
físicas e a confiança em realizar atividades esportivas, contribuindo para a promoção de uma vida mais ativa 
e saudável.
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A IMPORTÂNCIA DO FAZER PEDAGÓGICO NA FORMAÇÃO INICIAL E 
CONTINUADA DE PROFESSORES PARTICIPANTES DO PIBID

Neusa Salete de Quadros1

Adriana Flávia Neu2

Cindi Manoela de Quadros da Silva3

José Deivison de Souza4

INTRODUÇÃO

A prática docente vai muito além da ação com um fim em si mesma, pois ela é ao mesmo tempo 
prática e ação. A prática é a atividade pedagógica efetivada pelo professor e a ação pode ser vista como 
algo inerente ao ser humano e é importante para a reflexão deste. Como ressalta Candreva et al (2009, p. 
1) “a realidade escolar continuamente nos remete a reflexões, principalmente com relação à nossa prática 
diária como professores”. Esta também está intimamente ligada com a formação do docente e inicia-se 
na graduação com a docência precoce na formação inicial e, necessariamente, requer sequência durante 
a formação continuada ao longo da carreira docente. Desse mesmo modo, “a especificidade da formação 
tanto a inicial como a contínua, não é refletir sobre o que se vai fazer, nem sobre o que se deve fazer, mas 
sobre o que se faz” (HOUSSAYE, 1995, apud PIMENTA, 2000, p.26).

A práxis pedagógica do professor, seja ele na formação continuada ou na docência precoce na 
formação inicial, não acontece apenas frente ao aluno, as reuniões pedagógicas com a equipe de supervisão 
e/ou orientação da escola, conselhos de classe entre os pares e/ou com os alunos, reunião de pais e 
professores, participação de grupos de estudos e a formação continuada oferecida pela escola também 
fazem parte das suas práticas docentes.

A partir disso, este trabalho tem o objetivo de evidenciar a importância do fazer pedagógico na 
formação inicial e formação continuada, oportunizadas a partir do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID).

METODOLOGIA

Este trabalho é resultado de um relato de experiência a partir da inserção no PIBID Subprojeto 
Interdisciplinar “Organização do Trabalho Pedagógico da Educação Física e da Pedagogia nos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental” efetivando a prática em uma escola pública da rede estadual localizada na periferia 
da cidade de Santa Maria/RS. Este, é constituído de relatos tanto sobre formação inicial quanto continuada, 
baseados nas experiências de acadêmicos em docência precoce e professora supervisora do PIBID.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A formação de docentes vem sofrendo importantes reformulações. As políticas educacionais estão 
oportunizando um novo olhar das instituições formativas sobre o acadêmico das licenciaturas, proporcionando 
uma docência precoce na formação inicial, bem como uma ampliação de possibilidades efetivadas nas 
escolas referentes a formação continuada dos professores e o PIBID é uma dessas alternativas.

O educador não é formado somente na prática, senão bastaria apenas a prática para a construção 
do seu saber docente. A reflexão é uma propriedade inerente ao ser humano, mas somente esta também 
não basta, é necessário que aconteça uma prática diferenciada depois da reflexão, uma ação ressignificada. 
Corroborando com o recém descrito, Rangel-Betti; Betti (1996, p. 12, grifo do autor) defende a “[...] 
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formação baseada na prática da reflexão sobre o ensino. O resultado disto seria um profissional que 
refletisse antes, durante e após a ação de ensinar”. 

Nesse contexto, entra o PIBID, que leva o acadêmico em formação inicial à docência precoce, 
caracterizada pela construção da identidade e saberes docentes e, como já afirmam Silva; Bracht (2005, 
p. 60), são “experiências profissionais relevantes para a construção de identidades e saberes dos/as 
professores/as, pelo fato de possibilitar a aproximação entre dois universos fundamentais para a formação 
do/a professor/a: a formação inicial e o cotidiano escolar”. Além disso,

Essas experiências têm sido decisivas para a permanência dos/as acadêmicos/as-docentes ou não, na 
escola, pois, os confrontam com os problemas da prática pedagógica no cotidiano escolar e questionam 
o rumo que pretendem dar a carreira, daí a pertinência de estudar essas experiências e pô-las em debate 
no meio acadêmico (SILVA; BRACHT, 2005, p. 66).

Participar do PIBID amplia a percepção da práxis pedagógica do professor havendo significativa 
contribuição para a formação continuada, pois como ressalta Libâneo (1998) os professores buscam uma 
melhor qualificação na sua formação continuada porque percebem que podem e devem mudar, aprendendo 
e reaprendendo diante dos desafios cotidianos, através de uma ação crítico-reflexiva praticada pelo docente. 
Albuquerque (2006, p. 6) compartilha dessa mesma opinião quando diz que “a formação continuada está 
voltada para o professor em exercício e tem como função básica contribuir para o professor ampliar e 
alterar de maneira crítica, a própria prática”. Esta compreensão pode levar o docente a buscar a formação 
continuada também para sanar eventuais lacunas, que tenham ficado da formação inicial, na busca de 
atualização profissional e para inteirar-se de ocasionais mudanças curriculares.

A inter-relação entre graduandos e graduados acontece de forma bem próxima e intensa quando 
ambos participam do PIBID, que é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação 
de professores da educação básica e para alunos de licenciatura, contribuindo para o aperfeiçoamento de 
ambos. A convivência com outros supervisores e acadêmicos leva a discussões sobre dúvidas, expectativas e 
desabafos sobre o cotidiano escolar em uma rica troca de experiências. Fazem parte deste processo também 
as reuniões de estudo e planejamento dos acadêmicos com o professor supervisor, os professores das turmas 
e coordenação pedagógica da escola para, a partir daí, efetivar sua prática com os alunos. 

O professor supervisor bolsista da escola que orienta os acadêmicos em formação inicial, também 
retorna ao ambiente universitário, melhorando de forma significativa sua práxis, através da troca de saberes 
com outros professores e com os acadêmicos, desalojando-se da zona de conforto da experiência, pois entra 
em contato com práticas inovadoras, relembrando saberes e adquirindo novos conhecimentos. Participar do 
PIBID também traz o incentivo de uma maior participação em eventos formativos além daquela oferecida 
pela escola e a produção científica que acontece a partir desta experiência. Acerca disso, Albuquerque 
(2006) evidencia que tanto formação inicial quanto a continuada almejam buscar respostas para os desafios 
que a realidade atual apresenta.

Atuar no PIBID representa muito em termos de formação tanto continuada como inicial, pois 
proporciona vivências diferenciadas e com grande relevância no contexto da práxis pedagógica, levando o 
professor ou acadêmico através da ação-reflexão-ação a ressignificar seu fazer.
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A MÍDIA COMO FERRAMENTA PARA O REDESPERTAR DOS ALUNOS NAS 
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Joseane Alba1

Léocla Vanessa Brandt2

INTRODUÇÃO

Com o avanço tecnológico extremamente perceptível em nossa sociedade atual, a escola também 
deve avançar nesse sentido. Do mesmo modo, o professor de educação física deve fazê-lo buscando novas 
alternativas para tornar sua aula mais atrativa. A partir da inserção docente precoce em uma realidade 
escolar, propiciada pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, Subprojeto Interdisciplinar 
Educação Física: Trabalho Pedagógico da Educação Física e da Pedagogia nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, vivenciamos grande dispersão e desmotivação dos alunos durante as aulas de educação 
física devido à presença constante de meios eletrônicos. O presente trabalho tem o objetivo principal de 
proporcionar vivências que motivem os alunos a participarem ativamente das aulas de educação física, 
através da utilização dos jogos que a mídia e os meios eletrônicos dispõem, porém de forma adaptadas ao 
contexto escolar. 

METODOLOGIA 

O método utilizado foi a observação participante, em uma turma de 3° ano do ensino fundamental de 
uma escola pública da cidade de Santa Maria. Foram observados cerca de vinte alunos, nos quais notamos 
uma grande falta de interesse na prática das aulas de educação física em que os alunos estavam dispersos 
com os meios eletrônicos que hoje estão disseminados pela mídia.

RESULTADOS 

Foram propostas atividades adaptadas do mundo virtual ao mundo real, em que foi observado a volta 
do interesse e da motivação dos alunos para as aulas de educação física tanto pelo fator curiosidade quanto 
pelo prazer da vivência de um jogo “virtual”, porém real. 

Segundo Lion (1997, p. 32) “é preciso incluir, por exemplo, na escola a vida cotidiana, as experiências 
que os alunos trazem de suas casas, do bairro, com a televisão, com as revistas, etc.”.

Esta perspectiva de mídia educação implica a adoção de uma postura “crítica e criadora” de capacidades 
comunicativas, expressivas e relacionais para avaliar ética e esteticamente o que está sendo oferecido pelas 
mídias, para interagir significativamente com suas produções, para produzir mídias e também para educar 
para a cidadania (Fantin, 2006).

A mídia-educação é parte essencial dos processos de socialização das novas gerações, mas não 
apenas, pois deve incluir também populações adultas, numa concepção de educação ao longo da vida. 
Trata-se de um elemento essencial dos processos de produção, reprodução e transmissão da cultura, pois as 
mídias fazem parte da cultura contemporânea e nela desempenham papéis cada vez mais importantes, sua 
apropriação crítica e criativa, sendo, pois, imprescindível para o exercício da cidadania.

Também é preciso ressaltar que as mídias são importantes e sofisticados dispositivos técnicos de 
comunicação, que atuam em muitas esferas da vida social, não apenas com funções efetivas de controle 
social (político, ideológico etc.), mas também gerando novos modos de perceber a realidade, de aprender, 
de produzir e difundir conhecimentos e informações. São, portanto, extremamente importantes na vida 
das novas gerações, funcionando como instituições de socialização, uma espécie de “escola paralela”, mais 
interessante e atrativa que a instituição escolar, na qual crianças e adolescentes não apenas aprendem coisas 
novas, mas também, e talvez principalmente, desenvolvem novas habilidades cognitivas, ou seja, “novos 
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modos de aprender”, mais autônomos e colaborativos, ainda ignorados por professores e especialistas 
(Porcher, 1974; Perriault, 2002; Belloni & Gomes, 2008; Belloni et al., 2007; Belloni, s/d). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, utilizando a mídia a favor do processo de ensino pedagógico do aluno, demonstrando que a 
tecnologia pode e deve relacionar-se com o ensino escolar contribuindo, assim, na formação do aluno.

Palavras-chave: Tecnologias. Escola. Educação Física.
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A RELAÇÃO ENTRE O INÍCIO DE CARREIRA E O DESENVOLVIMENTO DA 
AUTONOMIA PROFISSIONAL DE UMA PROFESSORA INICIANTE DA REDE 

MUNICIPAL DE CRICIÚMA-SC
Camila da Rosa Medeiros1

Marília de Souza Fratoni2

Victor Julierme Santos da Conceição3

INTRODUÇÃO

Essa reflexão é um recorte de uma pesquisa de iniciação científica relacionada às experiências de 
docentes em início de carreira na cultura escolar. Assim, tem como objetivo identificar de que modo uma 
professora iniciante percebe sua autonomia profissional frente à cultura escolar. 

Inicialmente é importante destacar alguns conceitos que permeiam nosso entendimento sobre os 
temas, cultura escolar, experiência e autonomia profissional. Concordamos com Pérez Gomez (2001) quando 
afirma que a escola é um cruzamento de culturas. Segundo o autor as diferentes culturas se entrecruzam 
no espaço escolar impregnam o sentido dos intercâmbios e o valor das transações em meio às quais se 
desenvolve a construção de significado de cada indivíduo (idem). 

Assim, nesse emaranhado de culturas, a partir dos arranjos (DUBET,1994) estabelecidos, o sujeito 
constrói suas representações acerca da docência e de sua função social enquanto docente a partir do que 
vivencia, suas experiências, o que toca o sujeito a partir da sua subjetividade, da tríade entre o eu, o outro e 
a dinamicidade do contexto social. 

Pensar esse processo de construção de aprendizagens significativas com os estudantes, de legitimação 
pessoal e profissional no campo de intervenção e de compreensão da cultura escolar e da comunidade que 
cerceia a instituição, já denota, ao nosso entendimento, um grau de complexidade. Ao levarmos em conta 
que esse professor está na fase de início da carreira docente, um momento peculiar do percurso do professor, 
que é caracterizado por alguns autores (Huberman, 1995; Marcelo Garcia, 2010) como um período de 
crises, choques culturais, choques com a realidade, descobertas e desinvestimento pedagógico, esse processo 
de legitimação profissional parece demandar ainda mais imersão na cultura escolar. Esse processo reflexivo 
é visto por Contreras (2012) como um elemento que contribui para a ampliação da autonomia profissional 
do professor. O autor trata desse fenômeno a partir de uma visão do trabalho docente e seus processos de 
proletarização, intensificação e controle do trabalho do professor e entende o professor reflexivo (GIROUX, 
1997) como uma possibilidade de transformação desse quadro crítico do fazer docente.

METODOLOGIA

Nesse sentido, após uma breve conceituação acerca dos fenômenos centrais nesse estudo e para 
compreender como acontecem as relações entre o professor iniciante e sua autonomia profissional na cultura 
escolar, investigamos com uma professora de educação física iniciante, que atua há três anos em turmas 
da educação infantil em uma escola municipal da cidade de Criciúma – SC. Utilizamos como instrumento 
de coleta de dados uma entrevista semiestruturada e as observações no campo. As entrevistas, realizadas 
no próprio campo, tiveram seu áudio gravado e transcrito para o processo de validação das informações, 
através da leitura do conteúdo pela professora colaboradora. Ressaltamos o nome da colaboradora foi 
alterado seguindo os critérios éticos da pesquisa, e mantendo a integridade da mesma.
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ANÁLISES DAS INFORMAÇÕES

No momento que Emma fala sobre seu início de carreira em uma escola particular no município de 
Criciúma, a colaboradora demonstra as representações a priori construídas por ela sobre a escola e sobre 
os alunos que constituem aquela cultura escolar e uma determinada concepção de educação física. Ela deixa 
claro em suas falas que buscou, nesse primeiro contato com a escola, propor mudanças para currículo 
da disciplina de educação física, suas proposições são recebidas de maneira negativa, assim, ela tem sua 
autonomia tolhida pela coordenação da escola. Em Vieira (2012) percebemos que esse é um movimento 
comum, que a autonomia profissional do professor é limitada ao trato com o conhecimento, mas não está 
relacionada à escolha do que será trabalhado em uma grade curricular mais ampla. Esse fato faz com que 
Emma se sinta desmotivada na realização da sua prática pedagógica, pois tem sua concepção de educação 
física diferente da estabelecida pela escola (reflexão a partir da observação participante). Ao perceber 
que sua autonomia vai até certo ponto, passa a refletir sobre suas condições de trabalho e entende como 
processo de intensificação em que seu trabalho está imerso, através do entendimento de novas demandas 
em seu trabalho, isso mostra uma visão de que dar aula é um fato isolado, não denota uma organicidade 
com a cultura escolar, pois contrapondo a essa ideia vemos em Wittizorecki (2001) que o trabalho docente 
se caracteriza como um todo complexo, em que é constituído por diversas partes, e dar aula é uma delas. 
Mas, essa experiência relatada por Emma, nesse determinado contexto cria uma resistência sempre ligada à 
educação infantil e faz com que a colaboradora opte por trocar de escola, voltando para a educação infantil 
em escola municipal algum tempo depois.

CONSIDERAÇÕES 

Resgatamos o objetivo desse estudo, que se caracteriza em identificar de que modo uma professora de 
educação física iniciante percebe sua autonomia profissional frente à cultura escolar.

Percebemos que nessa fase inicial da carreira, o professor vem com uma bagagem cultural de todo 
o seu percurso formativo e de vida social, e utiliza esse arcabouço cultural para compor sua prática. Isso 
significa dizer que nessa bagagem estão suas concepções de mundo, de escola e de educação física, que 
nem sempre entram e consonância com o projeto de mundo, de escola e educação física da instituição 
Escola. Esses elementos como afirma Dubet (1994) não estão em conformidade, não formam uma unidade 
integrada, e sim seguem a partir de tensionamentos. Percebemos também que uma autonomia profissional 
mais ampla, neste caso, constrói-se com o tempo de atuação, tempo de reflexão crítica sobre os processos 
que delimitam o trabalho docente, mas também se relacionam com uma organização escolar e gestão mais 
horizontais. Essa tensão, em certa medida, faz com que a colaboradora sinta necessidade de um fazer 
autônomo e, a partir dele, integrar-se efetivamente em uma cultura escolar que dê vasão também para seu 
capital cultural, que possibilite meios para o debate sobre que conhecimento será tratado. Para Emma, essa 
participação ativa nos processos educacionais é fundamental na transformação da sua prática pedagógica, 
fazendo com que ao trocar de contexto escolar, ela se sinta mais integrada e desenvolva um sentimento de 
legitimidade dentro do contexto que atua.

Palavras-chave: Professor iniciante. Autonomia profissional. Cultura escolar.
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A TÉCNICA DO JÚRI SIMULADO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: O 
RACISMO NOS CLUBES ESPORTIVOS

Daniela Diesel1

Jacqueline Silva da Silva2

RESUMO

O presente trabalho é relato de experiência de uma prática pedagógica desenvolvida nas aulas de 
Educação Física do Ensino Fundamental, onde realizou-se a estratégia de ensino ‘júri simulado’ para abordar 
a temática do racismo em clubes esportivos. 

O uso de diferentes estratégias de ensino é imprescindível no Ensino Fundamental para a construção 
de um conhecimento significativo. Dentre as várias estratégias de ensino, destaca-se, neste trabalho, o júri 
simulado como uma das possibilidades de ensino e aprendizagem nas aulas de educação física.

O trabalho teve como objetivo geral discutir sobre Racismo nas aulas de Educação Física, dialogar 
sobre o respeito às diferenças no âmbito esportivo e desenvolver o senso crítico no aluno, preparando-o, 
assim, para o exercício da cidadania. Para debater o assunto em sala de aula, utilizou-se o júri simulado 
como uma estratégia de ensino que possibilita o ensino e a aprendizagem nas aulas de educação física, pois 
desafia o aluno a inúmeras ações: a defesa de ideias, o respeito às ideias do outro, o poder de argumentação, 
o julgamento, a tomada de decisão, dentre outras (ANASTASIOU, L. G. C.; ALVES, L. P., 2004). Além 
disso, essa prática proporciona um maior envolvimento e a participação dos alunos em aula, gerando uma 
mobilização por parte deles em relação ao conteúdo em questão. 

A escolha do tema se deu após o ocorrido em âmbito nacional, no contexto esportivo em agosto de 
2014, durante um jogo pela Copa do Brasil, o ato de racismo contra um goleiro de um clube nacional. 
Câmeras de uma emissora flagraram uma torcedora de um clube do sul do Brasil chamando o goleiro do 
clube adversário de “macaco” e vários torcedores ao redor emitiam sons que lembravam o animal. Por ser 
um tema polêmico, de forte impacto no âmbito esportivo e social, foi pertinente trazer o caso para a sala 
de aula, já que envolvia um time nacional, do qual alguns alunos são torcedores. Além disso, ressaltou-se a 
conduta adequada de torcedores em um estádio de futebol, considerando as frequentes manifestações de 
violência em estádios nacionais. 

Nesta prática pedagógica foram realizados, simultaneamente, duas estratégias de ensino “Júri 
Simulado”, já que o ato envolveu o “um clube do sul do Brasil” e uma “torcedora”. Primeiramente, o réu foi 
a torcedora que cometeu o “ato de racismo”, e na sequencia, o réu foi o Clube de Futebol. Para compor os 
personagens, selecionaram-se, entre os 24 alunos da turma, dois réus, três testemunhas, seis defensores, seis 
promotores e sete jurados que avaliariam e atribuiriam votos, decidindo se a ré (torcedora) seria condenada 
ou absolvida. A função de juíza ficou a cargo da professora, alguém que pudesse se manter imparcial com o 
objetivo de fazer a mediação. Antes de iniciar a atividade, a professora esclareceu a função de cada figura: 
a promotoria deveria provar, com elementos e situações consistentes sobre o ato de “racismo” durante a 
partida de futebol; os alunos responsáveis pela defesa tinham a função de buscar elementos sobre o caso 
repercutido na mídia que inocentassem a torcedora envolvida e o Clube de Futebol; os jurados deveriam 
ficar atentos para os argumentos levantados pela defesa e pela promotoria para, com base neles, ao final, 
deliberar a sentença pela culpa ou inocência dos réus; os alunos que desempenharam o papel de testemunhas 
poderiam ficar à disposição da Defesa e da Promotoria, que poderiam usá-las como prova testemunhal de 
algum episódio; o réu era uma figura ilustrativa, que poderia manifestar-se caso solicitado pelo juiz, defesa 
ou promotoria; o juiz, por fim, é o responsável pela organização da sessão do júri. 

Ao término da Estratégia de Ensino “Júri Simulado” foi possível verificar a troca de ideias entre os 
alunos, as discussões e o debate, apoiadas em informações expostas pela mídia. Os alunos puderam expor 
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o seu olhar perante o fato ocorrido, desenvolvendo, assim, o senso crítico e o poder de argumentação. Ao 
longo da discussão, abordaram enfoques sociais, esportivos que foram debatidos a partir de dois pontos de 
vistas, o da torcedora e do clube envolvido, assim como do jogador que sofreu o ato de racismo. Isso lhes 
proporcionou a oportunidade de expor as ideias e opiniões a respeito de um assunto polêmico.

Para Koch (2002, p. 159) o aluno deve saber entender sua realidade, e cabe ao professor “ [...] a tarefa 
de despertar no educando uma atitude crítica diante da realidade em que se encontra inserido, preparando-o 
para ‘ler o mundo’. Desenvolver uma estratégia de ensino como o júri simulado exige preparo por parte do 
professor, pois o mesmo atuará como mediador na construção do conhecimento do aluno. Este, por sua 
vez, interage constantemente, o que o torna participativo nesse processo ensino/aprendizagem.

Podemos considerar que essa foi uma experiência pedagógica riquíssima, visto tratar de um tema de 
impacto social e que buscou despertar e discernir um olhar crítico nos alunos perante o uso da estratégia de 
ensino júri simulado, sendo importante o papel do professor de educação física no processo da formação do 
aluno perante atos de discriminação como o do racismo. 

Palavras-chave: Estratégia de ensino. Júri simulado. Educação Física. Ensino fundamental. 
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ANÁLISE DA APTIDÃO FÍSICA E ESTILO DE VIDA DE ALUNOS DE ESCOLAS 
PÚBLICAS

Karine Angeli da Costa1

Mateus David Finco2

Introdução
A aptidão física relacionada à saúde é fundamentada pela importância da proteção contra doenças 

crônicas degenerativas, como doenças cardiovasculares, obesidade e doenças reumáticas. O desempenho 
motor é a expressão usada para associar os elementos da aptidão física relacionados à saúde: força 
muscular, resistência muscular, resistência aeróbica, flexibilidade das articulações e composição corporal. 
Conforme Pate (1983) a aptidão física é uma condição determinada pela capacidade de executar atividades 
do dia-a-dia com vigor. O movimento da “Aptidão Física Relacionada à Saúde” (Health Related Fitness) 
desde a década de 1980 vem difundido a ideia de que o exercício físico contribui de forma positiva para a 
saúde. Uma amostra disso foi a criação de um grupo de trabalho na Grã-Bretanha que tinha como meta 
determinar em qual nível a Aptidão Física Relacionada à Saúde contribuiria para elaboração das Diretrizes 
Curriculares Nacionais. Como conclusão o grupo definiu que o currículo da educação física deveria partir do 
princípio que os alunos aprendessem as vantagens da prática regular de exercícios físicos (ARMSTRONG 
et al.,1990). Já no Brasil as primeiras ideias de aptidão física relacionada à saúde foram propagadas por 
Nahas (1989) e por Guedes (1993). Como forma de constatar o nível de aptidão motora a literatura nos 
apresenta muitos instrumentos capazes de verificar as habilidades físicas tanto para a saúde como para o 
desempenho esportivo e mesmo assim para Gallahue e Ozmun (2001) esta é uma área escassa de pesquisa. 
A escola é um ótimo campo de pesquisa, já que o movimento é uma necessidade da criança, na fase 
das séries iniciais elas estão no auge do aprendizado e refinamento motor, além de as aulas de Educação 
Física servirem como meio de intervenção. Concorda-se com Vilarta (2008) quanto ao reconhecimento 
profissional na área escolar, na qual certamente a prática de atividade física consegue maior efetivação para 
a adoção de um estilo de vida ativo e saudável. Outro fator é que muitas vezes o período que as crianças 
ficam na escola pode ser um dos poucos momentos que ela tem para se movimentar. O campo da Educação 
Física é muito rico na área da pesquisa, porém encontramos poucos estudos focados no ambiente escolar, 
sendo que este é o período que podemos intervir. Mesmo com poucos recursos físicos e de materiais para as 
aulas de Educação Física a bateria de testes do PROESP (2012) é um sistema de baixo custo, onde podemos 
verificar tanto parâmetros de saúde como de desempenho motor.

A Educação Física além de estimular o movimento, trabalha questões de qualidade de vida, que muitas 
vezes os alunos levam para casa fazendo mudar a realidade. A faixa etária em que as crianças dos anos 
iniciais se encontram é a infância intermediaria/avançada do pensamento pré-operacional onde elas já usam 
a atividade física para realizar alguns processos cognitivos.

O período da educação física, muitas vezes é o único momento em que a criança se movimenta e 
brinca, que também serve para trabalhar regras e valores. Alunos da rede estadual podem estar ficando para 
trás nesses quesitos. Com o estudo, poderemos verificar se na prática isso realmente acontece. Objetivos: 
Investigar se existe a diferença na aptidão física e no estilo de vida entre escolares de 10 a 12 anos do ensino 
fundamental das redes estadual e municipal de Caxias do Sul. Metodologia: O presente estudo se qualifica 
como uma pesquisa descritiva, pois segundo Gil (2008, p. 42) esse tipo de pesquisa aponta características de 
uma população e estabelece relações entre as variáveis do estudo. A população caracteriza-se de estudantes 
do ensino fundamental sendo utilizado para o cálculo amostral estudantes na faixa etária dos 10 a 12 
anos. Esta pesquisa também se define por possuir uma abordagem quantitativa. E ainda relacionado à 
delimitação é uma pesquisa experimental, já tem que tem como procedimento encontrar particularidades de 
maneira controlada de relativos fenômenos. A amostra será composta por escolares das redes municipais 
e estaduais do município de Caxias do Sul e que estejam na faixa etária dos 10 aos 12 anos de idade. No 
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estudo randomizaremos quatro escolas para completarem o estudo, sendo duas municipais e duas estaduais. 
Resultados esperados: Subentende-se, como desfecho primário, que haverá diferença nas habilidades 
motoras referentes à Aptidão Física Relacionada à Saúde, pois, alunos da rede Municipal já vivenciam de 
dois a três períodos de Educação Física por semana desde o 1º ano do ensino fundamental, enquanto os 
da rede Estadual somente terão essa experiência a partir do 6º ano do mesmo. Desta forma, será possível 
averiguar o quão diferente estão os níveis e salientar a grande importância que a Educação Física Escolar 
deve promover ao educando, desde os primeiros anos do Ensino Fundamental, fornecendo subsídios não 
somente físicos, mas também de desenvolvimento motor.

Palavras-chave: Educação física. Aptidão física. Estilo de vida. Saúde. Escola.
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AS RELAÇÕES ENTRE A SUPERVISÃO ESCOLAR E OS PROFESSORES DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA

Jônatas da Costa Brasil de Borba1
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INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

As relações entre o professor ou grupo de professores de Educação Física com a supervisão escolar 
pode se desenvolver de variadas formas nos diferentes contextos escolares, podendo facilitar o processo 
de ensino e aprendizagem dos estudantes. Esta relação pode conter elementos como conflitos, alianças, 
diferentes metas, ideologia, controle (BALL, 1989) o que a caracteriza como uma relação micropolítica 
instituída na trama das diversas relações escolares. Contudo, devido à função exercida por estes agentes 
educacionais, professores e supervisão, o elemento controle é inerente a esta relação, em que a supervisão 
escolar é responsável pela “viabilização, integração e articulação do trabalho pedagógico-didático” 
(LIBÂNEO, 2004, p. 219), é responsável pela organização dos conteúdos, das práticas pedagógicas, dos 
cadernos de chamada, das avaliações desenvolvidas pelo professor. A supervisão viabilizará também o 
trabalho docente em Educação Física, que compreendemos ser em parte semelhante ao trabalho exercido 
pelos demais professores, pois está centrado nas relações e é um trabalho com seres humanos, para 
seres humanos e sobre seres humanos, como argumentam Tardif e Lessard (2005), com uma série de 
atividades previstas, como o planejamento, e uma série de atividades que lhe exigem uma ação imediata, 
como a intermediação de um conflito entre estudantes. Os elementos que distinguem o trabalho docente 
em Educação Física estão relacionados à natureza dos conteúdos e da prática pedagógica que a Educação 
Física proporciona aos estudantes, pois aborda temáticas de expressão corporal que envolvem os jogos, 
os esportes, as danças, as ginásticas, ou seja, as práticas relacionadas a cultura corporal do movimento 
(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 33). Além de se compreender o trabalho docente do professor de 
Educação Física nessa discussão, faz-se necessária a compreensão sobre as características de uma relação 
micropolítica. Relações entre agentes escolares acontecem a todo instante nos contextos escolares, porém 
compreendemos que as relações micropolíticas são aquelas marcadas pelos elementos apresentados por 
Ball (1989) e Bardisa Ruiz (1997), que são: o controle, as diferentes metas, os grupos de interesse, a 
ideologia, os interesses, as estratégias, a tomada de decisões, as lutas pelo poder e controle, os objetivos e 
os significados da organização.

DECISÕES METODOLÓGICAS

Para compreender como se desenvolve a relação entre supervisão escolar e os professores de Educação 
Física decidimos pela realização de uma etnografia, pois entendemos que as ações podem ser melhor 
compreendidas quando são observadas no seu “ambiente habitual de ocorrência” (BOGDAN; BIKLEN, 
1994) observadas de dentro (GEERTZ, 1989; WOODS, 1995). Iniciamos o processo de negociação em 
junho de 2014, em uma escola pública da Rede Estadual de Educação da cidade de Camaquã/RS. Utilizamos 
como instrumentos de coleta de dados a observação participante, a entrevista semiestruturada e a análise 
de documentos (WOODS, 1995; LÜDKE E ANDRÉ, 1986). A partir das observações, identificamos que 
a relação entre a supervisora do Ensino Médio com o grupo de professores de Educação Física continha 
divergências quanto à prática pedagógica, os conteúdos e a participação na tomada de decisões dos 
professores de Educação Física. Buscamos uma aproximação à Supervisora, que após negociação, concordou 

1 Licenciado em Educação Física (UFRGS), Mestrando em Ciências do Movimento Humano (UFRGS), bolsista CAPES, brasiljo@
gmail.com.

2 Doutor em Ciências do Movimento Humano (UFRGS). Professor Adjunto na Escola de Educação Física da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. Contato: elisandro.wittizorecki@ufrgs.br.

3 Licenciado em Educação Física (UFRGS), Mestrando em Ciências do Movimento Humano (UFRGS), bolsista CAPES, maicon_
ppontes@hotmail.com.



» Anais do IV Congresso Estadual de Educação Física na Escola
ISBN 978-85-8167-120-8  «

SUMÁRIO 49

em colaborar com nosso estudo. Inicialmente o grupo de professores era composto por quatro professores 
que concordaram em colaborar com o estudo em setembro de 2014. Em dezembro de 2014 mais quatro 
professores foram acolhidos pela escola. Desses oito professores, quatro e a supervisora participaram como 
colaboradores do estudo. 

DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS

No diário de campo do dia 13 de agosto de 2014 a supervisão relata sua perspectiva sobre a Educação 
Física na escola não ter um projeto. Ao analisarmos os planos de trabalho e ensino da área e observarmos 
as aulas, compreendemos que os conteúdos desenvolvidos são: o futsal, o vôlei e o handebol. Um dos 
professores pede aos estudantes que realizem pesquisas sobre doenças como Alzheimer, Diabetes, entre 
outras. Entendemos a partir destes dados que na perspectiva da supervisora, a Educação Física possui 
uma identidade caracterizada pela prática destes três esportes. A supervisora argumenta que a Educação 
Física poderia ser a articuladora de projetos que promovessem a interdisciplinaridade. Este argumento nos 
permite afirmar que além do controle, esta relação é marcada pela divergência de metas (BALL, 1989; 
BARDISA RUIZ, 1997), pois enquanto os professores têm por objetivo desenvolver a prática de vôlei, 
futsal e handebol, a supervisora entende ser objetivo desta disciplina, por exemplo, o desenvolvimento de 
temas transversais (RIO GRANDE DO SUL, 2009) que possibilitariam a interdisciplinaridade. Os quatro 
professores aos serem perguntados sobre como resolvem seus problemas em sala de aula, responderam que 
resolvem em sala de aula, ou seja, não acionam a Supervisão, Direção ou Orientação para que lhe auxiliem. 
Giroux (1997) argumenta que ambientes acadêmicos podem favorecer o desenvolvimento de uma postura 
individualista, mas compreendemos a partir da fala do professor Mateus4 que diz não ter conduzido nenhum 
problema para a Direção e Supervisão durante os seis anos que trabalha na escola como um aspecto positivo 
de seu trabalho. Ao fazer isso o professor Mateus também limita o controle dos demais agentes educacionais 
(supervisora, diretora e vice-diretora) sobre sua relação com os estudantes e sua aula. Frente a este contexto 
de relações com os professores de Educação Física de sua escola, como estratégia que é inerente ao seu 
papel (LIBÂNEO, 2004), a supervisora narra que pretende criar um projeto para a Educação Física e 
estabelecer que os professores o desenvolvam, pois conforme ela afirmou: “eu pedi um projeto, mas eles 
disseram que agora a Educação Física era assim”. Os diferentes objetivos, diferentes ideologias e busca pelo 
controle e poder caracterizam a relação existente entre a supervisora e os professores de Educação Física na 
trama das relações micropolíticas. Sendo assim, poderá surgir nesta relação outros elementos micropolíticos 
como um novo arranjo, conflitos, acordos ou concessões.

Palavras-chave: Micropolítica. Supervisão Escolar. Educação Física.
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ATIVIDADES ADAPTADAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA 
POSSIBILIDADE DE VIVÊNCIA INLCUSIVA

Lucas Bello de Oliveira1

Daniele Borba de Assunção Santiago2

Resumo: Nos últimos anos vê-se o reconhecimento da educação física escolar como disciplina que requer 
ensinamentos teóricos e práticos. Além disso, tem-se a necessidade de adequar as aulas às diferentes 
possibilidades práticas que a cultura corporal de movimento nos trás. Quando nos referimos à inclusão de 
alunos especiais nas escolas regulares, nos deparamos com várias questões a serem respondidas, como: Como 
adequar nossas aulas práticas? e/ou Como adequar as aulas e ensinar a todos de maneira eficaz?. Porém, 
além disso, temos que perceber que temos que levar os nossos alunos a entender que há diferentes formas de 
jogar, caminhar, correr, saltar, conversar e, até mesmo, sentir... para que daí se possa levar ao entendimento 
deles as diversas possibilidades das práticas corporais e a própria inclusão dos alunos especiais. Considerando 
estas questões e o fato de que nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) há a possibilidade de trabalhar 
com as questões do bloco de Conhecimentos do Corpo, foi elaborada uma aula possibilitando uma vivência 
inclusiva para os alunos regulares da escola com a experimentação de caminhar “cegamente” e ser conduzido 
“sem enxergar”. Esta aula foi composta de três momentos: no primeiro, os alunos foram informados da 
atividade e vendados. Assim eles tinham que encontrar o professor dentro do espaço físico do pátio da escola 
com a ajuda somente da audição; no segundo momento, foram separados em duplas, sendo que um deles foi 
vendado completamente, ficando o seu parceiro responsável por auxiliá-lo na caminhada pelo espaço físico da 
escola, após houve a troca de quem foi vendado, ou seja, quem conduziu passou a ser conduzido; no terceiro 
momento foi feita uma discussão a respeito das atividades e cada aluno escreveu um breve relatório sobre as 
experiências de tentar se locomover e de conduzir ou de ser conduzido. Durante todo o segundo momento da 
aula o professor sugeriu aos alunos explorarem o máximo do espaço físico do pátio da escola, o qual possui 
escadas, bancos, pracinhas, quadras e vários obstáculos como degraus e declives. No momento da elaboração 
dos relatórios o que mais os alunos falaram foi da necessidade de confiar no colega, de se sentirem perdidos no 
espaço da escola e o medo de não serem informados se havia degraus ou não no seu caminho. Um dos alunos 
relatou que a maior dificuldade para ele foi a presença de um vaso de flores e de degraus, objetos que até então 
ele considerava que não representavam nenhum problema no seu caminho. O obstáculo mais comentado pelos 
alunos foi a presença de degraus, mesmo que poucos, e o medo de cair neles. A atividade de ser conduzido 
cegamente também foi relatada de forma surpresa por uma aluna, que admitiu que nunca se imaginou em 
passar alguns minutos sem ver absolutamente nada, e que entendeu que devemos ajudar quem precisa, mesmo 
que de formas simples, informando sobre degraus ou obstáculos no caminho. Outro aluno comentou que a 
atividade do segundo momento demonstrou para ele muito mais sobre confiança do que sobre a questão de 
não enxergar. Dentre os vários relatórios, outro que chamou a atenção dizia que “nós temos que sempre nos 
colocar no lugar dos outros, pois todos nós temos uma fraqueza”. No que se refere à atividade realizada no 
primeiro momento, o que mais apareceu nos relatórios foi o fato de ter medo ao caminhar e bater em alguém 
ou algo, pois eles conseguiam perceber onde o professor estava através da audição. Consideramos que a 
atividade alcançou seu objetivo, que foi de proporcionar aos alunos a vivência de se locomover sem enxergar, 
sendo conduzido e até mesmo sozinho. Todo o processo de reflexão após a atividade também foi interessante, 
pois trouxe aos alunos o entendimento das dificuldades que muitas pessoas com necessidades especiais têm. 
Esta foi apenas uma aula entre tantas que podem ser realizadas dentro do contexto da inclusão. A turma em 
que foi realizada a atividade não há alunos inclusos, o que torna ainda mais necessárias aulas como essas, pois 
eles têm que ter estas atividades de conscientização independente de haver colegas com necessidades especiais, 
pois é um ensinamento que vale para a vida.

Palavras-chave: Inclusão. Aula adaptada. Atividade Sensorial 

1 Professor Esp. Tutor do curso de Educação Física da UNOPAR, Professor de Educação Física e Coordenador de Esportes do 
Colégio Metodista Centenário, Santa Maria, RS, e-mail: lukz_sports@hotmail.com

2 Professora Esp. do curso de Educação Física da Faculdade Metodista de Santa Maria - FAMES, Professora de Educação Física do 
Colégio Metodista Centenário, Santa Maria, RS, e-mail: santiago.dm22@gmail.com



» Anais do IV Congresso Estadual de Educação Física na Escola
ISBN 978-85-8167-120-8  «

SUMÁRIO 52

REFERÊNCIAS

AGUIAR, J.S; DUARTE, E. Educação inclusiva: um estudo na área da educação física. Rev. Bras. Ed. 
Esp. Marília, v. 11, n. 2, p. 223-240, 2005.

BRASIL. Ministério de Educação e do Desporto. Parâmetros curriculares nacionais: Educação Física. 
Brasília: SEF, 1996.

FERREIRA, E.F.; BENFICA, D.T.; RODRIGUES, A.C. Prática pedagógica em educação física adaptada: 
relato de experiência. Conexões: revista da Faculdade de Educação Física da UNICAMP. Campinas, v. 
10, n. 1, p. 154-164, 2012.



» Anais do IV Congresso Estadual de Educação Física na Escola
ISBN 978-85-8167-120-8  «

SUMÁRIO 53

ATLETISMO: PRÁTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE 
CARDIORESPIRATÓRIA DE ESCOLARES

Andiara Machado Ferreira1

Francine Scherer2

Ismael Scherer3

Viviana da Rosa Deon4

A Resistência Aeróbica ou resistência geral é um aspecto da resistência muscular, específico para o coração, 
pulmão e sistema vascular, refere-se ao desempenho de inúmeras repetições de tarefas fatigantes que requerem 
o uso considerado do sistema circulatório e respiratório (GALLAHUE, 2003). A melhora na resistência 
aeróbica (consumo de oxigênio) tende a melhorar a partir da prática de atividades físicas constantes. A 
Educação Física, nos anos iniciais em específico, é uma disciplina indispensável no desenvolvimento da 
criança, pois contribui para o seu desenvolvimento motor e cognitivo. O presente estudo objetivou analisar 
o nível da componente resistência cardiorrespiratória da aptidão física relacionado à saúde de escolares de 
8 a 11 anos de idade de uma escola pública da região das missões, após a prática de Atletismo, durante 
um período de 18 meses, sendo realizados pré-testes e pós-testes. Para a avaliação foi utilizado o teste de 
resistência Cardiorrespiratória (9min) da bateria de testes do Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR 2009), 
que tem como objetivos avaliar o desempenho somatomotor de escolares brasileiros. O estudo caracterizou-
se como experimental com abordagem quantitativa. O teste foi realizado numa pista de atletismo de 200 
metros, onde os alunos foram organizados em grupos para facilitar a anotação dos dados. Os mesmos 
deveriam correr ou caminhar durante 09 minutos, onde foram anotados o número de voltas e multiplicado 
pela extensão da pista, assim obtendo o a distância percorrida em metros. A amostra tratou-se de 25 
crianças de 8 a 11 anos de idade, sendo 13 do gênero masculino e 12 do gênero feminino. As intervenções 
foram baseadas no desenvolvimento de aulas de atletismo propostas por Mathiesen (2005), voltadas ao 
desenvolvimento das habilidades básicas. As aulas aconteceram uma vez por semana, durante uma hora-
aula. Os planejamentos foram a partir dos resultados obtidos no pré-teste, dando-se ênfase em atividades 
que englobassem o desenvolvimento das habilidades básicas (correr, saltar e lançar). Para a análise dos dados 
utilizou-se o programa SPSS 17.0 for Windows. E, para verificar possíveis diferenças estatísticas utilizou-se 
o teste t, com nível de significância p ≤ 0,05. Conforme análise dos resultados, a média da componente 
resistência aeróbica de ambos os gêneros foi de 836,00 m no pré-teste, e no pós-teste aumentou para 
1268,00m, demonstrando uma diferença significativa (p=0,00). Em relação ao gênero masculino, a média 
foi de 913,84m no pré-teste, e no pós-teste foi de 1276,92m, apresentando uma diferença significativa 
(p=0,01). Em relação ao gênero feminino pode-se observar que no pré-teste foi de 751,66m e no pós-
teste 1258,33m apresentando mudanças estatisticamente significativas. Nesse sentido, constatou-se que, no 
geral e em ambos os gêneros, apresentou-se uma melhora significativa. Estudos defendem que o VO²max 
(resistência cardiorrespiratória) aumenta com a idade, sendo que na adolescência, em comparação com a 
infância, são observados os maiores valores. A partir daí, começam a declinar com o avançar dos anos; mas, de 
modo geral, os valores numa mesma faixa etária são sempre menores para o gênero feminino (GHORAYEB 
et al 1999). A partir de estudos desenvolvidos por BAR-OR (2000) e SHARKEY (1998), pode-se observar 
que o gênero feminino obtém uma marca menor em relação ao gênero masculino, pela dificuldade das 
moças apresentarem um melhor desempenho motor na adolescência em virtude das implicações negativas 
de ordem estrutural e de composição corporal naturais do período pubertário. Além disso, fatores biológicos, 
implicações de ordem psicossociais e culturais podem, também, ser apontados como influenciadores do fraco 
desempenho das moças tais como: motivação, diferenciação entre atividades físicas para meninos e meninas, 
pouco empenho para suportar o desconforto provocado pelo esforço físico e a reduzida participação em 
programas de atividade física com orientações aeróbias. O estudo possibilitou um acompanhamento dos 
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escolares durante o período de dezoito meses, podendo propor atividades diferenciadas para a educação 
física escolar, buscando possibilitar aulas de forma lúdica, melhorando o desenvolvimento da capacidade 
cardiorrespiratória, tais como as propostas de Mathiesen (2005). Conclui-se que o estudo possibilitou uma 
melhora no sistema cardiorrespiratório dos escolares, além de um maior desenvolvimento das habilidades 
básicas de atletismo.

Palavras-chave: Aptidão física. Resistência cardiorrespiratória. Escolares.
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COMPARAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA 
E MOBILIDADE FUNCIONAL ENTRE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS E 

DOMICILIADOS
Jéssica Luana Dornelles da Costa

Carlos Leandro Tiggemann

Introdução: Atualmente, projeta-se um grande crescimento da população de idosos, estimando-se 32 milhões de 
pessoas idosas para 2025, onde o país deverá ficar em 6° lugar em número de pessoas acima dos 60 anos no 
mundo (JUNIOR, 2010). O envelhecer é um processo biológico, no qual ocorrem alterações na estrutura física 
do indivíduo, fisiológicas com diminuição das capacidades funcionais, e também por mudanças nos aspectos 
psicológicos e sociais (OKUMA,1998). Associado a isso, o aumento do percentual de pessoas sedentárias a 
partir dos 65 anos de idade pode agravar ainda mais estes efeitos (VIGITEL, 2013). Assim, diferentes estudos 
têm mostrado a importância da atividade física na vida desta população (TOSCANO, OLIVEIRA, 2009), sendo 
que os benefícios são muitos, sobretudo na melhoria da qualidade de vida em diferentes domínios, como na 
parte biológica, social e psicológica (MAZO, LOPES, BENEDETTI 2009). No entanto, dentre as mais diversas 
preocupações relacionadas ao desafio de proporcionar uma vida saudável e com qualidade, a moradia também 
é um aspecto importante na vida de um idoso, sendo representada pelo domicílio em que o idoso está inserido, 
ou ainda, em instituições de longa permanência. Objetivo: comparar a qualidade de vida, os níveis de atividade 
física e a mobilidade funcional entre idosos institucionalizados e idosos domiciliados. Materiais e métodos: 
foram avaliados 32 idosos, divididos em dois grupos: residentes em instituições (n = 16) e residentes em 
domicílio (n = 16). Para mensurar a qualidade de vida, utilizou-se o questionário genérico SF-36 traduzido para 
língua portuguesa por Ciconelli et al. (1999), para avaliar o nível de atividade física foi utilizado o questionário 
Internacional de Atividade Física (IPAQ, 2005), e para avaliar a mobilidade funcional foi utilizado o Teste 
Timed Up-and-Go (TUG) (RIKLI, JONES 1999). Os testes estatísticos utilizados foram o teste Mann-Whitney, 
Qui quadrado e Teste T independente para a comparação entre os grupos (software SPSS v.20.0; α < 0,05). 
Resultados: tanto a qualidade de vida, em seus oito domínios, quanto a mobilidade funcional, foram similares 
entre os grupos (p>0,05). Quanto ao nível de atividade física, 100% dos idosos institucionalizados e 37,5% dos 
domiciliados foram considerados sedentários, sendo esta diferença significativa (p<0,05). Conclusão: idosos 
institucionalizados tiveram similar qualidade de vida e mobilidade funcional, e maior nível de inatividade física, 
quando comparados com os idosos domiciliados.

Palavras-chave: Qualidade de vida. Nível de atividade física. Mobilidade funcional.
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AS DANÇAS CIRCULARES SAGRADAS EM ESPAÇOS EDUCATIVOS 
FORMAIS E NÃO FORMAIS

Rodrigo José Madalóz1

Graciela Ormezzano2

O ponto de partida desse escrito está alocado a um conceito primevo e imprescindível em nosso 
entendimento: o conceito de educação. Conforme Benevides (1996), a educação é entendida como a 
“formação do ser humano para desenvolver suas potencialidades de conhecimento, de julgamento e de 
escolha para viver conscientemente em sociedade”. O conceito revela também, a finalidade do processo 
educativo, que segundo a mesma autora “contribui para conservar quanto para mudar valores, crenças, 
mentalidades, costumes e práticas” (BENEVIDES, 1996).

Nesse sentido a formação e promoção de conhecimento não tem se limitado a espaços formais de 
aprendizagem, suas fronteiras têm se alargado para espaços não formais e informais, rompendo com o 
paradigma de um currículo engessado e institucionalmente estruturado. Conforme Libâneo (2005) os espaços 
e modalidades de educação podem ser assim definidos: a educação informal que corresponde a ações e 
influências exercidas pelo meio, sociocultural, e que se desenvolve nas relações dos indivíduos e grupos com 
seu ambiente humano, social, ecológico, físico e cultural, das quais resultam conhecimentos, experiências, 
práticas, que não estão ligadas a uma instituição, nem são intencionais e organizadas. A educação não 
formal seria a realizada em instituições educativas fora dos marcos institucionais, mas com certo grau de 
sistematização e estruturação e a educação formal compreende as instâncias de formação, escolares ou não, 
onde há objetivos educativos explícitos e uma ação intencional institucionalizada, estruturada, sistemática.

Neste caso em particular, a dança assume o papel educativo quando o fazer-sentir nunca está dissociado 
do corpo, que é a própria dança. É necessário que os corpos estejam engajados de forma integrada com 
o seu fazer-pensar. Dentre as contribuições da dança para a educação do ser humano, destaca-se o papel 
fundamental que esta assume ao educar corpos que sejam capazes de criar pensando e ressignificar o 
mundo em forma de arte (MARQUES, 2003).

Pensando nas inúmeras possibilidades de movimento e práticas corporais, acumuladas e difundidas 
pelo ser humano ao longo de seu processo de hominização, as Danças Circulares Sagradas (DCS) ocuparam 
um espaço coletivo a partir dos rituais de dança para o nascimento, casamento, plantio, colheita, chegada 
das chuvas, primavera, morte - e refletiam a necessidade de comunhão, celebração e união entre as pessoas. 
Nessas sociedades tradicionais a dança era concebida como um ato cosmogônico, de união, de relação com 
o todo do universo.

As DCS são realizadas em círculo, de mãos dadas e a intenção é que os dançarinos realizem os passos 
de acordo com a coreografia proposta pelo focalizador. Em sua maioria as danças são simples, tradicionais, 
originárias de países como Grécia, Romênia, Alemanha, Bulgária, Israel, França e Rússia. Existe também 
um número muito significativo de danças coreografadas recentemente, chamadas contemporâneas. 

As DCS traduzem a ideia de que não há separação e a contribuição que cada participante traz será 
importante para o resultado final. Esta proposta está assentada na unanimidade e não na uniformidade. 
Portanto, as DCS são a expressão direta da forma da natureza de nossa associação mútua neste planeta e 
de nossa relação com a divindade. 

O objetivo principal do escrito é relatar a experiência vivenciada com três grupos constituídos por 
acadêmicos do curso de Educação Física, idosos do projeto Viva a Vida e adolescentes do Ensino Médio 

1 Doutorando em Educação – UPF. Docente do Curso de Educação Física – Licenciatura e Bacharelado e Pedagogia – Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões URI – Santo Ângelo. Membro do GIEF-Grupo de Pesquisa Interdisciplinar de 
Educação Física. Professor da Rede Pública Estadual. E-mail: rodrigojose.madaloz@bol.com.br

2 Graduada em Educação Artística: Habilitação em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Especialista 
em Arteterapia em Educação e Saúde pela Universidade Cândido Mendes; Mestre e Doutora em Educação pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Educação da Universidade de Passo Fundo. E-mail: gormezzano@upf.br.
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a partir de práticas com as DCS. O objetivo do trabalho foi oportunizar a prática das Danças Circulares 
Sagradas em espaços formais e não formais de ensino, a socialização, a cooperação e estimular a prática da 
dança como possibilidade de promoção do bem-estar e da melhoria da qualidade de vida.

Trata-se, portanto, de um relato de experiência vivenciado pelos autores. Utilizou-se a fotografia como 
registro dos eventos e a observação participante.

A primeira intervenção foi realizada no Dia do Desafio, em 25 de maio de 2014, com aproximadamente 
100 acadêmicos do curso de Educação Física - licenciatura e bacharelado, da Universidade Regional Integrada 
do Alto Uruguai e das Missões – Campus de Santo Ângelo. Os acadêmicos vivenciaram a dança “Shetland 
Wedding Reel”. É uma dança muito comum nas Ilhas Shetland, na Escócia. A formação é em círculo, 
aos pares, um de frente para o outro. Um dos dançarinos desloca-se no sentido anti-horário e o outro no 
sentido horário. Esta dança caracteriza-se pela sua descontração, alegria, movimentação ativa, integração 
e interação entre os participantes. Constatou-se a partir da observação que os acadêmicos, inicialmente, 
estavam receosos e apreensivos, pois a maioria não havia tido contato com esta prática. Todavia, ao longo 
da execução da dança foram ganhando confiança e, ao mesmo tempo, deixando a dança fluir em seus 
corpos. Segundo Wosien (2000), a dança oferece o desenvolvimento do movimento, do espaço de execução 
do movimento, do ritmo, da ordem, da expressão da música e do movimento, da referência espacial, da 
referência do eu e do parceiro, da referência da comunidade, num plano mais elevado do ser.

A segunda intervenção ocorreu na Semana do Idoso, mais precisamente no dia 30 de setembro de 
2014, com os grupos de Terceira Idade do Projeto Viva a Vida, da Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões – Campus de Santo Ângelo, totalizando aproximadamente 50 participantes. Além dos 
idosos, participaram desta vivência, acadêmicos dos diferentes cursos da área de Ciências da Saúde. A dança 
focalizada foi “Agalá” de origem Israelita, dançada em círculo fechado, no sentido anti-horário, composta 
por passos simples que resgatam o espírito de confraternização, peculiar para o momento vivido. Na vivência 
das DCS não há distinção de idade, sexo, cor, raça, credo, etnia, ela favorece o encontro, a comunhão 
entre as diferenças. Parafraseando Wosien (2000, p. 64), a vida é movimento, a dança é movimento e ela 
tem, em alto grau, um significado terapêutico e de pedagogia de cura. A dança é reconhecida como um 
meio educacional funcional, ou seja, ela exige adaptação e integração, cria equilíbrio e libertação, dá asas à 
fantasia, relaxa e solta, e oferece um plano a partir do qual se pode acessar a multiplicidade da educação. 
Foi possível perceber ao longo da vivência da dança o fluir de todas essas qualidades.

A terceira intervenção ocorreu durante a realização da 16ª edição do Projeto Descubra a Universidade 
e 3ª edição do Conexão URI, na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Campus 
de Santo Ângelo, no dia 16 de outubro de 2014. Participaram do evento 500 alunos do Ensino Médio 
oriundos de diversos municípios da região das Missões. Como atividade de integração foi focalizada a dança 
“Zigeunerpolka” de origem Alemã. A dança é realizada em pares (homens e mulheres), onde os casais se 
posicionam em raios na roda. A região onde está localizada a Universidade é constituída em sua grande 
maioria por descendentes de imigrantes alemães, motivo pelo qual a escolha da dança. A experiência foi 
significativa, pois se observou que a alegria prevaleceu e foi contagiante, pelo ritmo característico da música 
e pela possibilidade de integração e comunhão entre os participantes dos diferentes municípios. Conforme 
Wosien (2000, p. 109), “na música e na dança popular eu vivencio a essência de um povo e sua tradução 
artística”. Para o autor, as danças populares permitem a realização de uma leitura acerca do caráter, da 
imagem anímica, da vida e de seus enraizamentos, conhecendo, portanto, o fundo ritualístico, religioso e 
sagrado.

Nesse sentido, as experiências relatadas e vivenciadas nos diferentes espaços, momentos formativos e 
educativos reforçam a necessidade de ofertar momentos que: suscitem o trabalho em grupo sem a perda da 
individualidade; resgatem os sentimentos de apoio mútuo, integração, comunhão e cooperação; incentivem 
a expressão da pessoa como ela é, trazendo à tona o que tem de melhor dentro de si; equilibrem o corpo 
físico, mental, emocional e espiritual; ampliem a percepção, concentração e atenção; encorajem as pessoas 
a ocuparem seu lugar e seu espaço; reforcem a autoestima, a autoconfiança, auxiliando a transformar os 
medos, angústias e ansiedades em confiança, segurança e otimismo; ajudem a combater o estresse e a 
depressão e consequentemente auxiliem na melhoria da qualidade de vida.

Palavras-chave: Educação. Dança. Danças circulares sagradas. Educação Física
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DESEMPENHO ACADÊMICO DE ESCOLARES E A PRÁTICA ESPORTIVA
Kelly Christine Maccarini Pandolfo1

Rafaella Righes Machado2

Tatiane Minuzzi3

Daniela Lopes dos Santos4

INTRODUÇÃO

A prática regular de atividade física em adolescentes e seus benefícios, bem como a associação dos 
níveis de atividade física e suas relações com o perfil lipídico e metabólico e doenças crônico-degenerativas 
vêm sendo amplamente discutidas pela literatura (DE MORAES et al., 2013).

Há um crescente aumento de questionamentos acerca dos níveis de atividade física e sua relação 
com os aspectos cognitivos e melhor desempenho acadêmico. A pressão pelo sucesso acadêmico dentro 
das instituições de ensino leva os escolares a dispenderem tempo maior para o estudo de áreas, como a 
matemática e linguagens, em detrimento do ser fisicamente ativo (SINGH et al., 2012). A exigência de 
permanecer sentado por longos períodos de tempo, muitas vezes, restringem o tempo disponível para que 
os escolares pratiquem atividades esportivas, influenciando nos níveis de aptidão física (CHEN et al., 2013).

No entanto, Trost e Mars (2009) afirmam que prática esportiva beneficia o desenvolvimento cognitivo 
geral, podendo estar associado ao melhor desempenho acadêmico. Sendo assim, o objetivo deste trabalho 
foi verificar o desempenho acadêmico (DA) de escolares atletas e não atletas do Colégio Militar de Santa 
Maria (CMSM).

MÉTODO

Participaram do estudo os alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental (EF) do CMSM, de ambos os 
sexos, com idade entre 10 e 12 anos, faixa etária que delimita a participação dos alunos nas competições da 
categoria mirim, nas diversas modalidades esportivas oferecidas pela instituição.

As informações acerca da prática esportiva foram coletadas com os técnicos responsáveis das equipes 
de atletismo, basquetebol, futsal/futebol de campo, handebol, orientação e voleibol. Foram considerados 
atletas, os alunos que participaram dos treinamentos e de competições ao longo do ano de 2014. Para o 
desempenho acadêmico foi utilizada a média final individual global dos alunos, composta pelas médias finais 
de todas as disciplinas, no ano de 2014. Estas informações foram coletadas no Sistema de Gestão Escolar 
(SGE) do CMSM. 

Os resultados foram analisados através de estatística descritiva, por meio de frequência e percentual.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O 6º ano e o 7º ano do EF eram compostos por três e quatro turmas respectivamente, totalizando 
182 alunos. Destes, foram selecionadas as 10 maiores médias globais de cada turma e as 10 menores 
médias globais, que totalizou uma amostra de 140 alunos. 

Na tabela 1 encontram-se descritos os percentuais e a frequência dos alunos atletas e não atletas, 
pertencentes à categoria mirim das diversas modalidades esportivas do CMSM, estratificados dentro das 
maiores e menores médias globais de ensino do ano de 2014.

1 UFSM, Colégio Militar de Santa Maria, Educação Física, kellypandolfo@hotmail.com 

2 UFSM, Educação Física, rafaellarighes@hotmail.com 

3 UFSM, Colégio Militar de Santa Maria, Educação Física, tatiane.minuzzi@gmail.com 

4 UFSM, Educação Física, lopesdossantosdaniela@gmail.com 
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Tabela 1 – Frequência e percentual dos alunos atletas e não atletas estratificados por maiores e menores 
médias globais de sino

Alunos atletas Alunos não atletas Total

Maiores médias
64,4%

(n= 45)

35,6%

(n= 25)

100%

(n= 70)

Menores médias
8,6%

(n= 6)

91,4%

(n= 64)

100%

(n= 70)
Fonte: Do autor

Percebe-se que os alunos que apresentaram melhor desempenho acadêmico eram aqueles engajados 
com a prática esportiva. Kantomaa et al. (2015) em um recente estudo com mais de 8.000 adolescentes 
finlandeses, obteve resultados que corroboram com os achados de outros estudos internacionais onde a 
participação em atividades físicas organizadas, como em clubes de esportes, associa-se positivamente com 
o desempenho acadêmico. Para os autores, uma justificativa seria que a participação nessas atividades 
organizadas permite que o adolescente desenvolva capacidade de ouvir e seguir regras além de escolher 
formas de agir apropriadas para determinadas situações que se apresentam durante a prática esportiva. 

Além disso, alguns estudos internacionais demonstram o impacto positivo que a atividade física exerce 
sobre o estado de humor, a memória, a concentração e o comportamento em sala de aula (ABERG et al., 
2009) podendo influenciar o desempenho acadêmico dos escolares (BASS et al., 2013). 

Embora sejam encontradas evidências de que a prática esportiva esteja relacionada com o desempenho 
acadêmico, os pesquisadores encontram alguns fatores limitantes nos estudos, como a não utilização de 
instrumentos metodológicos padronizados e validados, objetivos em relação aos níveis de atividade física e 
aos mecanismos do desempenho acadêmico (SINGH et al., 2012; CHOMITZ, 2009).

Foi encontrada frequência maior de atletas com melhor DA quando comparado aos não atletas. 
Destaca-se a importância de o professor de educação física preocupar-se com as possíveis associações 
existentes entre os níveis de atividade física e o DA de escolares, tendo em vista que a escola busca o 
desenvolvimento integral do aluno, e a disciplina de educação física tem papel fundamental no auxílio deste 
processo, através da promoção das práticas de atividades físicas e esportivas.

Os resultados do presente estudo podem servir de base para futuras investigações sobre os níveis de 
atividade física e o DA, já que são escassas as informações sobre o tema na literatura nacional. 

Palavras-chave: Desempenho Acadêmico. Prática Esportiva. Esportes. Escolares.
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PROVOCAÇÕES PARA PENSAR A FORMAÇÃO DOCENTE
Cláudia Inês Horn1

Fabiane Olegário2 

Resumo: O presente trabalho parte das inquietações sobre a formação docente na contemporaneidade. 
Este trabalho objetiva dar outros sentidos à formação de professores, voltada à cultura do estranhamento 
e, sobretudo, à possibilidade de instaurar a dúvida e a suspensão das certezas. Pretende-se pensar em uma 
docência que se circunscreve em contornos da micropolítica, localizada em zonas de experimentação, de 
instabilidade e de incertezas, as quais permitam compor algo mais próximo das forças inventivas. Forças que 
resistam aos clichês e as representações homogêneas de escola, e para isso, apostam na resistência de formas 
instituídas e na força do acontecimento. Por tratar-se de experiência de ensino, pululam aqui as inquietudes 
provocadas por estudos realizados em grupos de pesquisas, projetos de extensão, bem como no exercício 
da docência das autoras nos diferentes cursos de licenciatura do Centro Universitário UNIVATES/Lajeado/
RS. É visível que cada vez mais, os clichês fazem parte da formação de professores, sendo que muitas 
vezes “nós próprios nos constituímos [...] em verdadeiros chichês” (FISCHER, 2005, p. 126). Percebe-se 
a instalação de formas estratificadas em relação à formação de professores, visto que geralmente a ênfase 
está na valorização das “práticas” e, neste sentido, encarna-se uma suposta negação ou desvalorização das 
teorias. Inclui-se aqui a falta de tempo do professor para a sua formação, embora havendo a premissa da 
necessidade de estar em constante aprimoramento, necessidade essa que se constituiu como um imperativo 
desse tempo. Outro aspecto que chama atenção é a expansão das empresas que transformam a formação 
docente em negócio, burocratizando cada vez mais os seus processos. Na contramão das formas instituídas 
e dos modelos formativos dominantes em que os professores são percebidos por aquilo que eles “não são, 
pelo que lhes falta, pelo que deveriam ser, o que deveriam saber, o que deveriam pensar, o que deveriam 
fazer” (LARROSA, 2004, p. 268), se pensa a formação docente como uma possibilidade de provocação de 
movimentos inéditos que se inscrevem pela via do acontecimento. Nessa direção, a formação compreende 
o processo de transformação. A formação não está vinculada, como geralmente se acredita à ideia de 
culminação de um saber. Todavia, não se trata de um conhecimento em termos de estado final, prontidão e 
preparo que se desenvolve a partir de uma competência, que atenda uma finalidade preexistente. O processo 
da formação, segundo Larrosa (1998), “está pensado, melhor dizendo, como uma aventura. E uma aventura 
é, justamente, uma viagem no não planejado e não traçado antecipadamente, uma viagem aberta que pode 
acontecer qualquer coisa” (p. 64). Entretanto, o desafio docente é antes de tudo pensar na possibilidade de 
ensino que deforme as certezas que enclausuram a possibilidade de experienciar o próprio pensamento. 
Todavia, deformar as certezas, se constitui em um exercício marcado pela necessidade de propor uma 
formação estética que lança mão da dimensão repetitiva, a fim de incitar a produção de processos inventivos 
de si mesmo. Para reinventar-se, importa atiçar a sensibilidade e alavancar a força do pensamento ao 
experimentar-se. Formação e experiência são coexistentes, não se encontram em lados opostos, embora 
muitas vezes a formação corre o risco de imobilizar o pensamento. A experiência é entendida como aquilo 
que acontece e o que, ao acontecer, forma ou transforma, constituindo uma maneira de ser (LARROSA, 
2014). Essas experiências podem ser pensadas através dos ensaios cartográficos propostos em algumas 
disciplinas do Curso de Pedagogia, os quais constituem pistas importantes para pensar em uma formação 
compreendida como uma experiência de si, pois põe em funcionamento um processo de desestabilização 
das formas dadas, que reverbera no modo de pensar dos alunos, instaurando outros sentidos à formação. 
A formação, nessa proposta é baseada na experimentação que exige deslocamentos no modo de pensar 
e viver a escrita. Uma escrita que desarma aquilo que está determinado e que incita outras maneiras de 
provocar o desequilíbrio na lógica de uma formação que insiste em repetir o mesmo. Portanto, antes de cair 
na armadilha do discurso que remete à necessidade de o professor se qualificar, no sentido de propor práticas 
pedagógicas inovadoras em sala de aula, pretende-se assinalar que a formação inventiva potencializa a 
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criação, a experimentação e a deformação das certezas. Pensando a partir dessas linhas, pretende-se borrar 
algumas fronteiras para pensar a formação docente como experimentação de si.

Palavras-chave: Docência. Formação. Experimentação.
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SAÚDE NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA PROPÓSTA DO 
SUBPROJETO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2

Djene Volk1

Valquíria Kich

Alessandra Brod2

Resumo: O presente trabalho apresenta a proposta de atividade, desenvolvida no ano de 2014, pelo 
subprojeto de Educação Física 1 da Univates, em uma escola Estadual da Região do Vale do Taquari/RS. 
Tendo em vista o constante crescimento do sedentarismo em crianças e adolescentes, uma das consequências 
da modernização, faz-se necessário repensar nas práticas pedagógicas na Educação Física Escolar, com o 
intuito de contribuir na qualidade de vida dos alunos. No segundo semestre de 2014, as metas propostas 
pelos bolsistas do Pibid foram de proporcionar aos educandos práticas pouco comuns na escola. O objetivo 
foi de estimular o gosto pela prática, propiciando um estilo de vida mais ativo, não somente no período 
escolar, mas para toda a vida. Para contemplar as metas, foram desenvolvidas aulas de ginástica, jump, yoga, 
caminhadas e corridas orientadas. Pode-se dizer que a experiência proporcionou momentos de reflexões 
importantes, tanto para os bolsistas como para os educandos sobre a importância de práticas diferentes para 
a manutenção da saúde.

Palavras-chave: Educação física escolar. Saúde. PIBID.

INTRODUÇÃO

A contemporaneidade permitiu diversas mudanças na sociedade e no estilo de vida dos indivíduos, 
trouxe maior comodidade e facilidade para executar as tarefas do dia a dia. Embora haja muitos benefícios, 
a praticidade oriunda desse processo de modernização contribuiu para que os indivíduos se tornassem 
cada vez mais sedentários. Questão que é preocupante devido às inúmeras doenças que um estilo de vida 
sedentário pode causar, que vêm sendo cada vez mais ressaltadas pelos profissionais da saúde, na tentativa 
de diminuir esses impactos.

Nos dias de hoje, em que a necessidade de realizar movimentos é compensada pelos avanços 
tecnológicos, a sociedade vem cultivando um estilo de vida cada vez mais sedentário. Crianças e adolescentes 
vêm adquirindo novos hábitos com o surgimento de novas opções lúdicas, substituindo atividades tradicionais 
que envolvem algum esforço físico pelas novidades eletrônicas, promovendo uma vida pouco ativa já nas 
idades mais precoces (GUEDES, 1999).

A escola, com seu papel formador, tem o compromisso de orientar, conscientizar e promover a 
reflexão sobre os mais diversos temas e, entre eles, a saúde. Desta forma, a Educação Física pode contribuir 
significativamente no processo de formação do aluno e no entendimento sobre as práticas corporais, 
incentivando um estilo de vida mais ativo.

Considerando a importância de pensar em saúde na escola, o Pibid/Univates do curso de Educação 
Física teve como objetivos para o segundo semestre de 2014 oportunizar aos alunos práticas pouco 
vivenciadas na área escolar, com o intuito de contribuir no processo de formação desses alunos e, sobretudo, 
incentivar a pratica regular de atividade física. A partir dessas experiências, estima-se contribuir na qualidade 
de vida destes alunos, de modo a conscientizá-los sobre a importância de se ter uma vida ativa. O Pibid 
desenvolveu suas metas e ações no Colégio Presidente Castelo Branco, em Lajeado/RS. 

A Educação Física escolar, muitas vezes, está incorporada apenas no fazer por fazer, e perde uma 
oportunidade preciosa de prestar um serviço relevante à sociedade. A Educação Física deve incentivar e 
incorporar hábitos saudáveis, dando sentido crítico aos seus conteúdos e estimular o desenvolvimento de uma 
maior consciência corporal nos alunos, fundamentada em conhecimentos e métodos científicos (MIRANDA, 
2006).

1 Univates, Educação Física 2, CAPES, djenevolk@hotmail.com.
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O objetivo da Eduacação Física escolar é apresentar uma formação educacional direcionada à 
promoção da saúde, além de oferecer aos alunos o acesso a um mundo de informações e experiências que 
venham a permitir a independência e o empoderamento quanto à prática da atividade física ao longo da 
vida. 

METODOLOGIA

O trabalho desenvolvido é de caráter qualitativo. A escola escolhida para o estudo pertence ao 
município de Lajeado/RS, e possui parceria com o Programa da CAPES, o Pibid, juntamente com a 
Univates. As atividades foram desenvolvidas no decorrer do segundo semestre de 2014. Os planejamentos 
das aulas, bem como as reflexões após as intervenções, ocorriam nas quintas-feiras à tarde. Nas terças-feiras 
à tarde, as aulas eram ministradas pelos seis bolsistas do Pibid. 

Após observações realizadas nas aulas de educação física e conversa com a professora titular, sentiu-se a 
necessidade de oportunizar atividades pouco comuns na área escolar, que viessem a contribuir na formação dos 
alunos. Considerando que todos se encontram na fase da adolescência, período no qual estão bastante influenciados 
pelas mídias e aparelhos eletrônicos, que acabam por motivar a comodidade e uma vida sedentária. Percebemos a 
necessidade de trabalhar com esses alunos conteúdos que viessem a estimular um estilo de vida mais ativo.

Desta forma, foram planejadas atividades que viessem a contemplar esses objetivos. Com isso, os 
Pibidianos expuseram a proposta aos alunos e também solicitaram a contribuição desses, em relação aos 
gostos e interesses. A partir disso, traçou-se um cronograma de atividades para o semestre.

As aulas foram desenvolvidas na escola uma vez por semana, e abrangeu cerca de cinquenta e 
seis alunos. Conforme o cronograma, realizavam-se duas aulas (dois dias) sobre cada atividade, que 
eram: ginástica aeróbia, yoga, treinamento funcional, caminhada e corrida orientada. Um dos pontos de 
culminância ao final do semestre, e como meio de incentivar a prática de atividades físicas, realizou-se um 
passeio ao Complexo Esportivo da Univates. Neste, os alunos puderam explorar a sala de psicomotricidade 
num circuito e experimentaram uma aula de jump. Também puderam conhecer todos os setores esportivos, 
que a Univates oferece aos seus alunos e comunidade para as práticas de atividades físicas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os professores de educação física devem incorporar uma nova postura frente à estrutura educacional. 
Procurar proporcionar em suas aulas, não mais uma visão exclusiva à prática de atividades esportivas 
e recreativas, mas também, alcançarem metas voltadas à educação para a saúde. Buscando selecionar, 
organizar e desenvolver experiências que possam propiciar aos alunos não apenas situações que os tornem 
crianças e adolescentes ativos fisicamente. Mas, sobretudo, que os conduzam a optarem por um estilo de 
vida saudável ao longo de toda a vida (GUEDES, 1999).

A partir desta experiência, chegamos à conclusão que é de suma importância os profissionais de 
Educação Física promoverem a prática de atividade física na infância e na adolescência. Esse ensino seja 
voltado principalmente para: o desenvolvimento da motricidade e a integração entre o grupo; estimular para 
que descubram e discutam sobre situações do ambiente em que vivem; propiciar vivências que favoreçam 
a socialização; oferecer subsídios para que os alunos possam compreender o seu corpo, seus limites e 
habilidades; melhorar a autoestima, a autoconfiança e a expressividade; além de reduzir as condições 
para o desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas provocadas, principalmente pelo estilo de vida 
sedentário.
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“SELECIONO MINHAS BATALHAS DENTRO DA ESCOLA”: NARRATIVAS 
DE UM PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ORGANIZAÇÃO DE SEU 

TRABALHO DOCENTE NA ESCOLA PÚBLICA
Alana de Souza dos Santos1

Jayne Luisa Engeroff2

Elisandro Schultz Wittizorecki3

INTRODUÇÃO E BASE TEÓRICA

Por meio desse trabalho buscamos apresentar um informe das interpretações da pesquisa que temos 
desenvolvido. Sua finalidade é compreender através de procedimentos metodológicos biográfico-narrativos 
que situações das histórias de vida de professores de Educação Física são decisivas para o investimento 
pedagógico em seu trabalho docente na escola e como tais situações os mobilizam a seguirem comprometidos 
com seu trabalho. Mais especificamente, o estudo tem como objetivo: a) identificar situações decisivas 
das histórias de vida de professores de Educação Física que influenciem no investimento pedagógico em 
seu trabalho docente; b) compreender como essas situações repercutem na prática pedagógica destes 
professores; c) compreender, na perspectiva dos professores, o sentido que atribuem ao seu trabalho 
realizado na escola e; d) compreender como essas situações mobilizam os professores de Educação Física a 
seguirem comprometidos com seu trabalho na escola.

Como o eixo da nossa pesquisa circunda em torno do trabalho docente, pelas ideias desse autor 
podemos refletir e nos questionar acerca desse tema. Bauman (2001) argumenta que o trabalho foi elevado 
ao patamar de principal valor nos tempos modernos, principalmente pela “moderna ambição de submeter, 
encilhar e colonizar o futuro, a fim de substituir o caos pela ordem e a contingência pela previsível (e, 
portanto, controlável) sequência dos eventos” (p. 157). Além de Bauman, podemos nos apoiar em Nieto 
(2006) que nos convida a pensar: “que é que faz que os docentes sigam adiante apesar de tudo? (p. 17)”. 
Podemos entender como esse “apesar de tudo” como sendo as dificuldades e tensões do mundo da escola. 

Buscamos sustentação também em conceitos e autores como: saberes docentes (TARDIF, 2012), 
estratégias de sobrevivência (WOODS, 1995), cultura docente (MOLINA NETO, 1998), que são alguns dos 
constructos teóricos do campo da formação de professores que buscam trazer subsídios e compreensões 
de como esses trabalhadores da Educação se forjam docentes. Desse modo, configuramos o problema de 
pesquisa orientador de nosso estudo fundamentado nessas contribuições e com a compreensão de que é 
possível gerar conhecimento a partir da investigação educativa da prática pedagógica com os professores 
nas escolas.

DECISÕES METODOLÓGICAS

A pesquisa está metodologicamente orientada por uma matriz biográfico-narrativa, sustentada nas 
contribuições de autores como GOODSON (2004) e CONNELLY e CLANDININ (2011). Atualmente, 
estamos desenvolvendo o trabalho de campo – iniciado em setembro de 2013 – no momento com um 
docente de Educação Física da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre/RS. Escolhemos para esse 
trabalho, trazer as informações mais recentes do nosso último professor colaborador da pesquisa. O nome do 
professor aqui apresentado foi substituído por um nome fictício, de modo a preservar sua identidade. Como 
instrumentos de obtenção de informações, temos utilizado o diário de campo e a entrevista semiestruturada. 
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CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS

O trabalho de campo vem nos permitindo compreender como esse professor se organiza e enfrenta 
as problemáticas do cotidiano escolar. Ao acompanhar a rotina de um professor em específico, Jorge, 
nas suas aulas, momentos extra-aulas, como reuniões pedagógicas, recreio, troca de períodos e conversas 
informais dentro desse espaço pudemos compreender que ele carrega consigo duas fortes razões para seguir 
investindo em seu trabalho docente.

Quando questionado sobre o porquê de continuar e gostar de dar aula na escola pública, o professor 
mencionou que ele trabalha por ideais e valores, que acredita serem fundamentais para transpor ou, ao 
menos, tentar transferir para os estudantes. Admitiu dificuldades em alguns momentos iniciais na rede 
municipal de ensino de Porto Alegre, por ter encontrado uma dimensão sociocultural diversa dentro da escola. 
Porém, quando questionado como era/é o professor Jorge diante dessas diversidades, ele manifesta: “Em 
Porto Alegre, coincidiu quando eu conheci o grupo de pesquisa, e a questão dos estudos, a formação 
de professores, a prática pedagógica, me soou o alerta para a dimensão sociocultural, socioafetiva. Não 
seria suficiente para dar conta da realidade só à leitura técnica, ou psicológica, também teria que ver 
a interação dos alunos, as histórias de cada um, que é determinante da maneira deles se comportarem 
e do rendimento”. Uma das razões no seu investimento pedagógico é tentar compreender a diversidade, 
que encontra dentro da escola e pelo que pudemos interpretar, alinhar ou aproximar os seus ideais e valores 
ao dos estudantes, pois na sua leitura e segundo a sua fala, muitos dos estudantes com os quais ele convive, 
precisam do professor; mas não somente com a representação da figura docente. Na entrevista, o professor 
Jorge deixa claro essa preocupação: “E mesmo que a gente não queira bancar o pai, nós não podemos 
nos furtar o papel de ser referência, e ainda mais referência masculina, que em um lugar como esse, é 
um luxo. Então, eu me dei conta desde cedo, que existiam algumas expectativas em relação a mim”.

Por meio dessa inquietação presente no trabalho docente do professor Jorge e de acordo com uma 
leitura que pudemos fazer, ele procurou adotar uma postura mais firme dentro dessa escola com esses 
estudantes, a fim de enlaçá-los, podendo, aos poucos, conquistar a atenção e a confiança deles. Porém, 
devido a essa diversidade de pessoas que compreende a escola e por essa postura adotada, surgem alguns 
conflitos que atravessam a prática pedagógica do professor, conflitos esses assentados nas diferenças de 
ideais e valores existentes entre os atores desse cenário. 

Não compreendemos esses conflitos como algo que distancia esse professor da sua prática pedagógica 
e do seu trabalho, embora em alguns momentos algumas situações dentro da escola conturbem as suas aulas 
e o seu contato com os estudantes. Podemos entender que ele aproveita desses conflitos para procurar 
mudanças, para continuar seguindo firme e com seus ideais pela escolha da profissão. Durante a entrevista, 
retomamos uma expressão verbalizada no primeiro dia da pesquisa, ao ser questionado de como lida com as 
dificuldades do dia a dia. Professor Jorge mencionou que “seleciona as suas batalhas dentro da escola” e que 
os outros professores também poderiam enxergar dessa forma. Então, ficou a dúvida sobre quais batalhas 
o movem, que o desconfortam e que o faz seguir na docência: “com relação às batalhas, a escola se 
transformou em minha opinião, um lugar que absorveu muito mais problemas oriundos da organização 
da sociedade do que ela está aparelhada para lidar e para responder. E isso pode gerar um sentimento 
de frustração nas pessoas e pode com alguma facilidade levar qualquer um para o esgotamento se não 
fizer essa leitura o quanto antes. Daí em minha opinião vem a ideia de selecionar as batalhas. Quais 
são os problemas existentes, quais os que eu posso interferir e quais eu tenho perna para interferir”.

Esse estudo tem nos proporcionado uma sensível aproximação ao cotidiano escolar e ao fazer dos 
professores. A investigação narrativa possibilita mais que o diálogo entre investigadores e colaboradores, 
mas uma reconstrução da experiência vivida que relacionando o contexto social e pessoal que vivemos, 
permite-nos reorganizar narrativamente nosso percurso e reconstruir nossas identidades docentes. 

Palavras-chave: Formação de professores. Educação Física Escolar. Pesquisa narrativa.
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: ALTERAÇÕES NAS HABILIDADES RÍTMICAS E 
EXPRESSIVAS DE CRIANÇAS DE UM PROGRAMA DE DANÇA

Maevi Reuse Chaves1

Anelise Mieres de Lima2

Gislaine Sacchet3

RESUMO

As atividades rítmicas e expressivas estão integralizadas à cultura corporal pela sua qualidade 
comunicativa, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais. As atividades rítmicas, para Garcia e Haas 
(2003), têm como objetivo promover a melhoria das qualidades físicas do ser humano, a melhora da 
natureza emocional, cognitiva e senso estético. Para Barreto (2005), cada ser humano possui seu ritmo 
natural que é fundamental para a sobrevivência da criança, desde seus movimentos mais básicos. Arribas 
(2002) apud Borges, Souza e Pereira (2008) citam que a primeira infância é a idade indicada para iniciar o 
sentido rítmico, pois a espontaneidade e a liberdade de expressão proporcionam condições ideais. A dança 
é considerada uma das atividades rítmicas e expressivas que trabalha integralmente essas habilidades. Gariba 
e Franzoni (2007), concordando com os autores Falsarella e Amorim (2008), acreditam que as danças e suas 
diferentes abordagens possibilitam benefícios para os alunos estimulando o autoconhecimento, vivências de 
corporeidade, expressividade, criatividade e ritmo. Para Pizzatto (2007) e Da Silva (2011), a expressão 
corporal como prática pedagógica viabiliza o aprendizado através da imaginação criativa, construindo 
representações por meio de movimentos, posturas e atitudes. Os autores reforçam que ritmo, criatividade 
e expressão fazem parte da vida de todo ser humano e que a dança pode atuar como potencializadora de 
mudanças importantes. O objetivo do estudo foi verificar as alterações nas habilidades rítmicas e expressivas 
de crianças de um programa de dança nas aulas de educação física escolar. 

MATERIAIS E MÉTODOS

A amostra foi composta por 86 alunos, com idade entre seis e sete anos, estudantes de uma escola 
particular com aulas de Educação Física duas sessões semanais de uma hora. O programa de dança teve 
a duração de 12 semanas e foi aplicado durante as aulas de Educação Física, no início de cada aula, com 
duração de aproximadamente 20 minutos. O instrumento de medida utilizado nesse estudo foi elaborado a 
partir de roteiro de observação, baseado no Procedimento de Atividades de Movimentos Criativos do Projeto 
Spectrum explanado por Tritschler (2003) e desenvolvido por Howard Gardner, citado por Ferrari (2013), 
que aborda atividades relacionadas aos movimentos rítmicos e expressivos. Os componentes avaliados 
foram: sensibilidade rítmica, dinâmica do movimento e ideias geradas de movimentos. Os resultados foram 
avaliados de um (1) a três (3), onde um apresenta baixo desempenho, dois para médio desempenho e três 
para alto desempenho na atividade. A proposta do programa, aplicada pelas pesquisadoras, foi baseada em 
atividades com música e ritmo, atividades expressivas, atividades de locomoção, improvisações e criação de 
movimentos livres com instrução do professor. Os dados foram analisados a partir do programa SPSS v.8 
citado por Lay e Reis (2005). Foi utilizada estatística descritiva e inferencial visando testar a comparação pré 
e pós-intervenção de ambos os sexos, sendo utilizado o teste de Mann Whitney U, segundo Arango (2005). 
Para esse estudo foi adotado um nível de significância de (p ≤ a 0,001). 

RESULTADOS

No componente Sensibilidade Rítmica, relacionado com a percepção temporal, houve uma melhora 
significativa por parte dos meninos. As meninas não demonstraram melhora significativa após o programa 
de dança. Como poucos meninos trabalharam anteriormente o ritmo em suas atividades, essa melhora pode 

1 Faculdade da Serra Gaúcha, Curso de Educação Física, maevi.chaves@gmail.com

2 Faculdade da Serra Gaúcha, Curso de Educação Física, anemieres@yahoo.com.br
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estar vinculada ao contato inicial e significativo com a dança. As meninas em sua maioria já praticavam 
algum tipo de dança no turno contrário ao da escola ou em brincadeiras extracurriculares. Como afirma 
Lucarevski, Santos e Silva (2005), no Brasil é significativamente maior a presença de meninas em aulas de 
dança na infância do que meninos. 

Tabela 1: Resultados referentes ao componente Sensibilidade Rítmica

Sensibilidade Rítmica

Estágio
Feminino Masculino(*)

Pré Pós P Pré Pós P
1 0% 0%

-
7,7% 0%

0,0001*2 52,9% 35,3% 50% 40,4%
3 47,1% 64,7% 42,3% 59,6%

Nível de significância P ≤ 0,001.

No componente Dinâmica de Movimento houve melhora significativa de meninas e meninos. No 
componente de Ideias Geradas de Movimento houve melhora significativa das meninas e não houve melhora 
significativa dos meninos. Estes componentes estão relacionados com a improvisação e a criatividade. As 
meninas do estudo praticavam danças e os meninos esportes ou lutas, consequentemente em ambos os 
grupos se observa a capacidade para lidar com o imprevisto. As meninas são favorecidas pela prática da 
dança, como comprova estudo realizado por Lucarevski Santos e Silva (2005), com 25 pais de meninas que 
iniciaram um programa de dança. Os resultados afirmam que a criatividade e a livre expressão foram fatores 
que melhoraram e se refletiram em outros ambientes onde a criança vivia, como em casa, em brincadeiras, 
apresentações de dança e coreografias espontâneas.

Tabela 2: Resultados referentes ao componente Dinâmica de Movimento

Dinâmica de Movimento

Estágio
Feminino (*) Masculino (*)

Pré Pós P Pré Pós P
1 29,4% 8,8%

0,002*
17,3% 3,8%

0,001*2 55,9% 64,7% 55,8% 51,9%
3 14,7% 26,5% 26,9% 44,2%

* Sexo onde houve uma melhora significativa sendo P ≤ 0,001.

Tabela 5: Resultados referentes ao componente Ideias Geradas de Movimento

Ideias Geradas de Movimento

Estágio
Feminino (*) Masculino 

Pré Pós P Pré Pós P
1 11,8% 0%

0,004*
5,8% 1,9%

-2 52,9% 47,1% 42,3% 36,5%
3 35,3% 52,9% 51,9% 65,4%

* Sexo onde houve uma melhora significativa sendo P ≤ 0,001.

CONCLUSÃO

A dança fundamenta-se como prática importante para o desenvolvimento rítmico e expressivo devido 
a integralidade de propostas e vivências que possibilitam a articulação do conhecimento pela livre expressão 
e criação. Essa experiência provavelmente define um processo de aprendizagem mais crítico e eficiente para 
formação geral do indivíduo.

Palavras-chave: Dança. Atividades rítmicas. Expressividade. Educação física.
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EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLEXÕES INICIAIS SOBRE O 
USO DE MATERIAIS

Éder José Müller1

Lisandra Oliveira e Silva2

Este resumo trata de tornar pública uma reflexão sobre a prática, realizada durante o Estágio de 
Docência de Educação Física na Educação Infantil, do curso de Licenciatura em Educação Física (EF) da 
Escola Superior de Educação Física (ESEF) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no 
segundo semestre de 2014. Neste estágio, além do planejamento e desenvolvimento de aulas de Educação 
Física para uma turma de Educação Infantil em uma escola estadual da cidade de Porto Alegre/RS, realizamos 
a escritura de um ensaio sobre um tema vivenciado durante o estágio. Neste caso, optamos em escrever, 
pesquisar e refletir sobre a importância dos materiais pedagógicos na prática docente em EF na Educação 
Infantil e analisar o envolvimento das crianças em aulas com e sem material. Através da escolha do tema 
que originou o ensaio final da disciplina de Estágio, identificamos algumas ideias a serem desenvolvidas e 
questionamentos que podemos considerar para uma reflexão mais aprofundada sobre o assunto: Qual a 
relevância do uso de materiais nas aulas de Educação Física na Educação Infantil? Quais as diferenças entre 
uma aula com o uso dos materiais e uma aula sem estes recursos? O quê o material representa para a criança 
deste nível de ensino? Esta reflexão inicial, que foi desenvolvida para fim de um Trabalho Acadêmico, toma 
como base a primeira experiência docente de EF (de um de nós) durante o Estágio Curricular na Educação 
Infantil, realizada no Instituto de Educação General Flores da Cunha, no bairro Bom Fim, na cidade de 
Porto Alegre/RS. Para tanto, utilizamos como material de análise e reflexão, o Diário de Campo construído 
durante o período de estágio, em que registramos cada aula – proposta e desenvolvida – com o objetivo de 
refletir sobre as experiências realizadas neste período, de julho a dezembro de 2014.

Para prosseguir com a reflexão, lançamos mão de algumas concepções necessárias que se relacionam 
diretamente com o tema deste trabalho: Concepção de Infância e Educação Infantil; e Brinquedos e Materiais 
Pedagógicos na Educação Infantil.

O conceito de infância foi se constituindo e modificando na história da humanidade e as crianças se 
diferenciando dos adultos por suas particularidades, e, passando a serem valorizadas como sujeitos sociais. 
O conceito de infância vai sendo construído através da constatação do alto índice de mortalidade nessa fase, 
e a percepção de dois sentimentos: “paparicação”, em que a criança é notada como ingênua e inocente, e, 
“moralização”, que a criança é vista como um ser imperfeito que precisa da educação feita por um adulto 
(KRAMER, 1984).

É possível pensar que a Educação Infantil colabora na construção da autonomia dos sujeitos, que é 
proporcionada através das aprendizagens realizadas no interior das Instituições, em que a criança aprende 
a se pronunciar e reconhecer seus direitos, em meio a regras e através das suas manifestações. Assim, a 
escola possui um papel de contribui com a educação da criança, não substituindo o papel da família, e 
apenas unidos, possibilitam a formação de um sujeito crítico e reflexivo. 

Entendemos que brincar é de extrema importância sob o ponto de vista do desenvolvimento psicomotor, 
social e psicológico da criança, porém, nem sempre foi visto e compreendido deste modo. Antigamente, a 
brincadeira era vista apenas como uma forma de gasto energético ou modo de passar o tempo da criança. 
É possível pensar que, propor brincadeiras para uma criança não é somente uma tentativa de vê-la se 
divertindo, é também uma forma de contribuir com o desenvolvimento e a formação humana desse sujeito 
(LIMA, 1992). Na brincadeira, o envolvimento da criança é direto e focado de maneira que nela estão sendo 
manifestadas suas emoções, seus desejos, seus modos de pensar e de se relacionar com o mundo.

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Curso de Licenciatura em Educação Física, ederjmuller@gmail.com.

2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Curso de Licenciatura em Educação Física, lisgba@yahoo.com.br.
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Os brinquedos colaboram no desenvolvimento das crianças, ou seja, quanto mais jovem a criança, 
menor a necessidade de complexibilidade do brinquedo de maneira que, à medida que ela cresce, maior é 
a necessidade de desafios que favoreçam o aprendizado. Brincadeiras difíceis e de certo modo complexas 
podem provocar alguma pequena frustração na criança, que, logo se desapontam e podem perder o interesse 
na brincadeira (ZATZ e HALABAN, 2007).

A partir disso, percebemos que a escolha do brinquedo, brincadeira ou material mais adequado para 
as atividades propostas nas aulas de EF na Educação Infantil, devem ser acompanhadas de uma análise do 
estágio de desenvolvimento no qual a criança se encontra.

Considerando que a criança, por meio da ludicidade, se expressa, se manifesta e vive suas emoções, 
compreendemos que os estudantes da Educação Infantil estão em uma fase de desenvolvimento que o 
aprendizado ocorre por “todos os lados e formas”, inclusive com os próprios colegas. Na faixa etária de 
2 a 6 anos, por exemplo, sabemos que a criança se encontra na fase de desenvolvimento de habilidades 
fundamentais, de aperfeiçoamento de múltiplas formas e da aquisição das primeiras combinações de 
movimentos. Assim, as crianças nesta etapa, necessitam de oportunidades e estímulos diversos, para que 
possam desenvolver suas capacidades. Em nosso entendimento, os estudantes que estão em uma transição 
entre as chamadas primeira e segunda infância, estão em uma fase determinante para o desenvolvimento 
da capacidade cognitiva e da sociabilidade, pois o cérebro absorve todas as informações e as respostas são 
rápidas e duradouras. A partir disso, entendemos que essa transição também é marcada pela socialização, 
quando se iniciam as interações diretas com outras crianças. Esse processo é configurado pela mudança 
da saída da fase do egocentrismo, ou seja, as crianças começam a identificar que outros sujeitos também 
possuem pontos de vista e vontades diferentes das suas. 

A partir disso, o material ou brinquedo utilizado pela criança é de significativa importância, de modo 
que, através da interação com este, permite ou não o acesso de outros sujeitos em seu mundo lúdico. 
Durante a realização do estágio, pudemos observar essa característica. Exemplificamos com uma atividade, 
registrada no Diário de Campo, do dia 10/09/14, em que cada criança possuía um balão amarrado ao 
seu pé e a proposta da brincadeira era de que todos os balões fossem estourados. Porém, algumas crianças 
demonstraram certo apego ao material e quando este foi estourado, elas choravam. Através da análise 
desse relato, refletimos sobre as questões relacionadas à interação com os colegas através do material, 
ou seja, percebemos, na prática, que as crianças se encontravam em um estágio de desenvolvimento em 
que ainda não havia superado completamente a fase do egocentrismo. Assim, mesmo que a aula tenha 
sido organizada e planejada a partir de orientações claras e as combinações sobre a atividade tenham sido 
realizadas previamente, as crianças ainda não estavam dispostas a interagirem na brincadeira.

A utilização de recursos didáticos pode favorecer o comprometimento da criança com a atividade e 
com os objetivos pedagógicos das aulas, visto que através destes objetivos, a formação do sujeito crítico 
e reflexivo é aprimorada com o senso de coletividade e envolvimento com os demais. Ao propor aos 
estudantes uma aula com materiais, se conduz a um caminho no qual, estes permeiam os conhecimentos 
construídos em grupo.

Para finalizar, destacamos que através das reflexões propostas neste texto, procuramos chamar 
a atenção para as possíveis relações da criança estudante, com as aulas de EF, através da utilização do 
material. Entendemos por material: brinquedos, equipamentos, recursos diversos, entre outros. Essas 
relações são intimamente ligadas ao nível de desenvolvimento cognitivo, motor e social das crianças. A 
partir disso, podemos realizar um planejamento e escolha dos métodos didáticos mais apropriados para a 
realização das aulas de EF na Educação Infantil. E, além dos níveis de desenvolvimento cognitivo, motor e 
social, consideramos, também, acompanhada de orientações pedagógicas sobre o contexto da socialização, 
a questão do envolvimento da criança com o ambiente e com os colegas através da utilização de materiais, 
pois esses podem proporcionar e contribuir à prática coletiva

Através da importância e significância do material para as crianças desta faixa etária e a atual situação 
da maioria das escolas públicas no país, identificamos como um desafio desenvolver uma aula de EF sem 
os recursos necessários. Do mesmo modo, percebemos como uma forma de incentivo pensar em nossa 
responsabilidade na formação e no desenvolvimento da criança como um todo, não apenas no que se refere 
à atividade física, mas, desde aspectos da construção do aprendizado na escola, até questões do convívio 
social dos estudantes através da cultura corporal de movimento.
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Além disso, acreditamos ser necessário não se conformar e mobilizar-se através da coletividade no 
sentido de fazer algo para que nossa atual situação nas escolas públicas seja identificada e transformada.

Palavras-chave: Educação Física. Educação Infantil. Infância. Materiais Pedagógicos.
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EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA: JOGOS COOPERATIVOS E CULTURA DA 
PAZ

Roger da Silva Pacheco1

Paulo Maidana da Silva Júnior2

Carlos Alberto Rosário Izidoro Júnior3

Vera Lúcia Pereira Brauner4

INTRODUÇÃO

O presente trabalho refere-se ao relato de experiência realizado pelo grupo de bolsistas de Educação 
Física do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID-PUCRS), em uma escola da rede 
estadual da cidade de Porto Alegre/RS. Com base na elaboração do projeto pedagógico, para as turmas 
de 4º e 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental, com o propósito de resgatar os objetivos de uma 
cultura de paz durante o período de atuação.

Durante as observações das aulas de Educação Física, percebeu-se que os alunos não utilizavam da 
cooperação entre os mesmos e com os professores, apresentavam traços de violência e grande desmotivação 
durante as aulas.

A cooperação tem sua importância, pois ela: “mobiliza desafios, reforça a confiança em si mesmo e 
no outro, incentiva a participação, ensina a ganhar e perder, e também aprimora a pessoa, seja em termos 
pessoais ou coletivos” (BROTO, 2001, p. 82).

METODOLOGIA

Foram propostos alguns objetivos para o desenvolvimento desta proposta na escola como: desenvolver 
hábitos cooperativos, estimular a prática da cultura corporal, despertar ações coletivas, potencializar a cultura 
da paz e valorizar as relações sociais. 

O trabalho foi realizado através de aulas dirigidas, criando condições para a construção do saber com 
aulas teóricas, práticas e expositivo-dialogadas, buscando sempre a ludicidade como estratégia didática para 
o melhor aproveitamento dos alunos (CORTELLA, 1999).

A partir dos objetivos foram trabalhados os conteúdos de aprendizagem dentro de três dimensões: 
procedimentais (ligados ao fazer), conceituais (fatos e conceitos) e atitudinais (valores e atitudes), permitindo 
a identificação mais precisa das intenções educativas (DARIDO; RANGEL, 2008).

Foi utilizado o diálogo como estratégia de aprendizagem mostra-se pertinente nas relações professor-
aluno quando ambos podem falar e serem ouvidos e não predomine o discurso pedagógico de pergunta-
resposta por parte do professor e, às vezes, sem muita atenção à fala da criança (BRUNER, 2001).

As aulas aconteciam em geral em três partes: a primeira parte iniciava com um formato panóptico 
onde o professor orientava as atividades que seriam executadas e reforçava alguns acordos de convivência, 
como o respeito e cooperação para obter otimização do tempo de prática. A segunda etapa foi uma 
atividade problematizada, de forma que os alunos buscassem a solução coletiva através do conflito coletivo, 
e o professor executando o papel de mediador procurando fazer com que os alunos refletissem sobre as 
possibilidades. A terceira etapa os alunos voltavam para o formato panóptico para debater e contextualizar 
a atividade e o processo a qual executaram as tarefas, em seguida o professor vinculava os problemas 
debatidos com problemas sociais mais amplos, como por exemplo cooperação nas tarefas em aula e trabalho 
em equipe no mercado de trabalho, entre outros.

1 PUCRS, Educação Física, PIBID/CAPES, roger.pacheco@acad.pucrs.br
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Após a avaliação realizada, a partir da fala dos alunos ao final do projeto, chamou atenção o relato 
sobre a proposta abordada, ou seja, na dimensão conceitual, foram capazes de reconhecer e identificar 
as situações ocorridas em aula e em seu dia a dia. Porém, também reconhecem as dificuldades de pôr em 
prática tais valores fora das aulas de Educação Física. Percebe-se, a partir deste relato, que os alunos ainda 
precisavam de estímulos, dos professores, para aplicar consistentemente os frutos de uma pedagogia da 
cooperação.

Merleau-Ponty (2011) aborda o tema da percepção e do movimento como um sistema de totalidade, 
que está relacionado com todas as experiências já vividas pelos sujeitos, os valores foram exaltados e assim 
reconhecidos, ganhando um maior grau de importância. Um dos pontos positivos, levantado pelos bolsistas 
ao final da avaliação, foi a satisfação das crianças em trabalharem com os Jogos Cooperativos e, a percepção 
de uma relação próxima dos conteúdos escolares com suas vidas cotidianas. Este aspecto deve ser ressaltado 
considerando que as discussões sobre a necessidade de aproximar a escola à vida real, vêm crescendo no 
campo da educação.

RESULTADOS

A partir das atividades propostas foi verificado um crescente interesse por parte dos alunos e maior 
aceitação nas atividades cooperativas propostas. Cada vez menos, os alunos estavam solicitando atividades 
que envolvessem a competição e conseguiam ter prazer por meio de práticas cooperativas. Percebeu-se que 
com o conteúdo de Jogos Cooperativos é possível trabalhar a cidadania, e assim usá-la, como eixo norteador 
conforme Brasil (1997), do processo educacional, oportunizando aos alunos socialização e aprendizagens 
para além da sala de aula.

Palavras-chave: Educação Física. Escola. Jogos Cooperativos. Cidadania. Cultura da Paz.
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ENADE 2011 E 2014: ANÁLISE INICIAL SOBRE AS UNIDADES DE 
CONHECIMENTO

Juliana Nunes Ibias1

Alexandre Scherer2

INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como objetivo analisar as questões do Exame Nacional de Desempenho 
Estudantil, o ENADE, aplicado nos anos de 2011 e de 2014 nos Cursos de Licenciatura em Educação 
Física no Brasil. Procurou-se verificar as unidades de conhecimento que são centrais nas provas específicas 
realizadas para os acadêmicos dos Cursos de Licenciatura em Educação Física.

A Lei nº. 10.861/2004 criou e regulamentou o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 
(SINAES). Nela o ENADE apareceu com a função de aferir:

[...] o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 
curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências 
decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores 
ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do 
conhecimento (BRASIL, 2004).

Atualmente, o ENADE é regido pela portaria Normativa nº 40 de 12, de dezembro de 2007, sendo 
considerado uma das ferramentas que busca averiguar o desempenho acadêmico do estudante de graduação 
com os componentes do currículo das suas instituições. Os Cursos de Licenciatura em Educação Física 
passaram por quatro edições do exame. Em 2004 e 2007 a prova foi realizada juntamente com cursos de 
bacharelado. Em 2011 e 2014 já existiu uma especificidade centrada na formação de professores.

Fonseca (2009) afirma ainda que o ENADE é um componente curricular obrigatório na formação 
superior no Brasil. Ele é aplicado aos estudantes do último ano dos cursos de graduação periodicamente de 
três em três anos.

Nesta perspectiva, o objetivo principal do exame é de avaliar e analisar a qualidade do ensino superior 
no país nas diferentes áreas. Para isso, os resultados passaram a ser supervalorizados pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Educacionais (INEP).

Segundo Schwengber e Oliveira (2012) a avaliação do ENADE pode representar um dispositivo de 
segurança que controla os resultados a partir de uma análise estatística. Segundo os autores, o currículo de 
formação de professores seria atravessado por tais interpretações. 

Neste sentido, os cursos de formação de professores no Brasil passariam a ter uma noção maior do que 
está sendo trabalhado e poderiam construir alternativas curriculares para as defasagens apresentadas pelos 
estudantes. Este é o objeto de estudo deste artigo, que procura entremear-se nestas arestas e compreender 
melhor como se organizaram as provas em 2011 e 2014 em relação aos Cursos de Licenciatura em 
Educação Física.

O exame é dividido em duas etapas. Inicialmente é disponibilizado um questionário socioeconômico 
online, de preenchimento obrigatório, que faz uma série de questionamentos de caráter pessoal e acadêmico 
da vida do estudante. A segunda etapa, trata da prova em si, composta de dez questões de conhecimento geral, 
sendo oito objetivas e duas discursivas. Após, o estudante se vê frente a trinta questões de conhecimentos 
específicos, dessas, três são discursivas. Ao final, existem dez perguntas que avaliam o ENADE.

1 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Educação Física do Centro Universitário Metodista – IPA – LIPEFES-IPA.
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METODOLOGIA

Utilizou-se uma metodologia interpretativa partindo da divisão das dimensões do conhecimento 
(ampliada/específica) estabelecida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação 
em Educação Física (Resolução CNE/CES nº. 07/2004) que, em princípio, deve nortear os currículos de 
licenciatura e de bacharelado da respectiva área. Na análise realizada observou-se o objeto central a ser 
solicitado em cada questão da prova. A partir desta ação, os principais temas abordados foram categorizados 
dentro das seis dimensões de conhecimento previamente estabelecidas: na formação ampliada – a relação ser 
humano e sociedade, a biologia do corpo humano e a produção de conhecimento científico e tecnológico; na 
formação específica – a cultura do movimento humano, o aspecto técnico-instrumental e os temas didático-
pedagógicos (BRASIL, 2004).

Na análise realizada neste estudo, foram levadas em consideração somente as questões de 
conhecimentos específicos. O levantamento mostrou que, em relação à formação ampliada que faz uma 
abordagem de temas sociais cotidianos relevantes, mas com diferentes possibilidades de interpretação, 
existiram quatro questões em 2011 e três questões em 2014 tratando da relação ser humano e sociedade 
abordando questões de normas e disciplinas. Sobre biologia do corpo humano encontramos duas questões 
em 2011 e uma em 2014 centradas no âmbito de aumento de massa muscular e da análise de doenças 
crônicas. As questões sobre a produção de conhecimento científico e tecnológico que envolvem a utilização 
da tecnologia nas aulas de Educação Física foram três em 2011 e duas em 2014.

Passando para a parte dos conhecimentos específicos da área, a cultura do movimento humano, 
contemplou sete questões em 2011 e cinco questões em 2014 tratando de currículo, de práticas esportivas 
e sua iniciação e de culturas urbanas e regionais. O aspecto técnico-instrumental teve seis questões em 2011 
e treze questões em 2014 aumentando mais que o dobro a sua representatividade no exame, no qual as 
questões voltadas ao desenvolvimento motor e às atividades inclusivas na escola tomaram um corpo maior. 
Por fim, os temas didático-pedagógicos centraram-se nas abordagens pedagógicas, na didática, nas práticas 
pedagógicas, na interdisciplinaridade, na gestão escolar e nas reflexões sobre relações da LDB e a Educação 
Física. Neste item, foram envolvidas oito questões em 2011 e seis questões em 2014.

RESULTADOS

Inicialmente, notou-se que o ENADE apresentou um foco específico na temática da Educação Física 
escolar e nas questões que envolvem o ensino formal e a gestão educacional. Este fato pode ser contrastado 
positivamente com as indicações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da 
Educação Básica no Brasil.

Em um segundo momento, verificou-se que as questões que envolvem a formação específica somam 
sempre mais do que as questões de caráter ampliado, mas não alcançam um patamar de 85% como o 
previsto e sim de 70% e de 80% respectivamente aos nos de 2011 e de 2014, o que nos faz pensar desde 
já numa determinada desproporcionalidade nas questões referenciadas.

Em seguida, observa-se que em 2011 os aspectos didático-pedagógicos foram os mais avaliados e 
que em 2014 os aspectos técnicos-instrumentais envolveram mais questões. Destas, as que envolvem a 
docência e suas atribuições levando em consideração os aspectos técnico-instrumentais como planejamento, 
desenvolvimento motor e a iniciação esportiva aparecem como o foco principal destes dois exames, 
caracterizando a busca de habilidades e competências para atender a educação básica num viés mais 
pragmático do que reflexivo.

Palavras-chave: Educação Física e treinamento. ENADE. Avaliação Educacional.
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ENSINO MÉDIO, EDUCAÇÃO FÍSICA E JUVENTUDES: NOTAS DE UMA 
ETNOGRAFIA COM ESTUDANTES EM UMA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE 

ENSINO DO RIO GRANDE DO SUL EM PORTO ALEGRE
Jacqueline Zilberstein1

Flávia Fernandes2

Leandro Oliveira Rocha3

Fabiano Bossle4

RESUMO

O presente estudo, um projeto de dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em 
Ciências do Movimento Humano da Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, tem por objetivo compreender a cultura juvenil compartilhada por estudantes do Ensino Médio e suas 
implicações com o processo de ensino-aprendizagem nas aulas de Educação Física de uma escola da Rede 
Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul, localizada em Porto Alegre.

Os jovens estão na escola – ou deveriam estar -, mas e a cultura juvenil, está? A visão conservadora 
do estudante como um sujeito vazio que está na escola para absorver tudo o que lhe é transmitido acaba por 
torná-lo um mero reprodutor e não um sujeito autônomo, emancipado.

Os estudantes do Ensino Médio estão, em sua maioria, passando por um período da vida denominado 
juventude. A juventude é um período da vida no qual se passa por muitas mudanças, onde a infância é 
deixada para trás e damos início a uma nova condição social, a de jovem (PERALVA, 1997 apud DAYRELL, 
2003; DAYRELL e CARRANO, 2014). A entrada na juventude se dá pela fase da adolescência, onde as 
transformações biológicas, psicológicas e sociais são muito presentes (DAYRELL e CARRANO, 2014). Por 
conta das mudanças abrangerem não somente o âmbito psico/fisológico dos sujeitos, mas também social – 
tendo essa muita influência nas representações e formação de identidade do sujeito – entendemos a juventude 
como uma categoria social e historicamente definida, que pode ser vivenciada de diversas formas, sofrendo 
influência do contexto histórico, econômico, cultural (etnias, identidades religiosas, valores), geográfico e de 
gênero em que o indivíduo se encontra (PERALVA, 1997 apud DAYRELL, 2003; NEIRA, 2009; DAYRELL 
e CARRANO,2014).

Nesse sentido, concordamos com Dayrell e Carrano (2014), quando afirmam a juventude é uma 
categoria socialmente produzida, visto que as representações que determinada sociedade elabora sobre a 
juventude (se é uma fase positiva ou negativa), os sentidos que se conferem a essa fase da vida (transição 
para a fase adulta, período de formação de identidade etc.), o lugar que esses jovens ocupam na sociedade e 
o tratamento que lhes é dado pela sociedade (políticas para a juventude) estabelecem perfis específicos que 
são influenciados por diversos contextos históricos, sociais e culturais.

No que tange aos dispositivos legais, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 
2012) abordam a temática “As Juventudes”, evidenciando assim a preocupação com essa categoria social 
e identificando-a como uma condição sócio-histórico-cultural, na qual os sujeitos que a ela pertencem, 
necessitam ser compreendidos de maneira integral e em suas especificidades, não sendo reduzidos apenas a 
aspectos biológicos e etários, pois sofrem influencias do contexto social e cultural no qual estão inseridos e, 
por conta disso, acabam por produzir diversas culturas juvenis ou juventudes.

A partir dessa compreensão de juventudes, entendemos que a cultura juvenil é um elemento singular 
para a formação desse conceito. Sendo assim, as culturas juvenis podem ser levadas em consideração na 
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elaboração de nossas aulas, pois lidamos com jovens estudantes de Ensino Médio que trazem consigo suas 
culturas à escola.

A partir do exposto, essa pesquisa visa a responder ao seguinte problema de pesquisa: Como os 
estudantes do Ensino Médio de uma escola localizada em Porto Alegre e pertencente 
à Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul compreendem a cultura juvenil 
compartilhada por eles e suas implicações no processo de ensino-aprendizagem nas 
aulas de Educação Física? Para dar materialidade ao problema de pesquisa formulado, optamos pela 
realização de uma etnografia, pois nosso objeto de estudo está circunscrito às culturas escolares e juvenis 
contemporâneas. O trabalho de campo terá duração de um ano letivo - 2015 – de contato direto com 
o cotidiano dos jovens na escola. Os participantes do estudo serão os estudantes da escola, das turmas 
de primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino Médio, bem como, à medida que o trabalho de campo 
avance, outros atores sociais podem se tornar participantes, como os professores de educação física, outros 
professores, equipe diretiva etc. Os instrumentos de coleta de informações previamente elencados são os 
seguintes: observação participante; diário de campo; diálogos a serem estabelecidos com os participantes 
da pesquisa, compreendidos como um processo informal de coleta de informações acerca do campo; 
entrevistas semiestruturadas em profundidade; análise de documentos da Rede Estadual de Ensino do Rio 
Grande do Sul, da escola, dos professores. 

Entendemos que perceber o estudante do Ensino Médio como um sujeito sociocultural, produtor de 
uma cultura e que carrega consigo uma historicidade, experiências, além de necessidades e expectativas, 
contribui para um ensino que faça sentido para o mesmo, pois estará se aproximando de sua realidade. Em 
se tratando da disciplina de educação física, que trata da cultura corporal de movimento, agregar a cultura 
juvenil a essas aulas pode vir a efetivar aprendizagens significativas, legitimando, assim, a presença dessa 
disciplina como um componente curricular obrigatório no Ensino Médio.

Palavras-chave: Juventudes. Ensino Médio. Educação Física escolar. Etnografia.
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ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISONADO NO ENSINO MÉDIO: NOVOS 
OLHARES E NOVAS EXPERIÊNCIAS

Fabiana Ritter Antunes1

Leopoldo Schonard Filho 2

INTRODUÇÃO

Os Estágios Curriculares Supervisionados do Ensino Básico no Curso de Educação Física da 
Universidade Regional do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ são desenvolvidos em três momentos: 
a) Estágio I, com 120 horas e que corresponde à Educação Infantil; b) Estágio II, com 180 horas e que 
corresponde aos Anos Iniciais e Anos Finais; e o Estágio III, com 120 horas, correspondente ao Ensino 
Médio.

O objetivo geral deste estudo foi identificar as contribuições e estrangulamentos durante a vivência do 
Estágio Curricular Supervisionado no Ensino Médio na Região Noroeste do Rio Grande do Sul – RS.

Para dar suporte a esse objetivo, a questão que norteou essa pesquisa foi: o Estágio Curricular 
Supervisionado no Ensino Médio contribuiu na formação profissional dos acadêmicos?

Importante asseverar que os Estágios Curriculares Supervisionados são entendidos como instrumento 
entre a teoria veiculada na formação inicial desses acadêmicos e os conhecimentos advindos da observação 
e da construção de diagnósticos, em situações reais de docência.

Assim, esta pesquisa visa a abordar os caminhos e possibilidades que a vivência dos estágios 
proporciona aos acadêmicos, em especial na visão destes, mostrando-se como meio importante a fim de 
demonstrar o entendimento da realidade por eles percebida, tornando-se subsídio para compreensão das 
situações diárias do contexto escolar.

METODOLOGIA

O estudo teve uma abordagem qualitativa, a qual enfatiza a interpretação, adequando-se ao objetivo 
deste estudo.

A pesquisa foi constituída de dezenove (19) sujeitos de ambos os sexos, numerados aleatoriamente 
de 1 a 19, acadêmicos do Curso de Educação Física da UNIJUÍ, campus Ijuí/RS, que frequentavam o 8º 
semestre no Regime em EAD e que realizaram seus Estágios Curriculares Supervisionados III do Ensino 
Médio.

As questões foram distribuídas em sala de aula pelo professor regente aos acadêmicos do 8º semestre 
concluintes da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado III, correspondente ao Ensino Médio, na 
primeira quinzena do mês de janeiro de 2014, a fim de serem respondidas por escrito e devolvidas no dia 
seguinte do seu recebimento.

A coleta das questões foi feita pelo professor regente no último dia de aula dos estagiários.

Os dados respondidos aleatoriamente foram analisados pela ordem das questões respondidas e as 
respostas foram agrupadas por semelhanças de acordo com o método de análise de conteúdo proposto por 
Bardin (1977).

RESULTADOS 

Considerando o que foi explicitado acima, a primeira questão foi referente à contribuição que o Estágio 
III trouxe para a vida profissional do acadêmico. O que podemos destacar entre as dezenove respostas é que 
a totalidade afirmou que o Estágio III lhes trouxe mais experiência pessoal e profissional.
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Entendemos que o processo formativo – docência – é representado a partir de experiências vividas 
que se transformam em experiências de formação pessoal e profissional.

Outro aspecto observado pela maioria dos acadêmicos refere-se ao planejamento adequado, como 
podemos perceber na fala do Acadêmico 14 “Pude ver que um trabalho bom é um trabalho planejado, o 
planejamento é necessário para nortear toda unidade didática”.

Em outra resposta, verificamos que o Acadêmico 11 referiu que “o estágio contribuiu muito para 
minha vida profissional, pois proporcionou uma experiência de sala de aula a qual eu não imaginava 
que fosse possível... o professor deve ter um bom planejamento que demonstre para o aluno o objetivo 
da aula”.

Compreende-se aqui a questão do currículo escolar como guia ao processo de planejamento do 
professor na escola. Diante disso, Sacristán (2000, p. 15) afirma que “o currículo se relaciona com a 
instrumentalização concreta que faz da escola um determinado sistema social, pois é por meio dele que 
lhe dota de conteúdo, missão que se expressa por meio de usos quase universais em todos os sistemas 
educativos”.

Referente à segunda pergunta realizada aos acadêmicos, a qual indagou sobre os estrangulamentos 
que o Estágio III em termos de conhecimento, apoio, espaço físico, desempenho em sala de aula e no 
desempenho e comportamento dos acadêmicos, podemos apontar que, em relação ao espaço físico grande 
parte respondeu que a escola possui um espaço físico muito bom, e que os materiais disponíveis eram 
de boa qualidade, o que difere de um estudo realizado por Silva e Damazio (2008) onde os espaços para 
realização das aulas de Educação Física eram insuficientes.

Salienta-se a questão da acomodação do professor regente e do não acompanhamento durante a 
realização do estágio, indo ao encontro da falta de apoio da coordenação pedagógica e direção da escola, 
o que foi percebido por uma pequena parcela de acadêmicos, como podemos visualizar em suas respostas. 
A este respeito, o Acadêmico 7 asseverou que: “O desempenho foi comprometido devido a acomodação 
do regente de classe...” e o Acadêmico 15 referiu que “....o não acompanhamento do professor também 
tornou-se uma dificuldade”.

A última pergunta respondida referia-se às contribuições que os estagiários pesquisados deixam aos 
futuros acadêmicos e ao Curso de Educação Física da UNIJUÍ.

Em sua maioria, os acadêmicos afirmaram que o futuro estagiário deve estar dotado de confiança, 
perseverança, dedicação e planejamento quando desenvolver a sua docência (ACADÊMICOS, 
2,4,5,8,10,11,12,14,16 E 19).

Por outro lado, os Acadêmicos (3, 6 e 17) apresentaram dificuldades em compreender/responder a 
questão. 

Nesta senda, os autores Quaranta e Pires afirmam que é no decorrer do estágio que o “exercício 
docente, implicará a ressignificação dos conhecimentos durante o curso de formação em conteúdos 
escolarizados numa linguagem adaptada para o seu desenvolvimento da escola” (2013, p. 199).

CONCLUSÃO

Denota-se, assim, a necessidade de repensar algumas posições da disciplina, pois conforme resposta do 
Acadêmico 7 em uma questão, o Estágio Curricular Supervisionado III deveria contar com visitas periódicas 
do professor coordenador/orientador de estágio, nestes termos: “o acompanhamento do orientador do 
Estágio III deve ser mais efetivo para sanar erros e equívocos no decorrer do semestre”.

Isso vai ao encontro com a ideia da autora Silva que considera que um dos grandes problemas/
dificuldades do estágio, e que ocorre de maneira “mais grave nas Universidades, é a relação estágio-
orientador, inviabilizando o acompanhamento “in loco” das atividades realizadas pelo estagiário, como 
também na discussão dos relatórios” (2005, p. 3).

Porém, o que podemos frisar é que nem sempre o professor coordenador/ orientador de estágio 
tem a possibilidade de realizar visitas ao grande grupo de alunos, devido a vários fatores como, custo 
deslocamento, carga horária, cidades de realização do estágio muito distantes, a modalidade de ensino do 
curso de graduação – presencial ou à distância -, com alunos de vários Estados do Brasil, e outros.
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Para finalizar, mas não com o objetivo do esgotamento de estudos relacionados ao estágio, devemos 
ter a percepção de que as vivências/experiências devem se tornar parte da construção dessa identidade 
de professor durante o processo de formação pessoal e profissional, e não como uma carga pesada a 
transportar.

Palavras-chave: Docência. Educação Física. Escola. Vivências.
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ESTÁGIO DE LAZER NA BRINQUEDOTECA: UMA POSSIBILIDADE DE 
CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO NA FORMAÇÃO INICIAL

Francine Scherer

Andiara Machado Ferreira

Cinara Valency Enéas Mürmann Scherer1

RESUMO

O estágio é uma fase importante na vida de qualquer acadêmico que tenha pretensão de atuar como 
profissional após sua formação inicial. Neste sentido, entendemos o estágio como “atividade teórica de 
conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção que são objetos da práxis educacional” (PIMENTA, 
2004, p. 22). A recreação teve sua origem na pré-história, quando o homem primitivo se divertia festejando 
o início da temporada de caça, ou a habitação de uma nova caverna. As atividades se caracterizavam por 
festas de adoração, celebrações fúnebres, invocação de Deuses, com alegria, caracterizando assim um dos 
principais intuitos da recreação moderna, e também, o vencimento de um obstáculo. As atividades (jogos 
coletivos) dos adultos em caráter religiosos foram passadas de geração em geração às crianças em forma de 
brincadeiras. Dessa forma, a recreação devido à necessidade de atingir um público de diferente faixa etária, 
como crianças, os jovens e adultos, passou a ser desenvolvida em diferentes espaços e com ou sem uso de 
materiais, pelo simples fato da diversão, devido à crescente importância do tempo de lazer dos indivíduos 
da sociedade. De acordo com Cavallari e Zacharias (1994), lazer é o estado de espírito em que uma pessoa 
se encontra, instintivamente, dentro do seu tempo livre, em busca do lúdico, que é a diversão, alegria, 
entretenimento. Já a recreação é o momento ou a circunstância que o indivíduo escolhe espontaneamente, e, 
através da qual satisfaz suas vontades e anseios relacionados ao seu lazer. “Recreação então, poderia ser uma 
atividade, um sistema, uma ideia, uma brincadeira, um esporte não competitivo, tudo o que nos proporciona 
entretenimento” (WAICHMAN, 1997). O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência 
vivenciada, pela acadêmica do sexto semestre do curso de educação física/bacharelado, na disciplina de 
Estágio Profissional de Lazer, realizada em uma brinquedoteca no município de Giruá-RS. A brinquedoteca 
é um espaço onde crianças de várias faixas etárias, brincam, têm a estimulação e o desenvolvimento de 
diversas habilidades, interagem, socializam, trocam experiências, exploram sua criatividade e fantasia, e 
umas das coisas mais importantes: as crianças aprendem brincando. A Brinquedoteca é um espaço que 
visa a estimular crianças e jovens a brincarem livremente, pondo em prática sua própria criatividade e 
aprendendo a valorizar as atividades lúdicas. (MALUF, 2014). De acordo com Rodari (1982), por meio das 
Brinquedotecas avaliamos nas crianças o seu desenvolvimento, através do acompanhamento, da observação 
diária, no que se refere a socialização, a iniciativa, a linguagem, ao desenvolvimento motriz e buscamos 
através das atividades lúdicas o desenvolvimento das suas potencialidades, com isso, compartilhando os 
brinquedos. 

METODOLOGIA

O estágio de lazer realizado na brinquedoteca aconteceu no período de agosto a dezembro de 2014, 
duas vezes por semana perfazendo um total de 25 horas. A realização das atividades e intervenções 
aconteceu nas segundas-feiras e quartas-feiras, no horário 13h30min às 15h30min. O público atendido 
foram 12 crianças na faixa etária de 2 a 4 anos. Os recursos disponíveis no local para as atividades foram: 
brinquedos de montar, jogos de memória, de quantidade, de letras e desenhos, quebra-cabeça, cama elástica, 
casinha de boneca com brinquedos, materiais de educação artística, materiais de áudio, bolas de plástico. 
Também foram confeccionados materiais alternativos, tais como: boliche com garrafas pet, fantoches com 
caixas, entre outros. A acadêmica-estagiária apresentou-se na brinquedoteca com a carta de apresentação 
solicitando a autorização do responsável do local, bem como expôs as intenções da realização do estágio. 
Posteriormente a acadêmica realizou três observações diagnósticas no local em dias diferentes a fim de 

1 Acadêmicas do curso de Educação Física - Bacharelado da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – 
Campus de Santo Ângelo.
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elaborar o referencial teórico e o projeto de intervenção, assim como planejar as sessões de recreação 
e cronograma. Os encontros para estudo e planejamento ocorreram semanalmente durante as aulas de 
Estágio profissional em Lazer. Os planejamentos foram baseados em artigos científicos e livros de lazer e 
ludicidade infantil. O estágio teve como objetivos: realizar momentos de recreação para as crianças que 
participam da brinquedoteca, através de atividades recreativas, brincadeiras e jogos lúdicos vivenciando 
atividades que possibilitaram a socialização entre as crianças. Desenvolver brincadeiras e jogos educativos 
com as crianças para facilitar o processo de ensino-aprendizagem e integração. As atividades realizadas 
envolveram os conteúdos de jogos cooperativos, brincadeiras de sociabilização, brincadeiras e jogos de 
recreação, brincadeiras a fim de desenvolver o aprendizado de cada criança e também brincadeiras e jogos 
educativos. As atividades foram elaboradas a partir de sites, livros e as atividades vivenciadas junto a disciplina 
de Lazer e Recreação cursada no terceiro semestre do curso de Educação Física. 

RESULTADOS

Ao realizar o estágio na Brinquedoteca, as crianças puderam desfrutar de várias atividades, jogos 
intelectuais onde interagiram umas com as outras, divertiram-se, em um dia fora do cotidiano. Vivenciaram 
brincadeiras como pega-pega em corrente, incentivando o trabalho em grupos, a brincadeira de Boliche 
com garrafa pet, onde a confecção do boliche com materiais reciclados foi feita com as crianças. Essas 
atividades recreativas e educacionais propiciaram a diversão e a socialização das crianças. Também, por 
meio das brincadeiras facilitamos o processo de aprendizagem das mesmas, pois à medida que brincavam, 
relacionavam elementos importantes para a sua formação cognitiva, afetiva, motora e social. Durante as 
intervenções foram utilizadas diferentes estratégias para a organização das crianças e das brincadeiras, por 
exemplo, foram realizadas atividades em roda, em grande grupo, duplas, individuais, desenvolvendo maior 
interação entre as mesmas. As atividades de socialização foram bastante utilizadas durante as intervenções 
para que estimulassem o convívio e para que pudessem aprender a dividir, ajudar uns aos outros, emprestar 
brinquedos e objetos interativos. Dessa forma, foram abordados os conteúdos sociais do lazer, onde se 
procurou o contato, o relacionamento com outras pessoas através de brincadeiras de sociabilização 
(MARCELINO, 2006). Outro aspecto importante foi a construção de brinquedos alternativos, esse momento 
propiciou as crianças a estimulação da criatividade, o prazer e a diversão de poder construir seu próprio 
brinquedo. Cada criança pode levar para casa o brinquedo construído estabelecendo-se assim um vínculo 
entre a criança, a brinquedoteca e o ambiente familiar. Essa atividade proporcionou para as crianças um 
momento de reflexão sobre a reutilização dos materiais, bem como a valorização do processo de construção 
de brinquedos onde perceberam que elas próprias podem construí-los e não apenas utilizar brinquedos 
fabricados. O estágio profissional em lazer é de grande importância, pois os acadêmicos realizam com 
os participantes o que foi trabalhado nas aulas teóricas/práticas de lazer e Recreação assim consegue-se 
estabelecer uma aproximação entre o conhecimento adquirido na disciplina prática/teórica com a realidade 
concreta. Consegue-se perceber as possibilidades de como trabalhar com a recreação em diferentes faixas 
etárias e diferentes realidades sociais contribuindo significativamente com a construção de conhecimento 
e de habilidades para o exercício profissional. Ao término do estágio pode se concluir que foi de grande 
importância, pois conseguimos colocar em prática os conhecimentos adquiridos na disciplina, assim como 
desenvolver todas as atividades propostas no projeto de intervenção. Outro aspecto importante para a 
formação inicial foi a maior aproximação e contato com as crianças onde estabelecemos vínculos e pudemos 
vivenciar diferentes situações que acontecem no seu cotidiano.

Palavras-chave: Recreação. Brinquedoteca. Crianças. Ludicidade.
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EXPERIÊNCIAS DOCENTES NA FORMAÇÃO INICIAL E O PROCESSO 
FORMATIVO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Jéssica Serafim Frasson1

Jaqueline Blasius2

Victor Julierme Santos da Conceição3

INTRODUÇÃO

A formação inicial é um momento em que o acadêmico vivencia e experiencia diversas atividades e 
contextos, nas práticas como componentes curriculares, nos estágios obrigatórios e não obrigatórios, nas 
disciplinas e nas demais atividades extra curriculares oferecidas pela universidade. Segundo Carlos Marcelo 
(2010) afirma que o processo de construção da identidade docente tem início no período de estudante, 
se materializa na formação inicial e se estende durante todo o período de docência, em um processo de 
constante construção. Neste mesmo sentido, Pimenta (2002) destaca que mobilizar os conhecimentos de 
experiências anteriores é o ponto de partida para uma melhor atuação profissional, ou seja, é necessário 
dar total importância ao capital cultural dos acadêmicos, e que estes chegam na universidade carregados 
de vivências e experiências, com seus traços identitários. Partindo desse entendimento, onde os futuros 
professores precisam conciliar suas experiências prévias, com as adquiridas na formação inicial é que 
surge o objetivo da pesquisa: descrever as experiências docentes que assumem significância no processo 
formativo e na construção da identidade docente de estudantes do curso de licenciatura em Educação Física 
da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), SC. 

Partimos da ideia de Dubet (1994) ao observar que a subjetividade dos sujeitos se encontra como o 
elemento principal da experiência, onde os sujeitos são atores da sua própria história. Quanto mais eles se 
afastam das ações propostas e impostas pela sociedade, mais eles se constituem como participantes desta, 
como donos das suas subjetividades, dos seus saberes e das suas ações. Assim é a experiência social para 
Dubet (1994), os indivíduos precisam produzir, eles mesmos, o sentido de sua ação, suas motivações, suas 
identidades.

Tanto Dubar (1996) como Berger e Luckmann (2012) apresentam que a incorporação e interiorização 
dos sujeitos se dá pela subjetividade, quando estes além de absorverem o que lhes é destinado, passam a agir 
no mundo, no social. Ou seja, primeiramente se reconhecem no mundo do outro, depois passam a assumir 
o seu mundo e, posteriormente, reconhecem que há um único mundo. 

METODOLOGIA 

Desenvolvemos um estudo descritivo qualitativo, a partir de uma entrevista semiestruturada com 
cinco estudantes da oitava fase do curso de licenciatura em Educação Física da UNESC, escolhidos pela 
representatividade tipológica da turma (MOLINA NETO, 2010). As entrevistas foram transcritas e validadas 
para construção do processo analítico através da categorização de 103 unidades de significados, que 
emergiram das entrevistas. Estas unidades foram agrupadas por blocos que deram origem a três categorias 
de análises: Experiências formativas na formação inicial: constituindo-se professor; Saberes docentes 
mobilizados pelos estudantes; e Formação inicial e o mundo de trabalho: o que esperam professores em 
formação? Ainda em processo de análise, realizamos a triangulação das informações entre as entrevistas 
transcritas e validadas pelos colaboradores, o referencial bibliográfico proposto e a própria subjetividade dos 
pesquisadores a partir de discussões sobre os dados.

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mestranda em Ciências do Movimento Humano, CAPES, jehfrasson@hotmail.com.

2 Universidade do Extremo Sul Catarinense, jaqueblasius@hotmail.com.

3 Universidade do Extremo Sul Catarinense, Educação Física, victor@unesc.net.
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ANÁLISES E DISCUSSÕES 

Experiências formativas na formação inicial: constituindo-se professor nessa categoria podemos 
compreender que diversas são as influências na escolha pela docência: relação com antigos professores, 
bolsas de estudo, contato com a prática esportiva e até a falta de outras opções. Neste sentido, podemos 
destacar que não há uma preocupação com a escolha da sua futura profissão, o que pode acarretar os 
encontros e desencontros dentro do curso de formação inicial. Nesse processo, é possível identificar que os 
colaboradores da pesquisa passaram por inúmeras vivencias práticas e teóricas na formação inicial, e que 
ingressaram no curso com muitas expectativas em relação aos conhecimentos adquiridos e construídos no 
período de formação inicial. Diante disso Dubet (1994) destaca que a sociologia da experiência admite uma 
dimensão subjetiva no sistema escolar, a qual é reforçada pela ideia de que o indivíduo não se forma através 
da internalização pura e simples de valores externos, mas através do domínio da própria experiência. 

Na categoria Saberes docentes mobilizados pelos estudantes, podemos destacar que esses são comuns 
e singulares a cada estudante, além de serem principalmente subjetivos. Ou seja, cada acadêmico se remete, 
ou mobiliza o saber necessário para sua prática, o que mais é significativo a eles. Tardif (2002) destaca uma 
forma plural de entender os saberes docentes e a relação existente entre eles, Gauthier (2006) corrobora e 
reafirma essa pluralidade ao esclarece que é muito mais interessante “conceber o ensino como a mobilização 
de vários saberes que formam uma espécie de reservatório no qual o professor se abastece para responder 
a exigências específicas de sua situação concreta de ensino” (p. 28). É apresentado nas falas dos estudantes 
principalmente os saberes disciplinares e de experiência. 

Formação inicial e o mundo de trabalho: o que esperam professores em formação? Nesta categoria 
analisamos que os acadêmicos possuem certa insegurança em imaginar o que lhes espera ao sair da formação 
inicial. As diversas realidades escolares, alunos, planos e as relações com os demais sujeitos da escola. A 
angustia em saber que provavelmente serão ACT4, e a instabilidade que isso provoca deixa os futuros 
professores em processo de desinvestimento, antes mesmo de iniciar suas carreiras. Mas ainda assim, esse 
inesperado causa um certo encontro com a profissão, pois estes afirmam que é através dos desafios que 
aprendem e se constituem professores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos entender que a subjetividade é o centro do processo, pois cada um dos colaboradores possui 
um entendimento sobre a formação inicial. Percebemos que o processo formativo do estudante, inicia 
antes mesmo da escolha do magistério, em suas experiências como estudantes da escola básica, sobre 
influência dos antigos professores e também de seus familiares. Ao ingressar nos cursos de formação inicial, 
esse processo tende a aumentar, pois são inúmeros os contextos em que eles possuirão contato, estágios, 
práticas como componentes curriculares, diálogos e disciplinas e currículos do próprio curso. Neste sentido, 
compreendemos que o constituir-se professor, é carregado de ações e sentidos, movidos por saberes que 
mobilizam a prática pedagógica por meio das reflexões críticas sobre o seu exercício docente. Entendemos 
que os saberes experienciais e disciplinares são elementos centrais para debater as experiências dos 
acadêmicos. Os mesmos afirmam que são nas disciplinas que se apoiam para poderem dar conta de suas 
tarefas. Sobre sua futura profissão, os estudantes afirmam que as experiências se materializam em encontros 
e desencontro com a realidade do trabalho docente. Esses encontros são caraterizados pelo despertar da 
docência, e se reconhecer professor, e o desencontro pelo fato de ser para alguns a primeira aproximação 
com o campo de atuação, insegurança por não saber lidar com os alunos, matérias e contextos de ensino 
aprendizagem.

Palavras-chave: Experiência. Processo formativo. Formação inicial.
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PEI ESCOLAS ESPORTIVAS DA UNIVATES – RESULTADOS DE 2014
Mateus de Oliveira Timoto

Rodrigo Lara Rother

Clairton Wachholz

RESUMO

O Projeto de Extensão Institucional Escolas Esportivas da Univates é realizado pela Univates – Centro 
Universitário, de Lajeado/RS, em parceria com três municípios da sua região de abrangência, fomentando 
núcleos que utilizam o esporte como ferramenta de socialização, inclusão e promoção de hábitos de vida 
saudáveis. Em 2014, o projeto completou seu quinto ano de existência.

Baseado no conhecimento de que as ações relacionadas ao esporte são aquelas que têm apresentado 
maior resultado nos aspectos ligados à criação de novos modelos para a prevenção e tratamento dos danos 
às crianças e adolescentes, causados pelos problemas sócio-econômicos (KUNZ, 1994; BETTI, 2001; 
SANTIN, 1994); que a prática esportiva popularizada aumenta as possibilidades de detecção de talentos e 
formação de futuros atletas (TUBINO, 1997; RAMADAS, SERPA e KREBS, 2012); e da importância de 
atividades de extensão para a formação dos acadêmicos de Educação Física (TIMOTO e ROTHER, 2012); o 
projeto objetiva atender 600 crianças por ano, proporcionando a elas os benefícios que as atividades físicas 
e esportivas trazem para a saúde, para a formação pessoal do praticante, na descoberta e encaminhamento 
de novos talentos para equipes de competição da região apoiadas pela instituição. Além disso, proporciona 
aos acadêmicos da Univates contato com a prática profissional e os insere no mercado de trabalho.

Em sua metodologia, o projeto aplica aulas semanalmente nos municípios parceiros, no turno inverso 
ao escolar, nas modalidades voleibol e basquetebol, para crianças e adolescentes, compreendido entre os 8 
e 16 anos. As aulas são ministradas por acadêmicos de Educação Física da Univates, sob supervisão de um 
professor e responsável do município onde se realizam as aulas. Em quatro momentos no ano são realizados 
encontros esportivos de integração entre todos os núcleos no Complexo Esportivo da Univates. Todos os 
participantes recebem uma camiseta personalizada, uma medalha de participação e lanche.

Avaliar os resultados de uma intervenção social não é uma tarefa simples. Mas, analisando 
quantitativamente, tem-se como resultados obtidos em 2014 o atendimento de 623 crianças e adolescentes, 
de ambos os gêneros, de três municípios do Vale do Taquari e Serra. Estiveram envolvidos no projeto 
um coordenador geral, um coordenador adjunto, um bolsista e três estagiários, além de dois voluntários, 
todos vinculados ao curso de Educação Física da Univates. Foram reveladas nove atletas para as equipes 
de voleibol feminino da Associação Vale do Taquari de Esportes (AVATES) e três atletas para as equipes de 
basquetebol masculino do Clube Atlético Ubirajá (BIRA), ambas entidades reconhecidas nacionalmente na 
formação de atletas nas suas respectivas modalidades.

Já como resultados qualitativos, as atividades esportivas diárias proporcionaram às crianças 
participantes hábitos de vida saudáveis, responsabilidade, disciplina, atitudes de apoio e cooperação com os 
colegas de turma e fair play, comportamento necessário nos encontros de integração internúcleos. Nestes 
encontros todas as crianças recebem premiação pelo seu esforço e dedicação e é evidenciada a vontade 
de vencer, mas respeitando adversários, limites e regras. Para os acadêmicos envolvidos, as experiências 
adquiridas em lidar com crianças e adolescentes, quando estão em seus momentos de emoção afloradas, é 
algo que não se pode reproduzir em nenhuma outra circunstância, contribuindo enormemente na formação 
acadêmica destes futuros profissionais.

Conclui-se que o projeto atingiu plenamente seus objetivos para o ano de 2014, beneficiando uma 
quantidade significativa de crianças, superando a quantidade inicial de atendimentos projetados, descobrindo 
e encaminhando doze novos talentos para o esporte e auxiliando na formação e inserção dos acadêmicos de 
Educação Física da Univates no mercado de trabalho.

Palavras-chave: Projeto social. Iniciação esportiva. Extensão.
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FORMAÇÃO PERMANENTE DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
INICIANTES: SABERES DA DOCÊNCIA1

Viviani Dias Cardoso2

Lediana Ribeiro de Quadros3

Victor Julierme Santos da Conceição4

INTRODUÇÃO

Para construção desta pesquisa, partimos da compreensão que a formação permanente é um processo 
dinâmico por meio do qual, ao longo do tempo, o professor vai adequando sua formação ás exigências 
contemporâneas na sua prática educativa. Alarcão (1998) apresenta conceitualmente o domínio contextual 
do processo formativo e sua aproximação com a prática educativa, observando que o professor possui o 
“[...] domínio dos princípios pedagógicos genéricos comuns às várias disciplinas e que se manifestam na 
maneira como o professor organiza e gera as atividades de sala de aula” (p. 103). Neste sentido, Marques 
(1992) enfatiza que todas as instituições responsáveis pela educação devem ser envolvidas nos processos de 
formação permanente do educador. Portanto a universidade possui papel preponderante nesta perspectiva, 
pois esta não é atributo apenas do processo formativo formal, ela também responsável por dar continuidade 
ao processo, proporcionando condições de formação permanente.

Nos apoiamos em Freire (1987) para destacar que a rigorosidade metodológica está centrada nos 
passos necessários para a problematização dos conteúdos, portanto o aprender não se esgota no tratamento 
do objeto. O exercício pedagógico da dodiscência5, necessita de uma abertura dos sujeitos (professor e aluno) 
que oportunize a apreensão dos outros conhecimentos (FREIRE 1996). É a partir deste entendimento, que 
propomos como objetivo geral desta pesquisa: compreender os saberes docentes mobilizados no processo de 
formação permanente dos professores de Educação Física no início da carreira do município de Criciúma/
SC.

METODOLOGIA 

Nesta pesquisa descritiva de identidade qualitativa, participaram como colaboradores 19 professores 
de Educação Física iniciantes na carreira docente que atuam em escolas públicas da cidade de Criciúma. 
Caracterizamos como professor em início de carreira, aquele que segundo Reali; Tancredi e Mizukami 
(2008) e ainda Marcelo Garcia (2010) se encontram nos cinco primeiros anos de atuação docente na escola 
básica. Tomamos a iniciativa de modificar os nomes dos colaboradores e substituir por letras do alfabeto, 
para preservar as identidades e manter os aspectos éticos da pesquisa. O instrumento para coleta de dados 
foi uma entrevista semiestruturada. As entrevistas foram gravadas, transcritas e passaram por um processo 
de validação interpretativa quando apresentadas aos próprios entrevistados para análise da fidedignidade 
das informações. Em um processo de categorização, as entrevistas já validadas passaram pela seleção das 
unidades de significados e, em seguida, agrupadas por temáticas para a constituição da categoria de análise: 
Saberes mobilizados na formação permanente: dando voz aos professores.

SABERES MOBILIZADOS NA FORMAÇÃO PERMANENTE: DANDO VOZ AOS PROFESSORES

Com os dados das entrevistas, compreendemos que os saberes mobilizados na formação permanente 
se tornam a extensão dos saberes construídos na formação inicial. Os professores entendem a formação 
permanente como um ciclo entre os conhecimentos adquiridos nos bancos da universidade, sua prática 
educativa e a busca por conhecimentos que subsidiem seu trabalho, saberes e fazeres docentes. 

1  Estudo financiado pelo Programa de Iniciação Científica do artigo 170 da Universidade do Extremo Sul Catarinense.

2  Universidade do Extremo Sul Catarinense, Mestrado em Educação, vivi__any@hotmail.com

3  Universidade do Extremo Sul Catarinense, Educação Física, leh.ta12@hotmail.com

4  Universidade do Extremo Sul Catarinense, Doutorado em Ciências do Movimento, victor@unesc.net

5  O exercício pedagógico entre educador e educando no processo de ensino aprendizagem.
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Os professores também se referem à formação permanente ao processo seletivo para contratação e 
atuação na escola. Neste caso, a forma de contratação dos professores Admitidos em Caráter Temporário 
(ACT), os critérios de titulação assumem protagonismo para o ingresso na docência. Os professores que 
possuem títulos de especialização ou cursos de pequena duração na área de atuação avançam na classificação 
para a escolha de vagas no processo seletivo. A formação permanente é neste caso, é elemento utilizado 
para dar conta de um modelo meritocrata de avaliação, possuindo relação direta com a racionalidade 
instrumental. O modelo técnico educacional contribui para a proletarização do trabalho docente. Em alguns 
casos, este modelo tem contribuído a partir da implantação de programas curriculares que satisfaçam 
objetivos pedagógicos específicos dos professores (GIROUX, 1997). Observamos que mesmo o professor 
buscando sua formação permanente, entendendo esta como uma ferramenta preponderante para sua 
construção enquanto educador reflexivo, suas condições de trabalho não o permitem, tornando a busca por 
conhecimento um mero mercado rentável de venda de títulos e cursos. 

Ainda encontramos com os professores outros aspectos na pesquisa que são revelados, dentre estes: 
o sentimento de abandono após saírem dos cursos de licenciatura, e o distanciamento real e ideal. Ou seja, 
o entendimento instrumentalizador que a formação inicial assume e que dificulta o entendimento sobre a 
cultura escolar e os elementos micropolíticos que fazem parte do processo de tensionamentos no trabalho 
docente.

Analisando o conteúdo das entrevistas percebemos que o início da carreira docente é turbulento, e este 
período torna-se mais dificultoso quando os professores ingressam na escola sem nenhum acompanhamento. 
Sobre as condições de trabalho os professores levantaram problemas referentes à estrutura física e materiais, 
a falta de condições no desenvolvimento pedagógico e as condições financeiras. Podemos considerar que 
o processo de “se tornar professor” caracteriza-se com o tempo que oportuniza as vivências práticas e a 
reflexão sobre as mesmas, ou seja, as experiências. 

CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS 

Retomando o objetivo desta pesquisa que foi: compreender os saberes docentes mobilizados no 
processo de formação permanente dos professores de Educação Física no início da carreira no município 
de Criciúma/SC. Neste sentido, o estudo demonstrou que os saberes dos professores se constroem desde 
a formação estudantil nas escolas básicas onde suas experiências ganham sentidos e significados na 
construção do “se tornar professor”. Pois, muitas crenças herdadas de suas experiências se fortificam ou se 
ressignificam durante sua prática educativa, assim como os conhecimentos mobilizados durante a formação 
inicial e permanente podem se tornar positivos ou negativos, dependendo do sentido e dos significados 
atribuídos a eles no contexto da prática cotidiana. Da mesma forma a busca pela formação permanente 
de acordo com os entrevistados acontece por alguns motivos: necessidade burocrática para dar conta do 
processo de classificação na seleção de professores; além do processo técnico instrumental que embasa a 
formação permanente funcionalista e que de conta das necessidades e dificuldades da prática pedagógica na 
escola.

Palavras-chave: Professor iniciantes. Saberes docentes. Formação permanente.
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GESTÃO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Denise Goldmeier Mattes1

Maria Elisabete Bersch2

RESUMO

A educação é um direito constitucional garantido a todo brasileiro. De acordo com a LDB “A Educação 
Básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável 
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” 
(Art. 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Nº 9.394/1996). E também acreditando 
que a Secretaria Municipal de Educação é responsável pela organização e coordenação dos trabalhos 
pedagógicos desenvolvidos pelas suas escolas do Sistema de Ensino. Assim, tenho por objetivo conhecer a 
percepção de professores de um município do Vale do Taquari no que tange às influências das alterações 
no quadro de pessoal da gestão municipal da educação sobre o trabalho desenvolvido nas escolas e sobre 
os processos de aprendizagem. Concordo que mudanças numa equipe de trabalho sempre são necessárias, 
porém em demasia podem causar conflitos, sendo esse o problema do meu trabalho. O que de fato me 
deixa inquieta é acreditar que a descontinuidade da gestão municipal afeta principalmente os resultados dos 
processos de aprendizagem e o andamento de ideologias no campo educacional. 

De acordo com Dourado (2013), “a administração escolar configura-se, acima de tudo, como um ato 
político, na medida em que requer sempre uma tomada de posição”. No momento em que é designado o 
secretário municipal de educação, ele busca formar a sua equipe de trabalho e os critérios utilizados para 
a escolha são diversos. Essa equipe busca ao longo de sua gestão coordenar o trabalho tanto pedagógico 
quanto administrativo nas escolas de seu sistema municipal de ensino. De acordo com Dourado (2013), 
o campo educacional é um espaço de muitas discussões e problematizações visando “... o incremento de 
experiências inovadoras no setor educacional...”. Quando se remete a gestão democrática, entra em pauta as 
“... formas de provimento ao cargo de dirigente escolar adotadas no país, particularmente a livre indicação 
de dirigentes escolares pelos poderes públicos”. Lanço como hipótese inicial que o princípio democrático 
que orienta as eleições do país tem conduzido estados e municípios a constantes trocas de suas gestões, 
que nem sempre produzem os avanços sociais almejados pela maioria da população, pois no entra e sai 
de partidos e coligações há muitos outros interesses que suplantam os reais interesses públicos e coletivos. 
Dilemas à parte, o fato é que a alternância de uma gestão política influencia na execução das atividades de 
todas as áreas, com destaque para a área educacional, cujo orçamento compromete no mínimo 25% do 
total das receitas resultantes de impostos. 

Nessa perspectiva está sendo desenvolvida uma pesquisa de natureza qualitativa. A coleta de dados 
ocorre por meio de entrevistas semiestruturadas com onze professores e a secretária municipal de educação 
da rede municipal de ensino de um município do Vale do Taquari. A escolha dos profissionais está pautada 
em uma série de requisitos como, no mínimo dez anos de trabalho na rede municipal, atuar no Ensino 
Fundamental e que pelo menos cinco professores já tenham ocupado cargo de gestor de escola. Após as 
entrevistas está sendo realizada uma análise dos dados coletados, comparando as diferentes respostas para 
uma mesma pergunta, identificando as semelhanças e diferenças entre elas.

Apresento resultados parciais de quatro entrevistados em que os mesmos são unânimes em afirmar 
que os cargos de secretária municipal de educação e diretores de escola são cargos de confiança do 
prefeito. A professora B ainda complementa que os cargos de orientadora e supervisora educacional são 
nomeados através de concurso público. Quando questionados sobre a alteração da equipe gestora municipal 
e sua interferência no campo educacional, os 4 entrevistados afirmam que cada secretário com o qual 
trabalharam possui a sua linha de pensamento sobre a educação. A professora A diz que a descontinuidade 
“causa interferência, porque não existe continuidade dos projetos, por vezes já percebi e aconteceu com 
projetos anteriores, onde uma gestão tinha um projeto maravilhoso e quando chegou outra secretária, 

1 Centro Universitário Univates, Curso de Pedagogia, denise.mattes@hotmail.com 

2 Centro Universitário Univates, bete@univates.br 
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que seguindo outra linha, rompeu definitivamente com aquele projeto” Já a professora D diz que “Não 
percebo interferências, pois a educação é algo constante, não podemos apagar o que o gestor anterior fez 
até o momento e começar do zero.” Percebi na entrevista que os professores percebem a descontinuidade 
de 2 maneiras diferentes. Primeiro que tem relação com a equipe da SME e os projetos pedagógicos 
do município. Segundo está voltado ao trabalho e relações na sala de aula. Como relata a professora B 
“A descontinuidade de modo geral não interfere na sala de aula, porque a maioria dos professores são 
concursados e independentemente dos secretários que estiver, eles farão o trabalho de professor na sala 
de aula. Mas, de forma indireta, interfere nos projetos maiores que se tem”. Saliento que a pesquisa está 
em andamento e para a escrita final da monografia será pretendido buscar através da análise dos dados, 
responder ao problema de pesquisa. 

Palavras-chave: Gestão. Alteração. Educação.
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HOSPITALIZAÇÃO: REFLEXÕES ACERCA DA EXPERIÊNCIA INFANTIL
Deise Micheli Meith1

Silvane Fensterseifer Isse2

INTRODUÇÃO

Mesmo com os esforços de distintos campos de conhecimento, especialmente o da saúde, para tornar 
o corpo durável, a doença e o envelhecimento mostram que ele tem seus limites. No momento em que o 
corpo adoece, percebe-se o quão vulnerável é o ser humano. Adoecer significa mudança. Mudança que 
atinge diretamente a rotina e os hábitos dos sujeitos. 

O presente estudo tem como objetivo tecer algumas reflexões acerca do corpo infantil no ambiente 
hospitalar, com o intuito de compreender como é a experiência corporal de crianças enquanto hospitalizadas. 
Trata-se de uma monografia que está sendo desenvolvida no curso de Pedagogia do Centro Universitário 
UNIVATES.

O que move a presente pesquisa é a busca por elementos que sejam capazes de compreender 
como é a experiência corporal de uma criança enquanto hospitalizada. Entendemos a experiência como 
promotora de efeito que toque, afete, promova reestruturações. Larrosa (2002) propõe que a experiência 
é sempre individual, particular. Ninguém sente algo da mesma forma ou recebe as coisas do mesmo modo. 
A experiência depende da condição enquanto sujeito. “Ninguém pode aprender da experiência de outro, 
a menos que essa experiência seja revivida e tornada própria” (LARROSA, 2002, p. 27). Nesse sentido, 
o acontecimento, para se tornar uma experiência, precisa, necessariamente, produzir algum efeito, que é 
subjetivo.

Para tal reflexão, foi necessário conhecer o modo como às crianças estão agrupadas no ambiente 
hospitalar, qual é o espaço de movimento disponível para as crianças, de que forma o espaço físico (quarto) 
é organizado, como é a rotina desses corpos. 

METODOLOGIA

Está sendo utilizado como método de pesquisa a cartografia. Kastrup (2013) apresenta que, na 
pesquisa cartográfica, a neutralidade é inexistente e, para ser cartografia, necessariamente tem que haver 
relação entre o sujeito pesquisador e objeto a ser pesquisado. A cartografia sugere abertura, propondo olhar 
de outros modos. O pesquisador interage e se deixa afetar pelo processo da investigação.

A cartografia permite experienciar, acompanhar os movimentos no campo de pesquisa e expressar as 
sensações nele experimentadas. As sensações compõem os caminhos da pesquisa. Costa (2010) afirma que 
a pesquisa é encontro que deve se compor no território. 

A pesquisa de campo foi realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 2015, em um hospital do 
município de Teutônia/RS. Durante esse período, houve o acompanhamento das rotinas hospitalares. 
Foram realizadas dezessete entradas no território para observação, cada uma delas com duração em torno 
de cento e cinquenta minutos. No total, tivemos onze crianças participantes, com idades entre 2 e 12 anos, 
as quais estavam hospitalizadas ou aguardando atendimento no hospital. Algumas crianças foram observadas 
mais de uma vez, em função das características de sua hospitalização e disponibilidade da pesquisadora. 
Foi utilizado um diário de campo para o registro das informações e dos detalhes capturados durante as 
observações. O diário de campo, segundo Bocco (2009, p. 66-67), “não pretende relatar tudo da vivência 
de quem o escreve, ele é [...] um traço feito de notas e experiências [...] é um registro que traz a intensidade 
do acontecimento, captando os elementos da cotidianidade”. Ele é, conforme o autor, um instrumento 
bastante importante para a efetivação da cartografia. 

1  Centro Universitário UNIVATES; curso de Pedagogia; deise.meith@yahoo.com.br.

2  Centro Universitário UNIVATES; cursos de Pedagogia; silvane@univates.br.
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RESULTADOS: CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS

Embora o trabalho de campo já esteja concluído, a análise dos encontros e dados produzidos ainda 
está em fase inicial, o que justifica a ausência de resultados cerrados. Entretanto, foi possível perceber que 
há uma fala bastante recorrente entre as crianças e, especialmente, entre os adultos acompanhantes sobre 
a ociosidade do tempo vivido no hospital. O tempo transcorre sem que se produza quase nada. O hospital, 
também, não se mostra um espaço em que experiências lúdicas acontecem. Há uma cobrança sistemática 
que causa incômodo nas crianças, para que estejam em silêncio e se movimentem pouco. Dentro desse 
espaço destinado a curar corpos, as crianças são proibidas de falar alto ou se agitar. 

Outra questão evidenciada no estudo é a problematização acerca da racionalidade que parece imperar 
entre em as pessoas que trabalham em hospitais. Quem vê de fora, muitas vezes, tem a sensação de que 
nada os afeta. Entretanto, em conversas com alguns profissionais do hospital em que foi realizada a pesquisa, 
foi possível perceber que há uma sensibilidade que muitas vezes é contida diante da dificuldade de lidar com 
a doença de seus pacientes.

Palavras-chave: Corpo. Criança. Contexto hospitalar. Experiência.
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HÓQUEI INDOOR: UMA NOVA PRÁTICA ESPORTIVA NO CONTEXTO 
ESCOLAR

Anelise Mieres1

Mateus David Finco2

RESUMO

A modalidade de Hóquei Indoor figura como uma prática esportiva bastante jovem aos olhares de 
alunos e também de todos no Rio Grande do Sul. Trata-se de uma modalidade olímpica (com o Hóquei sobre 
Grama) e está em franca expansão na realidade escolar gaúcha, já presente em diversas cidades como Caxias 
do Sul, Porto Alegre, São Leopoldo, Igrejinha, Canoas e Farroupilha. O jogo de hóquei sobre a grama foi 
“criado” pelos ingleses em finais do século XIX. Até os anos 70, Índia e Paquistão foram as grandes potências 
da modalidade. Atualmente, o hóquei já se popularizou no mundo, não só como um esporte masculino, mas 
também, feminino. O mesmo é um esporte presente nas Olímpiadas de verão. Em 2007, o primeiro campo 
oficial de hóquei sobre a grama foi construído no país, o mesmo foi estruturado no Complexo Esportivo de 
Deodoro, no Rio de Janeiro, para os XV Jogos Pan Americanos. A estreia da primeira seleção brasileira 
de hóquei sobre a grama aconteceu em Santiago, no Chile, em 1998, quando ocorreu o 5º Campeonato 
Sul-Americano. No mesmo campo ocorreu, em abril de 2010, o 7º Campeonato Sul-Americano de Hóquei 
Sobre a Grama, que teve a participação das equipes de homens e mulheres do Chile, Argentina, Paraguai, 
Uruguai, Venezuela e Brasil (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI SOBRE GRAMA, 2007). Em 
uma partida são realizadas ações de diferentes intensidades, como acelerações, desacelerações, corridas 
com mudanças de sentido em velocidades variadas, além de gestos técnicos específicos do esporte, como 
drible, push, push hit, varrida e batida (REILLY, 1990). Os programas de treinamento dos atletas de HSG 
devem incluir sessões que visem a melhoria dessas habilidades. Em modalidades de média e longa duração, a 
potência aeróbia é importante para o desempenho nas quais a maior parte da energia produzida é decorrente 
do sistema aeróbio (BARROS NETO et al., 2001; POWERS; HOWLEY, 2009), pois uma elevada potência 
aeróbia pode auxiliar na recuperação entre exercícios intermitentes de alta intensidade (BOGDANIS et 
al., 1998; TOMLIM; WENGER, 2001). Diante disso o objetivo do presente estudo é verificar o nível de 
engajamento de alunos de uma escola de Ensino Fundamental frente às práticas da modalidade de Hóquei 
Indoor. 

METODOLOGIA

A amostra do presente estudo foi composta por trinta participantes do projeto Escolar Mais Educação 
desenvolvida em uma escola pública de Ensino Fundamental na cidade de Caxias do Sul, envolvendo alunos 
de ambos os sexos, sendo um total de 13 meninos e 17 meninas, com idades entre nove e dezesseis anos. A 
oficina ocorreu com periodicidade de uma vez por semana envolvendo práticas diversas (circuitos motores, 
habilidades específicas – rebater, recepcionar e conduzir) de Hóquei Indoor. Para a verificação de engajamento 
dos alunos a modalidade de Hóquei, foi feita por meio de uma observação e uma entrevista semiestruturada, 
ambos os instrumentos seguindo características qualitativas de estudo. A observação seguiu um padrão de 
participação durante as aulas, coletando eventos, fatos e falas dos envolvidos na pesquisa. Selecionados 
os tópicos sobre o engajamento logo após a observação, foi realizada uma entrevista semiestruturada com 
os trinta participantes para que a constatação dos tópicos observados pudesse ser validada com o nível de 
interesse e engajamento dos praticantes da modalidade. 

RESULTADOS

Com base neste estudo foi possível analisar entre os relatos das entrevistas dos alunos e também na 
observação participante das atividades um grande nível de engajamento na prática esportiva, levando-se em 
conta especialmente: a motivação nas práticas; cuidado e atenção com o material e regras das atividades/

1 Faculdade da Serra Gaúcha (FSG), anemieres@yahoo.com.br

2 Faculdade da Serra Gaúcha (FSG)/ Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
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esporte; interação e busca de informação sobre a modalidade; repercussão nas aulas de Educação Física e 
na escola. Desta forma, podemos observar que mesmo se tratando de uma novidade no esporte escolar, os 
alunos envolvidos no projeto apresentaram uma contínua evolução e participação nas atividades propostas. 

CONCLUSÕES

Conclui-se que houve um alto nível de engajamento e motivação dos alunos desde o início das oficinas 
de Hóquei Indoor. Esta modalidade, mesmo apresentando uma característica de novidade, conquistou um 
importante espaço de interesse e expansão no contexto escolar, servindo como uma base fundamental para 
que o esporte ganhe espaço e se popularize como uma prática na educação física.

Palavras-chave: Hóquei Indoor. Educação Física Escolar. Esporte.
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I CIRCUITO DE DANÇA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA: CONTRIBUIÇÕES 
PARA A FORMAÇÃO INICIAL

Rodrigo José Madalóz1

Viviana da Rosa Deon2

O I Circuito de Dança surgiu da necessidade emergente de oportunizar a sistematização de produções 
coreográficas que envolveram pesquisa, ensino e aprendizagem da dança na formação inicial de acadêmicos 
do curso de Educação Física Licenciatura e Bacharelado da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai 
e das Missões – Campus de Santo Ângelo. A disciplina de Metodologia do Ensino da Dança ministrada aos 
acadêmicos do 6º semestre (2014/2) foi elemento motivador para a criação, planejamento, divulgação e 
realização do I Circuito de Dança. Levando em consideração os objetivos da disciplina que são: identificar 
aspectos marcantes da história e evolução da dança, bem como suas manifestações e estilos; desenvolver 
a prática de experimentação, improvisação e criação em dança, a partir de princípios de criatividade, 
ludicidade, expressão, técnica e composição; vivenciar princípios básicos, “jogos corporais” e movimentos 
da dança; aplicar suas vivências na perspectiva de construção docente, estruturando o processo de ensino-
aprendizagem da mesma; distinguir as diferentes abordagens pedagógicas empregadas no ensino da dança e 
estimular o desenvolvimento de atitude investigativa, de produção do conhecimento e da prática de pesquisa 
em dança, motivou o desejo de pensar um espaço para divulgação dos trabalhos acadêmicos produzidos 
ao longo do semestre de forma compartilhada com a comunidade, contemplando o tripé formativo da 
Universidade: ensino, pesquisa e extensão.

Participaram durante o período que compreendeu a organização até a execução, trinta e cinco 
acadêmicos do curso de Educação Física de ambos os gêneros: 17 bacharelandos e 18 licenciandos. A partir 
da temática: “Brasilidade”, os acadêmicos se subdividiram em quatro grupos tendo como critérios: afinidade, 
disponibilidade de tempo e facilidade de encontro para a elaboração, pesquisa, construção coreográfica, 
ensaios, entre outros, desenvolvendo e focando suas produções nos seguintes subtemas: cultura corporal 
de movimento da região sul; cultura corporal de movimento da região norte e nordeste; cultura corporal 
de movimento da região centro-oeste e cultura corporal de movimento da região sudeste. Aos grupos foi 
distribuído um passo a passo para a construção de seus projetos, onde os acadêmicos deveriam planejar e 
amarrar sua temática com aspectos relevantes para o processo, sendo fidedignos as culturas em tela. Dentre 
os aspectos elencados destaca-se: temática da proposta coreográfica; objetivo; justificativa; revisão histórica 
ou contextualização com a realidade; instrumentos (música, figurino, cenário, acessórios, maquiagem), 
procedimentos, cronograma e orçamento.

O período destinado ao planejamento, criação (construção das produções) e ensaios foi de 45 dias, 
com encontros semanais de duas horas. Cada grupo responsabilizou-se em convidar um grupo de dança a 
seu critério de escolha – escola pública ou particular, ONG, CTG, grupo folclórico, grupo independente, 
academia, escola de danças, enfim, para compor as apresentações do Circuito. A metodologia das 
apresentações possibilitou uma releitura dos convencionais eventos que envolvem a dança, principalmente 
por caracterizar-se como não competitivo, aberto a diversidade de expressões artísticas, momento no qual 
a comunidade pode comparecer para apreciar e colaborar de forma livre com um quilo de alimento não 
perecível que foi doado posteriormente para instituições de caridade do município. 

O I Circuito de Dança ocorreu no dia 4 de dezembro de 2014, tendo como local, o Ginásio de 
Esportes da Universidade no turno da noite. Aos grupos participantes do evento foram entregues troféus 
simbólicos de agradecimento pela participação. 

1 Doutorando em Educação – UPF. Docente do Curso de Educação Física – Licenciatura e Bacharelado e Pedagogia – Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões URI – Santo Ângelo. Membro do GIEF-Grupo de Pesquisa Interdisciplinar de 
Educação Física. Professor da Rede Pública Estadual. E-mail: rodrigojose.madaloz@bol.com.br

2 Mestre em Educação nas Ciências – UNIJUÍ. Docente na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI 
Santo Ângelo) no curso de Educação Física – Licenciatura e Bacharelado. Membro do GIEF-Grupo de Pesquisa Interdisciplinar 
de Educação Física.
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Posterior a realização do evento, foi distribuído aos trinta e cinco acadêmicos matriculados e frequentes 
a disciplina de Metodologia do Ensino da Dança uma questão a ser respondida de forma voluntária, sem 
identificação pessoal, que indagava: o que significou para você enquanto acadêmico (a) e futuro profissional, 
ter vivenciado a experiência da elaboração, organização, divulgação, participação e envolvimento no I 
Circuito de Dança do curso de Educação Física da URI Santo Ângelo? Dos trinta e cinco acadêmicos (as), 
vinte e três retornaram com as suas impressões, treze acadêmicos (as) de licenciatura e dez acadêmicos (as) 
de bacharelado. 

Os (as) acadêmicos (as) serão identificados com a letra L (Licenciatura) e B (Bacharelado) e um número, 
respectivamente. Os significados atribuídos pelos (as) acadêmicos (as) foram diversos, conforme revelam 
algumas falas extraídas: L1 “Foi um grande desafio, onde o importante foi a entrega de cada um e a 
cultura falou mais forte”. L2 “Foi uma mistura de dedicação, esforço, alegria e felicidade. Eu nunca 
tive contato com a dança anteriormente, e ter me dedicado não somente porque era uma disciplina do 
curso, mas porque de certo modo contribuiu para minha formação docente”. L3“Esta experiência com 
toda a certeza contribuiu de forma significativa para meu futuro profissional e enquanto acadêmica, 
trazendo uma visão ampla de como organizar um evento em seus minuciosos detalhes. Foi gratificante 
poder ao final do Circuito poder dizer que ocorreu tudo bem”. L4 “Serviu como estímulo para organizar 
projetos e eventos dentro da escola. Foi muito prazeroso se envolver na coreografia e trocar ideias com 
os colegas. O dia da apresentação foi fantástico. Sentir a energia de quem assistia, significou muito para 
mim. Enfim, foi um período de aprendizado, pois deveríamos escutar e ser escutados, conversar, ajeitar 
as coisas para que no fim ficasse o melhor possível, e o mais importante foi a união entre licenciatura 
e bacharelado”. L5 “Foi uma experiência significativa onde ganhei muito para minha vida profissional. 
Esta experiência levarei para o resto de minha vida, pelo conhecimento adquirido antes, durante e após 
o evento”. L6 “Para mim foi uma ótima experiência, pois tudo isso serve muito para a nossa formação 
acadêmica. Isto servirá e ficará guardado para o resto da vida, para mim foi uma experiência única e 
que nunca tinha feito em minha vida. E além de tudo podemos apresentar nossa própria dança que 
ensaiamos muito. Foi um sucesso”. L7 “Enquanto acadêmico a participação no Circuito engrandeceu 
o conhecimento, tanto na organização quanto na elaboração e apresentação, possibilitando uma nova 
cultura, novas possibilidades de desenvolvimento em relação ao ambiente escolar”.

Foi possível identificar nas falas a importância que o I Circuito de Dança teve para a formação inicial 
dos (as) acadêmicos (as), principalmente quando se referem a este como um estímulo e uma possibilidade 
de vivência no espaço escolar, bem como de produção e ampliação dos conhecimentos acerca da dança, do 
acesso aos bens culturais e, não menos importante, do trabalho em colaboração/cooperação.

As falas complementam-se as dos (as) demais acadêmicos (as): B1 “Esta experiência foi muito 
importante para o conhecimento do modo como se planeja, elabora e executa um evento de tão grande 
magnitude. Este evento deveria ser realizado todos os anos, dando continuidade a esse trabalho, 
onde além dos acadêmicos e professores, também foi abraçada por toda a comunidade”. B2 “Foi 
uma experiência nova e boa para mostrar as habilidades de todos os alunos, tanto na dança como na 
organização”. B3 “Apesar das contradições que tive, resumo em poucas palavras, pois foi um evento 
novo, nunca tinha participado de nada envolvendo dança, então descrevo que fluiu minha imaginação 
e acrescentou no meu conhecimento como futuro profissional de Ed. Física, com isso digo que foi 
um evento onde tive como base para realizar outros eventos semelhantes”. B4 “Foi uma experiência 
inesquecível, uma mistura de disposição, nervosismo, stress, ansiedade e muita alegria e satisfação. 
Superou as expectativas pelo nosso curto prazo para ensaio. Só o curso de Educação Física consegue 
proporcionar”. B5 “Foi uma experiência diferente que nos permitiu vivenciar todos os pontos de um 
evento e nos exigiu muita responsabilidade, dedicação e criatividade para montar as coreografias. Com 
certeza foi uma ótima experiência vivenciada e que vai acrescentar muito na nossa vida profissional. 

Sobre formação inicial é importante destacar que a lógica da formação dos futuros profissionais 
do curso de Educação Física esteve pautada na perspectiva defendida por Tardif (2014) ao conceber os 
futuros professores como sujeitos do conhecimento e que puderam ao mesmo tempo decidir, organizar e 
determinar, com os demais sujeitos envolvidos, seus conteúdos e formas. Foi possível também dar vez e voz 
aos conhecimentos específicos da profissão, partindo inicialmente destes, criando uma esfera de significados 
entre a teoria e a prática. Por fim, a disciplina de Oficina de Experiência Docente IV (Dança) permitiu 
que o saber construído concomitantemente à disciplina de Metodologia do Ensino da Dança pudesse estar 
sendo relacionado, ressignificado e vivenciado na prática, possibilitando a análise e a reflexão por parte 
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dos acadêmicos, levando em conta os condicionantes do trabalho docente e as estratégias utilizadas para 
eliminar esses condicionantes na ação. 

Palavras-chave: Dança. Cultura Corporal. Diversidade. Formação Inicial. Educação Física. 
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INFLUÊNCIAS DE UM PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOCENTE NO 
INÍCIO DA CARREIRA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DE PROFESSORES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA PARTICIPANTES
Viviani Dias Cardoso1

Gildo Volpato2

Victor Julierme Santos da Conceição3

INTRODUÇÃO

Apresentamos nesse texto, as primeiras reflexões teórico-metodológicas acerca do desenvolvimento 
de uma pesquisa de dissertação sobre o Programa De Acompanhamento Docente no Início Da Carreira 
(PADI).

No processo de aproximação com o tema de estudo, apontamos alguns elementos que contribuíram 
para a configuração do problema e objetivos de pesquisa. A integração no Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Desenvolvimento Docente e o Mundo do Trabalho em Educação Física (GPOM) e a participação em seu 
projeto de extensão, o PADI, desenvolvido na Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC.

A profissão docente é constituída por diversos desafios, os quais iniciam nos primeiros anos de atuação 
e perduram por toda vida. Marcelo Garcia (2010) relata que a fase de entrada na carreira é um processo 
de transição de estudante para docente e pode ser percebida como um momento de crises, em que os 
docentes, além de manterem equilíbrio pessoal, devem buscar conhecimento profissional.

Huberman (1995) contribui ao debate afirmando que a entrada na carreira docente pode ser 
caracterizada por dois momentos significativos: a “sobrevivência”- retratada pelo confronto inicial com o 
contexto escolar (prática educativa, a alusão entre os ideais e o cotidiano da sala de aula) e, a “descoberta”- 
representada pelo arrebatamento inicial, por sua inserção em integrar um corpo profissional, e pelas 
situações de responsabilidade assumidas.

Além desses momentos turbulentos apresentados anteriormente, outro elemento é evidenciado 
nos estudos acerca do início da docência, de que as políticas e os programas voltados aos professores 
iniciantes em estados e municípios brasileiros são quase que inexistentes (ANDRÉ, 2012).

Esta falta de suporte tem ficado cada vez mais evidente quando os professores se manifestam no 
sentido de que são abandonados ao saírem de seus cursos de formação inicial. Esse fato tem provocado nas 
universidades criarem programas de iniciação ao docente (MANFIOLETI et al., 2014).

Nesse contexto, enquanto professora iniciante, deparei-me com o sentimento do abandono ao sair da 
graduação e não ter um suporte na entrada de minha carreira. Esse fato provocou a construção do seguinte 
problema de pesquisa: Quais as influências de um programa de acompanhamento docente no início da 
carreira na prática pedagógica de professores de Educação Física participantes? 

Para responder está problemática, criamos o seguinte objetivo geral: Compreender as influências na 
prática pedagógica de professores de Educação Física participantes de um programa de acompanhamento 
docente no início da carreira. E como objetivos específicos: Identificar quais as motivações levaram os 
professores a participarem do programa de acompanhamento docente; Identificar a compreensão de 
formação dos professores participantes do programa; Levantar as questões mais significativas que ocorreram 
no programa na percepção os professores; Identificar se os professores perceberam mudanças na sua prática 
pedagógica ao participarem do programa de acompanhamento.

1  Universidade do Extremo Sul Catarinense, Mestrado em Educação, FAPESC, vivi__any@hotmail.com

2  Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Doutorado em Educação, giv@unesc.net

3  Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Doutorado em Ciências do movimento humano, victor@unesc.net
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METODOLOGIA

O processo metodológico da pesquisa seguirá os princípios qualitativos do Estudo de Caso. Adelma 
et al. (1976, apud ANDRÉ, 1984, p. 51) considera o estudo de caso “uma família de métodos de pesquisa, 
cuja decisão comum é o enfoque numa instância, que pode ser um evento, uma pessoa, um grupo, uma 
escola, uma instituição, um programa etc.”

O campo da investigação será o PADI, que centrou suas ações no acompanhamento de professores 
iniciantes buscando contribuir para que o processo de desenvolvimento docente, que acontece no âmbito 
da escola, seja um processo crítico, reflexivo, levando os professores a compreender melhor a sua prática 
pedagógica na cultura escolar onde estão inseridos.

No processo de escolha dos sujeitos da pesquisa, utilizamos como primeiro critério de seleção os 
professores iniciantes que participaram do PADI e permaneceram até o fim do programa em 2013. O 
segundo critério abarca que os professores continuem atuando na escola ou em outros contextos de ensino 
aprendizagem. 

Utilizaremos como instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada, que de acordo com 
Negrine (2010, p. 76) foi pensada para “obter informações de questões concreta, previamente definidas pelo 
pesquisador e, ao mesmo tempo permite que se realizem explorações não previstas, oferecendo liberdade 
ao entrevistado para dissertar sobre o tema ou abordar aspectos que sejam sobre o que pensa”.

O processo analítico das informações será desenvolvido a partir da triangulação dos dados. Esse 
processo tem como objetivo básico segundo Triviños (1987, p.138) “abranger a máxima amplitude na 
descrição, explicação e compreensão do foco em estudo”.

CONCLUSÕES TRANSITÓRIAS

Nessa pesquisa compreendemos como professor em início de carreira, aquele que segundo Reali; 
Tancredi e Mizukami (2008) e ainda Marcelo Garcia (2010) se encontram nos cinco primeiros anos de 
atuação docente na escola básica.

Embora possamos encontrar estudos sobre professores iniciantes, o apoio dado à formação inicial 
docente ainda é um tema pouco explorado em pesquisa e estudos na área da educação.

A maioria das obras literárias trata sobre a fase da entrada na carreira docente apontando este como 
um período de crises, onde os professores devem manter o equilíbrio pessoal e adquirir, ainda, conhecimento 
profissional para dar conta das necessidades educacionais no seu contexto escolar. Este trabalho, no entanto, 
pretende dar ênfase aos programas de acompanhamento aos professores no inicio da carreira.

Portanto, este estudo pretende colaborar com as produções acadêmicas voltadas aos programas de 
apoio aos professores em inicio da carreira, trazendo mais subsídios que possam ajudar a compreender os 
desafios enfrentados pelos professores nesta fase complexa.

Palavras-chave: Programa de acompanhamento. Professores iniciantes. Início da carreira. Professor de 
Educação Física.
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“MAIS DO MESMO?” “PASTEURIZAÇÃO?”: UMA REVISÃO NOS PERIÓDICOS 
DA EDUCAÇÃO FÍSICA BRASILEIRA DE A1 A B2 SOBRE O PLANEJAMENTO 

DE ENSINO
Luciana de Oliveira Nunes1

Camila da Rosa Medeiros2

Denise Grosso da Fonseca3

Fabiano Bossle4

RESUMO

O planejamento é uma atividade natural ao ser humano em qualquer ação que produz. Configura-
se como uma ferramenta de organização, de decisão para dar mais eficiência à ação humana (Gandin, 
1999). No âmbito educacional corresponde a um processo de previsão das ações docentes, articulando as 
tarefas da escola às exigências do contexto social. Embora sirva como instrumento norteador da intervenção 
pedagógica, prevendo objetivos, conteúdos e métodos atrelados às exigências da realidade social e às 
condições socioculturais e individuais dos alunos, na prática o distanciamento entre as intenções e as ações 
colocam o planejamento num território de incertezas e controvérsias.

Na educação física brasileira, Bossle (2002) constatava que a resistência em colocar no papel o que se 
desejava, demonstrava uma descrença no planejamento de ensino por parte dos professores, que tinham no 
ato de planejar uma tarefa mecânica, para cumprir uma formalidade completamente sem sentido. A baixa 
produção na comunidade científica a respeito do tema planejamento de ensino no âmbito da educação física 
escolar apontava para a necessidade de estudos que avançassem nas questões referentes à prática pedagógica 
e à didática de ensino do licenciado em educação física. Fonseca (2015), entendendo a necessidade de 
superar o formalismo e a burocratização tecnicista atrelada a este instrumento, considera a importância de 
recolocá-lo na linha de frente do processo de ensino-aprendizagem na educação física utilizando-o como 
recurso importante para o reencontro da disciplina consigo mesma. Preocupa-nos, sobremaneira, avançar 
das considerações que foram apresentadas no artigo de Bossle (2002) sobre o mesmo tema, considerando 
que há avanços significativos no campo da didática, no tocante às novas demandas e configurações do 
ensino, por exemplo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (2013) e a reformulação 
do Ensino Médio. Sendo assim, buscamos investigar a temática a partir da seguinte questão: como o tema 
planejamento de ensino tem sido tratado nos periódicos nacionais da educação física? 

Partindo de uma revisão de literatura nos periódicos nacionais de educação física de A1 a B2, buscamos 
contemplar os periódicos de maior expressão na Área cujo escopo fosse educação física em interface com 
as Ciências Humanas e Sociais. Utilizando no sistema de busca os descritores planejamento, planejamento 
de ensino e planejamento e educação física, elencamos 13 artigos de 2002 a 2014. 

Numa visão geral dos artigos relacionados, foi possível constatar que, além de revisitar conceitos do 
ponto de vista da Didática, os mesmos foram pautados pela reflexão sobre práticas ou objetos que atravessam 
o tema tais como a necessidade de planejar coletivamente, a importância de vincular o planejamento à 
proposta do projeto político-pedagógico, a coerência entre o que se planeja e a visão de sociedade e de 
aluno que queremos e ainda a possibilidade que o exercício de planejar oferece no sentido de respaldar a 
educação física como importante componente curricular. Tais problematizações, que já se faziam presentes 
no estudo de Bossle (2002), nos levam a refletir em que medida o tema vem avançando na literatura 
científica, considerando as transformações no contexto sociocultural, as novas demandas e configurações do 
ensino e tantas outras variáveis que redimensionam o sistema de educação atual. Cabe como considerações 
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transitórias levantar as seguintes questões: estamos produzindo mais do mesmo? De modo análogo ao 
processo de pasteurização de alimentos que se utiliza desta técnica como forma de conservar o mesmo 
produto por maior tempo, estaríamos tão somente conservando um conhecimento já produzido sem, 
contudo, oferecer algo de novo que modifique o “produto”? Entendemos pela presente revisão que tais 
questionamentos nos proporcionam um fluir de novas possibilidades de reflexão considerando as temáticas 
periféricas envolvidas no assunto. 

Palavras-chave: Planejamento de Ensino. Educação Física Escolar. Revisão de Literatura.
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MODALIDADES DE GINÁSTICA ESCOLAR QUE ALUNOS MAIS SE 
IDENTIFICAM

Claudiana Storchi1
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Susinei Bossle3

Mateus David Finco4

RESUMO

Na Grécia, a Ginástica teve seu primeiro conceito durante a Antiguidade, como “a arte de exercitar-
se com o corpo nu” (SERGIO; PEREIRA, p. 391 apud NUNOMURA et al., 2009). Entre as principais 
práticas de Ginástica Escolar, temos a Ginástica Artística, Acrobática e Rítmica como as mais praticadas. 
A Ginástica Artística é considerada uma modalidade capaz de desenvolver através das suas atividades, 
melhorias na integração social, disciplina, responsabilidade, iniciativa e organização para a vida das crianças, 
além de trabalhar coordenação, flexibilidade, equilíbrio, ritmo, resistência muscular e consciência corporal. 
A Ginástica Acrobática se caracteriza por três princípios fundamentais: a formação de figuras ou pirâmides 
humanas, a execução de acrobacias, elementos de força, flexibilidade e equilíbrio de uma figura à outra, a 
execução de elementos da dança, saltos e piruetas ginásticas (MERIDA et al., 2008). A Ginástica Rítmica 
é uma modalidade gímnica competitiva, que trabalha de forma harmoniosa, os elementos corporais, 
combinando o manuseio dos aparelhos oficiais como arco, bola, corda, fita e maças, juntamente sendo 
executados num ritmo musical (NUNOMURA et al., 2009). 

METODOLOGIA

O presente estudo baseia-se em uma pesquisa qualitativa observacional. A amostra foi composta por 
nove crianças, subdivididas em dois grupos: mirim/pré-infantil (crianças entre seis a dez anos de idade) e 
infanto-juvenil (crianças entre onze a quatorze anos de idade). As avaliações foram feitas por acadêmicos 
do curso de Educação Física Licenciatura, da Faculdade da Serra Gaúcha (FSG), no Projeto de Práticas em 
Ginástica Escolar, realizado no Colégio Mutirão Objetivo, em Caxias do Sul. Os dados foram coletados em 
dois encontros do projeto, cada um com duração de trinta minutos cada. No primeiro encontro, foram 
avaliadas crianças da categoria infanto-juvenil e no segundo encontro, foram avaliadas crianças da categoria 
mirim e pré-infantil. Para avaliação foram aplicadas atividades de locomoção e estabilidade referentes à 
Ginástica Artística: deslocamento em saltitos, saltos (voo, grupado, afastado), giros (sobre um pé), atividades 
de equilíbrio (avião), às atividades manipulativas referentes à Ginástica Rítmica: com arco (girar o arco em 
diferentes partes do corpo, equilibrando se), atividades com bola (lançamento e girar, lançar e bater palma, 
quicar a bola em torno do corpo), atividades com corda (pular corda, pular rio, circunduções de braços), 
atividades estabilizadoras referentes à Ginástica Acrobática: rolamentos (grupados e afastados), pirueta 
(grupada), saltos e giros (sobre um ou dois pés), e atividades de força e equilíbrio: pirâmide (com seis apoios), 
pirâmide de meia altura e beliche, e algumas atividades de figuras em duplas e trios.

RESULTADOS

A ausência de práticas variadas e de modalidades como a dança e a ginástica no âmbito escolar, além 
dos esportes coletivos, refletem na dificuldade e no medo que os alunos apresentam ao deparar-se com 
essas práticas. As crianças devem ser expostas a uma ampla variedade de atividades desportivas, garantindo 
assim, que as mesmas se identifiquem com as modalidades que melhor se adaptam as suas necessidades, 
interesses, capacidades e constituição física, aumentando assim o gosto e o prazer pelo esporte (BEZERRA, 
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2006). Dentre a categoria mirim pré-infantil, as crianças demonstraram dificuldade em realizar a pirâmide 
e as atividades de equilíbrio, realizadas em duplas e trios. Apenas uma menina demonstrou dificuldade na 
realização das circundações, com a corda. Nessa fase, a criança tem maior controle do corpo em seus 
movimentos, que devem ser explorados em todas as suas possibilidades. À medida que as habilidades 
são dominadas, elas vão sendo somadas às novas potencialidades de movimento que a criança consegue 
explorar, desde que lhe sejam oferecidas tais oportunidades (GALLAHUE e OZMUN, 1982).

Palavras-chave: Educação Física. Ginástica Escolar. Modalidades da Ginástica.
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OFICINA DE EXPERIÊNCIA DOCENTE – CONTRIBUIÇÕES PARA A 
FORMAÇÃO INICIAL 

Maira Taís Gehrke1

Viviane Machado da Silva2

Viviana da Rosa Deon3

A arte de ensinar é uma tarefa difícil para qualquer educador, mas as experiências adquiridas no 
decorrer do dia a dia, situações problemas a serem resolvidas e a prática pedagógica é um dos elementos 
importantes para a formação dos professores de Educação Física. De acordo com Libâneo (1994, p.27) 
“A formação profissional do professor implica, pois, uma contínua interpenetração entre teoria e prática, a 
teoria vinculada aos problemas reais postos pela experiência prática e a ação prática orientada teoricamente”. 
A formação do professor pode ser facilitada quando colocados em prática os conhecimentos adquiridos na 
teoria. Segundo Pimenta (2002) a formação profissional não deve ocorrer nos moldes de um currículo 
normativo que primeiro apresenta a ciência, depois a sua aplicação e por último um estágio que supõe 
a aplicação pelos alunos dos conhecimentos técnico- profissionais. Acredita-se que aplicação prática dos 
conhecimentos aprendidos realizada concomitantemente aos conhecimentos teóricos facilita a formação 
docente, visto que o saber da experiência auxilia no desenvolvimento das competências necessárias para a 
formação profissional. Nesse sentido, o presente estudo descreve um relato de experiência, com o objetivo 
de realizar uma reflexão sobre as vivências do ser docente, a partir da Oficina de Experiência Docente 
IV – Handebol, realizada no 4º semestre do curso de Educação Física de uma Universidade da região das 
missões. A Oficina de Experiência Docente, tem como objetivo a aproximação do estudante com o trabalho 
docente na área de handebol, a prática pedagógica sob orientação e supervisão docente compreendendo 
atividades de observação, experiências de ensino, bem como planejamentos didáticos, realização de aulas 
e discussão dos resultados do trabalho, bem como auxiliar no amadurecimento pessoal do estudante e na 
sensibilização para as atividades didático-pedagógicas a partir da articulação de conhecimentos pedagógicos 
de conteúdos específicos de handebol, realização de estudos individuais relacionados aos conteúdos de 
handebol e proporcionar a oportunidade de vivência de experiências de ensino em Handebol. Esta acontece 
concomitantemente com a disciplina de Metodologia dos esportes individuais IV-Handebol proporcionando 
a relação teórico prática no ensino dessa modalidade. A proposta de trabalho constituiu-se por oito 
intervenções, uma vez por semana em uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais de 
uma escola da rede publica de ensino. Para a coleta de informações utilizou-se os registros realizados ao 
final de cada aula, sendo descrito todos os acontecimentos ocorridos durante as mesmas, possibilitando a 
ação-reflexão-ação. Para o desenvolvimento das aulas na escola primeiramente os acadêmicos realizaram 
observações a partir de uma ficha diagnóstica elaborada nas aulas de Oficina de Experiência Docente. Para 
o desenvolvimento do trabalho realizado foram seguidos os seguintes passos: 1) Observação: foi realizada 
a partir de uma ficha diagnóstica, possibilitando conhecimento das capacidades e habilidades dos alunos 
em relação a modalidade esportiva handebol. Observou-se que os alunos não tinham muito conhecimento 
sobre este esporte, encontravam-se na fase anárquica do jogo segundo Bayer (1994). 2) O planejamento 
das aulas para o ensino deste esporte: foram baseadas em atividades envolvendo jogos pré-desportivos, 
minijogos, jogos situacionais e o jogo propriamente dito. 3) Execução das aulas: foram realizadas 8 aulas, 
as quais proporcionaram aos alunos o conhecimento sobre o handebol e a aprendizagem dessa modalidade. 
Houve a compreensão dos fundamentos básicos do handebol para que pudessem ser executados durante 
um jogo. As intervenções iniciaram a partir de mini-jogos, jogos situacionais e posteriormente iniciação 
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ao jogo formal. A Oficina de Experiência Docente de Handebol foi muito importante para a graduação e 
formação profissional dos acadêmicos, pois foi um momento no qual conseguimos relacionar a teoria e 
a prática, colocamos em prática o saber da experiência adquiro durante a vida acadêmica e aplicá-los na 
escola. Através dessa experiência os acadêmicos tiveram a oportunidade de entrar em contato com sua área 
de atuação e relacionar teoria e prática, podendo refletir sobre a sua prática, na busca de uma melhoria 
do processo de ensino-aprendizagem, tanto dos alunos como dos saberes da experiência dos acadêmicos. 
A Oficina de Experiência Docente foi muito mais que o cumprimento das exigências acadêmicas, foi uma 
oportunidade de crescimento profissional e pessoal, além de ser um importante instrumento de integração 
entre escola, universidade e comunidade. Muitas dúvidas foram tiradas em relação às atividades que devem 
ser trabalhadas nas aulas, e como deve ser a postura do professor perante o desenvolvimento de uma 
atividade, pensando nos conteúdos, nos objetivos e nos processos de avaliação das aulas. 

Palavras-chave: Formação. Handebol. Experiência. 
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ATLETISMO ESCOLAR: UM OLHAR SIGNIFICATIVO
Mariele Braga Nascimento1

Rodrigo José Madaloz2
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O presente estudo tem como objetivo refletir sobre a compreensão que os professores de educação 
física dos anos finais do ensino fundamental da rede pública e privada de um município da região das Missões 
têm sobre o conteúdo escolar atletismo, bem como verificar qual a sua importância como conteúdo nas 
aulas de educação física. A escolha da temática como objeto de pesquisa ocorreu em virtude da modalidade 
atletismo ser pouco vivenciada no âmbito escolar, elucidando os limites e possibilidades desse conteúdo na 
escola. Segundo Mathiesen (2008) o atletismo pode ser considerado como um dos principais conteúdos para 
ser desenvolvido nas aulas de educação física escolar, pois envolve os movimentos básicos e fundamentais 
do ser humano. Entretanto, este conteúdo tem sido pouco utilizado nas aulas de educação física, nas quais 
a ênfase é maior nos jogos e esportes coletivos (MATTHIESEN 2008). No âmbito escolar, dependendo 
da metodologia que é utilizada em sua aplicação, pode ser o maior responsável pelo desenvolvimento das 
capacidades motoras, pela promoção da saúde, e pelo desenvolvimento da personalidade da criança e do 
organismo (HILDEBRANDT, 2003). Torna-se importante ressaltar que grande parte dos professores que 
trabalham com a educação física escolar acreditam na importância da prática do atletismo junto às outras 
atividades já presentes nas aulas. Assim, é fundamental que o professor tenha conhecimento de como 
problematizar ações que possibilitem o ensino e a aprendizagem do atletismo escolar (MARQUES; IORA, 
2009). Nesse sentido, o estudo caracterizou-se como uma pesquisa descritiva exploratória com abordagem 
qualitativa (THOMAS E NELSON, 2002). Utilizou-se como instrumento para a coleta de informações 
questionários com perguntas abertas. A amostra foi composta de vinte profissionais licenciados em 
educação física atuantes na educação básica no ensino fundamental anos finais. A análise dos dados foi 
realizada através do método de categorização (FLICK, 2004). A partir desta foi realizada a análise dos dados 
estabelecendo-se relação com o referencial teórico. Das respostas obtidas foram extraídas cinco categorias: 
1) ATLETISMO ESCOLAR - categoria que buscou entender como o atletismo encontrava-se nas escolas 
pesquisadas enquanto conteúdo. Observou-se que a maioria dos participantes da pesquisa reconhece a 
importância do atletismo para o desenvolvimento dos alunos, que ele é base para os demais esportes, bem 
como tem conhecimento da existência desse conteúdo nos currículos da educação física, porém negligenciam 
sua existência por conta da falta de estrutura. Segundo Mathiesen (2008) o atletismo é importante na 
formação da criança, em qualquer faixa etária, pois suas regras são de fácil entendimento, a aprendizagem 
é rápida e se repetem em várias provas, além de ser considerada a modalidade base para outras atividades 
esportivas; 2) IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL COM A MODALIDADE PESQUISADA - observou-
se que a relação dos pesquisados com o conteúdo atletismo vem da afinidade com a modalidade, visto 
que, os professores que não tiveram o atletismo de maneira sistemática durante sua vida, acabam não 
trabalhando esse conteúdo em suas aulas. 3) MOTIVOS QUE LEVAM A TRABALHAR O ATLETISMO 
NA ESCOLA - mesmo existindo a modalidade em poucas escolas, muitos pesquisados relataram que ela 
traz uma série de benefícios aos alunos, como relata alguns dos professores pesquisados. Para o Professor 
14, “são muitos, mas acredito que para o desenvolvimento da criança, como a capacidade motora é de 
estrema importância, além é claro que as aulas são mais atrativas”. O Professor 18 nos diz que: “Pela 
sua importância e pela contribuição no desenvolvimento físico e mental do aluno”. E para o Professor 
19: “Por possuir habilidades que serão utilizadas e diversas habilidades esportivas”. 3) ATLETISMO 
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Educação Física, marielly3@hotmail.com
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3 Professora Mestre da Universidade Regional Integrada do Alto do Uruguai e das Missões – URI Campos Santo Ângelo, Educação 
Física, vivianadeon@gmail.com
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SEUS LIMITES E POSSIBILIDADES NA VIDA ESCOLAR - a categoria relacionou a falta de conhecimento 
e incentivo, citada também pelos próprios participantes: “Falta de conhecimento dos profissionais da 
área à cerca da modalidade pouco apoio da comunidade escolar, monocultura esportiva”- (Professor 
02); “Pouco conhecimento, falta de recursos” - (Professor 14). Há também os que relacionam a falta da 
modalidade ao interesse dos próprios professores, a negligência já citada nas questões anteriores, onde os 
próprios professores dizem que não há dificuldades, mas sim possibilidades. Constatou-se que a maioria dos 
professores trabalha com o atletismo na escola de maneira adaptada, como iniciação. A falta de espaço 
físico e materiais são lembrados pelos pesquisados, facilitando assim a preferência por esportes coletivos. 
Nota-se também que existe uma negligencia citada por eles mesmos onde dizem ter pouco conhecimento 
para aplicar a modalidade na escola ou se deixam levar pela preferência dos alunos ou de si mesmos por 
jogos coletivos principalmente pelo gosto e afinidade como, por exemplo, pelo futebol e voleibol. Portanto, 
o atletismo segundo a visão dos professores pesquisados é de suma importância para o desenvolvimento 
de crianças e jovens, mas para sua prática na escola ser mais frequente e de maneira satisfatória precisa-se 
de mais investimentos em infraestrutura física, materiais, incentivo por parte dos próprios profissionais e da 
direção das escolas. 

Palavras-chave: Atletismo escolar. Escola. Educação Física.
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E ÍNDICE DE MASSA CORPORAL DE 
ADOLESCENTES DE CAXIAS DO SUL

Fabiano da Silva1

Claudiana Storchi2

Carlos Leandro Tiggemann3

Daniel Zacaron4

RESUMO

A adolescência é o período da vida em que ocorrem as transformações mais aparentes no corpo. 
Estas mudanças são principalmente o crescimento muscular e do esqueleto, além das alterações hormonais 
(GALLAHUE e OZMUN, 2005). É na infância e na adolescência que normalmente a atividade física é 
inserida no contexto diário das pessoas, ajudando no desenvolvimento humano e na prevenção de doenças, 
e por isso, é de extrema importância estudar os níveis de atividades físicas e seus fatores associados com 
este público (FLORINDO e RIBEIRO, 2009). A atividade física ajuda no ganho músculo-esquelético e reduz 
o percentual de gordura corporal, melhora o humor, reduz o estresse e a ansiedade, aumenta o nível de 
energia, melhora a imunidade, torna as articulações mais flexíveis e resulta em uma melhora na qualidade 
de vida (COLBERG, 2003). Para Nieman (1999), quem pratica exercícios moderados regularmente corre 
menos risco de ter problemas crônicos de saúde como doenças cardíacas, obesidade, hipertensão, diabetes 
tipo II, certos tipos de câncer e outros distúrbios metabólicos. Essas atividades devem ser desenvolvidas de 
forma apropriada, divertida e conter uma grande variedade de movimentos (STRONG et al., 2005 apud 
FLORINDO E RIBEIRO, 2009). Diante dos temas abordados anteriormente, o objetivo do presente estudo 
é verificar o nível de atividade física e o índice de massa corporal (IMC) de adolescentes de Caxias do Sul. 

METODOLOGIA

A amostra deste estudo foi composta por 120 indivíduos, destes 57 eram meninas e 63 meninos, 
com idades entre 12 e 16 anos e que estudavam em escolas da rede pública, uma delas localizada em um 
bairro periférico e outra na região mais central da Cidade. Para verificar o Índice de Massa Corporal dos 
adolescentes, utilizou-se uma balança digital e um estadiômetro de madeira desmontável. O instrumento 
utilizado para verificar o nível de atividade física dos adolescentes foi o questionário internacional de 
atividade física versão curta do IPAQ (International Physical Activity Questionnarie, 2005). Esta versão é 
composta por oito questões abertas e suas informações permitem estimar o tempo despendido por semana 
em diferentes atividades físicas (caminhada, esforços físicos moderados e vigorosos) e de inatividade física 
(tempo gasto sentado). Para quantificar as respostas foi utilizado o tempo (minutos/dia) e a frequência 
semanal (dia/semana) de prática. A coleta dos dados antropométricos foi realizada através da aplicação 
de um questionário impresso e aplicado durante as aulas de Educação Física. Para a aplicação do IPAQ 
os adolescentes foram reunidos em grupos de 20-30 sujeitos em uma sala de aula, onde os participantes 
do estudo receberam o questionário e instruções e recomendações para o preenchimento. Foi utilizada a 
estatística descritiva com o cálculo da média e desvio padrão, distribuição de frequência simples e percentual, 
bem como a apresentação na forma de tabelas e gráficos. Para os testes foi adotado um nível de significância 
de 5% (p ≤ 0,05) e utilizado o software SPSS versão 20.0. 

RESULTADOS

O IMC tem cálculo simples e rápido, apresentando boa correlação com a adiposidade corporal. Com 
o cálculo do IMC pode-se obter os limites entre desnutrição, peso saudável e os diversos graus de obesidade, 
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que embora sejam muito parecidos entre meninos e meninas antes de puberdade, aumentam durante a 
adolescência (GALLAHUE e OZMUN, 2005). No gráfico da Figura 01 estão apresentados os valores de 
IMC de meninos e meninas.

Figura 01- Gráfico de classificação do índice de massa corporal por gênero

Fonte: dos autores.

Ao analisarmos o gráfico da figura 01 nota-se que tanto as meninas, quanto os meninos encontram-
se com parâmetros prevalecendo a normalidade, mas ao comparar desnutrição ligeira e moderada com 
sobrepeso e obesidade, existe uma prevalência do sobrepeso. Segundo Repetto et al. (2003), o ambiente 
em que as crianças e adolescentes vivem tem um impacto sobre esforços para controlar a obesidade, 
junto com fatores genéticos, descanso e alimentação inadequada e a falta de atividade física são os pilares 
para o aumento desta epidemia. Ao analisarmos o gráfico da figura 02, notamos que os meninos estão 
prevalecendo na classificação de muito ativos e ativos totalizando 84%, enquanto as meninas somam 66%. 
Quando avaliamos a quantidade de sedentários e irregularmente ativos, obtemos os valores que chegam 
a 16% dos meninos e 34% das meninas. Kemper (1994) apud Da Silva e Malina (2000) afirma que o 
decréscimo do nível de atividade física, seja ela intensa, moderada, alongamentos, de resistência muscular ou 
até a participação em esportes ou programas de educação física ocorrem na adolescência. 

Figura 02 - Classificação do nível de atividade física por gênero

Fonte: dos autores.

Palavras-chave: Atividade física extraclasse. Índice de massa corporal. Nível de atividade física.
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O PIBID E AS APRENDIZAGENS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA ETNOGRAFIA COM ESTUDANTES DA FACOS 

EM OSÓRIO/RS
Tiago Nunes Medeiros1

Gabriel Gules Goularte2

Leandro Oliveira Rocha3

Fabiano Bossle4

RESUMO

Compreendemos que tratar de Educação é refletir e analisar dentre outros aspectos das ações na 
condição de educador. Estimular o debate e a ressignificação de conceitos numa perspectiva crítica, onde 
o aluno se sinta desafiado e provocado a construir o seu próprio conhecimento, trata-se de fomentar um 
indivíduo autônomo, questionador, provocador e pesquisador.

Com tantos atrativos externos aos da Escola e com o percurso sinuoso enfrentado pelo processo 
didático e metodológico da Educação Brasileira ao longo dos anos, entendemos que não cabe apenas 
diagnosticar o aluno e as famílias como causa central neste problema. Talvez fosse preciso ressignificar o 
papel do Professor a partir da sua própria prática docente.

Nesse sentido, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) lança, em 
2007, o Programa institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), com uma proposta voltada para 
a formação de professores visando incentivar a formação docente e promovendo uma relação direta com a 
Educação Básica, onde o processo de formação seja compreendido a partir da reflexão das ações geradas 
na Escola.

Diante deste contexto, o presente estudo trata de apresentar a dissertação de mestrado do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência do Movimento Humano (PPGCMH) da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) e do Grupo de Pesquisa Didática e Metodologia de Ensino na Educação Física (DIMEEF), 
na qual, se propõe a compreender a formação de professores do curso de Educação Física participantes do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, da CAPES - Brasil, a partir da seguinte questão: 
Como e quais são as aprendizagens construídas pelos estudantes do Curso de Educação Física da FACOS 
no PIBID nas escolas de Osório?

Para tanto, a pesquisa foi construída junto a seis estudantes contemplados com bolsas que integram 
o subprojeto PIBID/CAPES do Curso de Educação Física da FACOS, que atuam em três Escolas Públicas 
Municipais de Osório. Com base nos conceitos que circundam o tema de pesquisa e na fundamentação 
teórica utilizada, entendemos que o diálogo presente no aprendizado e suas interações com o outro produzem 
um movimento em direção à formação do pesquisador. Portanto, entendemos que o ensino parte da relação 
real entre o educador e o educando.

Nesse sentido, Paulo Freire é autor fundamental para a Pedagogia Crítica e para as interpretações que 
realizamos neste estudo. A pedagogia de Freire aborda a relação entre teoria e prática, a partir do método 
de iniciar o trabalho educativo pela fala dos aprendizes, levando, assim, a uma concepção pedagógica da 
valorização do pensar de modo autônomo e reflexivo, como condição fundamental para o exercício da vida 
democrática (SILVA, 2007).

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Programa de Pós-Graduação em Ciência do Movimento Humano – 
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Freire (1996) afirma que ensinar exige reflexão crítica sobre a prática, onde a prática docente crítica 
envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. Assim a teoria de Freire 
se estabelece na união entre história, política, relações econômicas e de classe aos conceitos de cultura e 
poder. Tal teoria se apresenta eficaz ao tratar a linguagem crítica e de esperança juntas em prol da libertação 
das vidas de gerações de pessoas excluídas. Os estudos de Paulo Freire foram dedicados à compreensão da 
cultura da vida cotidiana (MCLAREN, 1997).

As decisões metodológicas da pesquisa demarcam nossa opção pela pesquisa qualitativa. Isto posto, 
significa dizer que as informações coletadas junto a um grupo particular de estudantes que estão em processo 
de formação inicial em educação física e são bolsistas do PIBID serão interpretadas sem a pretensão de 
generalizar os achados do estudo. Pelo contrário, pretendemos aprofundar a compreensão sobre o que 
esses estudantes fazem e os significados que atribuem ao seu processo formativo no âmbito do PIBID, isto é, 
no “chão das escolas” de Osório.

De modo mais específico, está sendo realizada uma etnografia que, de acordo com Geertz (1989), passa 
pelo entendimento e compreensão do que representa a análise antropológica como forma de conhecimento. 
Conforme esse autor, praticar etnografia significa estabelecer relações, selecionar informações, transcrever 
textos, levantar genealogias, mapear campos, manter diários e outros, sendo o primordial realizar uma 
descrição densa das informações.

Assim, a proposta metodológica de realização da etnografia irá contribuir no processo de investigação 
com base na interação entre o pesquisado e seus objetos de estudo, vislumbrando estabelecer um contato 
que venha estabelecer uma relação construtiva, enriquecedora e de diálogo entre investigador/investigado 
(FONSECA, 1999). 

Conforme anteriormente identificado, os participantes desta pesquisa são seis bolsistas do PIBID/EFi/
FACOS, que estão inseridos, em duplas, em três escolas públicas da rede municipal de ensino de Osório, 
realizando atividades com os alunos do Ensino Fundamental Séries Iniciais, Finais e/ou projeto de turno 
integral. Também fazem parte da pesquisa sete participantes privilegiados, dentre eles as diretoras das 
respectivas escolas, as supervisoras do programa na escola, por fim, um professor de educação física de 
uma das escolas.

Para tanto, foram utilizados recursos como técnicas de observação participante, diálogos, entrevistas 
semiestruturadas, diário de campo e análise de documentos. O registro das informações foi realizado 
semanalmente nas escolas envolvidas, sendo que, ao chegar às escolas, procurava um local onde eu pudesse 
realizar minhas observações com o meu bloco de anotações, de tal modo, que não chamasse a atenção das 
crianças ou que viesse gerar desconforto aos bolsistas, ou seja, naturalizar minha presença naquele ambiente. 
O momento seguinte ao campo era a construção dos registros, onde, as informações foram transcritas para 
os relatórios de campo, assim como para os demais instrumentos que compõem está pesquisa.

Uma vez que este estudo se encontra em fase de construção das unidades de significados, temos a 
expectativa que a investigação colabore para a formação docente dos professores de educação física, bem 
como auxilie no desenvolvimento e qualificação do programa PIBID/FACOS.

Neste processo de construção do conhecimento acadêmico, nos propomos a compreender 
criticamente as aprendizagens na formação inicial de professores de educação física, a partir da realização 
de uma etnografia. Para tanto, foi fundamental incluir o entendimento do processo metodológico do PIBID, 
onde a teoria da ação-reflexão-ação constituiu a base do programa articulado com uma tríade voltada para 
o ensino-pesquisa-extensão, uma vez que a Educação reflete o seu conflito entre o saber da escola e a 
reflexão-na-ação dos professores e alunos, cuja troca de experiência entre o espaço escolar e a formação 
acadêmica é essencial para a construção do conhecimento (SCHÖN, 1992).

Deste modo, percebemos que esta pesquisa se encaminha para colaborar com a compreensão de 
como são construídas as aprendizagens dos bolsistas do PIBID/Educação Física da FACOS/Osório.

Palavras-chave: Etnografia. PIBID. Pedagogia Crítica. Educação Física.
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL A 
PARTIR DAS INTERVENÇÕES DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Juliano Rodrigues Adolfo1

Vera Lúcia Pereira Brauner2

INTRODUÇÃO

Quando a criança ingressa na escola, conhece seus primeiros colegas e inicia uma nova fase de 
aprendizagem, crescimento, onde encontra diferentes pessoas, costumes, suas primeiras necessidades 
físicas e psicológicas, bem como os primeiros passos no convívio social com o próximo. É nessa fase que 
a criança deve ser observada, estimulada e receber todas as oportunidades que lhes é cabível com sua 
idade. A Educação Infantil tem por finalidade “favorecer o desenvolvimento infantil nos aspectos motor, 
emocional, intelectual e social, contribuindo para que a interação e a convivência na sociedade seja produtiva 
e marcada por valores de solidariedade, liberdade, cooperação e respeito” (Política Nacional de Educação 
- MEC 1994). Cabe então aos professores, buscar na criança uma forma de ensinar através das atividades 
físicas, que buscam não apenas a formação motora, mas paralelo a isso uma formação integral, aliando os 
aspectos motores aos cognitivos, sociais e todas as questões que devem ser trabalhadas na escola, como: 
sexualidade, religião, humanidade, alimentação, dentre outras. “Hoje, mais do que nunca, a Educação 
precisa ser humanizada, propiciando vivências significativas que levem as pessoas a se conhecer e a crescer, 
desenvolvendo-se em todas as áreas, motivando para a criatividade, solidariedade e compreensão da vida 
como um todo” (TODT, 2006). Diante disso, proporcionando aos alunos uma série de processos, os quais 
serão de extrema importância nas aprendizagens que virão a receber, se observando então o quão importante 
são os estímulos e possibilidades de ensinamentos que o professor pode contribuir para a formação integral 
do aluno. De acordo com os aspectos trabalhados em aula, para alcançar os objetivos apresentados pelos 
PCNs, usava-se através de jogos competitivos e cooperativos, onde meninos e meninas pertencessem ao 
mesmo grupo, onde negros e brancos trabalhassem juntos, onde os que têm maior facilidade auxiliassem os 
que tivessem maior dificuldade. Os conteúdos abordados foram os jogos lúdicos, a dança, o ritmo, vivências 
no meio dos esportes, atividades na natureza, de organização e conscientização sobre várias perspectivas, 
tendo como recursos físicos utilizados “Psicomotricidade é uma ciência que tem por objetivo o estudo do 
homem, através do seu corpo em movimento, nas relações com seu mundo interno e externo” (MELLO, 
1989, p. 5). Através desse conceito, observa-se que o professor de Educação Física tem um fundamental 
papel nos desenvolvimentos tanto motor, quanto intelectual da criança, e a sua necessidade no processo de 
aprendizagem dos alunos, uma vez que corpo e mente são elementos integrados de sua formação.

METODOLOGIA

Participavam da atividade 18 alunos de ambos os sexos, todos com 3 anos de idade e no nível 1 da 
Educação Infantil do Colégio Marista Champagnat, localizada no município de Porto Alegre – RS, tendo 
por objetivo principal do estudo a identificação e observação por parte das duas professoras da turma, sobre 
as intervenções do professor de Educação Física como suporte no desenvolvimento integral dos alunos, 
referindo os aspectos motor, social e cognitivo, utilizando-se como instrumento metodológico de pesquisa 
um questionário com perguntas referentes à prática da educação física e as intervenções do professor de 
Educação Física como auxílio no processo de aprendizagem dos alunos. A aplicação do questionário ocorreu 
durante o tempo de aula, tendo as duas professoras colaborado com base no voluntariado e dispondo do 
tempo necessário para responder a todas as questões. Não houve limite de tempo de resposta às professoras, 
verificando-se que todo o processo ocupou cerca de 30 a 45 minutos. 

1 Bacharel e Licenciado em Educação Fìsica pela PUCRS. Residente Multiprofissional em Saúde APESC/UNISC, e-mail: 
julianorodrigues@unisc.br

2 Professora Orientadora da PUCRS. e-mail: vlbrauner@pucrs.br
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RESULTADOS

Pôde-se perceber após as respostas das professoras ao questionário, que o papel do professor de 
Educação Física torna-se indispensável, mas ao mesmo tempo deve estar atento a todas as etapas do 
desenvolvimento do aluno, posicionando-se como um facilitador em seu desenvolvimento global, intervindo 
desde as questões motoras, passando pelas aprendizagens cognitivas e tomando posição nos aspectos 
sócio-afetivos desse aluno. Desta forma, percebe-se o professor como um meio de soluções, enquanto 
o aluno um centro de dúvidas e vontades, pronto para descobrir coisas novas, atividades interessantes 
que prendam a sua atenção e que por si só, atentem para seu conhecimento nas mais variadas atividades 
escolares. “As habilidades motoras e perceptivas de crianças influenciam-se reciprocamente, ainda que 
se desenvolvam em ritmos diferentes” (GALLAHUE, 2005, p. 307). Como exemplo, cita-se o jogo no 
processo de transformação do aluno, desenvolvendo seus lados motor, cognitivo, afetivo, além de faciliar a 
aquisição dos valores humanos em sua formação. Sendo um grande meio didático que, utilizado de maneira 
adequada, resultará em êxito no processo de aprendizagem no ambiente escolar. O professor deve sempre 
pensar em seu aluno sem esquecer-se de onde ele vem, qual sua realidade e também se possível, suas 
vivências anteriores, pois assim, ao planejar suas aulas, consiga trazer o aluno de encontro a sua proposta, 
no aspecto participativo, o que acarretará em possibilidades maiores de laços afetivos com esse aluno, 
utilizando de ferramentas e/ou atividades de socialização e bem-estar para as crianças. “O diferencial é que 
o movimento não é padrão ou único, mas construído com o professor e com os demais colegas, seja pela 
imitação, pela comunicação ou pela experimentação corporal individual” (FURINI, 2010, p. 31). O cuidado 
que o professor deve ter a respeito desses aspectos torna-se tão fundamental quanto seu conhecimento 
teórico de como trabalhar com seus alunos, pois os conteúdos devem ser fundamentados obrigatoriamente 
de acordo com a faixa etária das crianças, juntamente com os materiais e os espaços físicos utilizados, que 
devem respeitar esse período de desenvolvimento da criança quanto ao seu desenvolvimento. Pode-se notar 
nas afirmações das professoras que o trabalho do professor de educação física além de formar os alunos 
integralmente, faz-se presente de uma forma importante nos processos de aprendizagem, tanto em sala de 
aula, quanto fora dela, uma vez que a ligação multidisciplinar abordando temas em comum e os aspectos 
que devem ser ensinados juntamente com o desenvolvimento motor dos alunos nas aulas de educação 
física, envolve aspectos neuronais que confirmam tais situações encontradas, tanto no estágio como nos 
estudos prévios sobre o assunto. “Aprender qualquer coisa é modificar, pela produção prolongada, certos 
processos de elaboração comportamental que se hierarquizam e se integram em termos neurofuncionais” 
(FONSECA, 2004, p. 143). Experimentar e utilizar os recursos de que dispõem para a satisfação de suas 
necessidades essenciais, expressando seus desejos, sentimentos, vontades e desagrados, e agindo com 
progressiva autonomia (RCN, 1998). Portanto, a educação infantil tem por objetivo buscar a autonomia 
da criança, e nesse processo tanto o professor pedagogo quanto o professor de educação física têm papéis 
fundamentais em suas didáticas metodológicas de como passar o conhecimento para os alunos, buscando 
a melhor formação possível, levando ensinamentos e ao mesmo tempo proporcionando alegria e bons 
sentimentos para todos que deles compartilham. 

Palavras-chave: Educação Física. Desenvolvimento psicomotor. Educação infantil
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O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SUA AUTONOMIA PROFISSIONAL: 
DEFINIÇÕES TEÓRIO-METODOLÓGICAS PARA UMA ETNOGRAFIA NA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DE PORTO ALEGRE
Camila da Rosa Medeiros1

Jacqueline Zilberstein2

Luciana de Oliveira Nunes3

Fabiano Bossle4

RESUMO

Neste estudo temos como objetivo compreender a construção das autonomias profissionais de 
professores de educação física frente às demandas do contexto de escolarização nas escolas da Rede 
Municipal de Ensino de Porto Alegre (RMEPOA). O processo de compreensão acerca do tema autonomia 
profissional do professor de educação física pode ser interpretada a partir da análise de aspectos relacionados 
ao seu fazer docente, sobretudo, constrói-se a partir da reflexão sobre o contexto em que o professor está 
inserido, a cultura escolar e as relações sociais as quais está circunscrito - a conjuntura macrossocial.

A autonomia pode ser analisada a partir de várias perspectivas. Sobretudo, ao buscar compreender 
esse objeto a partir do que é concreto, buscamos inspiração em autores que têm discutido este tema na 
aproximação com o contexto escolar e na referência da pedagogia crítica. Portanto, concordamos com 
Freire (1996) quando este defende que a autonomia assume um papel fundamental nas relações entre o 
professor e o contexto educacional a partir de uma visão de educação progressista, que busca a superação 
das situações de opressão corroboradas por uma escola conservadora, que está inserida em um contexto 
político neoliberal. Na tentativa de entender a relação da autonomia profissional do professor de educação 
física e as relações que limitam ou potencializam um fazer autônomo, nos amparamos em Contreras (2012) 
para sublinhar o entendimento dos processos que permeiam esse fazer, como elementos participantes e 
influenciadores desse. Assim, partimos do entendimento de que por sermos sujeitos sociais, as relações 
autônomas no contexto escolar não são construídas individualmente. Advogamos que somos dependentes, 
mas não no sentido de uma relação heterônoma, em que ocorre a sujeição à vontade elaborada por outros. 
Nesse sentido, a partir da dependência social através da consciência crítica sobre essa vontade, o que 
entendemos, atribui ao trabalho que se pretende coletivo um sentido, a possibilidade de transformação em 
consonância ao entendimento do professor reflexivo (GIROUX, 1997). 

Contreras (2012), assim como Freire (1996), entende a autonomia como um processo de 
emancipação, um processo coletivo - através de relações - que visa à transformação de toda a retórica 
neoliberal que circunscreve o sistema educacional brasileiro. Para isso, Contreras (2012) se coloca de 
maneira crítica a processos estabelecidos no contexto social em que a escola está inserida como a influência 
das políticas públicas e das diretrizes curriculares (Vieira, 2002; Marcondes, Moraes, 2013). Isso perpassa 
pelo entendimento sobre o profissionalismo e a dualidade de compreensão deste processo de busca, pois 
para muitos se apresenta como uma possibilidade de retomada do status social do professor e de seu ofício, 
ao passo que, também, se estabelece como uma forma de manutenção e perpetuação dos processos de 
controle sobre o trabalho docente. Esse último, relacionado à intensificação do trabalho, caracterizada pelo 
aumento de habilidades e atividades exigidas do professor. 

Nesse sentido, Vieira (2002) apresenta esse processo de controle sobre o trabalho docente, por meio 
dos índices de avaliação dos resultados escolares a que são submetidos os docentes, através da justificativa de 
que só avaliando o trabalho docente isoladamente, negando a conjuntura em que ele se insere, comparando 

1 UFRGS, Mestranda em Ciências do Movimento Humano, crm.efi@gmail.com
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os índices educacionais do país a índices de outros países, a educação do país passará a ter qualidade. 
Portanto, seguindo essa lógica de Controle de Qualidade Total (idem), que envolve o sistema de ensino, os 
docentes são implicados pela intensificação, de modo consequente, também corroboram para o controle 
das ações docentes, para atingirem esses bons índices e a manutenção de sua “estabilidade” e segurança 
profissional. 

Após esta breve localização teórica do objeto de estudo, destacamos que esse é um recorte de uma 
pesquisa para elaboração de uma dissertação de mestrado, que se propõe a realização de uma etnografia na 
Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre.

A pesquisa etnográfica possibilita ir além da intervenção e tratamento de informações, possibilita além 
da construção do conhecimento, a reflexão sobre a ação docente (MOLINA NETO, 2010). Fazemos esta 
opção metodológica por ver na cultura escolar a complexidade de um espaço de cruzamento de culturas 
(PÉREZ GÓMEZ, 2001) entendendo que o objeto de estudo está circunscrito à cultura escolar e à cultura 
docente particulares, como a da rede de ensino de Porto Alegre. E entendemos que só a partir da descrição 
densa da realidade, ou desse recorte da realidade, é que poderemos compreender o problema de pesquisa 
que é: Como os professores de educação física constroem suas autonomias docentes frente às demandas 
do contexto de escolarização nas escolas da RMEPOA? Para isso, o estudo será realizado em duas escolas 
da RMEPOA, e terá como participantes centrais os professores de educação física destas duas escolas e, 
também, participantes privilegiados que serão incluídos no estudo à medida que o trabalho de campo avance, 
revelando as formas de organização pedagógica e política dos dois contextos de investigação. Utilizaremos 
como instrumentos de coleta de informações a observação participante, o diário de campo, o diálogo, a 
entrevista semiestruturada em profundidade e a análise de documentos da secretaria de educação de porto 
alegre, das escolas, dos professores e dos professores de educação física, mas, também, o Plano Nacional de 
Educação (PNE) que situa uma representação de educação no patamar de políticas educacionais juntamente 
com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), sendo instrumentos balizadores do trabalho docente.

Até o momento, com nosso estudo em fase de confecção do projeto de pesquisa, podemos inferir 
que a autonomia não se configura como um fenômeno alheio ao contexto econômico, político e social. 
É, portanto uma condição coletiva, estabelecida através das relações e, assim, não é absoluta ou ilimitada, 
pois está, ora estabelecida em contextos que favorecem sua construção, ora em contextos que limitam essa 
condição.

A escola, na condição de instituição de discursos dualistas, não escapa a essa condição. Pois, a partir 
da necessidade de transformação social, a autonomia encontra espaço para sua construção. Contudo, na 
visão de escola como instituição conservadora, participante da manutenção do estado de alienação, o fazer 
autônomo dos professores pode ser cerceado, diminuído e manipulado pelas forças de controle e difusão 
dos ideais neoliberais para a educação como custo e não como investimento. 

Palavras-chave: Autonomia profissional. Professor de Educação Física. Etnografia.
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O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM INÍCIO DE CARREIRA: O 
TRABALHO DOCENTE EM FOCO

Lediana Ribeiro de Quadros1

Jéssica Serafim Frasson2

Victor Julierme Santos da Conceição3 

INTRODUÇÃO

Para compreendermos quem são os professores iniciantes, tomamos como base Marcelo Garcia 
(2010), Reali; Tancredi e Mizukami (2008) que afirmam que o professor em início de carreira se encontra 
entre os cinco primeiros anos de atuação docente. A fase de início à carreira de docência é compreendida 
como a passagem de estudante a professor. Ou seja, os acadêmicos terminam a sua formação inicial onde 
cumprem seu papel de estudantes e passam a ministrar e planejar aulas, como o papel de professor. Na 
graduação os estudantes podem vivenciar essa aproximação com o futuro campo de atuação nos estágios 
e nas práticas como componente curricular oferecida pelos cursos de formação inicial, o que podemos 
caracterizar como práticas de curta duração de ensino. 

Marcelo Garcia (2010) reforça que a fase de iniciação docente é um momento de grande importância 
na constituição da carreira do professor. Pois, tem sido reconhecido por suas características próprias e 
configurado pela ocorrência das principais marcas da identidade que concebem a profissionalidade docente. 
Assim, podemos considerar o início da carreira como um período potencialmente problemático cujo 
professor passar a se deparar com experiências que influenciam no processo de construção da identidade. 

Huberman (1995) considera que é nos primeiros anos da docência que o professor desenvolve o seu 
estilo pessoal de trabalho. Neste sentido, em meio a tantos elementos que compõem o início da docência 
(medos, angústias, choques, descobertas, relações, desistências, permanências), é que nos apoiamos em 
Wittizorecki (2001) ao afirmar que o trabalho docente é compreendido como um conjunto de atividades que 
englobam, para além das aulas que os professores ministram. Nessa perspectiva, pensar o trabalho docente 
dos professores iniciantes nos faz refletir sobre como eles observam sua atuação no contexto escolar, suas 
expectativas, seus valores, entre outros aspectos que determinam o próprio desenvolvimento docente. Neste 
contexto, o objetivo deste estudo foi: descrever os caminhos para a construção do trabalho docente de 
professores de Educação Física em início de carreira na cidade de Criciúma- SC.

METODOLOGIA 

Essa pesquisa se caracteriza como descritivo. Onde foram selecionados a partir da representatividade 
tipológica (MOLINA NETO, 2010), 19 professores de Educação Física iniciantes na carreira docente, 
identificados com letras do alfabeto, para manutenção dos aspectos éticos da investigação e o anonimato 
dos colaboradores. O instrumento para coleta de dados foi uma entrevista semiestruturada. As entrevistas 
foram gravadas, transcritas e passaram por um processo de validação interpretativa quando apresentadas 
aos próprios entrevistados para análise da fidedignidade das informações. Em um processo de categorização, 
as entrevistas já validadas passaram pela eleição das unidades de significados, singulares e comuns a cada 
colaborador, e posteriormente agrupadas por temáticas para a constituição da categoria de análise: Trabalho 
docente do professor iniciante: um difícil começo. 

TRABALHO DOCENTE DO PROFESSOR INICIANTE: UM DIFÍCIL COMEÇO

Ao analisar as entrevistas retomamos o objetivo desse estudo, que é descrever os caminhos para 
construção do trabalho docente de professores de Educação Física em início de carreira na cidade de 
Criciúma- SC. Assim, identificamos que os professores em início de carreira passam por muitas dúvidas e 
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medos (o que e como ensinar? O que os alunos precisam aprender? A quem recorrer? Com quem conversar?), 
que surgem pela própria falta de experiência profissional. E isso tende a aumentar quando se deparam com 
a realidade escolar e encontram situações precárias para realizar seu trabalho docente: a falta de materiais, 
infraestrutura mal adequada, falta de apoio e auxílio da organização escolar. Também é importante ressaltar 
que as condições de trabalho oferecidas aos professores alimentam esse choque ocorrido no momento da 
inserção profissional, com elementos como falta de apoio, materiais, espaços, comprometimento, interação 
com os pares, alunos e comunidade. 

Sabe-se que o professor iniciante é caracterizado não só pelo seu tempo de atuação, mas também 
por todos seus enfrentamentos e descobertas nos momentos de inserção profissional. Para que esse se 
sinta seguro e motivado é preciso estar inserido, imerso no contexto escolar, conhecer a escola em que irá 
atuar com propriedade. Entendemos o trabalho docente como aquele que vai para além do “dar aulas”, o 
professor dentro da escola também ministra suas aulas e não só, ou seja, participa de reuniões pedagógicas, 
construção próprio Projeto Político Pedagógico, reuniões com pais e comunidade escolar, e outras questões 
que envolvem o contexto da organização escolar (WITTIZORECKI, 2001).

Também observamos como maior enfrentamento dos professores de Educação Física iniciantes, a falta 
de material e espaço para ministrar suas aulas, o que é de suma importância para a prática pedagógica do 
professor. As condições de trabalho oferecidas pela organização escolar ao professor, em início de carreira, 
auxiliam não só na socialização docente, mas também na prática educativa do mesmo, proporcionado além 
de materiais pedagógicos e infraestrutura, momentos em que os docentes consigam refletir e avaliar suas 
aulas para uma possível ressignificação.

CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS 

Para a construção das considerações transitórias retomamos o objetivo dessa pesquisa, que é descrever 
os caminhos para construção do trabalho docente de professores de Educação Física em início de carreira 
na cidade de Criciúma- SC. Percebemos que é através das trocas de experiências que os professores se 
constroem e se reconhecem no ambiente escolar, a partir das aproximações com os alunos, com a direção, 
funcionários e com os demais professores. Essa socialização se dá em todo o contexto educacional. Por 
isso, a organização escolar articulada ao trabalho docente surge com o intuito de abrir/ampliar espaços e 
buscar meios de socialização com os professores iniciantes. Pensar nas dificuldades, e conflitos presentes 
no cotidiano, instiga as nossas reflexões sobre o trabalho docente, e ainda como a organização escolar 
condiciona o trabalho docente dos professores de Educação Física iniciantes. Constatamos que as condições 
oferecidas (materiais pedagógicos, infraestrutura, diálogo, interação com os pares e apoio diretivo) pela 
organização escolar para que o trabalho docente se realize, pode interferir na prática educativa dos 
professores. Deste modo, compreendemos que a organização escolar é elemento importante, auxiliando os 
docentes e amenizando assim os enfrentamentos inicias, ou seja, oferecendo os subsídios necessários para 
que a prática educativa aconteça de modo efetivo. Os professores constroem seu trabalho docente a partir 
do seu envolvimento com a organização.

Palavras-chave: Trabalho Docente. Professor Iniciante. Professor de Educação Física.

REFERÊNCIAS

HUBERMAN, M. Ciclo de vida profissional dos professores. In: NÓVOA, A. (org.) Porto/Portugal: Porto 
Editora, 1995.

MARCELO GARCIA, C. O professor iniciante, a prática pedagógica e o sentido da experiência. Formação 
Docente. v. 03, n. 03, p. 11-49, 2010.

MOLINA NETO, V. Etnografia: uma opção metodológica para alguns problemas e investigação no âmbito 
da Educação Física. In: MOLINA NETO, V.; TRIVIÑOS, A. N. S. A pesquisa qualitativa em Educação 
Física: alternativas metodológicas. 3º ed. Porto Alegre: Sulina, p 113 – 146, 2010.

REALI, A. M. de M. R.; TANCREDI, R. M. S. P.; MIZUKAMI, M. G. N. Programa De Mentoria Online 
para Professores Iniciantes: Fases de um Processo. Cadernos de Pesquisa, v. 40, n. 140, p. 479-506, 
2008.



» Anais do IV Congresso Estadual de Educação Física na Escola
ISBN 978-85-8167-120-8  «

SUMÁRIO 131

WITTIZORECKI, E. S. Trabalho Docente Dos Professores De Educação Física Na Rede Municipal De 
Ensino De Porto Alegre: um estudo nas escolas do Morro da Cruz. Dissertação (Mestrado). Programa de 
Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano, UFRGS, Porto Alegre, 2001.



» Anais do IV Congresso Estadual de Educação Física na Escola
ISBN 978-85-8167-120-8  «

SUMÁRIO 132

NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFESSORES DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE ESCOLAR DA CIDADE DE LAJEADO/RS 

Jóice Sanini da Silva1

Alexandre Joanella2

Carlos Leandro Tiggemann3

RESUMO

Praticar exercícios físicos e realizar atividades físicas proporciona aos indivíduos melhoras para o corpo 
e a mente. Muitos são os motivos que levam as pessoas a procurar praticar algum tipo de atividade física, 
buscando melhoras à saúde, bem-estar, aptidão física, desenvolvimento motor, funcionalidade, aumento 
das capacidades físicas, entre outros motivos (PITANGA, 2004). Samulski e Noce (2000) destacam, ainda, 
que a sociedade tem divulgado formas de combater as negatividades da vida urbanizada, utilizando técnicas 
motivadoras para práticas de exercícios físicos, como a construção de praças, pistas de caminhadas, quadra 
de esportes, academias ao ar livre, clubes esportivos, entre outros. A Educação Física é uma disciplina que 
visa aperfeiçoar a saúde do corpo e da mente do ser humano, proporcionando aos alunos atividades físicas 
buscando promover o condicionamento físico em qualquer idade, por meio de diferentes práticas da cultura 
do movimento humano (FINCK, 2011). Neste sentido, compreendendo o docente de Educação Física como 
participante fundamental no processo da educação brasileira, é de extrema importância entender como 
o mesmo encontra-se em relação às práticas de atividade física e de sua qualidade de vida. O objetivo do 
presente estudo foi determinar o perfil do nível de atividade física e da qualidade de vida dos professores 
de Educação Física da rede escolar da cidade de Lajeado/RS. Quanto à metodologia utilizada, este estudo 
caracteriza-se como uma pesquisa quantitativa descritiva ex-post facto, do tipo populacional, sendo realizada 
no período de março a dezembro de 2014. A amostra foi composta por 58 professores de Educação Física, 
todos atuantes na rede de ensino de Lajeado. Para determinar os níveis de atividade física foi utilizado 
o Questionário Internacional de Atividade Física e para determinar a qualidade de vida foi utilizado o 
questionário SF-36. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Centro Universitário UNIVATES 
(parecer número 628.284), sendo que todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 
Esclarecido. Resultados: quanto ao nível de atividade física, 17,2% apresentaram nível baixo, 56,9% ativo 
moderado e 25,9% ativo intenso. Todos os domínios do SF-36 apresentaram altos valores, com destaque 
para o domínio funcional (90,25±11,60), sendo o menor escore o domínio da vitalidade (70,51±16,07). 
Em estudos específicos com professores, Brito et al. (2012) investigaram o nível de atividade física em 1.681 
professores de São Paulo, dos quais 46% classificaram-se como sedentários. Em nosso estudo, esse número 
foi de 17%. Salienta-se que o estudo comparado foi realizado com professores de diversas disciplinas e não 
apenas com professores de Educação Física. Em relação ao estudo de Santos et al. (2012), em que foram 
avaliados 17 professores de diversas áreas de Paranavaí/PR, dos quais 82% classificaram-se como inativos e 
18% como ativos. Um dado relevante deste estudo é que 94% dos professores são do sexo feminino, o que 
leva os autores a concluírem que as mulheres possuem menos tempo para realizar exercícios físicos, pois, 
além de trabalharem fora, têm de cuidar da família. Ainda no estudo de Elias et al. (2012), foram avaliados 
23 professores de Educação Física da rede municipal de ensino de Maringá, dos quais 32% classificaram-
se sedentários, 49% ativos moderados e 13% muito ativos. Resultados como esses são preocupantes, pois 
sabemos que a vida será melhor e benéfica se for mais ativa. Isso evidencia que mudanças nos hábitos de vida 
devem ser incentivadas. Em relação a essa pesquisa, quanto ao nível de atividade física, podemos considerar 
que, os resultados dos professores de Lajeado/RS foram satisfatórios. Em relação a qualidade de vida, Rocha 
e Fernandes (2008) investigaram 91 professores de diversas disciplinas do ensino fundamental da rede 
municipal de Jequié/BA. Os autores encontraram resultados insatisfatórios, considerando que nenhum dos 
domínios foi superior a 70. O domínio com maior escore foi o da capacidade funcional, com nota (65,71) 

1  Centro Universitário UNIVATES, Educação Física, joice.sanini@hotmail.com
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e a menor nota ficou para o domínio vitalidade com (46,26). Nesse estudo, salienta-se que 96% da amostra 
eram mulheres, o que poderia justificar os baixos escores seria a dupla jornada de trabalho como educadoras 
e donas de casa. Entretanto, nosso estudo também mostra um percentual maior de mulheres do que homens 
atuando como professores, sendo 62% do sexo feminino, o que não influenciou da mesma forma nos 
resultados. Isso mostra que os docentes de Lajeado estão apresentando bons convívios sociais e cuidados 
com a saúde física e mental. Diante do exposto, acreditamos na importância da satisfação dos professores 
em sala de aula, pois eles estão envolvidos diretamente com as crianças, adolescentes e adultos no ambiente 
escolar. Os docentes devem apresentar uma boa qualidade de vida, para que consigam exercer sua função 
de forma satisfatória e prazerosa, enriquecendo por sua vez o ensino e a educação. Um professor eficiente 
necessita saber ser e saber fazer em sua atuação docente. Ele deve ser comprometido com a educação para 
a saúde, deve ter atitudes positivas, conhecer as técnicas, e ter uma vida saudável, o que refletirá em um bom 
nível de desempenho para os alunos. Sabemos que prática regular de exercício físico proporciona muitos 
benefícios à saúde. Como conclusão verificamos que tanto os níveis de atividade física como a qualidade de 
vida dos professore de Educação Física de Lajeado podem ser considerados satisfatórios. 

Palavras-chave: Docência. Nível de atividade física. Qualidade de vida. Professor. Educação Física. 
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O BASQUETE COMO POSSIBILIDADE DE CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR

Rosana Steinhaus da Rosa1

Viviana da Rosa Deon2

Ana Paula Konzen3

O basquete surgiu no ano de 1891 nos Estados Unidos. Seu criador foi James Naismith, professor 
de Educação Física da Associação Cristã de Moços de Springfield (estado de Massachusetts – EUA). O 
primeiro jogo de basquete que temos conhecimento e registro foi realizado no dia 20 de janeiro de 1892. 
Por ser um conteúdo da Educação Física escolar, e, um dos elementos da cultura corporal do movimento, 
os bolsistas de iniciação a docência do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência) - 
Ensino Médio de uma escola pública de um município da região das missões, incluíram esse conteúdo no 
currículo da Educação Física do ensino médio, pois observou-se que os alunos não tinham conhecimento 
dessa modalidade. Desta forma objetiva-se relatar uma experiência a partir da realização de sete intervenções 
em duas turmas de segundos anos do ensino médio no intuito de incluir o esporte - basquete no currículo 
da escola em questão. Para a realização das intervenções foram necessários alguns encontros para 
planejamento, os quais se constituíram da seguinte maneira: 1) Reunião inicial dos bolsistas de iniciação a 
docência com a supervisora para estudo detalhado do currículo da Educação Física e escolha dos conteúdos 
a serem incluídos. 2) Organização do planejamento e conteúdos a serem desenvolvidos de acordo com 
a realidade da escola, levando em consideração os materiais e espaços físicos disponíveis para as aulas. 
Entre eles o basquete. 3) Diagnóstico dos saberes prévios dos alunos através de “ficha de observação”. 4) 
Aplicação dos planejamentos a partir de dois blocos de intervenção (A e B). O primeiro bloco abordou as 
dimensões conceituais e procedimentais do conhecimento, e o segundo bloco as dimensões procedimentais 
e atitudinais. Bloco A: O primeiro bloco foi constituído de três aulas (A1, A2 e A3). A1: uma introdução ao 
basquete por meio de diálogos e reflexões sobre o esporte, os questionando em relação aos conhecimentos 
que os alunos já possuíam. Relataram que não tinham muitos conhecimentos, somente algumas informações 
que apareciam na mídia. A2 e A3: realizaram atividades de posição corporal e manejo de bola com a 
finalidade de familiarizar os alunos com o objeto do jogo que no caso era a bola de basquete. Bloco B: o 
bloco B foi dividido em quatro aulas (B1, B2, B3 e B4). Foram realizadas aulas com maior ênfase em mini-
jogos, jogos situacionais e implementação do jogo. B1, B2 e B3: foram utilizadas atividades dinâmicas como 
mini-jogos, jogos situacionais e circuitos de atividades onde se enfatizava mais a parte tática e técnica e os 
fundamentos básicos do basquete como o drible, tipos de passes e arremessos. No início de cada atividade 
explicávamos o porquê e para quê realizá-las, aliando a teoria à prática. Ao final de cada aula deixamos 
a disposição dos alunos de 5 á 10 minutos para que cada um relatasse em seu caderno as atividades 
realizadas em aula como forma de memória da aula, desse modo fazendo os alunos refletirem sobre sua 
prática. B4: na última intervenção realizamos um jogo entre as duas turmas com a finalidade de realizar 
um fechamento do conteúdo abordando aspectos atitudinais através de uma integração entre as turmas. 
Foram realizadas observações e diários de campo de todas as atividades propostas, bem como a elaboração 
de portfólios como registro das atividades. No início das intervenções os alunos se mostravam resistentes, 
realizando as atividades com pouco interesse, porém no decorrer das aulas começaram a interagir de forma 
mais intensa. Segundo Almeida e Fensterseifer (2014), ao tratarmos dos diferentes temas/conteúdos que 
compõem o universo do movimento humano/ práticas corporais a serem tematizadas/vivenciadas durante o 
ano letivo, encontramos certo comportamento de oposição de nossos alunos a uma nova proposição, pois 

1 Acadêmica do Curso de Educação Física da Universidade Regional Integrada do alto Uruguai e das Missões-URI-Campus Santo 
Ângelo. Bolsista de Iniciação à Docência (Pibid-Capes) Educação Física Ensino Médio. rosanasteinhaus_uri@hotmail.com. 
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3 Acadêmica do Curso de Educação Física da Universidade Regional Integrada do alto Uruguai e das Missões-URI-Campus Santo 
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suas experiências vivências de movimento em seus anos de escolarização resumiam-se à prática de algumas 
atividades esportivas. De fato, isto ocorre na maioria das escolas onde a cultura do futebol é hegemônica, 
pois como afirma Carlan, Kunz e Fensterseifer (2012) o fenômeno esporte tem ocupado um lugar de 
destaque na sociedade contemporânea, constituindo- se como um dos mais importantes objetos de análise, 
não apenas das ciências do esporte, mas também de múltiplas abordagens literárias. Nas aulas de Educação 
Física o futebol é visto como principal e as vezes único conteúdo desenvolvido, não dando espaço para 
outras práticas corporais. No entanto, por meio dessa experiência observou-se que é possível trabalhar com 
outras práticas, pois no princípio os alunos mostraram-se resistentes, pois não conheciam outra realidade, e, 
ao depararem-se com algo diferente acabam aderindo de maneira satisfatória a novas experiências. Isso foi 
comprovado quando um grupo de alunos, após o horário de aula, pediu uma bola para jogar basquete, sendo 
que antes das intervenções eles só pediam bola para jogar futsal. Para a formação inicial constatamos que 
o contato com a realidade educacional possibilita a compreensão do processo educativo, proporcionando 
aos bolsistas de iniciação a docência tomada de decisões em relação à realidade e solução de problemas do 
cotidiano escolar, principalmente o entendimento que novas propostas são possíveis, além de viabilizar o 
processo de ação-reflexão do processo educativo. 

Palavras-Chave: Educação Física. Basquetebol. Esporte coletivo.
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 A CONSTRUÇÃO CURRICULAR DE UMA PROPOSTA EDUCATIVA PARA A 
OFICINA DE EXPERIÊNCIA DOCENTE EM DANÇA

Rodrigo José Madalóz1

O ensino da dança na escola tem sido motivo de recorrentes discussões acadêmicas, principalmente 
em publicações que tratam do assunto, descortinando problemáticas que vão desde a organização curricular 
desta prática inserida como conteúdo curricular da Educação Física, até questões de ordem prática, como 
por exemplo, a ênfase dada no ensino da dança na escola: a técnica, a criatividade, o lúdico, entre outras. 
Outro aspecto que não se pode deixar de mencionar é que em se tratando de uma manifestação cultural, 
seu espaço e tempo nas aulas de Educação Física são reduzidos a ensaios para apresentações em eventos 
na escola e fora dela (MARQUES, 2003, 2011). Todavia é necessário que pensemos sobre a trajetória de 
formação inicial dos futuros profissionais de Educação Física, que proposta para o ensino de dança tem sido 
apresentada, discutida, pensada e construída academicamente no seio dos cursos formadores.

A disciplina de Oficina de Experiência Docente IV (Dança) do curso de Educação Física /Licenciatura 
da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Campus de Santo Ângelo, tem como 
finalidade aproximar o estudante com o trabalho docente na área da dança, prática esta sob orientação 
e supervisão docente, compreendendo atividades de observação, experiências de ensino, bem como 
planejamentos didáticos, realização de aulas e discussão dos resultados do trabalho e está norteada pelos 
seguintes objetivos: auxiliar no amadurecimento pessoal do acadêmico e na sensibilização para as atividades 
didático-pedagógicas a partir da articulação de conhecimentos pedagógicos de conteúdos específicos da 
dança; realizar estudos individuais relacionados aos conteúdos de dança e proporcionar a oportunidade de 
vivência de experiências de ensino em dança. 

O presente relato de experiência tem como objetivo descrever como se deu o processo de construção 
da proposta curricular em dança para a realização da oficina in loco em espaços educativos formais 
escolhidos pelos (as) acadêmicos (as) com turmas do ensino fundamental e médio. 

A estruturação do planejamento – temática, competências (saberes), habilidades, objetivos, metodologia 
e avaliação – foram embasadas a partir da análise de duas propostas de organização curricular para o ensino 
da dança na escola: os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) e os Referenciais Curriculares 
do Estado do Rio Grande do Sul: Lições do RS na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (RIO 
GRANDE DO SUL, 2009). 

Os PCN’s sugestionam a organização dos conteúdos referentes a Educação Físicas a partir de três 
blocos de conteúdos: conhecimentos sobre o corpo, esportes, jogos, lutas e ginástica, atividades rítmicas 
e expressivas. A dança é referendada como manifestação da cultura corporal no bloco “atividades rítmicas 
e expressivas” que tem como característica a “intenção de expressão e comunicação mediante gestos e a 
presença de estímulos sonoros como referência para o movimento corporal” (BRASIL, 1997, p. 51). Diz 
respeito, portanto, às danças e às brincadeiras cantadas. 

Este enfoque dado ao conteúdo dança é complementar ao utilizado no documento sobre Arte, ou seja, 
a dança não está somente como conteúdo para o componente Educação Física.

O documento destaca ainda a abertura para as diversas manifestações rítmicas e/ou expressivas que 
compõem as culturas populares, como também, dá suporte as manifestações oriundas das transformações 
que são incorporadas e multiplicadas a partir da mistura de elementos que compõem essas manifestações. 
O multiculturalismo é a palavra que melhor define a proposta, pois abraça desde as danças brasileiras 
(folclóricas e regionais) até as danças urbanas, eruditas, entre outras.

Por fim, os PCN’s salientam que por meio das danças e brincadeiras, os alunos podem conhecer a 
qualidade do movimento expressivo, tais como, leve/pesado, forte/fraco, rápido/lento, fluido/interrompido, 
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intensidade, duração, direção, sendo capazes de analisá-los, bem como de conhecer técnicas de execução 
dos movimentos e utilizar-se delas, sendo capazes de improvisar, de construir coreografias e, de adotar 
atitudes de valorização e apreciação dessas manifestações expressivas.

Na proposta denominada Referencial Curricular – Lições do RS (Rio Grande do Sul, 2009), a dança 
aparece como possibilidade de conteúdo para a Educação Física e para a Arte. No componente curricular 
Educação Física a dança compõe o mapa de competências e conteúdos – Práticas Corporais Expressivas. 
Na Arte o ensino da dança está organizado em temas estruturantes: elementos do movimento, criação, 
apreciação, contextualização e relações em dança. 

Na elaboração da proposta curricular para a oficina levou-se em consideração os aspectos 
organizacionais de ambas, adaptando e incluindo de acordo com as realidades de intervenção, dando 
originalidade, sem desconsiderar as necessidades e os aspectos motivacionais dos educandos participantes 
da oficina na escola.

As intervenções ocorreram durante dois meses, em encontros semanais, com duração aproximada de 
até cinquenta minutos, totalizando oito encontros. O planejamento foi composto pelos seguintes elementos: 
plano de unidade (dados de identificação, objetivo geral para a oficina, objetivo da unidade, conteúdos, 
cronograma, avaliação e recursos) e plano de aula (tema da aula, conteúdo, objetivo específico, materiais, 
partes integrantes da aula-aquecimento/alongamento, desenvolvimento e volta a calma, avaliação e memória 
da aula. 

Os (as) acadêmicos (as) nomearam a unidade como “atividades rítmicas e expressivas” e a sequência 
didática do conteúdo ficou assim estruturada: 1º encontro – consciência corporal; 2º encontro- ritmo; 3º 
encontro - níveis (alto, médio e baixo); 4º encontro - direções; 5º encontro - criação (pequenas sequências 
envolvendo início, meio e fim); 6º encontro - dança escolar; 7º encontro - dança criativa e 8º encontro - 
estilos de dança (terminologia, passos, sequência didática e posições). 

Tendo como ponto de referência os conteúdos, os (as) acadêmicos (as) organizaram seus planejamentos 
(operacionalização) dos encontros com autonomia na escolha dos procedimentos metodológicos, atividades, 
instrumentos e critérios de avaliação norteados por uma proposta que partiu da problematização acerca 
das temáticas considerando os aspectos lúdicos, recreativos e criativos que permeiam a dança educativa na 
escola. 

Ao término da oficina, os (as) acadêmicos (as) produziram um relatório detalhado da mesma contendo 
elementos como: referencial teórico, contextualização da realidade, plano de unidade, planos de aula, 
considerações da prática, referências bibliográficas e anexos. Baseado em suas considerações sobre a prática 
e utilizando-se de algumas falas, foi possível compreender que a experiência oportunizou o encontro/vivência 
com a realidade escolar, as dificuldades e os desafios da prática cotidiana. As falas trazem a importância 
do planejamento como suporte para o bom andamento da proposta, a possibilidade de reflexão sobre a 
prática no sentido de qualificar o processo ensino-aprendizagem e o conhecimento e o reconhecimento 
da dança como conteúdo da Educação Física. Foi possível constatar que as dificuldades enfrentadas em 
relação ao espaço físico, materiais e suporte técnico (equipamento de áudio) não interferiram na realização 
e andamento da oficina. 

A proposta curricular desenvolvida na oficina passará por novas e constantes reformulações/
adaptações/inserções no intuito de torná-la mais próxima da realidade acadêmica, já que esta tem sido 
fulcro das discussões pós-formação inicial e ainda há muito a avançar quando o assunto em pauta é o ensino 
da dança na escola. 

Palavras-chave: Currículo. Dança. Docência. Educação. Educação Física.
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OFICINA PEDAGÓGICA DO JOGO COMO FERRAMENTA DE MEDIAÇÃO DO 
CONFLITO

Adriana Flávia Neu1

Cindi Manoela de Quadros da Silva2

José Deivison de Souza3

Neusa Salete de Quadros4

INTRODUÇÃO

Educar um ser não soa como uma tarefa simples e fácil. Grande parte disso deve-se à diversidade de 
realidades presentes em cada sala de aula. Junto a estas, estampam-se as dificuldades no trato pedagógico 
dessa diversidade, uma vez que não podem ser generalizadas. Déficit de atenção, variados níveis de 
aprendizagem, indisciplina, agressividade física e verbal (conflitos) são alguns exemplos de dificuldades 
enfrentadas pelos educadores em seu dia a dia e que precisam ser superados. Corroborando com isto, 
Mizukami (2003) afirma que em seu cotidiano da sala de aula, o docente defronta-se com múltiplas situações 
divergentes, com as quais não aprende a lidar durante seu curso de formação inicial.

Do mesmo modo, as aulas de educação física não estão isentas de barreiras pedagógicas que devem 
ser transpostas. Talvez pelo fato de as aulas de educação física acontecerem em espaços abertos, facilitam 
assim, a dispersão dos alunos, dificultando o domínio da turma pelo professor (SANTOS et al, 2008) 
porquanto o termo liberdade é associado às aulas de educação física e é confundido com a ausência de 
limites.

A agressividade é uma das dificuldades que aparece nas aulas de educação física e que não pode apenas 
ser ignorada como algo natural da realidade em que esses entes vivem. Consideramos a agressividade, tanto 
física quanto verbal, uma das principais barreiras a serem enfrentadas, pois a maioria que a reproduz na 
escola, a enfrenta em seus lares, na rua ou até no próprio ambiente escolar.

Acerca do recém exposto, Fante (2005) apud Candreva et al (2009) ressalta que existem fatores 
internos e externos que podem desencadear comportamentos agressivos no ambiente escolar. A saber, os 
fatores internos dizem respeito ao clima escolar, às relações interpessoais e às características individuais, e 
os fatores externos englobam o contexto social, os meios de comunicação e a família.

E, embora as ocorrências e seus tipos sejam os mais variados, neste trabalho nos deteremos no 
problema conflito num enfoque à agressão física e verbal de alunos nas oficinas pedagógicas de jogo da 
educação física. Nesse viés, este trabalho vem com o objetivo de ressaltar valores, bem como estratégias de 
mediação do conflito pautadas no conteúdo jogo.

METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de um relato de experiência do caso de docência precoce a partir da inserção no 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) Subprojeto Interdisciplinar “Organização do 
Trabalho Pedagógico da Educação Física e da Pedagogia nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental” inserida 
em uma escola pública da rede estadual localizada na periferia do município de Santa Maria/RS.

A turma em que se deu a inserção que necessitava, gritantemente, de mediação para os conflitos 
existentes nela, foi a turma 2 do Programa Mais Educação da escola em questão, que comportava alunos de 
3° e 4° anos do ensino fundamental. A partir disso, concretizou-se uma oficina pautada no ensino de valores 
para essa turma, a qual também ia de encontro ao Complexo Temático da Escola que tinha como tema 
“Meu valor, teu valor, nossos valores: reflexão e ação”.

1 Universidade Fededral de Santa Maria, Educação Física, adriananeu09@gmail.com

2 Universidade Fededral de Santa Maria, Educação Física, cindimanoela@hotmail.com

3 Universidade Fededral de Pernambuco, Educação Física, deyvison1996@hotmail.com

4 Escola Estadual de Educação Básica Augusto Ruschi, ns.quadros@bol.com.br. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

No enfrentamento com a realidade escolar, sentimos grandes dificuldades em lidar com os conflitos 
existentes na turma. E consideramos que ao invés de simplesmente ignorar o problema, deveríamos procurar 
uma forma de entendimento da situação e também, uma forma de enfrentamento ao mesmo.

A primeira atitude foi a busca do entendimento de conflito e, especificamente, de agressão física e 
verbal. Assim, podemos trazer que, para Chrispino (2007) o conflito é parte integrante da atividade social 
e da vida e é oriundo da heterogeneidade de interesses, desejos e aspirações. E Marriel et al (2006) traz a 
agressividade física e verbal como ramificações da violência escolar quando remete que acerca da violência 
na escola podem ser apontadas duas formas básicas: a física e a não física. A primeira faz menção a brigas, 
agressões físicas e depredações, já a última, diz respeito à agressão verbal, discriminações, segregações, 
humilhações e desvalorização com palavras e atitudes de desmerecimento, sendo esta de mais difícil 
diagnóstico.

Baseados nestes conceitos, percebemos a necessidade de uma forma de enfrentamento dos conflitos 
existentes na turma visto que a agressividade, tanto física quanto verbal, eram variáveis constantes nas 
aulas, e, concordando com Candreva et al (2009) quando observa que a disciplina de Educação Física deve 
permanecer alinhada à busca de possibilidades pedagógicas para a minimização dos conflitos. 

Após esse reconhecimento acerca do comportamento dos alunos que precisávamos ensinar, e com 
base na literatura, resolvemos nos utilizar do jogo como uma ferramenta para mediar o conflito, além do 
diálogo constante, pois acreditamos que a partir dele temos uma infinidade de possibilidades, principalmente 
no que diz respeito ao campo atitudinal, que devemos desenvolver junto aos alunos.

Corroborando com isto, Candreva et al (2009) sugere algo totalmente pertinente à área da Educação 
Física para auxiliar na abordagem às manifestações agressivas. Um meio pode ser o jogo cooperativo. Nesse, 
os participantes jogam pelo prazer proporcionado pelo jogo em si, buscando a superação dos desafios 
juntamente com os outros, considerando o outro um parceiro, diminuindo assim a pressão de competir e 
priorizando a integridade de todos. Entretanto, salienta também que, apesar das inúmeras vantagens dos 
jogos cooperativos, simplesmente não podemos deixar de lado os jogos de caráter competitivo, pois se estes 
forem trabalhados adequadamente, a criança incorpora da mesma forma, valores importantes para a vida.

Bregolato (2005) defende que o jogo, por meio do brincar, estimula a criatividade da criança, que através 
da imaginação, pode-se transformar a realidade, aprender a desempenhar a função social na interação em 
grupo, aprender a conviver e solucionar os conflitos interpessoais. Então, o objetivo pedagógico vai além 
de ensinar o jogo em si e suas partes, mas também, acrescentar valores morais e éticos (CANDREVA et al, 
2009). “No ambiente do jogo o ser humano se desenvolve, constrói o conhecimento e se humaniza. O jogo 
[...] é um fenômeno através do qual o ser humano aprende e renova sua cultura, conhece a si mesmo e o seu 
ambiente” (BREGOLATO, 2005, p. 77). 

Dessa forma, o professor pode conduzir sua aula de uma maneira totalmente imaginária, “entrando” 
no faz-de-conta da criança, trabalhando com diversos conceitos, entre eles a agressividade, mediando 
atividades que possam levar os alunos a terem mais consciência de seus atos, respeitarem o limite do 
colega, e assim por diante (CANDREVA et al, 2009, p. 8).

O que os autores supracitados colocam, justifica nossa principal intencionalidade e finalidade para 
com a oficina de jogos com a turma em questão. A partir de nossa experiência, podemos dizer que as 
relações afetivas entre os personagens presentes nas aulas de educação física melhoraram bastante a partir 
do trato pedagógico da mediação dos conflitos pautada no diálogo e no jogo como ferramenta mediativa, 
contribuindo de forma contundente no ensino de valores e melhora significativa no campo atitudinal dos 
mesmos.

Palavras-chave: Conflitos. Agressividade. Jogo. PIBID. Educação Física.
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A SELEÇÃO DE CONTEÚDOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR DO ENSINO 
FUNDAMENTAL AO ENSINO MÉDIO: UM ESTUDO ETNOGRÁFICO EM 

GUARANI DAS MISSÕES/RS
Samuel Nascimento de Araújo

Márcio Cardoso Coelho

Fabiano Bossle

RESUMO

Os conteúdos de ensino decorrem de todo acúmulo de saberes que a humanidade produziu nos últimos 
séculos, o qual coube à instituição escolar a função de transmitir e sistematizar estes conhecimentos através 
de conteúdos e experiências a fim de contribuir com a formação dos educandos, de forma que os conteúdos 
não abranjam somente um nível de organização dos conhecimentos, mas sim as experiências educativas 
destes campos de conhecimento de forma que o conteúdo não se esgote em si mesmo (HAYDT, 2006).

A partir desta lógica de o conteúdo não se esgotar em si mesmo, compreendo que a cultura corporal 
abre uma gama complexa de possibilidade de manifestações, principalmente quando estas passam a fazer 
parte dos contextos das aulas de educação física na escola e passam a fazer parte dos currículos de ensino 
em forma de conteúdo a ser contextualizado, vivenciado e transformado, enfim passando por um processo 
de ressignificação.

Cabe então à educação física, componente curricular obrigatório na educação básica, esta função de 
permitir aos estudantes o acesso a todo o arcabouço de conhecimentos e habilidades a serem desenvolvidos 
ao longo da Educação Básica, onde os mesmos possam de forma autônoma e crítica elaborar e vivenciar 
práticas corporais tendo capacidade de vivenciar, refletir e transformar utilizando da melhor forma possível 
os elementos da Cultura Corporal, onde o estudante possa assumir uma postura ativa e consciente, 
compreendendo diferenças e possibilidades individuais nas atividades em pequenos e grandes grupos, bem 
como compreender e modificar as atividades, os diferentes limites e possibilidades em cada contexto ou 
manifestação reconhecendo o outro e valorizando seu desempenho, linguagem e expressão (BRASIL, 1999).

Assim, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) e o Lições do Rio Grande (RIO 
GRANDE DO SUL, 1998) buscam situar ou dar um marco referencial a fim de que as instituições possam, 
a partir destas, criar seus próprios documentos, definindo seu caminho a percorrer em sua realidade local 
(BRASIL, 2006).

Sendo assim, o conteúdo parte de uma ampla gama de possibilidades de manifestações da Cultura 
Corporal e repleta de valores e significados que não permitem que seja de certa forma, uma determinação 
generalizada daqueles conteúdos que devem circular na cultura escolar, haja vista que não é possível que a 
escola possa atender todas das demandas de manifestações, mas pode ampliar o leque de possibilidades.

Então, partimos da compreensão de que os conteúdos de ensino que são desenvolvidos no espaço 
escolar passam por um processo de seleção e classificação anterior a sua contextualização na cultura escolar, 
sendo esta cultura um espaço potente para a construção de saberes acerca de como os docentes tratam os 
conteúdos de ensino na educação básica.

Este estudo faz parte de um projeto de dissertação de mestrado, que tem por objetivo compreender 
o processo de mediação da seleção dos conteúdos de ensino construído pelos professores de Educação 
Física, bem como o desenvolvimento destes conteúdos em suas aulas no Ensino Fundamental e Médio de 
uma escola da rede estadual de ensino de Guarani das Missões (RS), o problema de pesquisa ficou assim 
delimitado: Como os professores de Educação Física que atuam junto ao Ensino Fundamental 
e Médio de uma escola da rede pública estadual de Guarani das Missões (RS) pensam e 
constroem o processo de mediação da seleção e desenvolvimento dos conteúdos de ensino 
nas aulas de Educação Física?
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O presente estudo é de natureza qualitativa e optamos pela etnografia (GEERTZ, 1989) como desenho 
metodológico, por entender que esta nos possibilitará maiores possibilidades de compreensão do campo de 
estudo, por se tratar de uma pesquisa que investiga elementos de configuração da cultura escolar e docente. 
Como instrumentos para coleta das informações nos utilizaremos da observação participante (aulas de 
educação física, reuniões de professores e escola, recreios, intervalos planejamentos, avaliações, conselhos 
de classe, enfim acompanhar o cotidiano da escola e a rotina dos professores de educação física), o diário 
de campo (registro descritivo e reflexivo de tudo o que acontece no campo de investigação), entrevistas 
semiestruturadas com os professores de educação física e com outros participantes privilegiados, e por fim 
os diálogos que serão estabelecidos com os participantes da pesquisa no decorrer das observações, as quais 
serão realizadas uma vez por semana, com turmas dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio Politécnico e Técnico em Agropecuária, nos turnos da manhã e tarde.

Então, partimos da ideia de que o docente assume relevante papel no trato com os saberes e conteúdo 
da educação física na escola assim entende que a compreensão de como é realizado este processo de 
mediação (FREIRE, 2010) da seleção e desenvolvimento dos conteúdos segundo uma lógica de onde os 
conteúdos de ensino possuem as dimensões conceituais ou fatuais, procedimentais e atitudinais (COLL, 
1996, ZABALA, 1998) e que assim seria a melhor forma destes serem abordados no espaço escolar. 
Ainda vamos além, na tentativa de reconhecer aspectos que demonstram que do Ensino Fundamental para 
o Ensino Médio possam acontecer tratamentos diferenciados em nível de complexidade e tratamento dos 
conteúdos de ensino. 

Palavras-chave: Conteúdos. Educação Física. Escola. Ensino Fundamental. Ensino Médio. 
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O IMPACTO DAS AÇÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS NA CONSTRUÇÃO 
DAS RELAÇÕES ENTRE PROFESSOR-ESTUDANTE: UM ESTUDO NO 

ESTÁGIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL
Jayne Luisa Engeroff
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho consiste em um recorte de uma pesquisa maior intitulada A construção das relações 
estagiários-estudantes no estágio de docência em Educação Física no ensino fundamental da UFRGS em 
uma escola estadual de Porto Alegre/RS. Este estudo teve por objetivo compreender como as relações dos 
estagiários com os estudantes são influenciadas pelas ações didático-metodológicas utilizadas pelo mesmo 
durante o Estágio de Docência em Educação Física no Ensino Fundamental da ESEF-UFRGS, em uma 
escola da rede estadual de ensino do RS, localizada em Porto Alegre/RS. O interesse por esse tema ocorre 
em função de nossa implicação com esse estágio, levando-nos a indagar: quais e como se estabelecem os 
vínculos entre as crianças e o professor de Educação Física?

O ambiente escolar proporciona ao estagiário “uma pluralidade de interações e percepções junto aos 
estudantes que reflexivamente são necessários para o desfecho do processo educativo” (MARQUES; ILHA; 
KRUG, 2008, p. 8). O estágio proporciona aos acadêmicos a possibilidade de compreender as formas como 
eles se comunicam com os estudantes e procurar entender as relações que se constroem neste espaço de 
socialização, os comportamentos envolvidos no processo ensino-aprendizagem, construindo e reconstruindo 
nossos estilos de comunicação e interação com os estudantes.

DECISÕES METODOLÓGICAS

O presente estudo é de caráter qualitativo. O trabalho de campo foi realizado em uma escola da 
rede pública estadual de ensino de Porto Alegre/RS, localizada no bairro Partenon. Os participantes da 
pesquisa foram três acadêmicos de Educação Física da ESEF/UFRGS e que estavam realizando o Estágio 
Supervisionado de Educação Física no Ensino Fundamental nesta escola. Para este estudo utilizamos o 
diário de campo, por meio de observação, caracterizando-se como um instrumento de registro. Ao final 
das observações na escola, foi realizada uma entrevista, do tipo semiestruturada com os colaboradores. 
As entrevistas foram transcritas com fidelidade e devidamente autorizadas pelos participantes. Os nomes 
dos colaboradores e da escola foram substituídos por fictícios, a fim de que se preservasse a identidade dos 
participantes, bem como que se garantissem os aspectos éticos e morais da pesquisa. O processo de análise 
das informações foi desenvolvido a partir do apontamento das unidades de significado, foram construídas as 
categorias de análise a partir do agrupamento das unidades, tendo em vista os objetivos do estudo.

ANÁLISE E DISCUSSÃO

A partir das observações e entrevistas foi possível entender que através das formas que o professor 
interage com os estudantes e seus procedimentos de ensino, exercem uma influência importante na 
construção da relação entre o sujeito e o conhecimento. A construção dos planos de ensino faz parte do 
modo como se processam as relações entre os estagiários e estudantes. 

Ao questionarmos os estagiários sobre como desenvolvem suas aulas e a metodologia utilizada, os 
estagiários afirmaram que pautam sua prática pedagógica principalmente na abordagem construtivista, na 
qual a construção do conhecimento acontece em ambientes naturais de interação social; o aprendizado da 
criança é construído por ela a partir da sua participação nas experiências oportunizadas; há valorização 
da construção do conhecimento de forma espontânea (GONÇALVES, 2005). É possível identificar alguns 
destes aspectos nas falas dos colaboradores:“Eu utilizo da construtivista, né... da interação, dos 
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alunos e professor [...]” (Ricardo); “O que eu acho mais importante é o processo de 
construção deles durante todo o estágio, de tá criando e fazendo[...]”(Rebeca). Durante as 
observações foi identificado elementos da abordagem construtivista.

Outro elemento importante para a construção da relação entre estagiário e estudantes que foi 
identificado tanto nas observações quanto nas entrevistas é a busca dos estagiários por estabelecer 
combinações prévias com as turmas para o decorrer das aulas, e tais combinações se encontram em seu 
plano de ensino. Gallahue e Donnelly (2008) cita que as regras e sanções formuladas em conjunto, tornam 
os estudantes mais seguros durante as aulas por saber qual é o padrão de comportamento esperado e 
contribuem para a autodisciplina dos estudantes. 

Pode-se pensar que ao estabelecer regras com a turma, o estagiário tenha tendência a agir com 
autoritarismo durante as aulas ou que já ao estabelecê-las já seja visto como autoritarismo, assim quando 
questionados sobre como agiam durante as aulas, se com autoridade ou autoritarismo, eles declararam agir 
com autoridade: “Eu acho que ajo com autoridade, porque eu não fico gritando, chamando, 
mandando neles [...] Eles tem que saber que eu sou autoridade ali, mas eu tenho que 
escutar eles também [...]” (Rebeca). Em seu plano de ensino, o estagiário Ricardo pensou em criar 
um vínculo que não se baseasse na autoridade, mas sim no companheirismo aproximando professor e 
estudante, aspectos identificados durante as observações.

Através das entrevistas e das observações podemos compreender que os estagiários se mostram atentos 
e preocupados em relação às dificuldades dos estudantes. “Eu tento ajudar eles bastante assim, às 
vezes eu acho até que eu dou mais atenção pra quem precisa mais, na verdade eu tento 
ser justa com todos [...]” (Roberta), essa fala condiz com as observações onde foi possível ver os 
estagiários auxiliando os estudantes, demonstrando o movimento várias vezes, além de proporcionarem 
autonomia aos estudantes para pensarem em maneiras para solucionar os problemas. Algumas questões 
da metodologia e os modos de agir com os estudantes em determinadas situações são dependentes do 
contexto escolar, do momento de vida em que se encontra o estagiário, pessoais e formativos e das relações 
que vão sendo construídas durante o estágio, e não conseguem ser planejadas antecipadamente. Assim, em 
relação ao planejamento, Luckesi (1993) destaca que ele é um modo de ordenar a ação tendo em vista fins 
desejados, tendo por base conhecimentos que deem suporte objetivo à ação: “[...] eu construo a aula 
e trago pra eles, aí eles ah acho que é legal, aí a gente continua fazendo, ah eu acho 
que não é legal, aí eu modifico para que a aula se torne agradável [...]” (Ricardo). Na fala 
do estagiário Ricardo pode-se identificar que ele tem um planejamento, porém ele não é estático podendo 
ser modificado para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem; e que ele acredita ser importante que as 
atividades estejam ligadas ao contexto dos estudantes.

CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS

A análise das informações permitiu identificar que as ações didático-metodológicas mais marcantes 
para a compreensão das relações construídas foram: a) a escolha da abordagem em que se pautariam durante 
o estágio; b) o planejamento das aulas a partir da abordagem escolhida; c) os conteúdos abordados; d) o 
estabelecimento de combinações prévias com os estudantes e; e) as estratégias para auxiliar os estudantes 
nas suas dificuldades e dúvidas. A escolha das atividades, as estratégias para abordar os conteúdos, os 
procedimentos de correção, o modo como se comunicam com os estudantes, influenciam o modo como 
serão construídas as relações entre estagiários e estudantes. Foi possível entender que a prática pedagógica 
assumida pelos estagiários expressada nessas ações influencia na participação dos estudantes nas aulas e na 
relação entre eles.

A forma como serão construídas as relações dos estagiários e estudantes da escola pesquisada 
depende de muitos elementos, como a escolha das atividades, as estratégias para abordar os conteúdos, 
os procedimentos de correção e orientação, e estes influenciam o percurso das aulas, a participação dos 
estudantes, sendo assim, importantes para o processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Relações escolares. Estágio de docência. Formação de professores.
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PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA: ESTIMULANDO A INCLUSÃO PARA ALÉM DO 
AMBIENTE ESCOLAR

Patrícia Fumegalli França1

Stéfani Bruxel 2

Rita de Quadros da Rosa3

Rodrigo Lara Rother4

INTRODUÇÃO

A inclusão não pode restringir-se apenas aos excluídos por portarem alguma necessidade especial. Ela 
vai muito além. Devemos ter um tratamento de igualdade para com todos e fugir das aulas de integração, 
repensando a inclusão. Maturana (2002) explica que o fundamento para as relações entre as pessoas, 
está no reconhecimento do outro como um indivíduo legítimo nas relações que se estabelecem. A simples 
presença em conjunto com demais pessoas, em grupo, não é garantia de estar ocorrendo inclusão. Ela só 
ocorre quando há relações afetivas e de consideração mútua na relação interpessoal. Para Falkenbach, Diesel 
e Oliveira (2010), a inclusão no ensino regular é um tema atual e o professor necessita estar preparado para 
esta prática, embora a formação inicial seja deficitária neste sentido. Para um processo de inclusão eficaz é 
fundamental a predisposição do professor em receber e aceitar estes alunos.

Para promover a inclusão nas aulas de Educação Física é necessário conhecimento das particularidades 
dos alunos envolvidos e a devida consideração das mesmas em um plano de ação didático pedagógico. Desta 
forma, foi elaborado um plano de ação com base nas atividades desenvolvidas durante um semestre, o qual 
foi sendo aperfeiçoado e reorganizado conforme as necessidades e possibilidades percebidas.

Este trabalho foi desenvolvido pelo subprojeto Educação Física 1, do Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência – PIBID, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 
parceiro da Univates na realização do programa e teve como objetivo promover a inclusão nas aulas de 
educação física escolar e estender os benefícios desta inclusão para além do ambiente escolar. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

As aulas planejadas tiveram como objetivo desenvolver a inclusão da turma através de atividades lúdicas 
que possibilitassem a participação dos alunos incluindo a menina com necessidades especiais motivando 
seus colegas a inseri-la nas atividades. Os planos diários tiveram como finalidade incentivar a valorização das 
diferenças, ajudar na socialização da turma e aproximar os pais e a comunidade escolar do cotidiano das 
aulas de Educação Física na escola. 

As aulas ocorreram semanalmente em uma escola parceira do PIBID/Univates. A turma continha 18 
alunos com média de idade entre cinco a seis anos, dente eles uma aluna que possui autismo. Os locais de 
realização das aulas foram no pátio e no ginásio, de forma intercalada, no horário das 10h30min até às 
11h30min.

Todas as atividades e experiências vivenciadas pelos bolsistas que ministraram as aulas foram registradas 
em diários de campo e em memoriais reflexivos. A partir deles foram coletados os dados e registrados os 
resultados obtidos. Ainda nos diários de campo foram registradas informações obtidas em conversas com 
pais dos alunos.

1 Univates, Educação Física, PIBID/CAPES, patifranca@universo.univates.br.

2 Univates, Educação Física, PIBID/CAPES, tefabruxel@universo.univates.br.

3 Univates, Educação Física, PIBID/CAPES, ritadecassia@hotmail.com.

4 Univates, Educação Física, PIBID/CAPES, rodrigorother@univates.br.
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RESULTADOS 

Os resultados mostram a autoconfiança que a aluna com necessidades especiais adquiriu durante 
as aulas ao realizar as atividades. Ela foi vencendo sua insegurança e aos poucos socializando com os 
colegas, onde percebemos ainda que os outros alunos percebiam a falta dela e peculiaridades que a menina 
apresentava durante as atividades. Em uma aula em que nossa proposta foi aproximar os pais e a comunidade 
escolar do cotidiano das aulas de Educação Física na escola, obtivemos o relato da mãe da aluna autista na 
qual podemos avaliar nosso trabalho com a inclusão.

Nós nos surpreendemos com a narrativa da mãe, pois desconhecíamos o cotidiano da nossa aluna e 
da sua família. Ela informou para duas bolsistas que se sente chateada de ver a rigidez dos outros pais em 
levar os filhos para brincar com sua filha devido o transtorno (autismo) e o preconceito que é nítido. Citou 
um fato em que ela convidou algumas crianças colegas de aula da sua filha e que os pais se negaram de irem 
e levar as crianças. Falou-nos ainda que se sente mais triste com os seus familiares que mostram certo receio 
em lidar com o autismo. 

Um ponto positivo para nós é que a mãe está se mostrando mais ativa e preocupada com sua filha. 
Nos contou que inscreveu sua filha na natação da piscina da Univates, e que está procurando uma aula de 
balé. Além disso, disse que gostou do modo que nós bolsistas nos relacionamos com a menina, disse que 
gosta da nossa intervenção e nossa postura firme com ela, fortalecendo o trabalho que é feito por psicólogos 
na CAPES/ UNIVATES.

Concluímos que o trabalho a ser realizado com pessoas com necessidades especiais é “duro” e 
contínuo. Não podemos fazer pouco caso de nenhum detalhe, precisamos estar atentos a cada minúcia e 
comportamento. Temos que pensar nas atividades de modo que os outros percebam que não há limitações 
com quem parece ser diferente e que os diferentes podem e devem realizar tudo que lhes for oferecido. Em 
nosso caso particular tivemos que ser persistentes com nossa aluna, pois o transtorno psíquico do autismo 
faz com que a pessoa se disperse muito, sendo muito difícil de trabalhar em pátio aberto ou com alguma 
atração diferente. Ainda sobre a aluna estudada, ela não era muito favorável aos imprevistos. Nada fora da 
rotina lhe agrada, demorando para se acostumar com a novidade. Percebemos uma certa intolerância ao 
barulho, sendo que vimos uma grande melhora nas últimas aulas em que havia um barulho maior do que de 
costume.

Palavras-chave: Inclusão. Educação Física. PIBID.
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID) /
URI CAMPUS-SANTIAGO: UM ‘MEZZO’ ESPAÇO FORMATIVO DA FORMAÇÃO 

INICIAL 
Evelize Dorneles Minuzzi1

Angela Bortoli Jahn2

Marcos Franken3

Cristiane Severo4

INTRODUÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO

No Brasil, nunca antes se presenciou um período tão centralizado em discursos políticos e com 
tantas propostas voltados para a educação como vem ocorrendo no governo petista. Consequentemente, 
a formação de professores inicial e continuada tem se destacado como um eixo de discussão nos debates 
educacionais brasileiros e nas políticas do governo, que tem ampliado o número de vagas, alterado a 
forma e o ingresso nos cursos nas instituições de ensino superior e ofertado novos editais de bolsas de 
iniciação científica destinadas a universidade para o desenvolvimento do tripé ensino – pesquisa – extensão. 
Principalmente, pelo quadro de crise que os cursos de licenciaturas vêm perpassando, acentuado a partir de 
2005, e por ser vista como horizonte necessário para avanços dos processos educacionais, principalmente, 
da educação pública de qualidade. Porém, os cursos de licenciatura ainda permanecem regidos pelo modelo 
de formação docente na perspectiva técnica, no qual se aprende ser professor fazendo e sobressai a ênfase 
dos conhecimentos específicos sobre os pedagógicos, desvinculando-se do seu principal campo de atuação: a 
escola (MIZUKAMI, 2002). Para a superação desse modelo de formação inicial do professor, em especial, de 
Educação Física, o contato com o contexto escolar, por meio de participação dos acadêmicos em projetos/
programas relacionados à iniciação da docência, apresenta-se como vetor de mudança, ou seja, um espaço 
para adquirir experiências e construir conhecimentos, que influenciam, significativamente, na formação, 
na construção da identidade e, consequentemente, na atuação profissional do professor, implicando no 
processo de ensino-aprendizagem, a fim de formar um professor com perfil crítico e investigativo imerso em 
problemas concretos. Diante dessa perspectiva, destacamos o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID), coordenado pela CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior, órgão 
pertencente ao Ministério da Educação – Governo Federal, que tem como lócus: a escola, sobretudo, da 
rede pública de educação.

OBJETIVOS

Este estudo objetivou demonstrar a importância do processo de formação de professores, bem como 
enfatizar a necessidade de reflexão na docência, advindo da teorização da prática, a partir do PIBID/URI 
Campus-Santiago, operacionalizado no ano de 2014. 

METODOLOGIA

Realizamos uma pesquisa bibliográfica, tendo como base estudos já realizados por autores reconhecidos 
no trato do tema, especialmente: Pimenta (2002; 2004), Mizukami (2002), Nóvoa (2009), Libâneo (1992; 
2000) e Tardif (2008).

1 Instituto Federal Farroupilha- Campus São Borja, Curso Técnico Integrado em Eventos, GPELF-UFSM, GIEF-URI, E-mail: 
evelizedorneles@yahoo.com.br

2 Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Campus de Santiago/RS, Curso de Educação Física-Licenciatura, 
GIEF-URI, CAPES, angela@urisantiago.br

3 Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Campus de Santiago/RS, Curso de Educação Física-Licenciatura, 
GPEA-GPBiC-UFRGS, GIEF-URI, CAPES, marcos_franken@urisantiago.br

4 Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Campus de Santiago/RS, Curso de Educação Física-Licenciatura, 
GIEF-URI, CAPES, cristianesev@hotmail.com
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DISCUSSÃO E RESULTADOS

A formação inicial de professores tem passado por reajustes importantes, porém o conflito entre o 
trato com o conhecimento e o quadro real da concretização da formação persiste, majoritariamente, está 
modelada na lógica da racionalidade técnica, repercutindo num afastamento da reflexão crítica e contínua 
na e sobre a prática e numa descaracterização das relações do ato de ensinar com o contexto social. Em 
contraponto a esse modelo de formação está o modelo da racionalidade prática, que situa a prática como um 
momento fundamental da formação, pois o professor não deve ser um mero executor de tarefas, aplicador 
de técnicas, mas, sujeito ativo e reflexivo da sua atividade docente, vivenciando um espaço denominado por 
Perreira (2000) de criação e de reflexão. Espaço esse que gera permanentemente novos conhecimentos com 
a possibilidade de modificá-los a partir das características da realidade que esse modelo prático está inserido, 
tornando o professor ator e autor de sua prática, uma vez que se apropria do seu conhecimento, por meio 
da investigação da sua ação, conforme expõe Tardif (2008). Nesse sentido, uma possibilidade de construção 
desse perfil de professor reflexivo e investigativo pode ser oportunizado pelo Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência (PIBID), cujos objetivos são: incentivar a formação de docentes em nível superior 
para a educação básica; contribuir para a valorização do magistério; elevar a qualidade da formação inicial 
de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 
básica; inserir os licenciados no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes 
oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes 
de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de 
ensino-aprendizagem; incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como 
co-formadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o 
magistério; e contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando 
a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciaturas. Assim, as reflexões construídas apontam para 
a extrema importância de se refletir sobre as repercussões e contribuições do PIBID/URI Campus-Santiago 
no processo da formação inicial, uma vez que comprova a simultaneidade e aplicabilidade da teoria e prática 
e aponta as lacunas do currículo de Educação Física, pois aproxima a universidade e a escola e dialoga sobre 
o que é ser professor. Logo podemos constatar que o PIBID/URI Campus-Santiago tem uma dimensão 
mezzo, ou seja, um espaço formativo com rupturas e refeitos, pois possibilita: experiências significativas 
no lócus da escola; espaços e tempos de reflexão em suas várias formas propostas por Schön (a reflexão 
para a ação, na ação, sobre a ação e sobre a reflexão na ação), além do grupo dos bolsistas; valorização das 
licenciaturas, por meio da oferta das bolsas; processos que ajudam na discussão de ser professor; confronto 
de saberes tácitos, adquiridos empiricamente no cotidiano, com a teoria apreendida no curso; constituição 
de um professor-investigativo, tendo a pesquisa como centro do processo de aprender a ensinar; reinserção 
da escola no meio acadêmico; possibilita a compreensão, contextualização e avanço do ensino da rede 
pública, na medida em que os bolsistas propõem outras práticas pedagógicas; ensina e problematiza a 
partir da realidade; estimula novas possibilidades para a profissionalização docente na formação continuada 
dos professores e estabelece um elo entre iniciantes e experientes, mais especificamente, entre saberes 
em construção e saberes constituídos do e no cotidiano. Além disso, aponta a necessidade que temos de 
perceber as implicações do processo de formação, pois o currículo deve estabelecer o elo entre teoria e 
prática, provocando mudanças na prática social e desenvolvendo subsídios formativos para o ensino da 
prática reflexiva e investigativa do professor.

Palavras-chave: Formação Inicial. Escola. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID).
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POSSIBILIDADES DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
NA ESCOLA: ARTICULANDO SABERES ATRAVÉS DE TEMÁTICAS

Amanda Dória de Assis1

Maicon Felipe Pereira Pontes2

INTRODUÇÃO

Este estudo trata do relato de uma experiência docente em educação física (EF), abordando 
especificamente o trabalho realizado com uma turma do 5º ano do ensino fundamental de uma escola 
da rede privada de ensino de Porto Alegre/RS. O propósito deste trabalho é descrever uma proposta de 
organização curricular para EF, socializando o que tem sido produzido na prática, e possibilitar uma reflexão 
sobre diferentes possibilidades de organizar os saberes da EF na escola. 

De acordo com Darido e Souza Jr. (2007), os objetivos e propostas educacionais da EF foram se 
modificando ao longo dos últimos anos. Ainda, estes entendem que esta disciplina pode ser pensada e 
implementada de diferentes modos. Bracht (2010) infere que é preciso dar visibilidade às muitas experiências 
presentes na educação física brasileira. Neste sentido, entendemos que é importante para área conhecer o 
que vem sendo realizado pela EF na escola. Não se trata de agora oferecer novas receitas aos professores, 
mas de construir estruturas colaborativas (BRACHT, 2010).

ORGANIZAÇÃO DOS SABERES

O primeiro passo na organização do planejamento, após análise do plano de ensino da Educação 
Física da referida escola, foi delimitar os conteúdos, organizando-os em blocos, inspirado na orientação dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), mas com algumas mudanças. Sendo estes blocos: 

- Conhecimentos sobre o Corpo (fisiologia, anatomia, biomecânica, cuidados com o corpo...). 

- Jogos e Esportes (História e relação social, características e curiosidades, vivência prática...). 

- Funções Perceptivas (percepção espacial, temporal e sensorial). 

- Habilidades Motoras (correr, saltar, rolar, arremessar, lançar, chutar, rebater...). 

- Expressividade (atividades rítmicas, danças, imitação, criação de movimentos diversos...). 

A partir destes blocos, foram elaborados os objetivos, sendo alguns destes: Respeitar regras e 
combinações estabelecidas entre os colegas e a professora. Aprimorar capacidades coordenativas e físicas. 
Compreender e perceber mudanças fisiológicas ao praticar exercício físico. Criar estratégias individuais e 
coletivas para atingir os objetivos dos jogos vivenciados. Ser capaz de dialogar e expor suas percepções a 
respeito do conhecimento produzido em aula.

Para dar conta destas intencionalidades, foi utilizado um cronograma como ferramenta para organizar 
as aulas no decorrer do ano, sistematizado por temáticas. Inicialmente foram delimitados como temáticas: 
atletismo, ginástica, dança, futsal, handebol, basquetebol, voleibol. Todavia, no decorrer do ano esse 
planejamento foi alterado, e assim foram utilizados realmente os seguintes temas: hóquei, tênis, atletismo, 
futsal, handebol e voleibol. 

É feito uma distinção entre temáticas e conteúdos, porque embora o futsal, por exemplo, possa ser 
considerado um conteúdo, é utilizado este esporte como uma temática para desenvolver outros conteúdos 
que não necessariamente estejam relacionados à técnica esportiva e conhecimentos específicos desta 
modalidade.

1  Professora de Educação Física da Educação Básica de Ensino, doria-amanda@hotmail.com

2  Licenciado em Educação Física, Mestrando do Programa de Pós Graduação em Ciências do Movimento Humano - PPGCMH/
UFRGS, maicon_ppontes@hotmail.com
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ARTICULAÇÃO DOS SABERES 

Ao iniciar uma temática, procurou-se contextualizar a temática com algo significativo para os alunos. 
O hóquei, por exemplo, foi trabalhado devido ao apresso demostrado pelos alunos nas Olimpíadas de 
Inverno em Sóchi (Rússia) que estava acontecendo naquele momento, então foi proposto trabalhar o 
hóquei, contextualizando as aulas com um evento que ocorria no momento; do mesmo modo, o futsal foi 
trabalhado no mesmo momento que acontecia a Copa do Mundo de 2014. Quando possível, buscou-se 
também estabelecer alguma articulação entre os temas; logo após trabalhar o hóquei, iniciou o tênis, que 
também utiliza a rebatida como habilidade. O handebol iniciou depois do futsal, devido às semelhanças dos 
esportes. 

No decorrer das aulas, como estratégias de ensino, foram feitas muitas brincadeiras, estafetas, circuitos, 
entre outras atividades utilizando os materiais específicos de cada temática, que não necessariamente tinham 
relação com a especificidade da temática. Exemplificando, ao trabalhar o tênis, as bolinhas deste esporte 
foram usadas para brincadeiras, exercícios coordenativos, atividades manipulativas, entre outras. Assim 
os materiais serviam para desenvolver diferentes competências, sem serem utilizados somente para as 
especificidades da temática tratada. 

Ao trabalhar algum movimento especifico - como arremesso, rebatida, chute, cambalhotas, entre 
outros - por vezes foram realizados aquecimento articular e alongamento específicos para as partes do corpo 
que seriam mais exigidas fisicamente. Isto mais no intuito de trabalhar conhecimentos sobre corpo do que 
realmente necessitar alongar e aquecer de modo específico. Também foi bastante trabalhado os cuidados 
com corpo ao fazer os movimentos, explicando, por exemplo, o porquê precisavam flexionar os joelhos e 
o tronco quando trabalhamos o hóquei. Buscou-se, assim, a partir da realização dos movimentos, trabalhar 
alguns conhecimentos sobre o corpo. 

Foi fortemente desenvolvido no referido ano letivo conhecimentos sócio-histórico. Exemplificando, 
quando foi trabalhado o futsal, a primeira aula começou com alguns questionamentos: “Qual o esporte mais 
praticado, o futsal ou futebol? Quantas quadras têm aqui perto da escola? Quantos campos de futebol? Se 
estiver chovendo, ou com muito sol, ou muito frio, vocês jogariam em um lugar aberto ou em um lugar 
fechado? É mais fácil reunir 10 pessoas ou 22?”. A partir disso, foram trabalhados aspectos históricos e 
contextualização do desenvolvimento do futsal com a realidade social. 

De modo geral, em relação à dimensão procedimental, foram feitas mais atividades que buscavam 
aprimorar e/ou desenvolver habilidades motoras e capacidades física, sem explorar técnicas especificas de 
algum esporte. Boa parte destas vivências práticas foi explorada para trabalhar também conhecimentos 
sobre corpo, trabalhando percepções físicas e conhecimentos anatômicos. Em relação ao desenvolvimento 
do esporte, conceitualmente, foi pouco trabalhado aspectos táticos, e mais aprofundado conhecimentos 
sócio-históricos. 

CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS 

A partir do trabalho realizado com os alunos do 5º ano, consideramos significativo trabalhar com 
temáticas, pois foi possível trabalhar diferentes saberes de modo articulado, tornando o conhecimento 
mais concreto para os alunos. Entendemos, no entanto, que é preciso rever o que intitular como temática, 
levando em conta às demandas da escola e dos alunos. 

Palavras-chave: Educação Física Escolar. Currículo. Prática Pedagógica. Formação de Professores. 
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POSTURA CORPORAL NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR – UMA VIVÊNCIA 
COM O PRÓPRIO CORPO

Carolline Bruce do Nascimento1

Jaime Daniel da Silva2

Patrícia Fernandes3

Vera Lúcia Pereira Brauner4

INTRODUÇÃO

Este trabalho é um relato de experiência de uma atividade desenvolvida por bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES) do curso de Licenciatura em Educação 
Física da PUCRS. O objetivo foi introduzir a temática de educação postural, conhecimentos sobre o corpo 
e promoção da saúde na nas aulas de Educação Física na escola, assim como estabelecer pontes com os 
conteúdos abordados nesta disciplina.

Os males que afetam a coluna vertebral tendem a acentuar-se ao longo da vida e quando não tratados, 
podem levar a danos irreparáveis afetando a estética e provocando deformações físicas que comprometem a 
qualidade de vida (TRIBASTONE, 2001). A partir dessa ideia, decidimos realizar uma pesquisa relacionada 
ao padrão da coluna vertebral de nossos alunos e consequentemente aplicar alguns conteúdos de educação 
postural. Essa é uma ação preventiva trazendo uma temática da saúde e faz ligações com todos os demais 
conteúdos abordados em nosso planejamento. 

A escolha do tema e a definição dos objetivos justifica-se na ideia de Darido (2008) sobre a saúde 
como conteúdo na Educação Física Escolar:

O papel da escola na sua relação com a saúde reside na responsabilidade dos profissionais que conduzem 
os programas em construírem o maior número de relações que viabilizem a ampliação do entendimento 
dos seus alunos acerca desse fenômeno, bem como diversificar as vivências corporais, e, ao mesmo 
tempo, estabelecer um tratamento que relacione as mesmas aos conteúdos conceituais e às reflexões 
em torno dos valores éticos e morais envolvidos (p. 152).

As causas de doenças da coluna vertebral são diversas, mas a nível escolar basicamente detectamos 
os maus hábitos individuais de movimento e postura. Assim como a falta da prática de atividades físicas, 
incidência crescente na maioria da população. É necessário considerar também que as mobílias utilizadas 
em casa ou na escola muitas vezes não são adequadas. Segundo Cailliet (2002, p.58): “A altura da cadeira 
também é importante. Os pés devem tocar o solo com as coxas na horizontal ou até mesmo com uma 
flexão do quadril. Pode-se tornar necessário abaixar a cadeira ou colocar um apoio sobre os pés”.

Encontramos também nos Parâmetros Curriculares Nacionais, aspectos importantes para a Educação 
Física escolar, no que diz respeito ao conhecimento do funcionamento mecânico do próprio corpo e a 
manutenção da saúde: “Os conhecimentos de biomecânica são relacionados à anatomia e contemplam, 
principalmente, a adequação dos hábitos gestuais e posturais, como, por exemplo, levantar um peso e 
equilibrar objetos” (BRASIL, 1998, p. 69).

1 Bolsista licencianda PIBID. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Graduanda em Educação Física – Licenciatura, 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID/CAPES, carollbruce@hotmail.com.

2 Bolsista Licenciando PIBID. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Graduanda em Educação Física – Licenciatura, 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID/CAPES, jaime.silva@acad.pucrs.br.

3 Bolsista licencianda PIBID. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Graduanda em Educação Física – Licenciatura, 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID/CAPES, patrícia.fernandes.002@acad.pucrs.br.

4 Bolsista Coordenadora de Área. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, vera.brauner@pucrs.br.
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METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido através de monitorias nas aulas de Educação Física, com os estudantes 
das séries finais – sexto e sétimo ano - do ensino fundamental de uma escola pública estadual da cidade de 
Porto Alegre - RS. O tema fez parte do plano de ensino anual desenvolvido pelos bolsistas, e foi abordado 
de maneira que pudesse abranger todos os conteúdos pertinentes.

Os conteúdos de anatomia humana e postura corporal foram desenvolvidos em diversas aulas. 
Sendo abordados de forma lúdica, através de aulas expositivas com jogos, dinâmicas de grupo, exercícios 
de educação postural e de equilíbrio, utilizando sempre o diálogo como ferramenta pedagógica. As aulas 
aconteciam uma vez por semana, tendo duração de 1h30min. 

Para concluir o ano dando fundamento ao conteúdo da disciplina, foi realizada uma visita com os 
alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental, ao Laboratório de Avaliação e Pesquisa em Atividade Física 
(LAPAFI) da PUCRS. Além de conhecer a estrutura física da faculdade de Educação Física e Ciências do 
Desporto da PUCRS, os alunos participaram de uma aula específica de Anatomia Humana e Educação 
Postural, onde puderam utilizar o material do laboratório para aprofundar seus conhecimentos. Nesta 
ocasião, foi realizada uma coleta de dados posturais para análise posterior. Na continuidade do projeto os 
alunos receberão os resultados de suas avaliações.

RESULTADOS

Os alunos demonstraram interesses diversificados no tema proposto, tendo boa aceitação do 
conteúdo. Cada um pôde desenvolver uma percepção individual da sua própria postura. Conhecimentos 
sobre o corpo e saúde deveriam ser trabalhados na Educação Física, mas ainda parecem distantes da prática 
escolar. Vivemos num momento em que a qualidade de vida das pessoas depende, além de outros fatores, 
do desenvolvimento de hábitos e cuidados conscientes com o corpo. Supostamente se estes são adquiridos 
desde a infância ou adolescência, torna-se mais fácil manter esta qualidade ao longo da vida. Com o 
aproveitamento das atividades propostas, será dada continuidade do projeto no próximo semestre, sempre 
pensando em uma abordagem que leve a melhora da qualidade de vida dos alunos.

Palavras-chaves: Educação Física Escolar. Postura Corporal. Corpo e Saúde.
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 2014: 
A UTILIZAÇÃO DAS REGRAS COMO COMPONENTE DIDÁTICO DAS AULAS 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO
William Daniel Bitencout1

Lidiane Soares Bordinhão2

Henrique Colpo de Lima3

Antonio Guilherme Schmitz Filho4

INTRODUÇÃO

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é uma iniciativa governamental 
que visa o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica. O programa 
promove a inserção dos acadêmicos de licenciatura no contexto das escolas públicas, para que os mesmos 
desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura ou professor da 
escola.

Os principais objetivos deste Programa são: incentivar a formação de docentes em nível superior 
para a educação básica; valorizar o magistério; elevar a qualidade da formação nos cursos de licenciatura, 
promover a integração entre ensino superior e educação básica, além de inserir os licenciados no contexto 
escolar. 

O Subprojeto PIBID 2014, do Centro de Educação Física e Desportos na Universidade Federal de 
Santa Maria, é intitulado como “Educação Física na Educação Básica” por ser constituído a partir de quatro 
segmentos de atuação. Sendo eles a Educação Física e a Educação Infantil, a Educação Física nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental: um espaço educativo, a Lógica Interna de Jogos Tradicionais e Esportes 
para o Ensino Fundamental – anos finais e a Educação Esportiva no Ensino Médio a partir de relações entre 
a Mídia e os Esportes. 

A proposta de atuação do PIBID 2014, no Ensino Médio, traz a temática da Educação esportiva a 
partir de relações entre mídia e os esportes. Essa proposta tem como objetivo principal problematizar os 
esportes, tendo em vista que ele é uma manifestação cultural hegemônica nas aulas de Educação Física, e 
também discutir as influências que a mídia exerce sobre eles, além dos cenários produzidos pela mesma. 

No esporte, os árbitros juntamente com os jogadores e treinadores são imprescindíveis para seu 
desenvolvimento. Logo se justifica a necessidade de trabalhar o conteúdo arbitragem dentro das aulas de 
Educação Física, pois a figura do árbitro interfere diretamente no andamento de um evento esportivo, assim 
como o entendimento das regras por parte dos jogadores.

Tendo em vista a importância de se trabalhar o conteúdo regras e arbitragem na Educação Física, o 
objetivo principal foi o de informar os alunos a respeito das principais regras do futsal, além de proporcionar 
aos mesmos a vivência de estar na figura do árbitro em um determinado tempo e analisar de forma coerente 
suas principais dificuldades em relação ao andamento do jogo.

METODOLOGIA

Em um primeiro momento foram realizadas visitas à Escola Estadual de Ensino Médio Professora 
Naura Teixeira Pinheiro como processo de sondagem e diagnóstico. A partir deste processo e, também, em 
decorrência de episódios recorrentes de erros de arbitragem decisivos no futebol, percebeu-se a necessidade 
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3 Universidade Federal de Santa Maria, Educação Física Licenciatura, henriquecaibate@hotmail.com
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de discutir mais profundamente esta temática com os alunos, nas aulas de Educação Física, principalmente 
pelo fato dos mesmos estarem neste nível de ensino, ao qual se acredita serem sujeitos mais críticos e 
formadores de opiniões, além de participarem de competições estudantis.

Conforme Rech, Daronco e Paim (2002) o papel da arbitragem deve ser direcionado a quatro 
responsabilidades fundamentais, são elas: assegurar que o jogo decorra de acordo com suas regras, interferir 
o menos possível, estabelecer e manter uma boa atmosfera para o jogo, além de mostrar preocupação 
com os jogadores. Segundo Cruz (1997), a maioria dos livros de arbitragem considera que para ser um 
bom árbitro é necessário possuir um bom entendimento das regras, uma boa forma física e um bom 
posicionamento tático, porém, muitos árbitros ressaltam a importância de uma boa condição psicológica 
para uma boa atuação.

Após o período de sondagem e diagnóstico, iniciaram-se as intervenções realizadas pelos pibidianos 
nas aulas de Educação Física, do 1º ano do Ensino Médio. Na primeira aula, foi realizado um trabalho 
informativo e de discussão a respeito das normas e regras do futebol, ou seja, a parte normativa e regulativa. 
Sendo a primeira um conjunto de regras institucionalizadas do esporte e a segunda a ação do árbitro perante 
as normas do jogo, como as tomadas de decisão, a interpretação e o tempo de reação do árbitro. Para esta 
aula foram utilizados vídeos e imagens com lances polêmicos, a fim de que os alunos pudessem interpretá-
los da forma mais adequadas às regras trabalhadas anteriormente na própria aula.

Em uma segunda aula, os alunos foram à prática. Eles foram divididos em duas equipes que jogaram 
futsal, no entanto, os próprios alunos ficaram responsáveis por arbitrar o jogo. A dinâmica funcionou da 
seguinte maneira: a cada oito (8) minutos, dois (2) alunos ficavam responsáveis pela arbitragem do jogo, 
sendo eles os responsáveis pelas tomadas de decisões condizentes ao andamento do jogo. Ao término 
do tempo estipulado, quem estava arbitrando escolhia os próximos a exercerem essa função, e assim 
sucessivamente, até que o maior número possível de alunos realizasse essa atividade.

RESULTADOS

No final da segunda aula referente à arbitragem e início da terceira os alunos foram questionados a 
respeito do que sentiram quando estavam com o jogo em suas mãos, ou seja, arbitrando. A maioria deles, 
em seu tempo de atuação nessa função, passou por lances classificados como “polêmicos”, onde muitos 
relataram a dificuldade de acompanhar o lance e tomar uma determinada decisão em um curtíssimo espaço 
de tempo. Outros ressaltaram que os “jogadores” muitas vezes induzem o árbitro ao erro ou vice-versa.

Nas conversas com os alunos também foram citados a necessidade de se ter um bom posicionamento 
durante o jogo, com a finalidade de diminuir o risco de cometer um erro, além de estar preparado 
psicologicamente para enfrentar situações adversas de cunho intrínseco ou extrínseco ao campo de jogo.

Portanto, julga-se necessário discussões relacionadas às concepções dentro do conteúdo arbitragem, 
que assumam um caráter cada vez mais prioritário nas ações do PIBID, sendo estas imprescindíveis ao 
desenvolvimento de uma concepção de didática a ser constituída pelos atuantes na escola, além das trocas 
significativas que ocorrem no mundo vivido pelas pessoas envolvidas no projeto. 

Palavras-chave: Arbitragem. PIBID. Educação Física. Mídia.
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PROMOVENDO A DIVERSIDADE DE CONTEÚDOS NAS AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA ATRAVÉS DO PIBID

Ederson Dorneles Menezes1

Mara Lúcia Schneider Klein2

Rodrigo Lara Rother3

INTRODUÇÃO

O presente estudo tem por objetivo relatar experiências vivenciadas em uma escola pública de Lajeado/
RS, em atividades desenvolvidas pelo subprojeto Educação Física 1 do PIBID/Univates, que se basearam na 
diversidade de atividades, mais especificamente, no jogo da Tripela e no Slackline. 

Neste contexto entende-se que Educação Física, por intermédio de sua diversidade de atividades, deve 
auxiliar na formação de cidadãos críticos e conscientes. Para tanto o professor deve contemplar não apenas 
os aspectos motores nas suas aulas e sim considerar o aluno como um todo, ou seja, seus aspectos cognitivos, 
motores, afetivos e sociais (BRASIL, 1998). Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) sugerem que 
os conteúdos a serem trabalhados nas aulas de Educação Física contemplem jogos, esportes, atividades 
rítmicas e expressivas, conhecimento sobre o corpo, ginástica e lutas. Este documento sugere ainda que o 
profissional deve fazer uso da ludicidade e da técnica, para que possa construir os conhecimentos através 
dos movimentos. 

Sobre estas possibilidades de movimento, Gonzáles e Fraga (2012) afirmam que as acrobacias são 
práticas muito motivadoras e que têm como característica central uma relação permanente entre equilíbrio e 
desequilíbrio corporal mediante o uso combinado de força agilidade e destreza. Podem ser realizadas no solo, 
no ar ou em um aparelho específico e possuem um conjunto bem variado de elementos como rolamentos, 
parada de mão, piruetas entre outros. Neste mesmo sentido, Pereira e Maschião (2012) apresentam o 
Slackline.

Segundo estes autores o Slackline é uma modalidade surgida entre escaladores usada como lazer e 
também como parte de treinamento para melhorar o equilíbrio, a coordenação e a controle psicológico 
sobre o medo. Nele o praticante caminha sobre uma fita suspensa no ar, presa a dois pontos fixos, onde 
deve andar tornando o repertório gestual refinado e estimulando a sinestesia. O equilíbrio é necessário para 
desenvolver diversas atividades diárias, em todas as faixas etárias. Nesse esporte corpo e mente se articulam 
como unidade inseparável conscientizando sobre os limites e criando alternativas para superá-los. Além 
disso, o Slackline auxilia na sociabilização das pessoas envolvidas, pois quando praticado em grupos gera 
maior motivação e diversão (PEREIRA e MASCHIÃO, 2012).

Retomando a ideia de importância da diversidade das possibilidades de movimentos somada a 
ludicidade que envolve a sua execução, o jogo também se apresenta como possibilidade coerente. Ainda 
considerando o Plano Político Pedagógico da escola onde foi realizado este relato, que incentiva o uso de 
novas metodologias em sala de aula e experimentar novas estratégias de ensino, sem desviar-se de sua 
função principal que é ensinar, uma outra proposta coerente a ideia é a Tripela.

Esta modalidade de jogo se caracteriza pela ludicidade e dinâmica, usando uma bola a qual remata-
se ou trocam-se passes tanto com os membros superiores quanto inferiores. Joga-se na mesma quadra 
do futsal, em equipes de cinco jogadores e traz os seguintes benefícios: melhora nas capacidades físicas, 
condicionamento e desenvolvimento da musculatura dos membros do tronco e braços (MATOS, AMARO 
e MOROUÇO, 2012). A utilização desta nova modalidade na Educação Física Escolar traz o desafio do 
aumento da movimentação dos alunos, diante de novas ideias e de novas práticas.

1   Instituição, curso, agência de fomento (se houver), e-mail.

2   Instituição, curso, agência de fomento (se houver), e-mail.

3   Instituição, curso, agência de fomento (se houver), e-mail.
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METODOLOGIA

Foi elaborado um plano de ação para o semestre composto por sete planos de aula, com duas horas 
aulas para cada. No primeiro encontro as atividades desenvolvidas foram teóricas, abordando a origem e 
regras da Tripela, bem como origens e orientações para a prática do Slackline. Nos demais encontros foram 
aplicadas atividades práticas com base nos fundamentos do jogo e sempre com uma atividade de jogo no 
final das aulas, observando sempre o princípio do mais fácil para o mais difícil, do mais simples para o mais 
complexo. No encerramento das aulas era realizado um feedback para avaliar o nível de aprendizado dos 
alunos, os quais foram registrados nos diários de campo.

Através destes diários de campo, foi registrado tudo o que foi observado nas aulas, sejam as atitudes 
dos alunos ou as dificuldades encontradas na prática da docência, bem como qualquer evento diferenciado 
ocorrido, como por exemplo, em um dia que foi necessário chamar a atenção dos alunos de forma 
mais enérgica, pois estavam muito agitados e não prestavam atenção nas orientações dos bolsistas que 
ministravam a aula.

Também foram coletadas informações por meio de autoavalições descritivas, aplicadas aos alunos, 
onde foi possível identificar os conhecimentos adquiridos, as experiências e habilidades aprendidas, os 
aspectos sociais e afetivos bem como as sensações vivenciadas pelos alunos.

RESULTADOS

A aplicação do plano de ação proporcionou a produção deste documento e ampliação dos 
conhecimentos e das práticas dos bolsistas, bem como inseriu os bolsistas no contexto escolar e proporcionou 
vivencias na prática da docência na escola.

Na prática de Slackline foram alcançados os objetivos em sua totalidade, pois os alunos descreveram 
nas autoavaliações sobre as suas sensações, deixando claro que melhoraram o equilíbrio, que a experiência 
em um esporte de aventura foi boa, que mesmo sentindo medo o superaram e melhoraram a autoconfiança. 
Além disso, interagiram com os bolsistas do PIBID tornando a relação bolsista/aluno harmoniosa, e o 
contato com a natureza proporcionou uma vivência fora do ambiente escolar.

No jogo Tripela também foi possível detectar o aumento da habilidade dos alunos, o aumento no 
desenvolvimento motor, o aprendizado dos fundamentos básico do jogo, o prazer pelo esporte, a melhora 
nas atividades em grupo contribuindo para o respeito entre os alunos e com os professores, porém foi 
observado que apesar da melhora geral dos alunos, as meninas apresentaram uma maior dificuldade na 
realização das ações do jogo, provavelmente devido as semelhanças nas características que requerem 
habilidades do futebol e do handebol, que normalmente não são muito desenvolvidas com elas naquela 
escola. No entanto, as meninas mantiveram-se sempre participativas e dispostas a aprender. 

A partir dos estudos e das práticas diferenciadas vivenciadas nas aulas de Educação Física conclui-
se favorável para o crescimento, desenvolvimento e aumento nos conhecimentos dos alunos. A forma de 
receptividade dos estudantes foi animadora e evoluiu ao longo do processo, onde percebeu-se a interação 
entre alunos e professores e o prazer proporcionado pelas práticas na Educação Física. Foi possível 
imprimir, durante este período, uma identidade diferenciada para a Educação Física na escola colaborando 
com experiências de cooperação, integração e ampliação do repertório motor dos alunos.

Palavras-chave: Slackline. Tripela. Educação Física. PIBID.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental, Parâmetros curriculares nacionais (5ª a 8ª séries): 
Educação Física /Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC /SEF, 1998.

GONZÁLES, Fernando Jaime. FRAGA, Alex Branco – Afazeres da Educação Física na Escola: 
Planejar, ensinar, partilhar. Erechim: Edelbra, 1 ed, p.48, 2012

MATOS, R., AMARO, N., MOROUÇO, P. Tripela – uma nova modalidade desportiva. Leiria: IPL – 
Escola Superior, 2012.



» Anais do IV Congresso Estadual de Educação Física na Escola
ISBN 978-85-8167-120-8  «

SUMÁRIO 160

PEREIRA, Dimitri Wuo. MASCHIÃO, João Marcelo. Primeiros passos no Slackline. Lecturas: 
Educación Física y Deportes. Buenos Aires. Año 17. N° 169. Junio de 2012. Acesso em 10 dezembro 
2014. Disponível em <http://www.efdeportes.com/efd184/iniciacao-ao-slackline-uma-proposta.htm >.

PPP, Projeto Político Pedagógico. Escola Estadual de Ensino Fundamental Irmã Branca, 2014.



» Anais do IV Congresso Estadual de Educação Física na Escola
ISBN 978-85-8167-120-8  «

SUMÁRIO 161

POR UMA TEORIA DA SOCIALIZAÇÃO: DIALOGANDO COM CLAUDE DUBAR, 
PETER BERGER E THOMAS LUCKMANN

Jéssica Serafim Frasson1

Victor Julierme Santos da Conceição2

Elisandro Schultz Wittizorecki3

INTRODUÇÃO 

Este resumo tem como objetivo construir um diálogo entre alguns conceitos sobre socialização, 
embasados no campo da sociologia das profissões. Esse texto se reporta aos elementos teóricos que 
embasam uma dissertação de mestrado, cujo o conceito central é a socialização docente, para investigar o 
percurso de professores de Educação Física iniciantes.

Bem ou mal, a vida de todos nós tem início com o nascimento. A primeira condição que experimentamos 
é a de criança. [...] O mundo da criança é habitado por outras pessoas. [...] Desde o início a criança 
desenvolve uma interação não apenas com o próprio corpo e o ambiente físico, mas também com 
outros seres humanos. A biografia do indivíduo, desde o nascimento, é a história de suas relações com 
outras pessoas (BERGER; BERGER, 1975, p.200). 

Essa passagem, nos remete ao entendimento de que antes de tudo, a socialização possui um momento 
de início, quando o indivíduo é inserido na sociedade, mas é importante ressaltar que ela não tem fim. 
Segundo Berger e Luckmann (2012), ela nunca é total e nem acabada. Neste sentido, entendemos esse 
fenômeno como um processo, pois envolve simultaneamente um conjunto de estruturas, organizações, 
sujeitos, histórias e sentidos. Assim, a ideia processual explicita o entendimento de continuidade, de 
mudanças e avanços dos fenômenos produtores de sentido e, consequentemente, das subjetividades dos 
sujeitos sociais. No caso os professores de Educação podemos compreender que o processo inicia ao 
conhecer e integrar-se à cultura escolar.

CONCEITUANDO A SOCIALIZAÇÃO: DIALOGANDO COM OS AUTORES 

Podemos salientar que o termo socialização, é empregado em distintos sentidos, e que por sua vez 
adquiriu conotações consideradas, hoje como negativas. O que gerou por meio de alguns autores muitas 
críticas a própria palavra: inculcação das crianças, endoutrinamento dos indivíduos, imposição de normas 
sociais, constrangimentos impostos pelos poderes tanto ameaçadores quanto anónimos. Neste sentido, 
Dubar (1996) apresenta em uma de suas obras teorias centradas, na análise dos processos de socialização. 

O autor inicia com uma discussão sobre a temática pela abordagem piagetiana com a centralidade na 
criança preterindo do contexto cultural. Como uma resposta a esta abordagem genética, é apresentado a 
abordagem culturo-funcional, na qual surgem críticas ligadas à intenção de redução da socialização a uma 
integração social ou cultura unificada. Em seguida, Dubar (1996) apresenta outros diversos modelos, que 
caminham por diferentes correntes teóricas, cada qual com uma série de compreensões e críticas essa 
temática (Habermas e Hegel, Weber, Mead e Berger e Luckmann). Procuramos aqui estabelecer um diálogo 
com os conceitos apresentados pelos autores Peter Berger e Thomas Luckmann, no qual estes retomam e 
aprofundam as análises de Mead. 

Berger e Luckmann (2012) apresentam que o homem constrói o seu próprio conhecimento 
da realidade, tratando das relações entre o pensamento humano e o contexto social dentro do qual ele 
vive. Contudo, os autores apresentam que “o indivíduo não nasce membro da sociedade. Nasce com a 
predisposição para a sociabilidade e torna-se membro da sociedade” (BERGER; LUCKMANN, 2012, p. 

1 UFRGS, Mestranda em Ciências do Movimento Humano, CAPES, jehfrasson@hotmail.com

2 UNESC, Prof. Dr. em Ciências do Movimento Humano, victor@unesc.net

3 UFRGS, Prof. Dr. do PPGCMH, elisandro.wittizorecki@ufrgs.br
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167). Ou seja, neste momento de predisposição inicia-se um processo, no qual se desenlaça pelas interações 
sociais, onde ao mesmo tempo que inscrevo o sujeito no social, também sou inscrito. Ao mesmo tempo 
que o homem constrói e molda a sociedade é por ela influenciado, é por ela moldado. Do mesmo modo, 
os professores de Educação Física em início de carreira ao ingressam nas escolas. Estes (professores) não 
pertencem aquela determinada cultura, mas se colocam a predisposição para a sociabilidade dentro da 
cultura escolar, Para Berger e Luckmann (2012, p. 167) “estar em sociedade é participar da dialética 
da sociedade”. Podemos afirmar isso como um conjunto expressivo de práticas de cultura que tecem e 
mantêm os laços sociais, a socialização é entendida como uma área de investigação que explora as relações 
indissociáveis entre indivíduo e sociedade. Ou seja, busca-se a relação dialética entre indivíduo e sociedade.

Ainda, os autores destacam que o ponto de partida para essa compreensão está no processo de 
incorporação e interiorização. “[...] A interiorização constitui a base primeiramente da compreensão de 
nossos semelhantes e, em segundo lugar, da apreensão do mundo como realidade social dotada de sentido” 
(BERGER; LUCKAMANN, 2012, p. 168). Entendemos então que a interiorização e a incorporação versam 
sobre a interpretação, o questionamento, a conclusão, a argumentação de uma situação que está objetivada. 
É o sujeito assimilando a realidade segundo suas interpretações e suas conclusões, decorrentes de suas 
particularidades.

Assim, para os autores a subjetividade é parte integrante do processo de socialização, Berger e 
Luckmann (2012) afirmam que qualquer que seja o modo de interiorização, ela só acontece quando há 
identificação. Por meio dessa identificação, os sujeitos são capazes de identificar a si mesmos, de adquirir 
uma identidade subjetiva. Quando os sujeitos além de absorverem o que lhes é destinado, passam a agir no 
mundo, no social, ou seja, assumo o mundo no qual outros já vivem e sou inscrito, e esse mundo torna-se o 
meu próprio, passo também a inscrever. Agora eu e o outro “não somente vivemos no mesmo mundo, mas 
participamos cada qual do ser do outro” (BERGER; LUCKMANN, 2012, p.169). Assim, é através desse 
processo ontogenético que os autores caracterizam a socialização como uma “ampla e consistente introdução 
de um indivíduo no mundo objetivo de uma sociedade ou um setor dela” (BERGER; LUCKMANN, 2012, 
p.169). 

Dubar (1996) alerta para o cuidado de não reduzirmos a socialização a uma qualquer forma de 
integração social ou cultural unificada, muito enraizada num condicionamento inconsciente. Assim, 
entendemos que o processo de socialização consiste em fazer com que o indivíduo seja capaz de interagir 
na sociedade, de interiorizar, subjetivar, objetivar e, dessa forma ser um ser social capaz de modificar o meio 
em que vive no intuito de suprir as suas necessidades. O mesmo ocorre com os professores de Educação 
Física, que além de ingressar na cultura, precisam interagir com os demais sujeitos em um processo de 
compreensão e construção de si mesmo e também dos mecanismos de rotina da realidade de vida cotidiana 
na cultura escolar. 

Berger e Luckmann (2012, p. 169) ainda conceituam a socialização em primária e secundária, “a 
socialização primária é a primeira socialização que o indivíduo experimenta na infância, e em virtude da qual 
torna-se membro da sociedade”. É desenvolvida pela criança, por meio da incorporação de um “saber de 
base”, que depende das relações que se estabelecem entre o mundo social da família e a escola, permitindo 
a construção e a antecipação das condutas sociais. Já a socialização secundária diz respeito à incorporação 
de saberes especializados — saberes profissionais — definidos e construídos por referência a um campo 
especializado de atividades. “É a interiorização de “submundos” institucionais ou baseados nas instituições” 
(p. 179). 

Compreendemos a socialização secundária como um processo que introduz o indivíduo já socializado 
em novos setores da sociedade. Ao contrário da socialização primária, onde o indivíduo possuía, em 
princípio, menor resistência a aceitação, devido à confiança dispensada a seus pais, por exemplo; na 
socialização secundária o indivíduo já se reserva o direito de contestar o que lhe é objetivado e endereçado 
pelo seu universo simbólico. Retomo aqui o processo de interiorização dos indivíduos, onde se reconhecem 
e se assumem no mundo social em que vivem. Neste sentido podemos aproximar o pensamento de Dubar 
(1996) a socialização secundária, onde o autor afirma que o processo de socialização permite que os 
indivíduos construam as regras e as práticas dos seus grupos sociais e que haja transmissão (dialética) cultural 
através da vivência de variadas atividades. 
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DIÁLOGO CONSTRUÍDO 

Finalizamos esse diálogo com a compreensão de que a socialização é um processo permanente e nunca 
concluído, implicando esforços contínuos de atualização. A mudança social, acelerada em certos períodos, 
implica nos processos de socialização, ao transformar práticas, linguagens, ideologias e estruturas sociais. 
Podemos destacar que a intensidade da socialização varia ao longo da vida. Ainda, podemos ressaltar que em 
ambos os momentos (primaria e secundária) a intensidade da socialização se dá pelo fato da dependência. 
Ou seja, na primaria depende dos outros sujeitos para me inscreverem no social, para que possa conhecer 
o mundo objetivo. E na secundária essa dependência dos sujeitos acontece pelo fato de eu precisar do outro 
para construir minhas relações, minhas colisões, para que possa construir minha subjetividade. Assim, esse 
processo de socialização nos remete a pensar sobre os professores de Educação Física iniciantes, em como 
se constitui a dialética de serem inscritos e inscreverem na cultura escolar, de conhecer e integrar-se nessa 
cultura. 

Palavras-chave: Socialização. Professores iniciantes. Educação Física
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PÁTIO DO LAZER NA ESCOLA: UMA PROPOSTA DE LAZER A PARTIR DO 
PIBID

Ana Paula Konzen1

Rosana Steinhaus da Rosa2

Andrea Ferreira3

Viviana da Rosa Deon4

A recreação constitui um processo eficiente de educação. É um meio de favorecer o desenvolvimento 
psicossocial e psicomotor de uma criança, um fator de integração, de solidariedade e cooperação entre os 
colegas. “As atividades recreativas devem ser espontâneas, criativas e que nos tragam prazer. Para a criança, 
a recreação é uma maneira de liberar energias, já que seu espaço para o lazer nas grandes cidades é cada vez 
mais restrito” (TOSSETI, 1997, p.14). A recreação não deve se restringir a mera seleção de uma série de 
atividades soltas, mas estar ligada a um intuito maior, onde estão contemplados nossos objetivos educacionais, 
nossa visão de mundo, nossa intencionalidade de intervenção, pois, a recreação pode ser entendida como 
o criar, o recrear e o recriar-se, que está intimamente atrelado à ação do homem sobre o mundo (SILVA, 
2011, p. 31). Diante disso, é possível propor uma compreensão das práticas de lazer como sendo práticas 
capazes de oferecer experiências que possam gerar mudanças na própria realidade. “Ocupações” (ou até 
mesmo não ocupações) que contribuam para além do descanso e recuperação das energias, com vivências 
culturais mais amplas, reflexões e diálogo com outras culturas, pessoas, lugares e áreas de conhecimento; 
estimulando a construção de experiências que convidem a reflexões acerca da própria sociedade, buscando 
a compreensão, a resistência e a transformação (SILVA, 2011, p.4). O lazer é uma forma de socialização, 
de facilitação no processo de humanização e de inclusão social que pode ser definido como a execução de 
atividades que tem como objetivo distrair, descansar, relaxar e exercer alguma forma de recreação, sendo 
de grande importância para o bem-estar físico, social e emocional de toda pessoa e muito necessário para 
a manutenção e promoção da saúde, além de atuar como uma forma de tratamento alternativo, no caso do 
meio hospitalar (PADOVAN et al, 2009). Nesse sentido, o trabalho tem por objetivo relatar uma experiência 
de uma atividade realizada em uma escola pública de um município da região das missões, a qual possui um 
grupo do Pibid (Programa Institucional de Iniciação a Docência). Em um dos encontros de estudos, surgiu 
a ideia de desenvolver um projeto, que foi denominado “Pátio de Lazer”, com a proposta de oportunizar 
aos alunos dessa escola e demais escolas do município um momento de recreação e lazer, onde os alunos 
pudessem compartilhar com seus colegas a alegria do brincar. Além de realizar o evento e oportunizar jogos 
e brincadeiras diversificadas aos alunos, houve a necessidade de divulgação do trabalho desenvolvido pela 
escola abrindo a possibilidade de participação de escolas convidadas. Primeiramente foi elaborado o projeto 
em grupo, com o objetivo principal de realizar atividades recreativas a fim de promover a integração entre 
os alunos da escola e demais escolas convidadas. O primeiro passo para que o projeto fosse colocado em 
prática, foi a visita para a divulgação do evento em escolas mais próximas, e a distribuição de panfletos, 
elaborados pelos próprios bolsistas de iniciação a docência. Também foram feitas visitas às rádios da cidade, 
onde foram realizadas entrevistas ao vivo com a finalidade de informar à comunidade em geral sobre o 
belo trabalho desenvolvido na escola e divulgar o nosso evento. A divulgação também foi feita através de 
jornais. A escola mobilizou-se através do trabalho conjunto entre professores e funcionários. Foram muitas 
as atividades desenvolvidas, entre elas: 1) Slike-line: que é uma fita elástica suspensa entre duas árvores. 
Foi realizada no pátio externo da escola onde as crianças caminharam e se equilibraram na fita com o 
auxílio de dois acadêmicos de Educação Física. Também havia dois colchões embaixo da fita para dar mais 
segurança as crianças que participaram da atividade. 2) A pista de ciclismo: foi organizada também no pátio 
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externo, em meio às árvores e em um terreno com elevações, o caminho foi demarcado por fita, onde os 
alunos puderam se deslocar com uma bicicleta nesse percurso com a ajuda de dois acadêmicos. 3) Pista de 
skate e patins: foi elaborada um circuito com cones, cordas e bambolês na quadra externa, onde os alunos 
com a ajuda de skate e patins percorriam o circuito com auxílio de dois acadêmicos. 4) O mini vôlei: foi 
organizado de forma alternativa, em meio às árvores no pátio, com uma corda simulando a rede, sempre 
com acompanhamento de acadêmicos. 5) O futsal: foi desenvolvido no ginásio da escola, em forma de 
rodízio de equipes, a primeira que sofresse um gol saia da quadra, dando lugar para uma nova equipe, essa 
atividade tinha dois árbitros acompanhando os jogos. 6) Pernas de pau e ski de verão: que foram construídos 
na universidade. São brinquedos alternativos feitos de madeira, as pernas de pau os alunos individualmente 
equilibravam-se e se deslocavam pelo pátio. O ski são duas tábuas com pedaços de borracha, onde os 
alunos em grupos encaixavam os pés nas borrachas e se deslocavam no pátio. 7) A pintura de rosto: uma 
professora de artes ficou responsável por essa atividade, onde a mesma pintava o rosto dos alunos com 
tinta própria para isso. 8) O chute ao alvo foi realizado na caixa de areia, na área externa, onde os alunos 
arremessavam bolinhas de tênis em direção a garrafas pet, tentando derrubá-las. 9) O xadrez: bastante 
presente na escola, pelo fato de ter uma oficina dessa modalidade, onde foi realizado também na área 
externa e em duplas. 10) Tênis de mesa ou ping-pong: na quadra externa, os alunos jogavam em duplas. A 
dupla eu ganhar permanece na mesa. Também fez parte do evento a apresentação da oficina de taekondo 
da escola, os quais demonstraram uma sequência de movimentos de luta. Participaram da atividade em 
torno de duzentos alunos de seis a dezoito anos de idade, os quais podiam escolher as atividades e deslocar-
se livremente pelo pátio. Foram realizados registros através de diários de campo, registros fotográficos, 
portifólio para possível ação – reflexão – ação. Foi um momento diferente na escola, uma vivência em 
que os alunos ainda não haviam experimentado. Todos se envolveram e contribuíram para que essa ideia 
desse certo. Foi possível perceber a participação ativa das crianças e adolescentes, que monstraram-se 
impressionados com a diversidade de jogos e brincadeiras. Nesse sentido, foi uma tarde de recreação e lazer, 
onde os objetivos do evento foram alcançados, e o objetivo proposto pelo Pibid – Educação Física, que é o 
desenvolvimento da docência em busca da construção de uma identidade profissional e autonomia foram 
alcançados. Pode-se dizer que essa atividade recreativa na escola teve importante contribuição na formação 
inicial dos bolsistas de iniciação a docência de Educação Física envolvida, oportunizando um contato direto 
com o ambiente escolar, com os alunos e com a direção da escola, Além disso, a possibilidade de colocar 
em prática os conhecimentos adquiridos na universidade. Os alunos foram agraciados por um momento de 
lazer dentro da escola, uma atividade de recreação e integração, além de ter vivenciados diversas atividades 
diferenciadas.

Palavras-chave: Lazer. Recreação. Escola.
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REFLEXÕES INICIAIS SOBRE A MONITORIA ACADÊMICA NA UFRGS: 
PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM

Tiago de Matos Braga1

Lisandra Oliveira e Silva2

O presente resumo reflete, de modo inicial, sobre o Programa de Monitoria Acadêmica da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a partir do entendimento que os diferentes contextos 
que desenvolvemos formas diversas de trabalho pode se tornar um espaço de aprendizagem. Durante os 
Estágios Curriculares do Curso de Licenciatura em Educação Física (EF) da Escola de Educação Física (ESEF) 
da UFRGS temos a oportunidade de aproximar as relações entre teorias e práticas, desenvolvermos práticas 
pedagógicas em escolas públicas e refletirmos sobre como nos formamos docentes. Este texto procura narrar 
os objetivos e os processos de ensino e de aprendizagem da experiência inicial de Monitor na disciplina 
obrigatória de “Estágio de Docência de Educação Física na Educação Infantil (EFI 04053)” do referido Curso 
de Graduação. A prática de ensino deste estágio ocorre no Instituto Estadual de Educação General Flores da 
Cunha, na cidade de Porto Alegre/RS.

Nesta disciplina de Estágio, compreendemos que, o trabalho docente dos estagiários, na escola, 
intenciona contribuir no processo de ensino e de aprendizagem das crianças sobre os diversos conhecimentos 
da cultura corporal do movimento humano, e, do mesmo modo, além do desenvolvimento motor, o 
desenvolvimento sócio-afetivo, compreendendo a criança como ser global. De acordo com Ayoub (2005, 
p. 145), “[...] não vemos a escola como um espaço para ser ‘usado’ ou para ‘aplicação de teorias’ [...] Mas 
como um espaço a ser conhecido, respeitado e também no qual seja possível conquistarmos brechas para 
atuação” [grifo da autora].

O período de realização dos estágios, em um curso de formação de professores, em nosso 
entendimento, se constitui em um momento de construção de conhecimentos entre estagiários, crianças, 
docentes da escola, docente/supervisor do estágio, e, a partir da experiência que narramos nesse texto, com 
o Monitor da disciplina, por ser um sujeito que já realizou o estágio e, a partir disso, procura contribuir com 
a formação do estagiário.

Na experiência de Monitor, em que um de nós realiza na disciplina de Estágio de Docência de 
Educação Física na Educação Infantil, no período de março a julho de 2015, objetivamos auxiliar os colegas 
estagiários, a partir da experiência construída, propondo reflexões a partir da prática e compartilhamento de 
experiências vividas nos estágios. Entendemos que esse processo reflexivo e a possibilidade de discutirmos 
sobre as aulas, as dúvidas, os receios, dentre outros elementos, se constitui em um “[...] espaço que possibilite 
o desenvolvimento da autocrítica e da reflexão a partir da prática, tratando de pensar sobre o que se faz 
e procurar alternativas para os problemas encontrados durante a Prática de Ensino, buscando, assim, a 
articulação entre pesquisa e formação a partir da experiência do estágio [...]” (MOLINA NETO, FRIZZO e 
SILVA, 2013, p. 103).

Um dos objetivos do Programa de Monitoria Acadêmica da UFRGS trata de contribuir na melhora da 
qualidade da formação, tanto do Monitor, quanto dos estagiários. O Monitor trabalha como um mediador, em 
conjunto com o docente supervisor do estágio, para contribuir com o processo de ensino e de aprendizagem 
dos estagiários matriculados na disciplina. Em nosso entendimento, a tarefa do Monitor, neste processo, 
é ser alguém que questiona e procura entender as preocupações e as dificuldades dos estagiários, além de 
colaborar no apoio para construção dos Planos de Trabalho, nas relações que estão sendo construídas na 
escola em que o estágio se realiza e demais elementos do processo de formação. Para realizar essa tarefa, 
além do conhecimento construído quando o Monitor cursou a disciplina, planejamos a realização de leituras 

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Curso de Licenciatura em Educação Física. Bolsa do Programa de Monitoria 
Acadêmica da UFRGS, matosbraga@gmail.com.

2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Curso de Licenciatura em Educação Física, lisgba@yahoo.com.br.
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sobre a temática da Educação Infantil, da EF neste contexto, do Estágio Supervisionado e da Formação de 
Professores, sistematizadas em reuniões com a supervisora e registradas em Diário de Campo3.

Do mesmo modo, entendemos que a Monitoria é o momento que o estudante/Monitor pode vivenciar 
como ocorre o processo de docência, e, que participe ativamente deste, colaborando com sugestões de 
conteúdos/conhecimentos a serem construídos na disciplina, com os procedimentos de ensino, com as 
discussões em aula, para que a disciplina proponha aprendizagens significativas para estudantes, docente e 
Monitor.

A disciplina de Estágio de Docência de Educação Física na Educação Infantil é dividida em duas 
etapas, uma com ênfase mais teórica e outra prática, que compõe a maior parte da disciplina. Antes do 
início do semestre letivo, em março deste ano, Monitor e docente supervisora do estágio, encontraram-se 
para conversar sobre o Plano de Ensino da disciplina. Neste momento, conversamos sobre o conhecimento 
pouco aprofundado que estudantes do Curso de Licenciatura em EF da ESEF/UFRGS possuem quanto à 
elaboração do Plano de Ensino e Plano de Aula, visto que este tema é pouco tratado em outras disciplinas 
do currículo, e, a maioria dos estudantes, irá se deparar com a construção desses Planos nas disciplinas 
de Estágios. A partir disso, nas aulas iniciais da referida disciplina de Estágio, procuramos tratar sobre a 
importância da elaboração destes Planos, seus elementos constitutivos e nos colocamos a disposição da 
turma para discutirmos sobre as intenções de trabalho de cada um durante o estágio.

No princípio do semestre, nos encontramos – Monitor e Supervisora – antes do início de cada 
aula, para combinarmos a dinâmica desta e como os assuntos do dia seriam abordados. Durante a aula, 
procuramos auxiliar e provocar os debates com os estagiários e confrontando-os com as aprendizagens 
construídas pelo Monitor quando realizou o estágio. E, ao final das aulas, supervisora e monitor retomam a 
conversa com o objetivo de refletir sobre a aula dada, os pontos positivos, os que podem ser melhorados em 
um próximo encontro e algumas combinações para as semanas seguintes. Durante a semana – no intervalo 
entre uma aula e outra – nos comunicamos por e-mail e, caso avaliamos necessário, nos encontramos 
presencialmente na ESEF.

Temos percebido, de modo inicial, que o Monitor, por ser colega de Curso dos estudantes da disciplina 
de Estágio – e por já terem realizado disciplinas juntos ou estarem realizando neste semestre – constrói uma 
relação de proximidade, confiança e compartilhamento com o grupo. Em diversos momentos, realizam 
contato de forma eletrônica e conversam sobre dúvidas, dicas e orientações sobre a prática do estágio. 
Percebemos que, grande parte dos estagiários, possui outras atividades (profissionais, acadêmicas, dentre 
outras) além das aulas da Graduação, e, estamos apostando que o contato virtual facilita a construção de 
situações de aprendizagens, a troca de experiência e a resolução de dúvidas, pois pode ocorrer a qualquer 
horário, inclusive aos finais de semana.

Neste momento, estamos refletindo sobre a importância da Monitoria na construção de aprendizagens 
significativas, tanto para estudantes estagiários, quanto para o Monitor e a Supervisora de estágio, e, 
deste modo, para uma melhor formação de professores. Em conversas e reflexões iniciais com a turma, 
identificamos que não temos conhecimento de Monitoria nas disciplinas de Estágio do Curso de Licenciatura 
em EF da ESEF/UFRGS, e, dessa forma estamos dispostos a registrar, refletir e publicar as aprendizagens e 
os desafios que irão decorrer deste processo que, sob nossa perspectiva, estamos sendo precursores.

É sabido que o estágio é um momento desafiador para os estudantes dos Cursos de Licenciatura 
(PIMENTA e LIMA, 2005/2006), pois trata de uma etapa de procurar relacionar os conhecimentos adquiridos 
e discutidos em disciplinas preparatórias para prática. Em discussões com os estudantes, percebemos que 
não é um momento fácil da formação, pois não temos controle sobre a prática docente, e por mais que 
haja dedicação, empenho e envolvimento, não há garantia de que as aulas ocorram como desejamos 
e planejamos. Por isso, pensamos que, contar com um sujeito implicado neste processo, neste caso, o 
Monitor, por já ter vivenciado a prática de ensino no estágio, pode ser válido e reconfortante, possibilitando 
o compartilhamento de aprendizagens e desafios, além da criação de situações de solidariedade no processo 
de construção da docência.

3 O Diário de Campo consiste em um caderno em que o Monitor documenta a experiência vivenciada nesse processo. Trata de 
anotações e sistematizações das atividades realizadas com a supervisora e dos dias em que acompanha os estagiários na escola. 
É compreendido um documento no qual o Monitor registra em detalhes suas ações, os desafios enfrentados durante o processo, 
as tomadas de decisões e, ainda, uma espécie de “amigo crítico”, um interlocutor que o escuta em silêncio (MOLINA NETO, 
FRIZZO e SILVA, 2013).
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RELAÇÕES INTERPESSOAIS NAS ATIVIDADES GÍMNICAS ESCOLARES
Mateus David Finco1

Anelise Mieres2

INTRODUÇÃO

Para Almeida (2001), as brincadeiras devem fazer parte das atividades pedagógicas na aprendizagem 
motora de estudantes, pois assim desde o início da fase escolar, já na infância, as crianças podem adquirir 
habilidades e hábitos sociais. As relações interpessoais encontram situações que enriquecem o repertório 
psicossocial e motor, pois resultam em interação direta com materiais e os demais colegas de classe, em 
diferenciadas experiências. Aliando o conteúdo da ginástica ao componente curricular da Educação Física, 
percebe-se um interessante recurso para o desenvolvimento das relações interpessoais. Na observação de 
aulas de Educação Física é possível perceber que os alunos apresentam dificuldades de relacionamento 
em diferentes atividades, especialmente se tratando de conteúdos de ginástica, não aceitando facilmente 
muitas das atividades propostas, pois se inserem com maior facilidade na realidade “esportiva” da Educação 
Física, onde principalmente os desportos coletivos ganham uma contextualização muito mais presente 
nas práticas pedagógicas sendo que, os demais conteúdos como as Ginásticas, a Dança, as Atividades 
Circenses e os Esportes Individuais acabam sendo pouco trabalhados e aceitos por parte tanto de 
professores quanto dos próprios alunos. As aulas de Educação Física devem adquirir as características de 
um espaço interativo, utilizando-se, segundo Krebs (2000), das atividades de baixa organização com jogos 
pré-esportivos, atividades de postura ou locomoção, atividades de autocontrole e, ainda, atividades rítmicas, 
em que as ações e brincadeiras permitam, de acordo com Almeida (2007), que as crianças tenham livre-
arbítrio para criar, inventar, errar e aprender, onde o professor deve levar em conta seu papel de educador 
e orientador, estimulando e assumindo, portanto, responsabilidades relacionadas ao desenvolvimento futuro 
de seus alunos. Conforme Saad (2006), a aprendizagem de qualquer modalidade esportiva deve ser feita 
com cuidado e adequada metodologia perante a distribuição das aulas propostas. Em função disso, Kunz 
(2005), afirma que uma das alternativas que pode ser utilizada pelos professores de Educação Física é 
o trabalho realizado com grupos mistos (feminino e masculino), com o objetivo de ensinar aos alunos a 
tolerância e a aceitação das diferenças individuais e a inclusão da diversidade. De acordo com Martins e 
colaboradores (2009), a socialização para a execução de determinado papel social envolve a obtenção 
de capacidades físicas e sociais, valores, conhecimentos, atitudes, regras e disposições que podem ser 
instruídas em um ou mais ambientes sociais, como por exemplo, a família, a escola, o esporte e ainda 
através dos meios de comunicação. A Educação Física escolar para Ferreira Neto (2001) é um conjunto de 
atividades que deve abranger a promoção dos valores humanos, os princípios de solidariedade, bem como a 
cooperação social e cultural entre as pessoas envolvidas. O mesmo, ainda assume uma forma de ampliação 
das culturas, das personalidades e das capacidades dos indivíduos. A atividade física para atingir o objetivo 
de socialização deve envolver motivação, sendo que para Gouvêa (2007), é um dos principais fatores que 
interferem no comportamento de uma pessoa, influi em todos os tipos de comportamentos, permitindo 
um maior envolvimento ou uma simples participação em atividades que se relacionem com: aprendizagem, 
desempenho e atenção. A Ginástica no contexto escolar ainda apresenta uma tímida e escassa participação 
no planejamento e organização didática, o que poderia ser mais explorada e sistematizada em muitos planos 
de aula. Apesar de se tratar de uma modalidade individual, a ginástica apresenta fatores que influenciam 
diretamente a participação interpessoal, tais como auxílio, cuidado aos materiais e colegas, interação em 
pequenos grupos e emprego de criatividade, que podem ser muito bem trabalhados e desenvolvidos com o 
emprego de atividades de Ginástica Rítmica e Ginástica Geral. 

1 Faculdade da Serra Gaúcha, Curso de Educação Física, mateus.finco@fsg.br.

2 Faculdade da Serra Gaúcha, Curso de Educação Física, anemieres@yahoo.com.br



» Anais do IV Congresso Estadual de Educação Física na Escola
ISBN 978-85-8167-120-8  «

SUMÁRIO 170

OBJETIVOS

Este estudo foi elaborado com o intuito de averiguar a importância da ginástica em diferentes faixas 
etárias, com anos diferenciados do contexto escolar e as suas produções pedagógicas a partir da análise das 
relações interpessoais ocorridas nas atividades e aulas propostas em aulas de Educação Física Escolar. Além 
disto, a pesquisa teve como objetivo apresentar as influências que a interação corporal em grupos (toques, 
conversas, explicações e troca de ideias) pode ser um fator fundamental para uma melhor compreensão da 
integração dos alunos nas atividades escolares.

METODOLOGIA

A elaboração deste estudo ocorreu inicialmente na organização e preparação didática de atividades 
de Ginástica com o suporte teórico-prático da disciplina de Ginástica Escolar, disciplina obrigatória do curso 
de Licenciatura em Educação Física da Faculdade da Serra Gaúcha, no município de Caxias do Sul. Os 
acadêmicos produziram oito planos de aula, com ênfase em atividades de ginástica escolar (ginástica rítmica, 
artística e geral), com o intuito de incluir atividades interativas e com características de trocas interpessoais 
dos alunos nos grupos. As atividades focaram principalmente em formações de duplas, trios, quartetos, 
oferecendo situações de interação corporal, expressão e interpretação rítmica, assim como exercícios 
específicos de ginástica, onde os alunos pudessem praticar ajudas e apoios aos demais colegas exigidos nas 
formações. As aulas ocorreram em dois encontros semanais, com duração de uma hora, como atividades 
complementares de educação física, envolvendo alunos do primeiro ano e sétimo ano (somente alunos 
matriculados na escola). A duração total foi de um mês, onde as aulas tiveram local na Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Luciano Corsetti, envolvendo 24 alunos do primeiro ano e 30 alunos do sétimo ano 
do Ensino Fundamental. Durante cada encontro, foram observadas as relações interpessoais através de 
relatórios de observação em cada atividade proposta e também uma análise geral ao final de cada encontro 
com os alunos. Em cada atividade específica, registrou-se a interação com os materiais (respeito, cuidados, 
manuseio e interação com os colegas) e também perante as tarefas exigidas (disciplina, atenção e ajuda aos 
colegas). A finalidade foi reunir todas as informações coletadas nas observações e registrar como os alunos 
apresentavam as relações interpessoais na realização das tarefas e atividades nas aulas de ginástica. Como 
aspecto final do estudo, houve então a comparação dos grupos envolvidos na pesquisa (primeiro ano, alunos 
de seis a sete anos; e do sétimo ano, alunos de doze a catorze anos) para averiguar e analisar os contrastes 
dos resultados encontrados nos diferentes grupos. 

RESULTADOS

Este estudo analisou principalmente como a ginástica pode através das interações interpessoais 
desenvolver níveis mais elevados de cooperação, auxílio e integração em aulas regulares de Educação Física. 
Entre os resultados analisados também foi possível averiguar que apesar de desconhecerem os benefícios de 
atividades gímnicas em prol da cooperação entre os pares, os alunos demonstraram afetividade e integração 
entre eles e com os professores contribuindo para o bom andamento das aulas, respeito aos materiais e 
ao colega na execução das atividades propostas em aula. Além disso, o interesse em auxiliar e aprimorar 
a execução de elementos individuais e em grupos, foram fatores que surgiram com grande projeção e 
evidência durante a aplicação do projeto. Na comparação das faixas etárias, os alunos do primeiro ano 
apresentaram uma participação bastante efetiva e motivacional, entre todas as atividades propostas. Porém, 
nos parâmetros de interação, auxílio e apoio, os alunos do sétimo ano apresentaram maior concentração 
participativa. Sugere-se com a realização deste estudo, novas pesquisas envolvendo a aplicação da ginástica 
no contexto escolar, possibilitando novas experiências didáticas e de referências envolvendo as mais diversas 
contribuições que as atividades gímnicas podem vir a contribuir na formação de Educação Física.

Palavras-chave: Educação Física Escolar. Ginástica. Relações Interpessoais. Motivação. 
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SABERES DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DOS ANOS FINAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL

Caroline Moesch Cardoso1

Silvane Fensterseifer Isse2

INTRODUÇÃO

Pesquisar questões ligadas à docência dos professores de Educação Física tem sido uma tarefa 
relevante e necessária nos processos de reflexão acerca da Educação Física Escolar. Quando falamos dos 
Anos Finais do Ensino Fundamental, estamos nos referindo a adolescentes, que trazem para a sala de aula 
todos os seus anseios e desejos. As aulas de Educação Física podem se tornar um espaço de manifestação 
desses desejos, vontades e de construção do conhecimento. A disciplina de Educação Física pode possibilitar 
um amplo contato entre os alunos, possibilitando a expressão de seus sentimentos através do corpo, em 
um amplo espaço físico, o que para outras disciplinas se torna algo mais restrito (REZER, 2007). Conforme 
o Referencial Curricular do Estado do Rio Grande do Sul para a Área de Linguagens Códigos e suas 
Tecnologias – Artes e Educação Física, o papel da Educação Física na área escolar não se trata apenas 
de “tornar os alunos fisicamente aptos”, mas de transformar as aulas em um espaço de experimentações 
diversas, incluindo diferentes práticas corporais, culturais e sociais, transformando as aulas num espaço de 
construção de conhecimentos (RIO GRANDE DO SUL, 2009, p. 113).

Esta pesquisa teve como objetivo analisar como os professores de Educação Física que atuam nos 
Anos Finais do Ensino Fundamental compreendem os saberes, trabalhados em suas aulas, e de que forma e 
por que os elencam. 

METODOLOGIA

É um estudo de caráter qualitativo em que foram entrevistados cinco professores de Educação Física 
que atuam em escolas municipais, estaduais e privadas do município de Lajeado/ RS. Foram entrevistadas 
três mulheres, duas delas atuantes nas redes municipal e estadual e uma delas na rede privada, e dois 
homens: um deles atuante na rede privada e outro na rede municipal. Nas entrevistas, os participantes foram 
questionados sobre sua formação inicial, o tempo em que atuam na área da Educação Física escolar, como 
se deu sua escolha pelo curso, o que consideram saberes da Educação Física nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e como elencam e desenvolvem os mesmos em suas aulas. A análise das informações se deu 
pela triangulação das informações coletadas no campo com os referenciais teóricos e as interpretações das 
pesquisadoras.

RESULTADOS

Os resultados da pesquisa evidenciaram que a compreensão sobre os saberes está intimamente 
ligada à formação inicial dos professores, notadamente influenciada pela esportivização, o militarismo e a 
medicina higiênica. Em relação aos saberes trabalhados, evidenciou-se a questão da disciplina, das relações 
interpessoais, dos esportes na perspectiva educacional e da socialização, construídos através das práticas 
corporais.

Para quatro dos professores entrevistados, a formação, que se deu nos anos 80, esteve intimamente 
ligada a fatos históricos da incorporação da Educação Física na área escolar. Os relatos demonstraram que 
a formação acadêmica desses professores foi baseada nos princípios do militarismo, os quais ainda eram 
significativos nos anos 80, bem como na esportivização e nos princípios da medicina higiênica. Observa-se 
que a formação desses professores, que objetivava a questão da disciplina e da aprendizagem de habilidades 
motoras, vem se constituindo nos saberes predominantes em suas aulas de Educação Física nas escolas hoje. 

1 Centro Universitário UNIVATES; Curso de Educação Física, Licenciatura; carolinemoesch@hotmail.com

2 Centro Universitário UNIVATES; Curso de Educação Física, Licenciatura; silvane@univates.br
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Já o quinto professor, formado em 2007, teve uma formação mais voltada a um olhar crítico da Educação 
Física escolar, fazendo das suas aulas um lugar de construção de conhecimentos.

Durante as entrevistas, percebeu-se que os saberes estão sendo compreendidos como os conteúdos 
das aulas. Saberes, no entanto, não são apenas conteúdos, mas nos remetem a algo construído, fazendo do 
professor um agente de transformação em suas aulas (FIGUEIREDO, 2004). Segundo Figueiredo (2004, p. 
97), o saber “vem sendo compreendido como sinônimo de aprender ou como o domínio de informações 
ou de conhecimentos”. O saber tem relação forte com o aprender, com o fato de obter informações sobre, 
ou até mesmo adquirir conhecimento em relação a, levando o professor a ter domínio de uma área de 
conhecimento a partir de relações construídas entre o saber teórico e a prática que constrói.

Analisando as falas dos entrevistados, percebeu-se uma ausência relativa à cultura corporal do 
movimento: às lutas, à ginástica, à dança e às atividades expressivas, que não foram citadas por nenhum dos 
professores como saberes a serem trabalhados em sua prática educativa. Estes saberes não têm recebido a 
mesma atenção que os esportes. É importante destacar uma grande atenção dada por todos os professores 
entrevistados às aprendizagens dos alunos relativas às questões afetivas, ao trabalho em grupo e ao respeito 
às diferenças.

Os professores têm bastante autonomia, ainda que os saberes da Educação Física propostos nos 
currículos das escolas em que atuam sejam definidos coletivamente, para fazerem suas escolhas, já que 
trazem para os alunos o que estudaram, aprenderam, vivenciaram, praticaram e articularam como conteúdo 
significativo, a ponto de ser levado em sala de aula, com uma metodologia própria, que garanta sentido para 
a aprendizagem dos alunos.

Palavras-chave: Educação Física. Saberes. Docentes. Ensino Fundamental.
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SUBPROJETO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO PIBID/UNIVATES - ANÁLISE DO 
DESENVOLVIMENTO DOS OBJETIVOS E PROPOSIÇÕES.

Daniel Schwarz

Geisibel F. da Costa

Alessandra Brod

Valquíria Kich

O curso de educação física participa do PIBID UNIVATES, com dois subprojetos, tendo dois 
coordenadores, três escolas, três supervisores e 22 bolsitas. A cada edital é organizado um projeto 
institucional onde cada curso envia sua proposta. O objetivo deste estudo, foi buscar os artigos, feitos pelos 
bolsistas dos subprojetos de Educação Física do PIBID, e resumos publicados nos anais dos anos de 2013 e 
2014, a fim de verificar o que foi contemplado dos objetivos do subprojeto, e dos resultados alcançados. O 
intuito deste estudo foi perceber o que poderia ser desenvolvido no âmbito da educação física escolar para 
ampliar os conhecimentos dos bolsistas participantes.

A metodologia é qualitativa, de análise documental. Onde buscamos inicialmente em referenciais 
teóricos sobre Educação Física escolar. Após isso pesquisamos os trabalhos, do subprojeto de Educação 
Física, apresentados e publicados nos anais dos anos de 2013 e 2014. Depois de ter os resultados que 
foram atingidos, pesquisamos os objetivos do subprojeto, e fizemos uma análise para ver se os objetivos 
estavam sendo contemplados. 

A Educação Física escolar no Brasil passou por grandes mudanças desde a época em que começou 
a ser praticada nas escolas. No início era voltado para um treinamento militar. Em seguida passou a ser 
um método desportivo generalizado, onde os alunos acabavam perdendo o lado bom de praticar esportes. 
Mas chegavam a um bom desempenho físico e atlético, tendo o prazer de se exercitar e de praticar o jogo. 
Com o método esportivo, o esporte se tornou o conteúdo principal, com uma grande rigidez no movimento 
técnico, chegando a se comparar com o esporte de rendimento (FINCK, 1995). 

Ainda é perceptível que, nas aulas de Educação Física as atividades ocorrem simplesmente por ocorrer, 
sem ter planejamento, sem ter uma reflexão (por parte dos alunos e do professor) do porque é boa, para 
a saúde, a prática de alguma atividade física (CONFEF, 2002). Esses temas deveriam ser bem expostos, 
fazendo com que os alunos sejam despertados para uma melhor qualidade de vida (FINCK, 2012). 

Já no campo científico, epistemológico e acadêmico, a Educação Física teve uma perceptível expansão, 
assim contribuindo para que a atividade física e esportiva ganhasse uma grande valorização (FINCK, 2012). 

Muitas vezes o que ocorre é a falta de interesse e criatividade entre o professor e aluno. Com isso a 
Educação Física, não está sendo capaz de “convencer” a sociedade sobre a importância de sua presença, 
por que muitos pensam que a aula de Educação Física, é só o jogar bola, correr e fazer ginástica. Na maioria 
das vezes, as aulas de Educação Física se tornam excludentes pelo fato de muitos professores não terem a 
criatividade de focar o ensino da Educação Física. Isso acontece quando os professores têm o objetivo de 
formar esquipes desportivas para a representação de escolas em campeonatos (FINCK, 1995). 

O número de aulas de Educação Física já diminuiu significativamente nas escolas tantos públicas, 
como particulares. Os alunos dos anos finais do ensino fundamental tinham quatro aulas da disciplina por 
semana, e atualmente eles têm apenas uma ou duas aulas por semana. Então com isso os alunos estão se 
movimentando cada vez menos, o que contribui para posteriormente para uma vida mais sedentária.

Ultimamente com a crescente importância da Educação Física num todo. Algumas pesquisas foram 
realizadas, entre elas uma com alunos de escolas municipais, estaduais e privadas, onde os alunos apontaram 
pontos positivos e negativos das aulas de Educação Física. A falta de material ou a pouca quantidade foi 
apontada por estes como desmotivadores por tornar a aula “sem graça”.
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Bastos (2013), aponta mais dois motivos que causam desinteresse: O fato de existirem professores 
pouco qualificados, que usam metodologias que não são adequadas e acabam desmotivando os alunos no 
processo de aprendizagem. Outro exemplo é a falta de estrutura de algumas escolas, que não possuem nem 
quadra ou espaço para pratica das atividades propostas, obrigando o professor a se restringir apenas a sala 
de aula. 

Mas também o autor apontou pontos positivos que os alunos atribuem á educação física: Qualidade 
de vida foi apontado por diversos alunos; a inclusão de todos na prática esportiva melhora a convivência 
entre eles; e por último a disciplina esportiva, acreditam que pode ser um elo para um dia serem atletas 
profissionais (Bastos 2013). 

É importante garantir na escola a transmissão, sistematização e assimilação de conhecimentos que são 
produzidos historicamente pela humanidade. Analisando assim as funções da escola, é necessário que tudo 
seja investido na formação de seus alunos, estando sempre atenta para condições estruturais da instituição, 
tendo materiais pedagógicos para o desenvolvimento das aulas (RESENDE, 1997). 

Sendo assim, junto com a participação da escola, dos professores e bolsistas, a construção de um 
planejamento pedagógico que possibilite o desenvolvimento de boas aulas de educação física. Oferecendo aos 
alunos aulas que possibilitem não só o desenvolvimento das práticas corporais, mas também a compreensão 
da importância das aulas de educação física na escola e o que pode contribuir para a sua formação. 

No início do projeto foram estipulados objetivos como: conseguir identificar os conteúdos abordados 
nas aulas de educação básica; estabelecer quais são os conteúdos que ajudam no aumento de experiências 
corporais dos estudantes; ter a oportunidade, e desenvolver atividades que estão relacionadas a cultura do 
desenvolvimento humano, como a dança, os jogos cooperativos, a ginástica artística, as lutas, esportes 
coletivos, saúde e lazer, que auxiliem os alunos a ter um melhor conhecimento corporal que os motivem para 
a prática de atividades físicas; intervir durante o intervalo com a confecção de jogos e materiais didáticos, 
promovendo educação para o lazer, orientando a autonomia dos alunos durante os jogos, diminuindo 
conflitos e promovendo integração e socialização; promover visitas a Univates para a realização de atividades 
no complexo esportivo, atividades que seriam difíceis de serem feitas na escola por falta de materiais ou 
espaço. 

Pelo levantamento das publicações dos trabalhos ligados ao subpprojeto de Educação Física, nos dois 
últimos anos, percebemos que os objetivos estão sendo contemplados. Pois todos os trabalhos que foram 
feitos tiveram um bom resultado no seu fim. Talvez não com a ênfase com que todos os pibidianos estavam 
esperando, mas conseguiam chegar ao resultado esperado. Como por exemplo, nas atividades durante o 
recreio da escola, no início, eram poucos alunos que participavam, mas no final já estava sendo atingida 
cerca de 40% das crianças da escola. Na identificação dos conteúdos abordados durante as aulas, foram 14 
conteúdos citados pelos alunos, e o tema mais abordado foi os jogos cooperativos. Já as aulas que tiveram 
um pouco de ênfase a mais na ginástica artística, teve que ser bem flexível, pois os alunos não tinham muita 
força para realizar as atividades. Também foi muito abordado que, em relação aos jogos cooperativos que as 
crianças tiveram muitas reflexões sobre suas potencialidades individuais, a consciência de ser, de agir, e de 
trabalhar em equipe. 

Vimos que o projeto busca proposições que contemplem seus objetivos de forma efetiva. Para os 
bolsistas é um momento de troca de esforço para planejar atividades boas, que os alunos gostem e sintam 
prazer em realizar. 

Palavras-chave: PIBID. EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR. CONTEÚDOS.

REFERÊNCIAS

FINCK, Silvia Christina Madrid. A Educação Física E O Esporte Na Escola: cotidiano, saberes e 
formação. Editora Intersaberes, 1ª edição, 2012.

DANTAS SOUZA, Jeane; CONCEIÇÃO DANIEL, Maria Miqueline da. Importância da Educação 
Física Escolar na Visão dos Alunos de uma Escola Pública. Texto virtual, disponível em: <http://
connepi.ifal.edu.br/ocs/index.php/connepi/CONNEPI2010/paper/viewFile/1039/790>. Acessado: 
março de 2015.

http://connepi.ifal.edu.br/ocs/index.php/connepi/CONNEPI2010/paper/viewFile/1039/790
http://connepi.ifal.edu.br/ocs/index.php/connepi/CONNEPI2010/paper/viewFile/1039/790


» Anais do IV Congresso Estadual de Educação Física na Escola
ISBN 978-85-8167-120-8  «

SUMÁRIO 176

BASTOS, Leandro Veras. Os Desafios da Educação Física Escolar. Janeiro de 2013. Texto virtual, 
disponível em: <http://www.portaleducacao.com.br/educacao-fisica/artigos/30168/os-desafios-da-
educacao-fisica-escolar#!4>. Acessado em: março de 2015.

http://www.portaleducacao.com.br/educacao-fisica/artigos/30168/os-desafios-da-educacao-fisica-escolar#!4
http://www.portaleducacao.com.br/educacao-fisica/artigos/30168/os-desafios-da-educacao-fisica-escolar#!4


» Anais do IV Congresso Estadual de Educação Física na Escola
ISBN 978-85-8167-120-8  «

SUMÁRIO 177

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: ESTUDO DE CASO NA 
PRÁTICA DE UMA PROFESSORA DE TEATRO NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Jacqueline Silva da Silva1

Mateus Lorenzon2

Tania Micheline Miorando3

Derli Juliano Neuenfeldt4

INTRODUÇÃO

Esse trabalho traz considerações que visam discutir as concepções e práticas que uma professora da 
Educação Básica de uma escola da rede privada de ensino do município de Lajeado/RS desenvolve em 
suas aulas de teatro. A professora, em suas práticas pedagógicas, faz uso de Tecnologias de Informação 
e Comunicação – TICs e isso levou-nos a aproximar o foco de estudo, questionando: como se dá o 
planejamento da professora e a recepção por parte dos alunos, das TICs, em suas aulas?

A emergência e a aceleração do emprego das TICs na sociedade contemporânea passou a exigir 
dos sujeitos, novas habilidades e competências para agirem como protagonistas. Além disso, provocou 
uma mudança nas subjetividades dos sujeitos e nas culturas corporais. Para Sibilia (2012) a informatização 
da sociedade e a crise da subjetividade, provinda de dispositivos disciplinares, movem para uma profunda 
transição, incompatíveis com a escola tradicional.

Além das modificações cognitivas que ocorrem com os sujeitos (SERRES, 2013), há mudanças de 
ordem antropológica e nas culturas corporais. Lemos (2010) defende que não há uma dicotomia entre 
homem e técnica, mas estas se fundem com o próprio corpo, modificando-o. Os impactos dessas teorizações 
no campo educacional são evidentes, uma vez que reafirmam que as velhas práticas organizadas em uma 
perspectiva de monoculturas corporais (NEIRA, 2013) não podem ser sustentadas. 

METODOLOGIA DO ESTUDO

O estudo deu-se por uma abordagem qualitativa, na qual não objetiva-se emitir julgamento das 
situações investigadas, mas, por meio de um trabalho analítico, construir outras compreensões para as 
situações que ocorrem nos diferentes contextos culturais (BOGDAN E BIKLEN, 1994). Dado à pequena 
amostra utilizada para a problematização do estudo, a investigação aproxima-se de um Estudo de Caso, o 
que leva os pesquisadores a compreender a complexidade do estudo e suas variáveis.

Os dados que constituíram o corpus da pesquisa foram gerados por meio de duas entrevistas com 
a professora e mais dezesseis, com os estudantes. Reconhecendo que os docentes não verbalizam todas 
as suas ações, e muitas compreensões e saberes que possuem permanecem implícitas em suas práticas 
(TARDIF, 2012), foram realizadas oito observações às práticas da professora para e com os seus alunos.

O corpus da pesquisa foi analisado mediante a Análise Textual Discursiva, que compreende um 
“processo de desconstrução, seguido de reconstrução, de um conjunto de materiais linguísticos e discursivos, 
produzindo-se a partir disso, novos entendimentos sobre os fenômenos e discursos investigados” (MORAES 
e GALIAZZI, 2011, p. 112). Os metatextos foram produzidos em uma abordagem indutiva.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS

No decorrer do estudo evidenciou-se que a professora emprega as TICs como apoio e suporte para 
as atividades que ela desenvolve com os seus alunos. Para ela, “os alunos ficam sempre naquele uso do 
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facebook, e do whatsapp, desses aplicativos”, afirma ainda que “eles não sabem trabalhar com editor de 
texto, (...) e com edição de filmes e de música”. Esse emprego, que rompe com a perspectiva utilitarista, 
pragmática e produtiva das técnicas, desperta a perplexidade da professora. As teorizações de Sibilia (2012) 
são potentes para compreender esse fenômeno. O que ocorre na escola não é somente um emprego 
diferente, mas os cybers estudantes possuem outra relação com as tecnologias, por sua vez, com o tempo 
e o espaço. 

É por meio da percepção de que isso é um erro ou dificultador que a professora justifica a pedagogização 
desses recursos: transforma-os em material de apoio para as práticas. Não cabe aqui estabelecer juízo 
de valor sobre as práticas desenvolvidas pela professora ou os usos que os estudantes fazem das TICs, 
mas perceber que são dois modos de compreender o mundo, duas culturas distintas, e como os estudos 
etnográficos dizem, não é possível estabelecer hierarquia entre ambos (COHN. 2005).

Nas práticas observadas, os estudantes são orientados quanto aos usos da tecnologia para aumentar a 
sua performance artística e corporal. Por exemplo, como empregar uma sequência de luzes para o teatro que 
estão apresentando ou como utilizar sons para transformar o espetáculo em algo esteticamente agradável. 
Esta é uma percepção utilitarista e pragmática desses recursos. A reflexão da professora volta-se para pensá-
los em uma lógica produtiva e pedagógica, enquanto que os impactos antropológicos fogem à sua análise.

Contudo, o que foi acompanhado no decorrer da prática, foi uma relação de abertura da professora 
aos estudantes e uma atitude de escuta atenta desenvolvida por ela. Para os estudantes, nas aulas ocorre uma 
relação aberta com a professora, pois ela permite a eles contribuírem no planejamento e no desenvolvimento 
das aulas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É necessário reconhecer que a crise no sistema escolar não pode ser observada em uma ótica 
patologizadora, procurando resposta nos discursos médicos e psicológicos, justificativas para os distúrbios 
de aprendizagem. O espaço escolar está sendo ocupado por uma geração de estudantes, provindos de 
outra realidade cultural e com profundas alterações antropológicas, de cultura corporal e sua relação com o 
conhecimento, se comparado aos sujeitos modernos ou aos imigrantes digitais. 

O cyber estudante provém de uma cultura que tem uma relação distinta com o tempo e com o espaço 
(HARVEY, 2012; SERRES, 2013). Pensar nos impactos das alterações e suas subjetividades na escola é um 
desafio para os professores. Em um período de rápidas mudanças da sociedade e a emergência de novas 
tecnologias, os indivíduos não se transformam somente em nível cognitivo, mas em todo seu corpo.

Palavras-chave: Educação Básica. Concepções e Práticas de Professores. Tecnologias da Informação e 
Comunicação.
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VIOLÊNCIAS NA ESCOLA: UMA ETNOGRAFIA COMO POSSIBILIDADE 
DE COMPREENSÃO DA CULTURA ESCOLAR DE DUAS INSTITUIÇÕES DE 
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RESUMO

Em virtude do caráter polissêmico e das diferentes concepções teórico-filosóficas possíveis, a 
compreensão do termo educação assume múltiplas facetas. Dito isso, entendemos que na contemporaneidade 
a contextualização da instituição escolar pode estar associada às redes de relações e forças que nelas operam 
e que, de acordo com Gandin (2007), embora não haja necessariamente uma correspondência direta entre 
as alterações sociais e econômicas com as de ordem escolar, é importante perceber quais as novas demandas 
– e implicações (grifo nosso) - que essas mudanças criam na escola. 

Ou seja, se hegemonicamente o conceito de educação esteve ligado a adaptar (GANDIN, 2007, p. 
181, grifo do autor) as novas gerações para a vida social e para o trabalho, é de se esperar alterações nesse 
rumo em virtude das mudanças sociais e econômicas manifestadas na modernidade (CASTELLS, 1999; 
BAUMAN, 2001). Consequentemente, consideramos que os fatores intervenientes da prática educativa 
também possam ser inseridos na análise da realidade escolar atual, como, por exemplo, na crescente 
dimensão da ação desempenhada pela instituição escolar na ação formativa do aluno. 

Em se tratando do ambiente escolar, é recorrente aos que se relacionam com esse contexto a 
identificação das manifestações de violências5 como um obstáculo para essa instituição que teria como missão 
prover um espaço de ensino, aprendizagens e formação humana. Assim, no contexto da contemporaneidade, 
circunscrito pelas constantes transformações das instituições sociais e pelo caráter provisório das relações, 
recorremos a Justo (2013) quando sugere que ao mesmo tempo em que se espera da escola a manutenção 
dos vínculos com a família e a comunidade, se estabelece um paradoxo à dimensão extraterritorial comum 
à pós-modernidade. E que, portanto, ao recair sobre a escola encargos da formação social, biológica e 
psicológica, “não é de se estranhar que ela seja um barril de pólvora” (Justo, 2013, p. 48, grifo do autor).

Dessa forma, entendendo a instituição escolar enquanto potente espaço contribuinte para a construção 
de uma cidadania politizada, uma pergunta parece pungente quando pensamos o tema das violências 
envolvidas com a realidade escolar: mas como a escola convive com a ocorrência de violência envolvidos em 
seu cotidiano? 

Na busca por compreender como esta temática tem sido percebida no contexto escolar e, mais 
especificamente, na perspectiva da Educação Física, o presente trabalho, fruto do estudo de mestrado 
em Ciências do Movimento Humano (ESEF/UFRGS) e que tem como previsão de apresentação julho de 
2015, estabeleceu a opção pela etnografia para compreender a relação das comunidades escolares de duas 
instituições de ensino da rede municipal de Gravataí com as violências. Para tanto, a questão norteadora da 

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano, 
gabrielgules@gmail.com. 

2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Programa de Pós- Graduação em Ciências do Movimento Humano, 
proftmedeiros@gmail.com.

3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano, 
jacquelinezilberstein@hotmail.com.

4 Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, fabiano.bossle@ufrgs.br

5 De maneira preliminar, entendemos as violências a partir das manifestações, sejam elas de ação ou omissão, que causem algum 
tipo de dano físico ou moral ao(s) sujeito(s) envolvidos.
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pesquisa foi colocada da seguinte maneira: Como a Educação Física se configura no contexto das violências 
em duas escolas da Rede Municipal de Ensino de Gravataí no ano de 2014? 

O objetivo geral, por sua vez, busca a compreensão, a partir dos significados das violências atribuídos 
pela comunidade escolar das duas instituições investigadas, de como se configuram as aulas de Educação 
Física. Já os objetivos específicos são: identificar as variáveis de violências envolvidas com os contextos onde 
estão inseridas as duas escolas pesquisadas; identificar como os professores de Educação Física e membros 
da equipe diretiva, colaboradores do estudo, percebem as manifestações de violências nestas instituições; 
compreender como os colaboradores do estudo percebem e atribuem significado para o tema das violências 
na escola; compreender como os professores de Educação Física, colaboradores do estudo, organizam e 
desenvolvem este componente curricular.

Uma vez estabelecido e com a devida clareza acerca da questão norteadora e dos objetivos propostos 
para o estudo, entendemos que a etnografia foi a alternativa adequada para pautar a proposta de investigação 
visto que o fenômeno de estudo se configura nas culturas particulares das duas escolas. Para tanto, o trabalho 
de campo teve a duração de um ano letivo (2014) e empregou a utilização dos instrumentos de coleta de 
informações: observação participante, diários de campo; diálogos, entrevistas semiestruturadas, além da 
coleta e análise de documentos oficiais. 

Já em relação a intepretação das informações coletadas com o trabalho de campo (momento atual da 
pesquisa), optamos pela organização de categorias de análise na perspectiva de Bardin (2002) e, também, 
adotando o processo de validez interpretativa a fim de que se garanta a fidedignidade da análise e das 
interpretações produzidas. Deste modo, partindo da premissa que discutir violências a partir da perspectiva 
do campo das Ciências Sociais se apresenta um desafio, dada à diversidade de conceituações e manifestações 
possíveis ao fenômeno, a organização das informações coletadas foram subdividas em duas seções (blocos 
temáticos), sendo eles: (i) Manifestações de violências nas escolas pesquisadas e (ii) Cultura, culturas; 
Violência, violências: do particular ao geral.

Dessa forma, no primeiro bloco temático buscaremos estabelecer uma discussão sobre o caráter 
amplo a respeito da temática central da dissertação de mestrado, ou seja, as violências envolvidas com o 
contexto da escola. Compreendemos nessa opção a possibilidade de discutir as categorizações de violências 
observadas nos contextos escolares pesquisados, buscando estabelecer a compreensão da proximidade 
das escolas com episódios dessa natureza, a partir da identificação de como as violências se configuram 
e ganham materialidade nas duas instituições de ensino (Categoria de Análise “Categorizações das 
violências”). De modo posterior, uma vez apresentado as variáveis de violências, propomos interpretar como 
os colaboradores e participantes privilegiados do estudo percebem a ocorrência de manifestações dessa 
ordem em seus ambientes de trabalho (“Concepções estabelecidas pelos colaboradores para os episódios de 
violências”).

Já no segundo bloco temático, em um exercício interpretativo de identificar as singularidades e 
semelhanças encontradas em cada realidade investigada, pretendemos discutir detalhes da configuração 
das relações sociais estabelecidas nas duas escolas acompanhadas durante o trabalho de campo (“Relações 
sociais estabelecidas entre os sujeitos nas escolas investigadas”), bem como a identificação e descrição dos 
códigos e símbolos compartilhados entre os diferentes sujeitos envolvidos com os dois contextos de pesquisa 
(“Códigos particulares e comuns”).

Isto posto, embora reconheçamos que são inúmeros os obstáculos aos quais uma prática educativa 
ético-crítico-política deva continuamente se defrontar caso se entenda a possibilidade de cultivar a esperança 
de harmonizar as relações sociais hoje tão injustas, torna-se pungente a busca por sustentações que permitam 
o posicionamento crítico e reflexivo sobre os processos educativos oferecidos no contexto atual. Uma das 
possibilidades para tanto compreendemos possível ao nos debruçarmos em investigar a cultura escolar e 
sua íntima relação com episódios de violências envolvidos em sua trama, buscando em singularidades de 
contextos específicos maiores possibilidades de compreender as mutações e interferências do fenômeno nas 
instituições de ensino.

Palavras-chave: Violências. Escola. Educação Física.
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VIVÊNCIAS COM A NATUREZA: POSSIBILIDADES DE RESSIGNIFICAÇÃO DA 
RELAÇÃO HOMEM-NATUREZA

Derli Juliano Neuenfeldt1

Jane Márcia Mazzarino2

INTRODUÇÃO

É na Idade Moderna que se encontram pressupostos que auxiliam a compreender a crise ambiental 
atual. Carvalho (2002) comenta que o domínio da natureza selvagem, que passa a ser considerada 
ameaçadora e esteticamente desagradável está na base do ethos moderno antropocêntrico, período em 
que se afirma um modelo urbano de viver, no qual civilidade e cultura constituem-se como pólos opostos à 
natureza.

Contudo, o paradigma da modernidade está sendo questionado e junto como ele a definição de 
homem pautada apenas pela racionalidade. Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo analisar propostas 
que se utilizam de vivências com a natureza ou propõem experiências corporais como meio para promover 
a ressignificação da relação homem-natureza.

METODOLOGIA

O estudo caracteriza-se com bibliográfico e analisou três propostas de vivências com a natureza: a) 
Atividades Físicas de Aventura na Natureza (Afan), b) Trilhas da Vida e c) Método Aprendizado Sequencial.

RESULTADOS

Schwartz (2006) menciona que as Atividades Físicas de Aventura na Natureza (Afan) surgem como 
possibilidades de vivência do lazer contemporâneo a partir de uma necessidade do reencontro do homem 
consigo mesmo, com o outro e com a natureza. Os países de língua inglesa utilizam o termo outdoor 
recreation para designar essas práticas e a mídia, por sua vez, comumente as trata como esportes radicais 
ou de aventura. 

Para Betrán e Betrán (2006) as Afan apresentam três âmbitos de atuação: a) turístico-recreativo; b) 
rendimento-competição; e c) educativo-pedagógico. Já Marinho e Inácio (2007) escrevem que, em estudos 
sobre a relação seres humanos-natureza mediada pelas atividades de aventura, percebe-se que a compreensão 
da natureza como recurso comum, pertencente a todos tem sido negligenciada. Como exemplo, os autores 
citam o uso de veículos motorizados em regiões sensíveis, visitação acima da capacidade adaptativa dos 
locais, esquecimento de equipamentos, rastros de lixo que são deixados pelos visitantes.

Por essas razões, é necessário que as práticas de aventura na natureza sejam olhadas além do processo 
esportivo formal que mantêm uma visão utilitarista. Bretán e Bretán (2006) sugerem a superação do caráter 
hedonista-ecológico das Afan, no qual a lógica mercantil e tecnológica prevalece, ou seja, essas atividades 
são buscadas para se ter sensações prazerosas, para se viver riscos controlados e perigos imaginários, sem 
fazer delas uma forma de rever a relação homem-natureza. Sua defesa deve-se ao fato de entender que essas 
práticas devem favorecer a conscientização do aluno com o meio natural e a sensibilização em relação aos 
problemas do meio ambiente, promovendo uma educação ambiental. Esta posição também é compartilhada 
por autores como Marinho e Inácio (2007) e Schwartz (2006).

Outra proposta existente, vinculada à Educação Ambiental, é denominada de Trilhas da Vida. 
Ela propõe redescobrir a natureza a partir dos sentidos. Foi criada em 1997 e está sendo utilizada pelo 
Laboratório de Educação Ambiental do Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar da Universidade 
do Vale do Itajaí/Santa Catarina/Brasil, em parceria com a Faculdade Intermunicipal do Noroeste do Paraná 
e com a Organização Não Governamental (ONG) Voluntários pela Verdade Ambiental, também de Itajaí/

1 Centro Universitário UNIVATES. Curso de Educação Física. derlijul@univates.br

2 Centro Universitário UNIVATES. Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento. janemazzarino@gmail.com
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SC. Atualmente, tem como proposta criar uma rede de disseminadores a partir da formação de coletivos de 
educadores (MATAREZI, 2006).

Matarezi (2006) diz que as trilhas perceptivas e interpretativas propõem que as pessoas experimentem 
diferentes situações de olhos vendadas e descalças, explorando os sentidos corporais através de vivências em 
grupo, em ambientes de floresta Atlântica, ecossistemas costeiros de SC ou ambientes simulados de biomas 
brasileiros. Vedando-se os olhos dos participantes, busca-se despertar os demais sentidos (tato, olfato, 
paladar, audição), que se encontram adormecidos, potencializando-os na construção do conhecimento. Estes 
experimentos estimulam as pessoas a refletirem sobre suas próprias concepções e vivências anteriores. 

As trilhas podem ser fixas ou móveis. Na primeira, os participantes se deslocam de diferentes 
localidades até ao Parque Natural das Pedras Vivas (SC). O deslocamento tem importância pelo fato de as 
pessoas terem contato com outras realidades além do seu cotidiano. A segunda tem como caráter inovador 
o fato de ser uma simulação de um ambiente natural dentro de escolas, parques ou eventos, ou seja, pode 
ser montada dentro de salas de aula ou ao ar livre, indo ao encontro das pessoas. O papel da trilha não é 
definir conceitos, mas vivenciá-los, percebê-los, significá-los (MATERAZI, 2006).

Temos também o método Aprendizado Sequencial que foi idealizado pelo naturalista americano 
Joseph Cornell. Ele propõe divertir-se através de jogos e brincadeiras com a natureza para entrar em 
contato com dimensões mais sutis da natureza humana e abrir portas para a reconciliação do homem com 
ambientes naturais. Cornell fundou a “Sharing Nature Foundation”, nos Estados Unidos da América, que 
é representado no Brasil pelo Instituto Romã, com sede em São Paulo. 

O método de Cornell (2008a, 2008b) nos traz a importância de “sentir”, mais do que saber, da 
necessidade de se amar o mundo. O autor compreende que para se reverenciar a vida, é preciso começar 
pela percepção consciente, que pode transformar-se em amor e empatia. Sentir o que nos une e o que é 
comum a todos os seres vivos ao nosso redor ajuda a tornar nossas ações mais harmoniosas e espontâneas, 
tornando-nos mais conscientes das necessidades e proporcionando o bem-estar de todos os seres vivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Afan apresentam-se com sentido recreativo, competitivo ou educativo. Os autores estudados 
propõem repensar o viés competitivo pois esse dificulta a contemplação da natureza, que os nossos sentidos 
sejam aguçados e, consequentemente, não se consegue superar o caráter utilitarista da relação homem-
natureza. O que se deseja é uma relação de alteridade na qual se reconheça a natureza com um legítimo 
Outro.

As trilhas da vida é uma proposta que nasce para ser utilizada na Educação Ambiental, podendo ser 
adaptada a contextos naturais ou em ambientes urbanos. A essência está na inibição do sentido da visão e a 
busca da exploração dos demais sentidos.

O método aprendizado sequencial também é uma proposta que visa à Educação Ambiental, 
reconhecendo-se a natureza com educadora. Explora todos os sentidos corporais e propõe que as atividades 
com a natureza devam ser prazerosas. Ao se propor vivência com a Natureza também se identifica uma 
proposta de alteridade.

Conclui-se que as três propostas de vivências com a natureza propõem um reencontro do homem com 
a natureza. Há a valorização da experiência corporal como forma de Educação Ambiental. Elas valorizam-se 
os sentidos corporais pois entendem que a aprendizagem se dá no corpo. Dessa forma, as vivências com a 
natureza apresentam-se como possibilidades educativas alternativas para a sociedade da racionalidade.

Palavras-chave: Natureza. Experiência. Corpo. Vivências.
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O ENSINO DO ESPORTE NA ESCOLA: EM QUADRA, OS ALUNOS! 
Daniela Diesel1

RESUMO

Este trabalho apresenta a temática a ser abordada no projeto de dissertação, que tem como intuito 
dialogar sobre “O Ensino do esporte na Escola: em quadra os alunos”, o qual está sendo desenvolvido no 
Programa de Pós-Graduação em Ensino do Centro Universitário UNIVATES. 

Sabe-se da importância do esporte na sociedade e como ele pode ser transformador na vida de um 
indivíduo. O esporte como conteúdo da educação física, com o passar do tempo, se faz presente nos espaços 
escolares e, por consequência, passa a ser considerado um fenômeno social (BARROSO; DARIDO, 2006). 

O esporte, dependendo do olhar do professor, pode encontrar possibilidades de mudanças e de 
desenvolvimento social dos educandos, pois as atividades esportivas se constituem em uma fonte para o 
trabalho pedagógico sobre valores, escolhas e competências. Entretanto, a formação docente pautada na 
formação humana é de suma importância, com destaque ao valor social e à autonomia. O professor como 
principal intermediador de conteúdos na escola não necessita priorizar o ensino de um único conteúdo, mas 
inserir o esporte em sua prática, como um meio para se chegar à formação integral do aluno. 

A temática do esporte escolar emerge pela experiência profissional como professora de Educação 
Física em uma escola da rede privada do Vale do Taquari/ RS. Atualmente, esta escola é palco de um 
grande centro de treinamento de voleibol feminino nas categorias de base, em nível estadual e nacional, 
tendo constantemente alunas convocadas e integrantes da seleção brasileira nas categorias infantil e infanto. 
Além disso, já revelou atletas que atuam na seleção brasileira adulta. Esse quadro instiga a compreender a 
dimensão que o esporte possui. Qual o papel do esporte na escola e na sociedade escolar? Como o esporte 
pode transformador e desenvolver a vida de crianças e jovens? 

A partir dos questionamentos tem-se como objetivo investigar e dialogar como o esporte é ofertado 
na escola, e qual sua influência no desenvolvimento social e humano de crianças e jovens. A pesquisa é de 
corte qualitativo, na modalidade de estudo de casos. Está inclinada a desnudar os olhares daqueles que são 
os usuários e do seu cotidiano educacional, os professores e os alunos praticantes, acerca das condições que 
o esporte é ofertado. Não é preciso nenhuma investigação para observar o aumento da prática de esportes 
por quadras esportivas do mundo afora, não apenas na educação física escolar. 

O contexto a ser estudado serão escolas que possuem uma tradição com o esporte tanto na educação 
física escolar como nas atividades extracurriculares. Os sujeitos da pesquisa serão os professores que realizam 
o ensino do esporte na escola e os alunos/atletas que serão os atores principais do estudo, através de seus 
relatos de experiências com o esporte educacional. A dinâmica social contemporânea do esporte representa 
para a sociedade o papel de agente transformador do desenvolvimento social e humano. 

Neste sentido, o estudo pretende contribuir com aspectos pedagógicos e de desenvolvimento social 
que justificam a inserção do esporte nas aulas de educação física, e o olhar que os alunos possuem sobre este 
processo no qual estão inseridos e onde são os atores principais. Sabe-se que toda a atividade que envolve 
movimento e expressão corporal trabalha várias questões pertinentes ao nosso corpo e a nossa mente. O 
esporte contempla isso, pois desenvolve valores, hábitos, atitudes morais, desenvolvimento social e ético. A 
partir da execução deste projeto, espera-se que mais professores venham a aderir o esporte como conteúdo 
nas aulas de educação física escolar, visando a desenvolver o seu aluno num todo. 

Para Gaya (2009), o esporte na escola deve, além de exercitar corpos e proporcionar-lhes bons níveis 
de aptidão física e habilidades motoras, desenvolver valores, conhecimentos, atitudes e hábitos pessoais e 
sociais. Por fim, espera-se formar através do esporte um aluno com as competências, valores e habilidades 
voltados para a sociedade, sendo capaz de desenvolver o ato da cidadania.

Palavras-chave: Esporte. Escola. Educação Física. 
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