
320. A influência da 
concepção pedagógica 
tratada num curso de 
especialização em Educação 
Física Escolar no ensino 
de professores da rede 
municipal de educação 
do município do Rio 
de Janeiro (Brasil)
Helder Guerra de Resende

321. Conhecimento 
de adolescentes sobre 
a prática de Atividade Física
Gleisson Ferreira Lima, Eliany 

Nazaré oliveira, Manuelle Maria 

Marques Matias, Suzana Mara 

Cordeiro Eloia

322. A prática como 
componente curricular na 
formação inicial de professores 
de Educação Física
Camila Rinaldi Bisconsini, Arestides 

Pereira da Silva Júnior, Patric 

Paludett Flores, Ana Luiza Barbosa 

Anversa, Juliana Pizani, Amauri 

Aparecido Bássoli de Oliveira

323. Literatura infantil e 
Educação Física: exemplos 
de práticas pedagógicas no 
contexto da língua portuguesa
Rafael Guimarães Botelho

324. Uma reflexão 
sobre a motricidade 
de escolares nas aulas 
de Educação Física
Luciane Cristina Arantes da Costa, 

Diego Barbetta Pereira, Bruna Solera, 

Vânia de Fátima Matias de Souza

325. Análise de fatores 
que interferem na motivação 
para a participação nas 
aulas de Educação Física 
de escolares da terceira 
série do ensino médio
Marta de Moura Costa, Thaís 

de Lima Guimarães

326. Análise das abordagens 
pedagógicas utilizadas 
nas aulas de Educação Física 
em escolas municipais 
de Canindé, Ceará, Brasil
Samara Moura Barreto de Abreu, 

Maria Aldenice Inácio Nunes, 

Thaidys da Conceição Lima do 

Monte, Basílio Rommel Almeida 

Fechine, Andreyson Calixto de Brito, 

Nilson Vieira Pinto

327. Impacto das actividades 
lúdicas na idade pré-escolar 
casos do colégio Filhas 
da Nossa Sra. da Visitação 
e Centro Infantil Pe. Damião 
da paróquia de Coalane, 
Quelimane, 2015
Fernando Queco

328. Corpo, saúde e beleza: 
Possibilidades para abordar 
a questão do negro nas aulas 
de Educação Física a partir 
do currículo do estado 
de São Paulo
Dandara Carvalho Soares, Fernanda 

Moreto Impolcetto

329. A Educação física 
escolar e sua relação 
com o acesso ao Voleibol 
de alto rendimento
José Cicero Moraes, Vitória 

Crivellaro Sanchotene, Marcelo Silva 

Cardoso, Rogério da Cunha Voser, 

Alberto de Oliveira Monteiro, Mario 

Roberto Generose Brauner

330. As inter-relações 
durante o estágio curricular 
supervisionado na formação 
inicial de professores 
de Educação Física
Arestides Pereira da Silva Júnior, 

Patric Paludett Flores, Camila 

Rinaldi Bisconsini, Ana Luiza Barbosa 

Anversa, Amauri Aparecido Bássoli 

de Oliveira

331. As principais 
aprendizagens no estágio 
curricular supervisionado 
em Educação Física: 
a percepção discente
Patric Paludett Flores, Lícia Maria 

Rosina, Arestides Pereida da Silva 

Júnior, Camila Rinaldi Bisconsini, 

Ana Luíza Barbosa Anversa, Amauri 

Aparecido Bássoli de Oliveira

332. Análise da aplicabilidade 
do Pilates na Educação 
Física Escolar
Beatriz Gonçalves Gondra, Carlos 

Augusto Mulatinho de Queiroz 

Pedroso, Yves de Holanda Batista 

de Miranda

333. Educação Física 
e mídia: Possibilidades 
Didático-Pedagógicas 
no Ensino
Ieda Parra Barbosa Rinaldi, 

Deisy de Oliveira Silva

334. Formação inicial 
e currículo na Educação 
Física Brasileira
Ieda Parra Barbosa Rinaldi, Fabiane 

Castilho Teixeira, Caroline Broch, 

Juliana Pizani

335. A Educação Física 
no programa institucional 
de bolsas de iniciação 
a docência: Uma proposta 
critico-superadora no ensino 
fundamental
Carlos Henrique Ferreira da Cruz, 

Daniel de França Beltrão, Emanuelle 

Luz Damásio, Ana Paula Uchôa, 

Adriana de Faria Gehres

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR



352. Formação Profissional 
e Violência
Vera Lúcia Teixeira da Silva, Bruno 

Allan Teixeira da Silva, Sheila 

Aparecida Pereira Santos Silva

353. Produção 
de conhecimento sobre 
Educação Física Escolar: 
uma revisão integrativa
Ieda Parra Barbosa-Rinaldi, 

Caroline Costa Ruivo, Juliana Pizani

354. O ensino do conteúdo 
ginástica na Educação Física 
Escolar por intermédio da 
pedagogia histórico-crítica
Oelgnandes Santos Júnior

355. Esporte: Aprender 
brincando no Ensino 
Fundamental
Marianna Santos Gonçalves Ferreira, 

Tiago Barbosa do Nascimento, 

Adriane Corrêa da Silva, Mônica 

Pereira Raulino, Amanda Souza da 

Silva, Natan Mattos De Brito, Paula 

Gadelha Rodrigues, Vitor Gomes 

Felisberto da Costa

356. Percepção do professor 
de EF sobre a participação 
do aluno com TEA nas aulas 
de EF no Município de SP/
BRASIL
Carolina Quedas-Catelli, Maria 

Eloisa Famá D´Antino, Silvana M. 

Blascovi-Assis

357. Identidade 
socioprofissional 
dos professores 
de Educação Física
João Valente-dos-Santos, Aristides 

Machado-Rodrigues, Armanda 

Matos, António Ferreira

358. Política Educacional: 
o olhar dos docentes 
de Educação Física
Vera Regina Oliveira Diehl, Lisandra 

Oliveira e Silva, Vicente Molina Neto

359. A comunicação nas aulas
de Educação Física
Jayne Luisa Engeroff, Natacha da 

Silva Tavares, Elisandro Schultz 

Wittizorecki

360. Tempo/espaço de lazer 
na Escola: Experiência 
do projeto “IFRJ em Ação” 
(Rio De Janeiro – Brasil)
Ingrid Ferreira Fonseca Fonseca, 

Edson Farret da Costa Junior 

Da Costa Junior, Luiz Claúdio 

Dias Correa Correa, Luiz Antônio 

Rodrigues dos Santos Santos

361.Panorama
 das produções científicas 
do Pibid em licenciatura 
de educação física
Eliane Josefa Barbosa dos Reis, 

Ieda Parra Rinaldi

362.Fisiologia do exercício, 
educação, Educação Física 
Escolar
Marcia Ferreira da Silva, Ronaldo de 

Andrade Allocca, Samuel Gonçalves 

Pinto, Isabella Cristina da Silva, 

Luciana Pedrosa Rossi Brum

363.Estudo longitudinal 
do índice de massa corporal 
de estudantes do colégio 
militar de brasília
Cláudia Beatriz e Silva de Barros 

Santos, Yu Hua Feng, Marcio Pereira, 

Marisete Safons

364. A ressignificação 
e o resgate da Educação 
Física nos anos iniciais 
através da perspectiva 
da nova Matriz Curricular 
do Brasil Marista
Cristiane Diello Granville, Graziela 

Zanotta Acosta, Rubiane Severo 

Oliva, Thiago Silva Mocelin

336. Educação Física 
e a intervenção psicomotora 
para crianças do 1º ano 
do Ensino Fundamental
Maria Teresa Martins Fávero, Eliane 

Josefa Barbosa dos Reis, Geiva 

Carolina Calsa, Fernanda Luciano 

Buges, Ieda Parra Barbosa Rinaldi

337. Dança e luta 
nas aulas de Educação 
Física: das regularidades 
as especificidades numa 
experiência do PIBID-
ESEF-UPE
Adriana Gehres, Caio Oliveira, 

Flavio Medeiros, Geovani Ramos, 

Lázaro Santana, Rita Rodrigues, 

Tiago Nascimento

338. A Percepção da Saúde 
docente Conforme os ciclos 
de desenvolvimento 
Profissional
Rhaylla Gimenes de Lima Martins, 

Paulo J Cabral Lacerda, Jorge Both

339. Educação física 
e educação de tempo 
integral no Brasil: o caso 
do esporte da escola
Juliana Pizani, Ieda P Barbosa-Rinaldi

340. Atividades físicas 
de aventura na natureza: 
uma abordagem na disciplina 
educação física em escolas 
públicas de Alagoas
Antônio P Lima Filho, Henry Lima 

Martins, Mércia Lamenha Medeiros

341. Conecte e crie 
Educação Física: conexão 
entre a universidade 
e as escolas
Tatiana Passos Zylberberg, Kássia 

M da Costa Carvalho, Klertianny 

Teixeira do Carmo, Fabrício L Lima 

Bezerra, Yarick Y da Silva Santos

342. Compartilhando 
as práticas pedagógicas 
dos estudantes da faculdade 
de Educação Física 
e Desporto, Mocambique
Pedro Pessula

343. A importância 
de actividades lúdicas no 
desenvolvimento psicomotor 
da criança em idade pré-
escolar nos centros infantis 
da cidade de Quelimane, Caso 
do Centro Infantil de 3 de 
Fevereiro de Sinacura, Little 
Angels e Mãos Unidos de 
Padre Damião de Coalane
Estevão Domingos Aleixo

344. Corpos interditados: 
uma revisão de literatura das 
práticas corporais em aulas de 
Educação Física escolar
Ivan Vilela Ferreira, Ingrid 

Dittrich Wiggers

345. A ação na Educação 
Física Escolar: Desafios 
e inquietudes na formação 
do “Ser” professor
Patrícia Honorato de Andrade, Selva 

Maria Guimarães Barreto, Gabriela 

Teixeira Paula, Luiz Fernando 

Monteiro

346. Carreira docente 
e autopercepção de 
competência profissional: 
uma análise com professores 
de educação física do programa 
de desenvolvimento educacional 
(PDE) em Maringá-PR/BRASIL
Juliana Pizani, Deisy de Oliveira 

Silva, Ademir Faria Pires, Ieda P 

Barbosa Rinaldi

347. Desenho de dois 
programas para o ensino 
de basquete com 
metodologias de Ensino 
Diferentes
Sergio González Espinosa, Sergio 

José Ibáñez Godoy, Larissa Galatti, 

Jose Martín Gamonales Puerto

348. As contribuições 
do (PIBID) na formação 
inicial dos licenciados em 
Educação Física do IFCE – 
Campus Canindé
Andreyson Calixto de Brito, Marniele 

Alves Nascimento, Hyvnna R Gomes 

de Brito, Samara M Barreto de 

Abreu, Basílio R Almeida Fechine, 

Francisco A Lima Gomes, Antonio U 

de Sousa Junior

349. Dança Educação: 
Mediadora interdisciplinar 
na construção do conhecimento 
formal
Renata Sá e Silva de Oliveira 

Figueiredo, Angélica Caetano 

da Silva, Daniela Maria dos Santos 

Nogueira, Leticia Farias Machado 

dos Santos

350. Influências da capoeira 
no desenvolvimento de 
crianças de três a seis anos
Lucas Contador Dourado da Silva, 

Ademir De Marco

351.Inteligências Múltiplas 
no contexto da Educação 
Física Escolar
Vera Lúcia Teixeira da Silva, Bruno 

Allan Teixeira da Silva, Vilma Leni 

Nista-Piccolo
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Conhecimento 

de adolescentes 

sobre a prática 

de atividade física

PALAVRAS CHAVE:

Estudantes. Atividade Física. Conhecimento.

RESUMO

O estudo objetivou analisar o conhecimento de estudantes de escolas públicas sobre ati-

vidade física, através de uma abordagem quantitativa realizada com 296 jovens na faixa 

etária de 13 a 21 anos, em três escolas públicas na sede do município de Sobral – Ceará. 

Para coleta de dados foi aplicado um questionário, adaptado da pesquisa de Silveira e Silva 

(2011). Para a análise dos dados utilizamos a distribuição de frequências, através do pro-

grama SPSS 15.0. A maioria dos participantes (74,3%) afirmou que práticas de atividades 

físicas podem ajudar na prevenção da hipertensão arterial. Um percentual de 97,6% dos 

jovens demonstrou possuir conhecimento sobre o câncer de pele quando não relacionou 

a doença com a prática de atividade física. No entanto, em relação à ginástica localiza-

da, apenas 38,9% dos jovens afirmaram que essa atividade é do tipo aeróbia, bem como 

apenas 29,1% apresentou conhecimento sobre a prática andar de bicicleta ser do tipo ae-

róbia. Os estudantes demonstraram um desempenho regular sobre o conhecimento das 

atividades físicas como método de prevenção de doenças e outras funções. É importante 

ressaltar que os mesmos precisam aprofundar seus conhecimentos, principalmente sobre 

as funções das práticas de exercícios físicos.
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A influência da concepção 

pedagógica tratada 

num curso de especialização 

em Educação Física escolar 

no ensino de professores 

da rede municipal 

de educação do município 

do Rio de Janeiro (Brasil)

PALAVRAS CHAVE:

Ensino. Prática pedagógica. 

Concepções pedagógicas.

RESUMO

O objetivo da investigação foi caracterizar as concepções pedagógicas de ensino da edu-

cação física de professores da rede municipal de educação do município do Rio de Janeiro 

(Brasil), após a conclusão de um curso de especialização em educação física escolar, cujo 

projeto pedagógico foi planejado para tratar dos conhecimentos de ensino-aprendizagem 

da Educação Física na perspectiva da Concepção Sociocultural. A amostra selecionada 

intencionalmente foi constituída por 30 professores, de um total de 53 egressos. Cada 

professor teve três aulas observadas e analisadas quanto às intenções pedagógicas reve-

ladas (a) nos objetivos de ensino declarados, (b) nos procedimentos de desenvolvimento 

dos conteúdos de ensino, e (c) nos focos privilegiados para emissão de reforço, feedback 

e avaliação da aprendizagem. Os resultados revelaram que 01 (um) professor identificou-

-se com a concepção Biológico-funcional; 09 (nove), com a concepção Técnico-esportiva; 

11 (onze), com a concepção Formativo-recreativa; 02 (dois), com a concepção Renovada 

de Saúde; 02 (dois), com a concepção Desenvolvimentista; e somente 01 (um), com a con-

cepção Sociocultural. Não foi possível caracterizar a concepção pedagógica de 04 (quatro) 

professores. Foi possível concluir que o curso de especialização em pauta não influenciou 

a prática pedagógica dos professores, especialmente de 22 sujeitos que declararam iden-

tificar-se com a Concepção Sociocultural, antes da coleta dos dados.
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Literatura infantil e Educação 

Física: Exemplos de práticas 

pedagógicas no contexto 

da língua portuguesa

PALAVRAS CHAVE:

Literatura infantil. Educação Física. Ensino. 

Educação básica. Brasil.

RESUMO

Os objetivos deste trabalho são apresentar um conjunto de obras literárias, materiais e re-

cursos didáticos, além de exemplificar algumas experiências realizadas em contextos reais 

de prática pedagógica em Educação Física que utilizam a literatura infantil com temática 

relacionada à cultura corporal de movimento. Tais materiais, recursos didáticos e experiên-

cias, todos em língua portuguesa, desenvolveram-se no Brasil entre os anos 2012 e 2016, 

abarcando diferentes etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio). Um corpus com mais de 50 livros infantis de narrativa, poesia e informativo 

sobre Brincadeiras, Jogos, Esportes, Danças, Ginásticas, Lutas e Exercício Físico foi em-

pregado com o auxílio do Banco de Livros Infantis em Educação Física e Esporte no Brasil, 

organizado sob a forma de CD-ROM. A utilização deste recurso didático-tecnológico gerou 

um conjunto de possibilidades e experiências pedagógicas como, por exemplo, aulas práti-

cas, exposições artísticas temáticas e projetos de pré-iniciação científica, desenvolvidos em 

diferentes espaços pedagógicos (quadra, sala de aula, biblioteca e laboratório de pesquisa) 

com alunos entre 6 e 18 anos de idade. As obras infantis, os materiais, os recursos didáticos 

e as experiências (pouco convencionais e inovadoras) realizadas têm-se caracterizado como 

factíveis e consistentes exemplos práticos de interlocução entre a Educação Física e a área 

de Linguagens, possibilitando experiências de criação, produção e de fruição. A valoração 

discente e docente acerca das experiências realizadas tem sido positiva e, de uma maneira 

prospectiva, consideram-se prementes as iniciativas fundamentadas que utilizem a literatu-

ra infantil enquanto manifestação constitutiva da cultura corporal de movimento. 
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A prática como componente 

curricular na formação 

inicial de professores 

de Educação Física

PALAVRAS CHAVE:

Prática como componente curricular. 

Formação docente. Educação Física.

RESUMO

A Prática como Componente Curricular integra a formação inicial de professores e se 

constitui como uma ação em potencial para que o acadêmico vivencie a rotina escolar. O 

objetivo dessa pesquisa foi averiguar a efetivação da Prática como Componente Curricular 

em um curso de Licenciatura em Educação Física do Paraná/Brasil. Como instrumento, 

utilizou-se questionário com questões fechadas e abertas, os dados foram tratados por 

meio de análise de conteúdo, e as categorias agrupadas por meio da estatística descritiva 

simples. Participaram 56 acadêmicos de Educação Física, que cursavam a segunda meta-

de do curso. Os resultados apontaram que 71% dos acadêmicos não foram à escola sem 

ser por meio do Estágio Supervisionado. 61% declararam não ter desenvolvido atividades 

nas escolas. 93% responderam ter participado de aulas em que o tema da rotina escolar foi 

abordado. 52% declararam desconhecer o termo “Prática como Componente Curricular”. A 

Prática como Componente Curricular não é uma ação consolidada no curso de Licenciatu-

ra em Educação Física pesquisado, e apesar de alguns docentes abordarem situações pró-

prias das escolas, há poucas oportunidades de práticas para os acadêmicos vivenciarem a 

ação de “ser professor”. Essa fragilidade pode comprometer a formação inicial dos alunos 

de licenciatura e fragilizar a relação universidade-escola.
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Análise de fatores 

que interferem na motivação 

para a participação 

nas aulas de Educação Física 

de escolares da terceira série 

do ensino médio

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física. Ensino Médio. Motivação.

RESUMO

O estudo objetivou analisar os fatores que influenciam na motivação, para a participação das 

aulas de Educação Física, de escolares da terceira série do ensino médio de uma escola da 

rede estadual de ensino – Alagoas/Brasil. Foram investigados 20 alunos de ambos os sexos, 

com faixa etária de 15 a 18 anos, escolhidos de forma aleatória. Para o levantamento dos da-

dos foi utilizado o roteiro de entrevista semiestruturada, composta por dois blocos temáticos, 

definidos à priori: (1) aderência às aulas de Educação Física; (2) gosto pelas aulas de Educa-

ção Física. A análise temática procedeu à codificação dos dados brutos que, de forma organi-

zada foram agregados em unidades às quais permitiram uma descrição das características 

pertinentes aos aspectos motivacionais referentes à prática da Educação Física no ensino 

médio da Educação Básica. Pode-se concluir que os fatores que influenciavam na motivação 

dos alunos para participação nas aulas são variados, os resultados mostraram que os alunos 

frequentam as aulas, mas nem todos participam. O anseio por aprender novas habilidades 

e o gosto pelos conteúdos trabalhados nas aulas são dois dos fatores de influência positiva, 

na motivação dos alunos para a participação nas aulas de Educação Física. Enquanto fator 

predominantemente negativo constatou-se que a maioria vai à procura de novos conteúdos e 

relacionam a prática da Educação Física à manutenção da saúde, contudo, nem sempre são 

capazes de praticar as atividades vivenciadas nas aulas fora da escola, devido à indisponibi-

lidade de espaços públicos para esta finalidade.
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Uma reflexão 

sobre a motricidade 

de escolares nas aulas 

de Educação Física

PALAVRAS CHAVE:

Desempenho motor. Educação Física. 

Infância.

RESUMO

O estudo do tipo descritivo objetivou analisar o desempenho motor de escolares nas séries 

iniciais do ensino fundamental da cidade de Maringá-Paraná-Brasil, verificando a influên-

cia das aulas de educação física no desenvolvimento motor dos alunos. Para a avaliação 

foi utilizado o Teste de Coordenação Motora – Body Coordination Test for Children (KTK), 

realizado em 40 escolares divididos em dois grupos (20 alunos do primeiro ano, que não 

realizavam aulas sistematizadas de Educação Física; e 20 alunos do segundo ano, que 

realizavam aulas de Educação Física sistematizadas). Os escolares foram selecionados 

de forma aleatória, tendo como critérios: ter idade de 6 a 7 anos de ambos os sexos e 

estar devidamente matriculado no primeiro ou no segundo ano do ensino fundamental. Os 

resultados demonstraram que a maioria das crianças do segundo ano apresentou a coor-

denação motora normal, enquanto as crianças do primeiro ano apresentaram perturbação 

na coordenação e insuficiência coordenativa; em geral, não houve diferenças significativas 

entre os grupos e entre meninos e meninas. Assim, conclui-se que a realização de aulas de 

Educação Física com conteúdos organizados e sistematizados auxiliaram no desempenho 

motor dos alunos do segundo ano participantes da investigação.
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Impacto das actividades 

lúdicas na idade pré-escolar 

casos do colégio Filhas 

da Nossa Sra. da Visitação 

e Centro Infantil Pe. Damião 

da paróquia de Coalane, 

Quelimane, 2015

PALAVRAS CHAVE:

Ludicidade. Educação infantil. 

Desenvolvimento integral da criança.

RESUMO

O estudo buscou analisar o impacto das práticas lúdicas de crianças em idade pré-escolar 

e, especificamente descrever as práticas lúdicas mais preferidas pelas crianças em ambos 

centros; verificar a implementação das práticas lúdicas; e comparar as praticas lúdicas 

nos centros em estudo. Com uma amostra composta por 24 educadores de ambos centros, 

a pesquisa foi comparativa exploratória e de carácter predominantemente qualitativo. Os 

resultados da pesquisa demonstraram que o canto e dança, o jogo da bola, a brincadei-

ra com bonecos fantasiados são as práticas lúdicas de preferência e que as planificadas 

são actividades de domínio da expressão motora, expressão plástica, expressão musical e 

dramática entretanto, as geralmente implementadas são a escrita, o desenho e a pintura.
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Análise das abordagens 

pedagógicas utilizadas 

nas aulas de Educação Física 

em escolas municipais 

de Canindé, Ceará, Brasil

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física escolar. 

Abordagens pedagógicas.

Práxis. Formação.

RESUMO

As abordagens pedagógicas na Educação Física emergem como apreensão teórico-metodo-

lógica, permitindo a construção de conhecimentos na relação da ensinagem e significação 

da Educação Física Escolar. É importante conhecer a relação didática nas aulas de Educação 

Física como elemento de reflexividade da práxis pedagógica e formação discente. O objetivo 

do estudo foi analisar as abordagens pedagógicas utilizadas nas aulas de Educação Física da 

rede municipal da cidade de Canindé, a fim de estabelecer reflexões sobre a práxis pedagó-

gica e atividade formadora. O caminho metodológico envolveu uma pesquisa de campo, des-

critiva, de abordagem qualitativa cujo método foi um estudo de caso. O cenário investigado 

compreendeu as escolas públicas municipais da cidade de Canindé, Ceará, Brasil. A amostra 

foi constituída por professores de Educação Física da rede municipal cujo ensino estava vin-

culado às séries finais do ensino fundamental, totalizando treze (n=13). Como instrumento 

de coleta utilizou-se a aplicação de questionário semiestruturado. A análise interpretativa 

foi feita pela triangulação dos dados. Entre as abordagens mais utilizadas estão a aborda-

gem dos Jogos Cooperativos com 19%, seguida da abordagem dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais com 15% e abordagem da Psicomotricidade com 13%. As abordagens críticas, re-

velaram-se em 10% no âmbito da Crítica-Superadora e 4% na Crítica-Emancipatória. Eviden-

cia-se, uma práxis pedagógica e atividade formadora sistematizada e ancorada sobre teorias 

psicológicas e sociológicas, com sobreposição para a cultura lúdica cooperativa. Ao mesmo 

tempo, ainda se encontra em desvelamento a apreensão de teorias filosóficas e sociológicas 

estreitados a concepção política da Educação Física que evidenciem a formação crítica.
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A Educação Física 

escolar e sua relação 

com o acesso ao Voleibol 

de alto rendimento

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física. Voleibol. Alto rendimento.

RESUMO

O objetivo deste estudo foi verificar a relação da Educação Física escolar com o acesso ao 

alto rendimento no Voleibol, bem como identificar a transição de aluno-atleta e a respectiva 

relevância da Educação Física escolar para os entrevistados. Houve um contato inicial com 

os Treinadores e após esta etapa os clubes assinaram um Termo de Autorização para o início 

desta investigação. A seguir obteve-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos 

responsáveis e o Termo de Assentimento dos atletas, então foi aplicado um questionário ela-

borado pelos autores a 30 (15 masculino e 15 feminino) atletas de Voleibol da categoria in-

fanto-juvenil (entre 15 e 18 anos) de alto rendimento da cidade de Porto Alegre-RS/BR. Para 

apreciação dos dados oriundos do questionário, realizou-se uma análise descritiva e uma 

análise inferencial (Qui-quadrado), para verificar se havia associação entre as respostas do 

naipe masculino e feminino (não houve diferenças para p>0,05). O estudo mostrou que os 

atletas treinam mais de 03 vezes por semana com uma carga superior a 06h. Constatou-se 

que tanto o ingresso ao clube, como também tornar-se federado, ocorre predominantemen-

te aos 12 anos de idade. Quase totalidade dos entrevistados afirma que a Educação Física 

escolar não é um fator influenciador na sua transição para a prática do Voleibol de alto ren-

dimento em Porto Alegre. Contudo, reconhecem a importância da escola como estimuladora 

para a prática desportiva institucionalizada, e afirmam (54% masculino e 53% feminino) que 

a família foi a maior incentivadora para seu ingresso no Clube. 
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Corpo, saúde e beleza: 

Possibilidades para abordar 

a questão do negro nas aulas 

de Educação Física a partir 

do currículo do estado 

de São Paulo

PALAVRAS CHAVE:

Negro. Educação Física escolar. 

Currículo do estado de São Paulo.

RESUMO

Em 2003 foi aprovada no Brasil a Lei nº 10.639/03 que estabelece a obrigatoriedade do 

estudo de história e cultura afro-brasileira no Ensino Básico. Considerando que a Educação 

Física é um componente curricular obrigatório nesse país, ela deve incluir também essas 

temáticas. Entretanto, em alguns Estados, como no caso de São Paulo, existe um Currí-

culo para todas as disciplinas, que é de uso obrigatório nas escolas estaduais, por isso, 

muitas vezes os professores no intuito de cumprir os conteúdos propostos ficam limitados 

ao Currículo sem conseguir aprofundar os conteúdos ou inserir novos temas. Diante disso, 

o objetivo desta pesquisa foi elaborar uma Unidade Didática do conteúdo “Corpo, saúde e 

beleza”, proposto para o 1º ano do Ensino Médio do Currículo do Estado de São Paulo/Bra-

sil e relacionar com a temática do negro, abordando as questões do processo histórico dos 

padrões de beleza e estereótipos em diferentes culturas e contextos. O principal resultado 

indica que o conteúdo “Corpo, saúde e beleza” permite uma relação com a temática do ne-

gro nas aulas de Educação Física, pois o padrão de beleza atualmente é influenciado pelo 

modelo europeu, ou seja, pessoas de pela branca, olhos claros e cabelo liso. Para o contex-

to brasileiro, no entanto, esse modelo precisa ser questionado e refletido, considerando-se 

a diversidade de culturas, etnias do país e o fato de que mais da metade da população é 

negra. Conclui-se que a relação deste conteúdo com a temática do negro se mostrou posi-

tiva de modo a ampliar a proposta do Currículo.
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As principais 

aprendizagens no estágio 

curricular supervisionado 

em Educação Física: 

A percepção discente

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física. Formação de professores. 

Estágio curricular supervisionado. 

Aprendizagens.

RESUMO

O Estágio Curricular Supervisionado é definido como um dos componentes curricula-

res que permite conhecer e aproximar o futuro profissional da realidade do seu campo 

de trabalho. Nessa aproximação, um dos fatores predominantes a se considerar são as 

aprendizagens da/para intervenção, que são cruciais para o bom desempenho do estagiá-

rio frente a situações novas. Nesse sentido, esta pesquisa, de caráter qualitativo e do tipo 

estudo de caso, objetivou diagnosticar as aprendizagens de destaque nas disciplinas de 

Estágio Curricular Supervisionado I e II, a partir da percepção dos acadêmicos do curso 

de Licenciatura em Educação Física de uma Universidade Pública do Estado do Paraná/

Brasil. Participaram 61 acadêmicos do curso, regularmente matriculados nas respectivas 

disciplinas. O instrumento para a coleta de dados foi um questionário do tipo misto. Para 

a análise das informações, fez-se uso da análise de conteúdo. A partir das respostas dos 

participantes, as principais aprendizagens destacadas em ordem decrescente foram: con-

tato com a realidade; convívio com os professores da escola; relações sociais estabelecidas 

entre os agentes envolvidos; postura docente; didática de ensino; construção da identidade 

docente; e superação do medo em se expor. Sendo assim, entende-se que as aprendizagens 

no Estágio Curricular Supervisionado se colocam como pontos essenciais para a lapidação 

do processo de constituição do “ser professor” desses futuros profissionais, em suas mais 

diversas facetas, dentro do contexto escolar, caracterizando-se como uma fase inicial da 

formação permanente, a qual está sempre em construção.
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As inter-relações durante 

o estágio curricular 

supervisionado na formação 

inicial de professores 

de Educação Física

PALAVRAS CHAVE:

Estágio curricular supervisionado. 

Formação de professores. Educação Física.

RESUMO

A presente pesquisa visou investigar como os estagiários de Licenciatura em Educação Física 

se percebem quanto às inter-relações de aproximação e envolvimento com os agentes da es-

cola durante a realização do estágio curricular supervisionado. Participaram da pesquisa 80 

acadêmicos (40 masc. e 40 fem.) de Educação Física, de uma universidade pública do Paraná 

(Brasil). Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se um questionário com questões aber-

tas e fechadas. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva (%) e análise de 

conteúdo com o emprego do software NVivo 10. De maneira geral, os estagiários consideram 

como Bom (48,7%) e Ótimo (36,2%) as suas inter-relações de aproximação e envolvimento 

com os agentes da escola (professor de Educação Física, demais professores, alunos, direção 

e equipe pedagógica). De forma específica, na categoria interação e envolvimento, os estagiá-

rios apresentam relações mais próximas com o professor de Educação Física e com os alunos. 

Para a categoria dificuldades de relacionamento, verificou-se maior distanciamento dos esta-

giários em relação à direção, à equipe pedagógica e aos demais professores da escola. Com 

base nos resultados expostos, conclui-se que as inter-relações entre os estagiários pesquisa-

dos e os agentes do contexto escolar são satisfatórias, principalmente em relação ao professor 

de Educação Física e aos alunos. Sugere-se a realização de trabalhos interdisciplinares e de 

aproximação entre universidade e escola, no sentido de estreitar inter-relações com os agen-

tes indiretos (demais professores, direção, equipe pedagógica) e auxiliar o estagiário a adotar 

uma posição central frente às ações desenvolvidas durante o estágio.
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Educação Física 

e mídia: Possibilidades 

didático-pedagógicas 

no ensino

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física e Treinamento. 

Educação. Mídias sociais.

RESUMO

O presente estudo buscou analisar os artigos científicos publicados entre 2006 e 2015 que 

abordem a mídia como uma possibilidade pedagógica para o ensino da Educação Física em 

contexto escolar ou não escolar. Trata-se de um recorte de uma pesquisa de estado da arte 

sobre Educação Física e mídia, de caráter qualitativo descritivo. Os artigos foram levanta-

dos nas plataformas Lilacs, PubMed, Eric e Web of Science, categorizados e analisados a 

partir da análise de conteúdo (Bardin, 1977). Dos 48 artigos científicos encontrados sobre 

Educação Física e mídia, apenas 8 (16,7%) trataram a mídia como um recurso didático-

-pedagógico para o ensino da Educação Física, sendo que 5 deles (10,4%) voltaram suas 

discussões para o ensino superior, 2 artigos (4,2%) para a Educação Física escolar e 1 ar-

tigo (20,1%) para o treinamento esportivo. Elencou-se as seguintes categorias: construção 

social do corpo, uso da mídia em aulas de Educação Física escolar, aprendizagem baseada 

no uso de jogos digitais, prática docente reflexiva, mídia e tecnologia de vídeo, inovação 

no ensino da educação física, anúncios publicitários, notícias de jornal, TIC’s na Educação 

Física, formação profissional, redes sociais (Facebook) e formação de professores, sendo 

esta última a mais frequente (f=3). Tendo em vista a conformação atual e o perfil dos 

jovens universitários familiarizados com a tecnologia, os resultados destacaram uma pre-

ocupação com a inclusão e letramento digital dos professores, sobretudo no ensino supe-

rior, defendendo diferentes tipos de mídia como fortes aliados didático-pedagógicos para o 

enriquecimento do ensino da Educação Física.
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Análise da aplicabilidade 

do Pilates na Educação 

Física escolar

PALAVRAS CHAVE:

Pilates. Escola. Ensino. Educação Física.

RESUMO

O Pilates, partindo dos seus princípios de respiração, centro, concentração, controle, fluidez e 

precisão, detém características eficientes para um bom controle e condicionamento corporal. 

Na Educação Física, o Pilates é reconhecido como conteúdo de Prática Corporal Alternativa 

que, na maioria das vezes, relaciona-se com a ginástica. Objetivou-se analisar o Pilates como 

conteúdo da Educação Física Escolar à luz da literatura científica. Tratou-se de uma revisão 

narrativa, realizada no Google Acadêmico e nas bases de dados SCOPUS, SCIELO e SPORTDis-

cus, periódicos de referência na área da Educação Física. Encontrou-se 8.644 artigos e a partir 

da leitura do título e do resumo foram considerados elegíveis oito artigos. Após a leitura na 

íntegra dos elegíveis, dois foram excluídos por não apresentarem relação com o tema, tendo 

esta revisão seis estudos incluídos. Verificou-se que a aplicação do Pilates pode ser sistemati-

zada em unidades didáticas e pode proporcionar desde cedo aos estudantes uma boa postura, 

consciência corporal, fomento ao cuidado do corpo além do desenvolvimento motor, elemen-

tos fundamentais a serem desenvolvidos na Educação Física Escolar. Ademais, professores 

apontam a escassez de conhecimento sobre o Pilates no processo de formação acadêmica 

como justificativa para a não aplicabilidade deste conteúdo na escola, apontando a necessida-

de de uma formação extra curricular para a sua aplicação. Concluiu-se que ser necessária uma 

maior produção de estudos experimentais sobre o Pilates na Educação Física Escolar, que tra-

tem da aplicabilidade e da sistematização nas aulas, bem como uma qualificação na formação 

dos professores durante a graduação para aplicação neste contexto.
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A Educação Física 

no programa institucional 

de bolsas de iniciação 

a docência: Uma proposta 

critico-superadora no ensino 

fundamental

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física. Critico-superadora. 

Ensino fundamental.

RESUMO

A Educação Física configura-se como componente curricular na educação básica no Brasil, 

devendo ser integrada à proposta pedagógica da escola e ajustada às faixas etárias e às con-

dições da população escolar. Na primeira etapa do ensino fundamental, observou-se, na rede 

municipal de ensino – Prefeitura do Recife, que este componente curricular ficava sob respon-

sabilidade, em sua maioria, do professor polivalente (monodocência). No âmbito do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, acadêmicos de Educação Física da Universi-

dade de Pernambuco, assumiram a regência das aulas deste componente curricular, em uma 

escola do município. Após a análise do seu Projeto Político-Pedagógico e dos documentos cur-

riculares municipais da área, foi selecionada a abordagem Crítico-Superadora, para nortear as 

intervenções. Assim, utilizando-se de uma metodologia de pesquisa-ação, foi desenvolvido um 

plano de ação composto pela elaboração e aplicação de planos de aula e regências em turmas 

de 1° e 4° ano do ensino fundamental para a materialização da referida abordagem. As aulas 

foram divididas em conteúdos por quatro unidades temáticas: Jogo, Dança/Luta, Ginástica e 

Esporte, sendo registradas em diários de campo, posteriormente analisados. Identificadas as 

categorias a partir de análise de conteúdo temático, os resultados apontaram para a materia-

lização da proposta em categorias como prática social inicial do conteúdo, problematização e 

instrumentalização, nos planos de aula e planos de atividades correlatas (festival temático e 

jogos interclasse). Porém, observou-se ausência de materialização da abordagem em catego-

rias como catarse e prática social final, nos diários de campo (regências de aulas). 
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Formação inicial 

e currículo na Educação 

Física brasileira

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física. Currículo. Formação inicial.

RESUMO

Com o acelerado desenvolvimento da produção científica, resultado do crescimento dos 

cursos de graduação e pós-graduação no Brasil, a produção do conhecimento na área da 

educação física tem sido foco de diversos estudos, os quais apresentam preocupação com 

o que vem sendo produzido na área, tomando por foco diferentes eixos temáticos. O recorte 

dessa pesquisa centrou-se na análise da produção de conhecimento por meio de teses e dis-

sertações sobre formação inicial e currículo em educação física no período de 1980 a 2012, 

com vistas ao mapeamento das características metodológicas, bem como das proposições 

para o cenário formativo. De caráter bibliográfico, a amostra final da pesquisa contou com 

47 trabalhos, sendo 15 teses e 32 dissertações, que foram tratadas por meio de estatística 

descritiva e análise de conteúdo. Verificou-se que a abordagem qualitativa, estudo de caso 

e as pesquisas descritiva e documental foram utilizadas com maior frequência. Os resulta-

dos evidenciaram que 83% das pesquisas são não-propositivas e 17% propositivas. No que 

se refere ao volume da produção sobre formação inicial e currículo, este apresentou pouca 

representatividade, principalmente quando comparamos com a amostra total de teses e dis-

sertações. Conclui-se que há necessidade de desenvolvimento de teses e dissertações que 

foquem a formação inicial e currículo, especialmente ao considerar as mudanças curricula-

res e seu impacto para a área como um todo, bem como nota-se a importância da produção 

científica na área da Educação Física avançar nos estudos propositivos.
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A Educação Física como 

componente curricular: 

análise do Projeto Político 

Pedagógico de uma escola 

da Rede Municipal de ensino 

de Recife

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física. Projeto político pedagógico. 

Abordagem pedagógica.

RESUMO

Este estudo resulta das intervenções realizadas por graduandos em Educação Física numa 

Escola da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Recife, participante do sub-projeto de 

Educação Física do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência da Universidade de Per-

nambuco. E buscou problematizar a ausência do componente curricular Educação Física 

na instituição acima referida, mediante o confrontamento com a Lei de Diretrizes e Bases 

promulgada no ano de 1996, a qual afirma que a Educação Física, quando integrada à 

proposta pedagógica é componente curricular. A investigação deu-se a partir da pesquisa-

-ação, metodologia que por meio da ação coletiva busca a resolução dos problemas ou ge-

rar transformação, diferenciando-se assim da pesquisa convencional, na qual as pessoas 

envolvidas na pesquisa não participam da situação pesquisada. Para a definição do proble-

ma foi realizada uma análise do Projeto Político Pedagógico da referida escola que revelou 

a ausência de referência à Educação Física como componente curricular. A partir dessa 

constatação, foi elaborado um plano de ação em três fases: identificar os pressupostos 

teórico-metodológicos do Projeto Político-Pedagógico da escola; analisar as abordagens 

pedagógicas atuais para a Educação Física no Brasil; e, por fim, eleger uma abordagem 

da Educação Física que atendesse aos pressupostos teórico-metodológicos presentes no 

projeto político-pedagógico da escola. Os resultados apontaram para a identificação da 

abordagem crítico-superadora da Educação Física como aquela que se adequava aos pres-

supostos sócio-construtivistas identificados no Projeto da escola. Esta constatação gerou 

a elaboração de um documento para ser analisado e incorporado ao projeto da escola.
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Educação Física 

e a intervenção psicomotora 

para crianças do 1º ano 

do Ensino Fundamental

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física. Psicomotricidade. 

Avaliação. Escola.

RESUMO

O objetivo deste estudo foi verificar o desenvolvimento psicomotor em crianças da Edu-

cação Infantil e avaliar os resultados de uma Intervenção Psicomotora nos alunos das 

escolas da rede municipal da cidade de Paranavaí onde os pibidianos do subprojeto de Edu-

cação Física atuam. Quanto aos objetivos da pesquisa à abordagem adotada se caracteriza 

como quali quantitativa. Quanto aos procedimentos da pesquisa, trata-se de um estudo de 

intervenção, longitudinal, quasi-experimental, do tipo antes e depois, com duração de 6 

meses. O principal objetivo da análise e interpretação dos resultados foi verificar o efeito 

de uma intervenção com atividades psicomotoras em crianças com Dificuldades de Apren-

dizagem. A população foi formada pelos alunos que cursavam o primeiro ano do Ensino 

Fundamental no ano de 2015, enquanto a amostra foi formada pelos alunos que estavam 

matriculados em duas (2) escolas municipais em que o subprojeto PIBID de Educação 

Física atua. A avaliação psicomotora dos sujeitos foi realizada com base no teste proposto 

por Oliveira (2002). Os resultados do pré-teste evidenciam que 90% (90) das crianças ava-

liadas apresentaram resultados abaixo do esperado para a idade cronológica, enquanto 

10% (10) estavam dentro do esperado para a idade cronológica. No pós-teste observamos 

uma inversão nos resultados, com 10% (10) das crianças abaixo do esperado para a idade 

cronológica e 90% (90) dentro ou acima do esperado para a idade cronológica, o que pode 

ser um indicativo de bons resultados da Intervenção Psicomotora.
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A percepção da saúde 

docente conforme os ciclos 

de desenvolvimento 

profissional

PALAVRAS CHAVE:

Saúde docente. Educação física. 

Ciclos de desenvolvimento profissional.

RESUMO

A saúde docente em Educação Física tem chamado à atenção dos pesquisadores quanto 

aos prejuízos na atuação profissional e na própria vida dos professores. Assim, o objetivo 

do trabalho buscou identificar a presença de possíveis patologias ao longo da carreira do-

cente, bem como, analisar a percepção de saúde a partir dos sintomas percebidos. Neste 

sentido, esta pesquisa de abordagem qualitativa de caráter descritivo e exploratório entre-

vistou 25 professores da rede pública municipal e estadual da regional de Jataí-Goiás, sen-

do cinco docentes de cada ciclo de desenvolvimento profissional (entrada, consolidação, 

afirmação e diversificação, renovação e maturidade). Os dados foram tratados por meio de 

análise de conteúdo e com o auxílio do software NVivo 10. As entrevistas evidenciaram que 

em todos os ciclos a ocorrência de fatores pessoais e profissionais influenciam as esferas 

física e psicológica dos professores, as quais podem culminar no aparecimento de doen-

ças. Entretanto, os docentes do ciclo de entrada e do ciclo de afirmação e diversificação, 

avaliaram a saúde como regular. Por outro lado, os professores dos ciclos de consolidação, 

renovação e maturidade na carreira consideraram a saúde como boa. Conclui-se que, es-

pecialmente os fatores pessoais e profissionais, como carga horária elevada, estruturas 

físicas/materiais, estilo de vida inadequado, influenciam diretamente a prática docente e 

a sua percepção de saúde durante os ciclos. Percebe-se uma oscilação entre os primeiros 

ciclos, e uma tendência positiva nos ciclos finais, o que demonstra uma maior preocupação 

com a saúde dos docentes com o avançar da carreira.
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Dança e luta nas aulas 

de Educação Física: 

Sas regularidades 

as especificidades numa 

experiência do PIBID-ESEF-UPE

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física. Dança. Luta.

RESUMO

A ausência dos fundamentos da dança no programa de ensino de Educação Física e a pouca 

vivência de lutas nas aulas de Educação Física, numa escola federal de referência da rede 

pública de ensino, motivaram uma pequisa-ação que partiu da compreensão da dança e da 

luta como fenômenos sociais (regularidades) para a especificidade das formas e modalida-

des de dança e luta. A pesquisa se desenvolveu num ambiente cuja Educação Física é mate-

rializada na abordagem crítico-superadora, que subdivide os conteúdos em eixos temáticos: 

dança, luta, esporte, jogo e ginástica, entre outros, entendidos como fenômenos construídos 

historicamente pela sociedade, relevantes para a formação de um sujeito crítico que age, 

reflete, age superando problemas sociais coletivamente, no movimento contínuo de identi-

ficação, sistematização, ampliação e aprofundamento do conhecimento das práticas sociais 

e, particularmente, corporais. O plano de ação consistiu numa abordagem de dança e luta 

partindo das regularidades (corpo/ações, dinâmica, espaço, relação; e, contato proposital, 

ataque/defesa, imprevisibilidade, confronto, regras) para as especificidades (danças sociais 

e judô). A partir de planejamentos e regências de aulas em duas turmas da segunda etapa 

do ensino fundamental, foram analisados os documentos (planos de ensino, questionários e 

diários de campo) para avaliar o plano de ação implementado. Após a análise de conteúdo 

temática dos documentos, identificou-se que os alunos demonstraram conhecimento decla-

rativo e processual que apontavam para a etapa da identificação do conhecimento. Por fim, 

sugeriu-se a alteração dos programas de ensino da dança e da luta, gerando um problema 

para o desenvolvimento de um novo ciclo de pesquisa-ação.
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Atividades físicas 

de aventura na natureza: 

Uma abordagem na disciplina 

Educação Física em escolas 

públicas de Alagoas

PALAVRAS CHAVE:

Atividade física. Aventura na natureza. 

Educação Física.

RESUMO

O crescente interesse pelas atividades físicas de aventura na natureza em todo o Brasil, 

pode levar a inserção dessas atividades no contexto escolar, nas aulas de educação físi-

ca. Em Alagoas (Brasil), mesmo com potencial para o desenvolvimento destes tipos de 

práticas, observa-se que a Educação Física escolar segue ainda um modelo único, com 

esportes tradicionais. O objetivo deste trabalho foi verificar a receptividade dos discentes 

de escolas públicas de Alagoas sobre a inserção das referidas atividades nas aulas de 

Educação Física, a fim de subsidiar novas propostas de ensino e atuação docente. Pesquisa 

qualitativa, descritiva, com procedimentos técnicos de pesquisa de campo. Foi aplicado 

instrumento com questões abertas e fechadas, em 32 estudantes e 5 professores, de es-

colas públicas, localizadas em Maceió. Verificou-se que já existem grupos de adolescentes 

praticando essas atividades (Le Parkour, Skate e BMX), sinalizando que haveria facilidade 

em aplicar essa experiência nas aulas de Educação Física. Notou-se discrepância entre te-

oria e prática na atuação dos docentes, muitos conhecem e vivenciam, mas não as incluem 

em suas aulas e, quando incluem, isto, ocorre apenas de forma teórica. Para tanto esses 

profissionais precisariam de autonomia, criatividade e qualificação específica, com a inclu-

são desses conteúdos na formação docente em Educação Física no país. Observando o co-

tidiano escolar, procuramos apresentar a possibilidade de uma Educação Física inovadora, 

evidenciando essas práticas enquanto componente curricular significativo, interdisciplinar 

e dinâmico tanto para o docente quanto para o discente.
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Educação Física e educação 

de tempo integral no Brasil: 

O caso do esporte da escola

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física. Educação integral. 

Educação de tempo integral. Esporte 

da escola. Programa mais educação.

RESUMO

A presente pesquisa, caracterizada como descritiva, objetivou discutir como o Esporte da Esco-

la (EE) pode contribuir para a concretização da potencialidade da educação física (EF) no con-

texto da educação integral e de tempo integral no Brasil. Intencionamos promover reflexões 

acerca da presença da EF na educação de tempo integral, tendo o Esporte da Escola (atividade 

ofertada pelo Programa Mais Educação), como principal via para sua inserção nesse contexto. 

A amostra foi composta por Relatórios de Gestão dos anos de 2014 e 2015 da Secretaria Na-

cional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, que trazem informações sobre o EE, bem 

como o material didático-pedagógico. Salientamos que também recorremos aos dados expos-

tos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para 

complementação dos resultados. Os dados foram tratados por meio de estatística descritiva e 

análise de conteúdo. Os resultados indicam que a EF é uma área em potencial para fortalecer 

os objetivos do EE como uma política indutora para democratizar o acesso à prática e à cultura 

do esporte numa educação integral e de tempo integral. Isso porque, tanto o Esporte da Esco-

la como a EF trabalham com as práticas corporais. Em contrapartida, algumas limitações são 

identificadas, como carência de monitores com formação na área, que dificulta a efetivação de 

uma educação integral. Apontamos para a necessidade de elaboração de uma política pública 

consistente e que busque garantir o desenvolvimento de uma educação integral nas diferentes 

áreas no contexto do tempo ampliado, sendo uma delas a educação física.
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Compartilhando 

as práticas pedagógicas 

dos estudantes da Faculdade 

de Educação Física 

e Desporto, Mocambique

PALAVRAS CHAVE:

Práticas pedagógicas. Ensino primário. 

Ensino secundário. Instrução. 

Gestão e clima de aula.

RESUMO

O nosso estudo teve como objectivo analisar as práticas pedagógicas dos estudantes da 

Faculdade de Educação Física e Desporto em escolas do Município da Matola na pers-

pectiva de olhar para o sentir, o pensar e o agir dos futuros professores em formação. O 

estudo foi realizado nas Escolas Primária de Bunhiça, Machava Km 15, Secundárias de 

Khobe e Machava Sede, que se encontram a 30 Km da capital do país, Maputo. A amostra 

foi constituída por 24 estudantes do 2° e 3° Ano da Faculdade que realizaram as práticas 

pedagógicas nas 4 escolas em 2015. A técnica utilizada para a recolha de dados foi a ob-

servação e o instrumento foi um guião de observação e uma máquina fotográfica. O guião 

era constituído por 3 categorias (instrução, gestão e clima). Para análise de dados usamos 

a estatística descrita. Os resultados obtidos mostram que a maior dificuldade encontrada 

pelos estudantes foi na gestão do tempo e espaço de aulas. Em duas escolas, os espaços 

são suficientes para a realização das aulas mas a sua ocupação cria dificuldades para a 

gestão do tempo da aula e do clima por parte dos estudantes. Em outras duas escolas, o 

pequeno espaço era compartilhado por 4 estudantes o que tornava ainda mais difícil a ges-

tão do espaço, tempo e clima da aula e turma. Constatamos igualmente que os estudantes 

produziam o material com recursos aos meios locais em todas as escolas o que melhorou 

a prestação motora dos alunos. 
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Conecte e crie Educação 

Física: Conexão entre 

a universidade e as escolas

PALAVRAS CHAVE:

Educação física escolar. Mídia-educação. 

Epistemologia.

RESUMO

No Brasil, desde a década de 1990, gradativas discussões filosóficas, sociológicas e an-

tropológicas vêm impulsionando a compreensão da Educação Física como uma área mais 

ampla do que se supunha. Defendemos que estas transformações epistemológicas da 

Educação Física devam sair dos muros acadêmicos, para tanto, apostamos na internet 

como uma possibilidade de interlocução com as escolas, professores e alunos. Em 2012, 

criamos um projeto de mídia-educação, cadastrado como projeto de extensão no Instituto 

de Educação Física e Esportes (IEFES) da Universidade Federal do Ceará (UFC), o qual faz 

parte das ações do Laboratório de Estudos das Possibilidades de Ser (LEPSER) do IEFES-

-UFC e trata-se de um desdobramento da pesquisa de mestrado de Zylberberg (2000). 

Valorizando as diferentes linguagens e conteúdos elaborados por jovens estudantes de 

graduação, o projeto concebe coletivamente o website educativo, reflexivo e criativo: www.

conecteecrie.ufc.br. Assumimos, como uma de nossas missões, disseminar informações 

que questionem o imaginário social sobre a Educação Física. Estes materiais podem ser 

utilizados na escola, nas aulas de Educação Física, como ainda, as produções dos estudan-

tes das escolas podem ser postadas no site. Além disso, há um formulário para que os pro-

fessores, dos diferentes recantos do mundo, possam compartilhar suas aulas de Educação 

Física escolar. Almejamos que esta página possa somar-se a outras ações acadêmicas de 

mídia-educação que se preocupam, não apenas em disseminar os novos referenciais para-

digmáticos da área, mas em colocar a universidade em contato com a escola, dando voz e 

visibilidade as boas práticas de Educação Física escolar.

323AUTORES:

Tatiana Passos Zylberberg 1

Kássia M da Costa Carvalho 2

Klertianny Teixeira do Carmo 3

Fabrício L Lima Bezerra 4 

Yarick Ivens da Silva Santos 1

1 IEFES, Universidade Federal do Ceará 
(UFC), Brasil

2 LEPSER – IEFES/UFC, Brasil

3 Universidade Federal do Ceará (UFC)

4 Escola de Ensino Fundamental José 
Alcides Pinto – Fortaleza-CE, Brasil



345  —  RPCD 16 (S2.R)

Corpos Interditados: 

uma revisão de literatura 

das práticas corporais em aulas 

de Educação Física Escolar

PALAVRAS CHAVE:

Práticas corporais. Interdições. 

Educação Física escolar. Revisão de Literatura.

RESUMO

O objetivo do estudo foi investigar, por meio de revisão de literatura sistemática, a produção 

científica do campo da educação física acerca do tema interdições das práticas corporais de 

estudantes. Selecionamos onze periódicos: European Physical Education Review; Journal 

of Teaching in Physical Education; Physical Education and Sport Pedagogy; Motrivivência; 

Motriz; Movimento; Pensar a Prática; Revista Brasileira de Ciência e Movimento; Revista Bra-

sileira de Ciências do Esporte; Revista Brasileira de Educação Física e Esporte e Revista da 

Educação Física. Delimitamos o período de 2010 a 2015, buscando uma visão atualizada do 

assunto. A produção dos periódicos foi de 3536 artigos, sendo 3019 divulgados em língua 

portuguesa e 517 em língua inglesa. Considerando o tema em foco, selecionamos 14 arti-

gos, representando 0,39% do total. Observou-se que a abordagem qualitativa foi adotada 

em treze artigos. Ressaltou uma tendência da análise de interdições das práticas corporais 

na educação infantil, visto que metade dos estudos ocorreu nesse nível. Notou-se também 

que algumas escolas aplicam a suspensão das aulas de educação física como punição aos 

discentes avaliados como indisciplinados, configurando assim, uma clara interdição das 

práticas corporais. Além disso, as Igrejas, ao imporem dogmas que proíbem a participação 

de seus seguidores em determinadas práticas corporais, coagem os estudantes no desen-

volvimento destas. Concluímos que estudos acerca das interdições das práticas corporais 

tendem a investigar a educação infantil, que as interdições corporais são utilizadas visando 

ao disciplinamento e que as instituições religiosas podem engendrar tais limitações. Outros 

trabalhos devem ser realizados para ampliar a análise do tema.
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A importância de actividades 

lúdicas no desenvolvimento 

psicomotor da criança em idade 

pré-escolar nos centros infantis 

da cidade de Quelimane, 

Caso do Centro Infantil de 3 

de Fevereiro de Sinacura, 

Little Angels e Mãos Unidos 

de Padre Damião de Coalane

PALAVRAS CHAVE:

Idade pré-escolar. Actividade lúdica. 

Jogos. Brincadeiras. 

Desenvolvimento psicomotor.
RESUMO

O presente trabalho versa sobre a importância de Actividades lúdicas do Desenvolvimen-

to psicomotor da criança em idade pré-escolar tendo como objectivo analisar, identificar e 

descrever actividades lúdicas desenvolvidas nos Centros Infantis da cidade de Quelimane. 

A amostra do presente estudo foi constituída por 10 educadoras de 3 Centros Infantis da Ci-

dade de Quelimane, dos quais duas do centro Little Angels, cinco do centro 3 de Fevereiro, e 

três do centro Mãos Unidos de Padre Damião. Quanto a tipologia do estudo optou-se por uma 

bordagem qualitativo-quantitativo onde a priori, consistiu de um estudo exploratório, através 

da pesquisa bibliográfica e documental de tipo qualitativo, para a posteriori, utilizar-se do 

estudo quantitativo, do tipo descritivo, por meio de questionário. O instrumento de colecta 

de dados foi um questionário estruturado constituído de 10 questões, abertas e fechadas, 

elaborado e validado por Almeida (2012), a fim de saber até que ponto as educadoras têm 

conhecimentos do lúdico no desenvolvimento psicomotor da criança e se esta prática é adop-

tada no ensino e aprendizagem. Os resultados apontaram para a aplicação de Jogos em 

forma de Brincadeira nas actividades diárias como ferramenta de apoio educativo. Houve 

unanimidade na importância dos brinquedos e as brincadeiras para o desenvolvimento psi-

comotor das crianças. As brincadeiras como jogos lúdicos foram indicadas como os mais 

utilizados nos centros em estudo. Quanto ao comportamento das crianças durante as Acti-

vidades lúdicas foi apontado como o que facilita o desenvolvimento psicomotor da criança.
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Carreira docente 

e autopercepção de 

competência profissional: 

Uma análise com professores 

de Educação Física do programa 

de desenvolvimento educacional 

(PDE) em Maringá-PR/BRASIL

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física e treinamento. 

Competência profissional. Ensino. 

Educação continuada.

RESUMO

Foi objetivo analisar o ciclo de carreira docente e a autopercepção de competência de profes-

sores de Educação Física do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) em Maringá-

-PR. Usou-se uma metodologia de tipo descritivo exploratório, o estudo teve como amostra 

18 professores de educação física (12 mulheres e 6 homens), atuantes em sala de aula no 

período da coleta, em 2014. Aplicou-se a Escala de autopercepção de competência profissio-

nal em educação física e desportos (Nascimento, 1999) e um questionário adaptado sobre 

os cinco ciclos da carreira docente, baseado em Farias (2010). Metade do grupo pesquisado 

(n=9) encontrou-se no 3º ciclo, sete professores no 4º ciclo e dois professores no 5º ciclo da 

carreira. Destes, apenas três se perceberam predominantemente no seu ciclo pertencente e 3 

parcialmente, ambos do 3º ciclo. O restante dos professores se auto perceberam em ciclos in-

feriores. Os professores consideraram-se, em geral, com domínio suficiente ou quase total nas 

competências, porém o 3º ciclo se destacou com 100% das respostas no domínio quase total. 

Em geral, o ciclo de carreira docente percebido dos professores não correspondeu ao ciclo ao 

qual pertencem, identificando-se com características inferiores. Os professores que mais se 

aproximaram de seu ciclo conforme sua autopercepção foram os mesmos que apresentaram 

experiências esportivas passadas e competência profissional percebida com domínio quase 

total em todos indicadores (professores do 3º ciclo). Tais resultados podem apontar uma espé-

cie de retrocesso e desinteresse profissional do restante do grupo pesquisado, por outro lado, 

pode significar sentimento de vitalidade, interesse e expectativas profissionais na carreira.
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A ação na Educação 

Física escolar: Desafios 

e inquietudes na formação 

do “Ser” professor

PALAVRAS CHAVE:

Formação docente. Problemas. Soluções.

RESUMO

O processo educacional em nível formal tem sido caracterizado como uma área que en-

frenta muitos conflitos e desafios diante de uma sociedade em constante mudança e que 

almeja a “construção” de uma escola de qualidade para todos. Mediante o exposto, o pre-

sente estudo teve por objetivo desvelar os desafios e inquietudes vivenciados pelos discen-

tes de Licenciatura em Educação Física da UFJF em sua formação inicial, de modo a conhe-

cer a realidade de sua vivência acadêmica, segundo análise de respostas emitidas por 17 

participantes matriculados no último período do curso de Licenciatura em Educação Física 

da UFJF às seguintes questões: 1) Como você avalia a preparação profissional (docência 

nos ensinos fundamental e médio) proporcionada no curso de Licenciatura em Educação 

Física da UFJF para atuação na docência? 2) Na sua formação inicial foram tratados as-

suntos sobre o cotidiano escolar e as dificuldades existentes na prática? 3) Há outras in-

formações que você julga interessante explicitar para favorecer a obtenção dos objetivos 

expressos neste estudo? Quais? Por quê? As argumentações foram agrupadas em nove 

diretrizes que nos levam a concluir que há uma insatisfação com relação a formação inicial 

para a docência no âmbito do curso de Licenciatura em Educação Física.
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As contribuições do PIBID 

na formação inicial 

dos licenciados em Educação 

Física do IFCE 

— Campus Canindé

PALAVRAS CHAVE:

PIBID. Formação. Política pública. 

Educação Física.

RESUMO

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) vem se consolidando 

como uma importante ação do país para a formação inicial de professores e é identificado 

como “uma nova proposta de incentivo e valorização do magistério que possibilita aos aca-

dêmicos dos cursos de licenciatura a atuação em experiências metodológicas inovadoras 

ao longo de sua graduação”. Este estudo buscou investigar as contribuições que o PIBID 

proporcionou para a formação dos licenciados em Educação Física do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Canindé. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, de campo, com corte transversal. A amostra foi composta por 09 professores 

egressos do curso de Licenciatura em Educação Física, que participaram do Programa 

PIBID como bolsistas no convênio de 2010 a 2013. Para a coleta dos dados foi utilizado um 

questionário semiestruturado. O contato com a rotina da escola e a interação com alunos 

e funcionários é benéfica à formação de acadêmicos. Para o licenciando, o PIBID é opor-

tunidade única de vivenciar o cotidiano da sala de aula, experiência esta de fundamental 

importância para o futuro exercício da profissão. O PIBID é um programa que contribui 

para a melhoria da qualidade da formação dos futuros professores que atuarão na Educa-

ção Básica. Dessa forma, conclui-se que essa política pública para a formação de docentes 

estreita a distância entre teoria e prática, conduz o licenciando a uma prática reflexiva e 

norteia a formação dos licenciados.
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Desenho de dois 

programas para o ensino 

de Basquete com 

metodologias de ensino 

diferentes

PALAVRAS CHAVE:

Métodos de ensino-aprendizagem. 

Basquetebol. Educação física escolar.

RESUMO

El deporte del aprendizaje ha sido uno de los temas más estudiados en los últimos años 

en el ámbito del deporte Pedagogía. En concreto, uno de los temas más estudiados ha sido 

la comparación de los diferentes métodos de enseñanza y aprendizaje. En el contexto de 

la escuela parece ser todavía insuficiente volumen de estudios – ya sea en el paradigma 

tradicional o alternativa – que pretenden llamar instrumentos válidos que se pueden uti-

lizar con destreza por los profesores de educación física. El objetivo de este estudio es el 

diseño de dos programas de intervención con dos metodologías diferentes para el balon-

cesto novato en el contexto escolar, con una duración de 10 sesiones, como una unidad 

didáctica. El diseño de la investigación es instrumental. Los programas se componen de 

tareas similares en situaciones de contenido y de caza y se pasan los expertos de balon-

cesto de validación. variables de la investigación que se consideran son la pedagógica y la 

carga externa para cada una de las tareas de enseñanza-aprendizaje. Para analizar cada 

programa de intervención se utilizó el Sistema Integral de Análisis de tareas de formación 

(SIATE). Para el análisis de los resultados se realizaron análisis descriptivo y frecuencia. 

Se les consideraba 20 tareas de cada programa de intervención después del proceso de 

validación, finalmente compuso la versión final del programa tradicional de la enseñanza 

del baloncesto (PETB) y el Programa de Educación Alternativa de Baloncesto (PEAB). 
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Influências da capoeira 

no desenvolvimento 

de crianças de três a seis anos

PALAVRAS CHAVE:

Capoeira. Educação infantil. 

Desenvolvimento humano. Educação Física.

RESUMO

Este estudo circunscreve a Capoeira na educação infantil por meio de atividades pedagógicas. 

Teve por objetivo analisar as interações de crianças com base na Teoria Bioecológica do De-

senvolvimento Humano. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, estudo de caso, do 

tipo qualitativo exploratório. Participaram desta 55 crianças, de três a seis anos de idade, de 

ambos os sexos, que frequentam uma instituição pública municipal em Campinas – SP. Foram 

desenvolvidas 30 sessões de atividades motoras organizadas na seguinte ordem: roda inicial, 

parte principal e roda final. As sessões foram ministradas pelo pesquisador em conjunto com a 

professora da turma, que teve liberdade para intervir incentivando a participação das crianças 

nas atividades. As vivências tiveram duração de 45 minutos. Foi utilizada a técnica de filmagem 

para apreender os aspectos do fenômeno do comportamento infantil em ambiente natural. A 

análise dos dados foi orientada pela Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano, seguin-

do o Modelo (PPCT) que consiste na verificação simultânea dos elementos: Processo, Pessoa, 

Contexto e Tempo. (Bronfenbrenner, 2000). Os resultados demonstraram que crianças com 

comportamentos disruptivos de caráter ativo, influenciaram na diminuição de formação de 

relações interpessoais entre os participantes nas brincadeiras em dupla; crianças com com-

portamentos disruptivos de caráter passivo não quiseram formar relações interpessoais nas 

brincadeiras em grupo. Considerando que o foco da educação infantil está no movimento e que 

este constitui alicerce para o desenvolvimento integral da criança, se torna plausível pensar 

que a característica lúdica da Capoeira, decorrente de seus componentes a coloca como con-

teúdo adequado para este nível da Educação Básica no Brasil.
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Dança educação: 

Mediadora interdisciplinar 

na construção 

do conhecimento formal

PALAVRAS CHAVE:

Rio de Janeiro. Baixada fluminense. 

Dança educação. Dinâmica cultural. Mediação.

RESUMO

Objetivando oferecer aos alunos do Colégio Pedro II de Duque de Caxias, na Baixada Flumi-

nense do Rio de Janeiro, a oportunidade de identificar através da dança elementos constitu-

tivos da história da cidade, e ainda, verificar se tal atividade, desenvolvida no 2º semestre de 

2015, poderia revelar a função mediadora da Educação Física (Lovisolo,1995) no processo de 

compreensão da dinâmica cultural local, planejou-se atividade pedagógica alusiva aos 450 

anos da fundação da cidade, assim como a investigação em curso e de caráter exploratório. A 

metodologia utilizada na primeira fase do estudo referiu-se ao conteúdo vivenciado pelo aluna-

do, pautado na sensibilização temática através de ampla pesquisa, aulas de dança e expressão 

corporal, audições semanais para montagens coreográficas e elaboração dos figurinos das 

diferentes épocas. A segunda fase, ainda em andamento, refere-se a avaliação do evento atra-

vés da coleta de dados por entrevistas semi-estruturadas e abertas, com alunos dos atuais 

segundos e terceiros anos, selecionados aleatoriamente, e cujo teor pretende-se submeter a 

Análise do Discurso (Orlandi, 1994), a fim de se reconhecer o caráter mediador da Educação 

Física Escolar na construção do conhecimento formal. As primeiras falas parecem indicar que 

a atividade de dança contribuiu para a educação motora e a formação cultural dos alunos do 

Ensino Médio na medida em que agregou valores filosóficos, socioculturais e portanto estéti-

cos regionais, às ações corporais dos processos coreográficos, trabalhando resistências como 

a aceitação das diferentes posturas religiosas, as questões de gênero e as étnico-raciais, além 

de desmistificar a crença na dança como modalidade do universo feminino.
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Formação profissional 

e violência

PALAVRAS CHAVE:

Formação profissional. 

Educação Física escolar. Violência.

RESUMO

Ao considerar o contexto educacional, estudos relatam que a opressão exercida pelo pró-

prio poder da organização escolar tem propagado ações de violência em seu interior. Nesse 

sentido, o papel do professor necessita transcender os conteúdos escolares, abordando 

nas suas intervenções pedagógicas a temática em questão. Porém, estudos revelam que 

muitas vezes os professores não conseguem desenvolver em suas aulas ações que real-

mente favoreçam o repúdio das atitudes violentas tanto dentro como fora da escola. Esse 

estudo tem como objetivo investigar como os professores do curso de Licenciatura em 

Educação Física abordam o tema violência em suas aulas. A amostra foi delimitada pelos 

doze docentes atuantes no curso de licenciatura em Educação Física de uma Faculda-

de privada, localizada em São Paulo/Brasil. Trata-se de uma pesquisa com abordagem 

qualitativa de natureza descritiva. Para coleta dos dados utilizou-se como instrumento 

um questionário com perguntas abertas e fechadas. Os dados foram tratados a partir da 

análise do conteúdo. Foi possível inferir que todos os docentes já sofreram algum tipo de 

violência durante o seu exercício profissional. Percebemos também que todos consideram 

o tema importante na formação profissional e o tem abordado. Porém, dez professores 

o fazem sem sistematização, apenas dois docentes relatam o assunto em seu plano de 

ensino. O estudo mostrou que apesar da relevância, o tema ainda não está presente na 

maioria das disciplinas. É preciso considerar essa necessidade na formação profissional, 

abordando o assunto, não somente no contexto escolar, mas o considerando num amplo 

cenário de relações humanas.
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Inteligências múltiplas 

no contexto da Educação 

Física escolar

PALAVRAS CHAVE:

Inteligências múltiplas.

Educação Física escolar. Aprendizagem.

RESUMO

Ao contestar as limitações da inteligência humana numa perspectiva linear, a Teoria das Inte-

ligências Múltiplas (IM) considera a pluralidade do intelecto, em diferentes manifestações de 

inteligências. Baseando-se nessa teoria desenvolvemos um estudo realizado com treze estu-

dantes do quinto ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública do Estado de São 

Paulo/Brasil. Com o objetivo de ampliar as possibilidades de aquisição e manifestação do co-

nhecimento por parte dessas crianças, foram realizadas propostas pedagógicas, por meio de 

situações problemas, tendo como via de acesso a estimulação da Inteligência Corporal Cenes-

tésica. Pautando-se nos estudos das IM, as atividades foram desenvolvidas pelos professores 

de Educação Física e pesquisadores, em três encontros semanais nas dependências da escola, 

totalizando quarenta e um encontros de cinquenta minutos cada. Numa abordagem qualitativa, 

a análise das observações sobre o desempenho dos alunos nas soluções dadas aos problemas 

apresentados, somadas às entrevistas com pais e professores, fundamentou-se no Paradig-

ma Indiciário, proposto por Ginzburg. Os dados coletados expressaram indícios de possíveis 

facilitações na aquisição, expressão e manifestação do conhecimento por parte desses alunos, 

por meio de “sinais” de favorecimento à aprendizagem. Após o período de intervenção, a mo-

tivação, a disciplina, a interação professor e aluno, a autoestima e a expressividade desses 

estudantes melhoraram consideravelmente. O compromisso, a criatividade e a assiduidade 

surgiram como indícios construídos no percurso das intervenções pedagógicas. Ressaltamos, 

assim, que o ensino por situações problema de elementos da cultura corporal, embasado nos 

princípios das IM, pode se constituir em alternativa facilitadora do processo de aprendizagem.
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O ensino do conteúdo ginástica 

na Educação Física escolar 

por intermédio da pedagogia 

histórico-crítica

PALAVRAS CHAVE:

Cultura corporal. Educação Física escolar. 

Ginástica. Pedagogia histórico-crítica.

RESUMO

 O presente trabalho é um relato de experiência realizado dentro do Programa Institucio-

nal de Iniciação à Docência, vinculado à Linha de Estudo e Pesquisa em Educação Física, 

Esporte e Lazer da Universidade Federal do Pará, intitulado, “A Cultura Corporal como pos-

sibilidade metodológica para o ensino da Educação Física no ensino fundamental e médio”, 

temos como lócus de intervenção a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Pro-

fessora Maria Luiza da Costa Rêgo. Objetivos: Propor o ensino do conteúdo Ginástica por 

intermédio da pedagogia histórico-crítica no ambiente escolar. Desenvolver os conteúdos 

propostos nas aulas de Educação Física. Possibilitar a ampliação do conhecimento sobre o 

conteúdo ginástica. Metodologia: A metodologia baseou-se na Pedagogia Histórico-Crítica 

de Saviani (2008), logo, toda a atuação foi formulada na concepção dessa teoria pedagógi-

ca. Instrumentalizamos os alunos com fundamentos básicos da Ginástica como, equilíbrio 

e saltos. Após esse primeiro momento desenvolvemos as aulas com os movimentos mais 

específicos da ginástica como Rolamentos, Parada de Mão e a Rondada. Resultados: os 

resultados que constatamos foram uma compreensão mais ampla sobre o conteúdo, uma 

vez que possibilitamos a aprendizagem teórico-prática do mesmo, tendo em vista uma 

análise dos processos de gênese e desenvolvimento da ginástica que pressupõe o domínio 

de suas técnicas e suas classificações ao longo do tempo, bem como, de sua função social.
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Produção de conhecimento 

sobre Educação Física escolar: 

Uma revisão integrativa

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física. Escola. Revisão integrativa. 

Pós-graduação.

RESUMO

Esta pesquisa, caracterizada como revisão integrativa, objetivou analisar a produção de co-

nhecimento sobre Educação Física (EF) escolar, com vistas à caracterização das pesquisas, 

bem como mapeamento das proposições. Para a coleta de dados, primeiramente construí-

mos um banco de dados com todas as teses e dissertações disponibilizadas online nos PPG 

em EF no Brasil, totalizando 3100 trabalhos. A partir da leitura dos títulos selecionamos as 

pesquisas que abordam a temática da EF escolar (232 teses e dissertações). Os dados foram 

tratados por meio de análise de conteúdo, a fim de categorizar os resultados com maior fre-

quência (temas, tipos de pesquisa e proposições). Vale destacar que, a escolha por investigar 

os PPGs da área da EF justifica-se por buscarmos compreender o que vem sendo produzido 

internamente na área. Os resultados indicam que apenas 7,5% da amostra total tratam da EF 

escolar. Identificamos predomínio de pesquisas do tipo diagnóstico/descritivos, bem como 

de temas sobre cultura corporal e prática pedagógica. Referente aos temas, indicamos a 

necessidade de desenvolvimento de pesquisas que foquem temáticas que apresentaram me-

nor frequência, como atividade física e saúde, violência, política/gestão educacional, mídia, 

produção de conhecimento, motivação, formação inicial/continuada, entre outras. Dentre 

as pesquisas analisas, apenas 7,8% são propositivas, caracterizando a produção científica 

no contexto da EF escolar, de forma geral, como não-propositiva. Indicamos ser necessá-

rio considerar as proposições como alternativas para subsidiar o trato do conhecimento na 

EF escolar. A carência de propostas interventivas retrata uma lacuna que requer reflexões, 

apontando para a importância de reavaliarmos constantemente o que se produz.
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Percepção do professor 

de EF sobre a participação 

do aluno com TEA nas aulas 

de EF no Município de SP/

BRASIL

PALAVRAS CHAVE:

Transtorno do espectro do autismo. 

Educação Física. Educação inclusiva.

RESUMO

The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) define o TEA como um dis-

túrbio de desenvolvimento neurológico presente desde a infância, comcomprometimentos 

de ordem sócio-comunicativa e comportamental. O objetivo desse estudo foi conhecer a per-

cepção que o professor de Educação Física tem sobre o aluno com TEA na escola regular de 

ensino referente ao seu comportamento, comunicação e participação no grupo. O método foi 

de caráter qualitativo, a partir de entrevistas semi-estruturadas, gravadas e posteriormen-

te transcritas. Participaram 10 professores na cidade de São Paulo, Brasil, que já tiveram 

alunos com TEA incluídos na escola regular. Para análise de dados foram consideradas as 

respostas obtidas na entrevista, que continha perguntas sobre o perfil do professor e sobre 

formação e experiência com alunos com deficiências. Os resultados foram apresentados de 

modo descritivo, em categorias de análise, a partir da fala dos entrevistados. Observou-se 

que os professores percebem que o aluno, em 70% dos casos, realiza atividades de modo iso-

lado e o restante em duplas ou grupos. Alguns se comunicam de forma oral, outros gestual-

mente e outros não se comunicam. Foi referido maior interesse dos alunos por alguns mate-

riais, como a bola, concordando com a literatura que ressalta a fixação por objetos redondos 

e giratórios. Percebem que, por vezes, deixam de oferecer diferentes atividades que possam 

contribuir para o desenvolvimento social, cognitivo e motor por não compreenderem o trans-

torno. Pode-se concluir que os professores de EF devem ser capacitados para que possam 

planejar melhor as aulas, proporcionando oportunidades de inclusão e desenvolvimento.
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Esporte: Aprender brincando 

no ensino fundamental

PALAVRAS CHAVE:

Brincadeira. Esporte. Ensino fundamental. 

Aprendizagem. Educação.

RESUMO

O presente artigo tem como finalidade estudar o esporte através das brincadeiras, enquanto 

ferramenta no processo de ensino e aprendizagem para as crianças no ensino fundamental. 

Tendo em vista que o ato de brincar é de fundamental importância para a iniciação esportiva. 

A metodologia qualitativa deu suporte ao processo através de um registro detalhado por 

meio do uso de instrumentos de áudio e outros meios de evidências documentada através da 

análise de dados e entrevistas para enriquecimento da ferramenta, através de um professor 

e alunos de uma escola da rede pública do município de Rio Branco/AC e acadêmicos do cur-

so de licenciatura em educação física da Universidade Federal do Acre. Diante do exposto a 

coleta apresentou dados significativos para o embasamento, quanto a compreensão do tema 

proposto e sua ressignificação no ambiente escolar, visto que a partir das práticas culturais, 

entre elas o brincar estaremos possibilitando habilidades essenciais para a formação do ci-

dadão. Fica evidenciado que o desenvolvimento e aprendizado voltados para a construção 

lúdica do esporte através do brincar, auxilia no processo de apropriação cultural da criança 

em suas capacidades motoras, intelectuais, afetivas e de relacionamento interpessoal. Con-

tudo o aprendizado somente irá ocorrer se o professor souber utilizar de forma adequada 

as brincadeiras, realizando a ligação com o esporte. Podemos concluir que as brincadeiras 

sistematizadas no esporte são fundamentais na formação do cidadão, pois as habilidades 

proporcionadas darão base para outras atividades esportivas e para a vida inteira.
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Política educacional: 

O olhar dos docentes 

de Educação Física

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física escolar. Política educacional. 

Programa mais Educação/Cidade Escola.

RESUMO

Este resumo trata de um recorte da Tese de Doutorado que tem por objetivo compreender as 

ações da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, para 

implementação do Programa Mais Educação/Cidade Escola. Este Programa tem como pro-

pósito induzir a Educação em Tempo Integral. A investigação objetiva compreender como as 

ações de implementação da Política de Educação em Tempo Integral tem sido materializada 

por docentes de Educação Física nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Metodologica-

mente, analisamos a materialização da Política de Educação em Tempo Integral, a partir de 

uma etnografia educativa em duas escolas públicas da cidade de Porto Alegre. Os procedi-

mentos para obtenção de informação na pesquisa foram: observações, diário de campo, aná-

lise documental, questionários e entrevistas semi-estruturadas realizadas com oito docen-

tes de Educação Física. Destacamos as principais aprendizagens construídas no processo 

de pesquisa: a divisão da escola em currículo formal e o contraturno escolar; a precariedade 

na infraestrutura e de espaços físicos das escolas; as precárias condições de trabalho; a 

ausência de espaços coletivos de discussões dos docentes; e a fragmentação do currículo 

em áreas de conhecimento, são alguns aspectos que vem interferindo no trabalho docente. 

Em síntese, os achados da pesquisa revelam a fragilidade das ações do Programa Mais Edu-

cação/Cidade Escola quanto à indução de mudanças na organização curricular, visto que, as 

ações empreendidas para implementação desse Programa, de algum modo contradizem os 

objetivos que compõem a Política de Educação em Tempo Integral.
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Identidade 

socioprofissional 

dos professores 

de Educação Física

PALAVRAS CHAVE:

Identidade. Participação. 

Relações Iinterpessoais. Perceções. 

Educação Física.

RESUMO

A presente investigação procurou analisar as perceções que os professores de (educação 

física) EF têm acerca da sua identidade socioprofissional e das relações que estabelecem 

com os vários elementos da comunidade educativa. O estudo apresenta uma natureza não 

experimental, quantitativa e descritiva. Recorreu-se à aplicação do questionário como ins-

trumento de recolha de dados. Para a realização do estudo, recorreu-se a uma amostra 

não probabilística de 464 professores de EF dos 2.º, 3.º ciclos do ensino básico e ensi-

no secundário, de um total de setenta e sete estabelecimentos escolares distribuídos por 

quarenta e um concelhos do Continente e três da ilha da Madeira. Existe, em geral, uma 

perceção positiva sobre a identidade socioprofissional do professor de EF. Os professores 

de EF percecionam níveis colaboração elevados, nomeadamente no que se refere à colabo-

ração com os órgãos de administração e gestão e à colaboração com os professores das 

outras disciplinas na realização das atividades escolares. Verifica-se, também, que quanto 

mais positiva é a relação dos professores de EF com os professores das outras disciplinas 

e com a comunidade educativa, mais elevado é o grau de participação na vida da escola. 

Será importante que os professores de EF aproveitem a sua imagem social positiva, as 

boas relações com os colegas das outras disciplinas e o facto de os diretores propenderem 

a aceitar as suas sugestões, para melhorar as perceções da comunidade educativa sobre 

a importância da disciplina de EF.
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Tempo/espaço de lazer 

na escola: Experiência 

do projeto “IFRJ em Ação” 

(Rio de Janeiro – Brasil)

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física. Esporte. Lazer. 

Educação. Juventude.

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo apresentar alguns resultados do projeto de extensão 

“IFRJ em ação: atividades esportivas e corporais no campus São Gonçalo” realizado em 

uma escola técnica de ensino médio no Brasil. Os objetivos do projeto são: a) proporcionar 

espaços de lazer na escola, com a prática de atividades corporais e esportivas; b) estimular 

os participantes a terem uma reflexão crítica sobre o uso e escolhas no seu tempo livre. 

Destinado à comunidade interna da escola, os inscritos escolhem entre voleibol, dança e 

badminton. Atende em torno de 100 alunos, com idade entre 14 e 20 anos (30% dos alunos 

matriculados). Como resultados, após um ano e oito meses do início do projeto, percebe-se 

um crescente interesse por parte dos alunos em participar das atividades, desenvolvendo-

-nos reflexões críticas sobre o que, porque e para que escolher determinada atividade e 

em que tempo-espaço escolar. Construiu-se um grupo de dança que se apresenta interna 

e externamente à instituição. Em relação às práticas esportivas é oferecido badminton, 

esporte pouco tradicional nas escolas brasileiras. No voleibol alcançou-se a meta de maior 

adesão ao esporte, desenvolvendo as habilidades dos alunos e a interesse pela prática. 

Devido ao número de inscritos, a sua assiduidade, questionários de satisfação e adesão 

preenchidos por eles, avalia-se que o projeto proporciona espaços de lazer na rotina esco-

lar baseados no prazer e no bem-estar, apresenta práticas desportivas diversificadas e tra-

dicionais e consegue fazer com o aluno reflita criticamente sobre o uso do seu tempo livre.
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A comunicação nas aulas

de Educação Física

PALAVRAS CHAVE:

Educação Física escolar. Comunicação. 

Estágio de docência

RESUMO

O presente texto advém de uma pesquisa cujo objetivo foi compreender a construção da co-

municação na relação estagiário-estudantes nas aulas de Educação Física. Trata-se de um 

estudo qualitativo descritivo realizado através de observações, entrevistas semiestruturadas 

e análise de documentos. A pesquisa teve como campo de investigação o Estágio de Docência 

em Educação Física da UFRGS realizado em uma escola estadual de Porto Alegre/ RS, em 

2014. Os colaboradores foram 3 estagiários que atuavam com 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fun-

damental. O processo analítico constou de um sistema aberto de categorias de análise onde 

analisamos o conteúdo das informações a partir de unidades de significado e posterior cons-

trução de categorias analíticas. Identificamos que são diversos os estilos de comunicação 

construídos e empregados pelos estagiários ao desenvolverem as aulas. Eles apresentaram 

dificuldades na construção de uma comunicação fluída e produtiva, que capturasse o interes-

se e atenção dos estudantes. Houveram momentos de abandono do diálogo e consequente 

imposição da autoridade. Os estagiários entendem que a comunicação é um elemento cen-

tral no processo de ensino-aprendizagem e a partir disso empregaram diferentes estratégias 

na tentativa de possibilitar essa comunicação, tais como o silêncio; os gestos e expressões 

corporais; a mudança no tom de voz; a utilização da linguagem dos estudantes (gírias e ex-

pressões) e a disposição para a escuta. Aprendemos que a construção da comunicação entre 

estagiários-estudantes acontece cotidianamente na prática pedagógica, através de ensaios, 

desacertos, adaptações, readaptações e reflexões, possibilitando transformações nas suas 

formas de comunicar-se favorecendo aprendizagens significativas aos estudantes.
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Fisiologia do exercício, 

educação, Educação Física 

escolar

PALAVRAS CHAVE:

Formação profissional. 

Educação Física escolar. Violência.

RESUMO

Este estudo se apresenta como um relato de experiência sobre o aprofundamento da possi-

bilidade de tratamento do tema Fisiologia do Exercício no âmbito da escola, uma experiência 

de aproximação do conhecimento teórico com a vivência cotidiana dos alunos, e também 

avaliar o nível de conhecimento sobre o tema em estudantes da rede pública de Ensino Mé-

dio. A feira teve como objetivo aproximar a vida cotidiana dos alunos e professores a temas 

importantes, relacionados à atividade física, saúde e qualidade de vida. Segundo Guyton e 

Hall (2002, p. 2) “o objetivo de toda a fisiologia é explicar os fatores físicos e químicos que 

são responsáveis pela origem, pelo desenvolvimento e pela progressão da vida”. Quando a 

fisiologia é direcionada especificamente ao estudo do comportamento do organismo durante 

a prática do exercício físico, é denominada como fisiologia do exercício. No referido projeto 

os temas foram apresentados de diversas formas como: testes práticos, avaliações físicas, 

cartazes e folders explicativos, entre outras. Cada grupo de trabalho ficou responsável por 

um stand, montado na quadra poliesportiva da instituição escolhida, as turmas de alunos 

eram trazidas pelos professores responsáveis, duas turmas de cada vez, possibilitando as-

sim um melhor aproveitamento na aprendizagem dos conteúdos oferecido aos mesmos. Ob-

viamente, a Fisiologia do Exercício não deve ser o único conteúdo a ser ensinado nas aulas 

de Educação Física, mas é um desses conteúdos, e contribui muito para a construção do 

conhecimento na escola, permitindo uma aplicabilidade nas aulas e no cotidiano.
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Panorama das produções 

científicas do PIBID 

em licenciatura 

de Educação Física

PALAVRAS CHAVE:

Formação. Educação Física. Atuação.

RESUMO

Esta pesquisa resulta de indagações que se faz com relação às experiências vivenciadas 

no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID, política pública federal 

destinada à formação de licenciados. O objetivo deste estudo foi traçar um panorama das 

produções sobre o programa analisando as suas implicações no princípio formativo inicial 

dos professores. Para isto optou-se pela revisão sistemática. Foi realizada uma busca por 

produções disponíveis na base de dados Scielo e no Portal de Periódicos da Capes, uti-

lizando como descritor o termo “PIBID”. Foram consideradas as produções nos idiomas, 

Português, Inglês e Espanhol. Como critério de inclusão apenas artigos revisados por pa-

res e que tinham a palavra PIBID no título, no resumo ou como palavra-chave, publicados 

entre 2010 a 2015. A busca ocorreu no mês de dezembro de 2015. Foram encontrados 16 

artigos na base do banco de dados Scielo e 15 no Portal de Periódicos da Capes. Após a 

retirada dos artigos duplicados totalizou se 27 artigos. Em relação às áreas abordadas, foi 

possível identificar a Pedagogia com maior número de trabalhos, 2 trabalhos abordando 

todas as licenciaturas, incluindo a educação física. Como temáticas gerais tratadas nas 

produções analisadas encontramos: interdisciplinaridade; relação teoria e prática; contri-

buição e importância do Pibid para os supervisores e na formação dos licenciados; relação 

e aproximação universidade-escola em distintas áreas ou de forma geral tratavam das 

licenciaturas. Este panorama sugere a necessidade de estudos específicos em educação 

física para analisar a influência do programa na formação inicial.
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A ressignificação e o resgate 

da Educação Física nos anos 

iniciais através da perspectiva 

da nova matriz curricular 

do Brasil Marista

PALAVRAS CHAVE:

Currículo. Educação Física. Ensino. 

Anos iniciais. Formação pedagógica.

RESUMO

A proposta de ressignificar e resgatar o papel da Educação Física, como componente cur-

ricular essencial para o currículo e para a formação dos estudantes dos Anos Iniciais é 

parte de um projeto maior de reestruturação curricular dos Colégios do Brasil Marista. 

O Colégio Marista Rosário, vem implementando as novas Matrizes Curriculares, como 

parte de um conjunto de ações dos planejamentos estratégicos das 36 escolas da Pro-

víncia Marista Brasil Sul-Amazônia. Desde 2012, foram mais de 30 horas de estudos e 

aprofundamentos deste documento, que amparado nas Diretrizes Nacionais, desdobra-

-se em quatro grandes áreas do conhecimento: Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, 

Ciências da Natureza e Matemática. Uma preocupação em nossa unidade, que atende mais 

de 1000 estudantes nos Anos Iniciais, com vistas a garantir a excelência da aprendizagem, 

tem sido com a formação pedagógica do professor especialista, pouco aprofundada na 

formação acadêmica. Nesse artigo relatamos o processo de resgate da Educação Física, 

na área do conhecimento onde ela está inserida e como parte fundamental de um currículo 

que privilegia a educação integral. Utilizando-nos da metodologia da pesquisa-ação, nos 

tornamos pesquisadores e sujeitos reflexivos sobre a atuação em sala de aula, buscando 

na nova Matriz Curricular uma forma de significar conteúdos específicos da Educação 

Física, tornando-os fundamentais para a construção de competências e de habilidades 

básicas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
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Estudo longitudinal 

do índice de massa corporal 

de estudantes do colégio 

militar de Brasília

PALAVRAS CHAVE:

Obesidade. Exercícios. Escolares.

RESUMO

Dados populacionais do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Alimentação 

e Nutrição sobre obesidade no Brasil apontam uma prevalência de16% para crianças 

e 25,5% para adolescentes. As Escolas Militares tendem a valorizar o exercício físico 

como componente curricular. Assim, espera-se que os estudantes destas instituições 

apresentem um percentual de massa corporal adequado a esta faixa etária. Dessa for-

ma o objetivo deste estudo foi verificar se os estudantes do Colégio Militar de Brasília 

apresentam índices de massa corporal de acordo com os padrões brasileiros para a po-

pulação em idade escolar e se o resultado se mantem por 24 meses. Para o cálculo do 

índice de massa corporal, realizaram-se avaliações antropométricas de 109 alunos em 

dois momentos: fevereiro/2014 e fevereiro/2016. A média de idade do grupo foi de 12,86 

+ 0,63anos. A comparação entre os dois momentos foi realizada com o teste t de Student 

para amostras dependentes, e o nível de confiança adotado foi p <0,05. Verificou-se que 

no período estudado houve diferença significativa (p<0,001), sendo que a média do ín-

dice de massa corporal em 2014 foi = 19,44 +3,73 e em 2016 foi = 20,42 + 3,63. Apesar 

da média do índice de massa corporal ter aumentado após 24 meses, o percentual de 

alunos com sobrepeso diminuiu, pois em 2014 foi de 22,43% e em 2016 foi de 18,69%. A 

rotina de exercícios físicos dos Colégios Militares parece contribuir para manutenção de 

um peso corporal dentro dos padrões estabelecidos como normal pela literatura.
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