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Introdução 

Para Freire (2013), não há educação fora das sociedades humanas e não há homem e mulher 

no vazio. Cada ser humano é pleno, plural, transcendente, crítico e envolvido temporalmente com o 

mundo. Segundo Charlot (2005), os(as) estudantes são capazes de perceberem-se no mundo e 

interpretar as experiências, produzem e transformam seu próprio ser diante dos desafios educacionais. 

Analogamente, entendemos que os desafios à aprendizagem no ensino superior coadunam-se às 

experiências investigativas e argumentações dos(as) estudantes durante a formação inicial. O objetivo 

é analisar as temáticas das pesquisas em educação física (EF) escolar que têm sido realizadas na 

Universidade Federal do Ceará. O estudo qualitativo, descritivo, com entrevistas não estruturadas, foi 

organizado a partir do evento “Encontros Universitários da UFC” que, na edição de 2016, teve 45 

resumos de pesquisas vinculadas à EF, 17 associados à EF escolar. A pesquisa qualitativa “trabalha 

com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” 

(MINAYO, 2008, p. 21).  

  

Resultados e discussão 

 A partir da análise dos 17 resumos e das entrevistas, destacamos seis produções vinculadas ao 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) dentre as quais: duas relativas à 

formação inicial, uma acerca do significado da EF para alunos(as) da rede pública, uma relacionada à 

ginástica, uma sobre atletismo e uma a respeito da preferência de conteúdo por gênero. Identificamos 

também duas produções sobre a dificuldade de realização do estágio supervisionado, três sobre a 

monitoria da disciplina “Currículos, programas e avaliação da EF”, uma em relação ao impacto das 

olimpíadas, uma acerca da promoção da saúde, uma relativa ao projeto de pesquisa vinculado ao curso 

voltado para professores(as) da rede pública do Ceará, uma baseada em relato de experiência sobre o 

fluxo contínuo, uma respectiva à avaliação de escolares com aplicação de teste e outra a respeito de 

revisão bibliográfica do trajeto de documentos norteadores da EF escolar. 

                                                           
1 Universidade Federal do Ceará, Instituto de Educação Física e Esportes. Acadêmica de Educação Física. 
2 Universidade Federal do Ceará, Instituto de Educação Física e Esportes. Pós-doutora em Educação. 
3 Universidade Federal do Ceará, Instituto de Educação Física e Esportes. Pós-doutor em Educação. 



7º edição do Congresso dos Professores de Educação Física Escolar – CONPEFE 2017 
 
 
 A maioria das pesquisas foram práticas no PIBID, valorizando a relevância do programa para 

a licenciatura em EF. As pesquisas “Experiência no PIBID: contributos para a formação inicial em 

EF” e “Influências do PIBID na formação inicial do licenciando em EF” revelaram questionamentos 

entre a prática e a teoria. Na primeira pesquisa questiona-se: “será que na prática é possível trabalhar 

todos os conteúdos do componente curricular exposto nos PCN?”. A pesquisa, “A abordagem do 

atletismo como conteúdo da EF na escola” investigou porque o que é visto nas escolas atém-se 

somente ao futebol, handebol e voleibol. Houve construção de materiais de atletismo pelos(as) 

estudantes, de forma participativa. A pesquisa “Ginástica nas aulas de EF escolar” aludiu vivências 

variadas, concluiu que: “diversos professores preferem os esportes coletivos – como basquete, 

handebol, futsal e voleibol – não trabalhando outros conteúdos”.  

 Ainda sobre o PIBID, “A EF na compreensão de escolares da rede pública de Fortaleza” 

investigou alunos(as) do 4º ano do ensino fundamental, com a pergunta: “o que é para você, EF?”. 

Constatou-se que “os meninos viam a EF [...] mais tecnicista, numa perspectiva de esporte [...], já para 

as meninas, [...], algo mais relacionado a questões mais atitudinais, como [...] respeito, amizade e 

interações sociais”. A última pesquisa “EF escolar: preferência de conteúdos por gênero”, realizada 

por meio de uma avaliação diagnóstica no início das atividades do ano letivo. Os(as) 67 alunos(as) 

desenharam conteúdos que gostavam e quais não gostavam. Mais da metade eram meninas: 62,69%. O 

futsal foi apontado como um dos conteúdos favoritos pelos meninos e o que as meninas menos 

indicaram, um número considerável de meninos também mostrou desinteresse pelo futsal por ser visto 

de modo estereotipado como “atividade masculina”.   

 

Conclusão 

Os(as) licenciandos(as) em EF, em atividades de pesquisa, podem ter momentos singulares de 

integração de várias áreas, troca de experiências e ampliação de conhecimentos (PRPPG, 2007). 

Concluímos que a prevalência de pesquisas vinculadas ao PIBID reforça o propósito do programa na 

formação inicial, promove a integração entre educação superior e educação básica, inserção no 

cotidiano escolar, proporciona oportunidades práticas, criativas e participação em experiências 

metodológicas que buscam superar problemas nos processos educativos (CAPES, 2017). 
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