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O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência de um mestrando, como um dos 

protagonistas do processo de formação inicial de professores de Educação Física. A habilitação para o 

exercício da docência em Educação Física é formalizada através do curso de licenciatura. Um dos 

pontos a serem abordados pelo processo de formação de licenciados em Educação Física na 

Universidade de São Paulo é a fundamentação político/pedagógica para o componente curricular 

Educação Física no Ensino Fundamental. Dentro desta disciplina, pretende-se analisar as 

especificidades e objetivos das séries iniciais da escolarização (1ª à 5ª séries), assim como estimular a 

reflexão sobre os saberes docentes que perpassam o desenvolvimento curricular da Educação Física no 

Ciclo I. Considerando-se tal proposta, ao final da disciplina oferecida no primeiro semestre de 2009, 

os alunos elaboraram ensaios propositivos( projetos de intervenção) com o intuito de tornar prático o 

conteúdo desenvolvido relacionado à lógica e critérios de sistematização de conhecimentos pertinentes 

à Educação Física no Ensino Fundamental. A exposição dos ensaios se deu através de uma dinâmica 

de mobilização, que consistiu em uma simulação de banca de defesa acadêmica, onde os alunos da 

graduação tiveram a oportunidade de vivenciar as três perspectivas de atuação pedagógica: (1) 

“Mobilização Intrapessoal/Coletiva” – nesta posição o grupo apresentou o ensaio propositivo 

relacionado à sistematização de conhecimento no Ensino Fundamental – (2) “Mobilização Interpessoal 

Direta” - banca examinadora, cuja função foi levantar questões e sugestões de maneira à beneficiar o 

grupo apresentador e atribuir melhorias ao ensaio proposto – (3) “Mobilização Interpessoal  Indireta” 

– platéia observadora que teve a função de contribuir com a qualidade das sugestões e críticas 

propostas pela banca ao grupo apresentador. O fechamento desta atividade foi realizado por um 

moderador que, inicialmente na posição de observador reflexivo, pôde observar as 3 perspectivas 

básicas da dinâmica durante todo o processo,  cuja função foi expor suas percepções relacionadas não 

somente ao conteúdo do ensaio propositivo externado pelo grupo apresentador, mas também a todo o 

desenvolvimento lógico e perceptivo na elaboração de questões, críticas e sugestões nos diferentes 

olhares. A posição de moderador foi delegada a um aluno de pós-graduação em pedagogia do 

movimento do corpo humano, participante do programa de aperfeiçoamento de ensino (PAE). O PAE 

é um programa de estágio da Universidade de São Paulo, cujo objetivo é propiciar ao aluno de pós-

graduação a vivência no exercício da docência no ensino superior, afim de que se possa atribuir 

incremento  na formação do aluno como docente. Ao assumir perspectivas diferentes, no âmbito das 

distintas mobilizações estratégicas, foi possível valorizar a rigorosidade epistemológica, a 

dialogicidade e a parcimônia verbal como elementos de suporte para a autonomia docente. 
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