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Resumo: O presente traba-
lho buscou analisar a ação peda-
gógica do professor de Educação 
Física com ênfase nos saberes 

-
xão sobre a ação. Foi realizada 
uma pesquisa qualitativa. Parti-
ciparam deste estudo duas pro-
fessoras que ministram aulas de 
Educação Física no Ensino Fun-
damental I. Para a coleta de da-
dos observamos quinze aulas e 
aplicamos entrevista semiestru-
turada contendo treze questões 
para ambas. Os resultados in-
dicaram que grande parte dos 
saberes que norteiam a práti-
ca das professoras está relacio-

os quais foram transmitidos pe-
la instituição em que realizaram 
o curso superior. Ou seja, as pro-
fessoras foram formadas numa 
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perspectiva técnica e os diversos 
conteúdos (e metodologias) que 
aprenderam durante a gradua-

pedagógica atual, além de uma 

atualização. Entretanto os Sabe-
res Experienciais são os saberes 
que melhor representam a ação 
das duas professoras. Consta-
tamos que as duas professoras 
ainda não apresentam em to-
dos os momentos a aptidão de 

ações. Entendemos que as mu-
danças na ação pedagógica do 
professor seriam facilitadas por 
uma formação continuada que 

Palavras-chaves: Ação peda-

ação; Educação Física escolar

Introdução

A Educação Física tem como 
dever “assumir a responsabili-
dade de formar um cidadão ca-
paz de posicionar-se criticamen-
te diante das novas formas da 
cultura corporal de movimento” 
(BETTI; ZULIANI, 2002, p. 73). 
Para isto, é necessário que exis-
tam professores capacitados pa-
ra aproximar a Educação Física 
daquilo que entendemos que se-
ja uma boa prática, ou seja, pro-
fessores cuja ação pedagógica vá 
ao encontro de um ensino-apren-

A DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR: formação, atuação e saberes
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Neste sentido, o objetivo des-
te estudo foi analisar a ação pe-
dagógica do professor de Edu-
cação Física com ênfase nos 
saberes e na sua capacidade de 

-
mente buscou-se analisar a ca-
pacidade de resolução dos pro-
blemas do cotidiano escolar e a 

-
ção inicial e continuada em Edu-
cação Física na ação pedagógica 
das professoras.

O presente trabalho pode ser 
relevante para as discussões 
acerca da formação nos cursos 
de Licenciatura em Educação Fí-
sica, à medida que analisa em 
situação real de ensino, o fazer 
pedagógico de duas docentes. 
Além disso, pode contribuir para 
que os professores e futuros pro-

-
bilidades e limites da prática pe-
dagógica no contexto escolar. 

A formação inicial 
do professor de 
educação física

A formação de professores é 
o processo pelo qual os futuros 
ou até mesmo os docentes que 
já atuam se preparam para de-
senvolver a função docente. Pa-
ra Camilo Cunha (2008) essa 
formação não pode ser conce-
bida como uma simples aquisi-
ção de conhecimentos, mas sim 
na aquisição ativa de novos co-
nhecimentos. Nessa ação o futu-
ro professor deve estar presente 
não apenas como um receptor, 
mas como sujeito dessa ação.

Neste sentido, Piccolo (2011, 
p. 127) coloca que “formar pro-
fessores é um processo com-
plexo que se dá numa teia de 
múltiplas relações, gerada por 
diferentes dimensões, como so-
cial, a política, a ética, a eco-
nômica e a humana”. A autora 

-
mar consiste em moldar e prepa-
rar, resumidamente: educar para 
se tornar professor, tendo como 
ação a educação.

É necessário produzir mode-
los de formação que possam in-

metodológicos, que impulsionem 

ação. As últimas décadas têm si-
do marcadas por muitos estudos 
sobre a formação de professores. 

Entretanto Ilha; Marques e 
Krug (2009) observam que ape-
sar de todas as discussões que 
vêm sendo implementadas, não 
se tem notado a melhoria espe-
rada, sendo essa uma reclama-

-
mo dos estudantes dos cursos de 
licenciatura. Este fator tem leva-
do tanto os alunos ainda em for-

que já atuam a buscar estraté-
gias para conquistar seu desen-

                                     
Assim como já acontece na 

formação de professores de ma-
neira geral, o volume de pesqui-
sas que tratam da discussão so-

Educação Física também tem si-
do muito grande nas últimas dé-
cadas. Em 1995, Darido já pon-
tuava que os resultados desses 
trabalhos eram desanimadores e 
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a formação do professor de Edu-
cação Física se tornava algo não 
crítico. 

Além disso, existia um des-
taque na formação esportivis-
ta ligada ao rendimento máxi-
mo, com intenção de selecionar 
os alunos mais habilidosos, e os 

-
quela perspectiva do saber fazer 
para ensinar (DARIDO, 1995). 
Isso é consequência da trajetória 
histórica da Educação Física ba-
seada quase que exclusivamente 
na técnica e no rendimento.

É complicado tracejar o per-

natureza multidisciplinar co-
mo da Educação Física, mas pa-
ra Piccolo (2011, p. 133) alguns 
aspectos precisam ser respeita-
dos, como: preservar o tempo 
da graduação como um espaço 

-
ção e disseminação do conheci-
mento; expressar uma arquite-
tura coerente na construção da 
grade curricular, seguindo a ló-
gica do conhecimento; oferecer 
possibilidades de aplicação práti-
ca dos conhecimentos desenvol-
vidos em sala de aula.

Com relação a esse último 
item, espera-se que os cursos de 
licenciatura em Educação Física 
desenvolvam nos alunos conhe-
cimentos, habilidades, atitudes 
e valores que lhes possibili-
tem permanentemente construir 
“seus saberes-fazeres docentes 
a partir das necessidades e de-

social, lhes coloca no cotidiano” 
(PIMENTA et al., 2005, p. 18) a 
partir do estágio supervisionado.

Portanto, além de uma grade 
curricular muito bem estruturada 
e um espaço para que o estágio 

é imprescindível, na formação crí-
-

fessores universitários, pois nas 
palavras de Piccolo (2011, p. 137) 
“uma nova sociedade exige que 
os docentes, formadores de no-
vos professores, se obriguem a 
um repensar não só sobre o co-
nhecimento que quer transmitir, 
mas principalmente sobre a forma 
de fazê-lo”.

A mesma autora coloca que não 
bastam as repetições, os exercí-
cios, as propostas de ensinar do 
mais simples ao mais comple-

-
tes para formar bons professores, 
os docentes formadores precisam 
entender como seu aluno apren-
de. É necessário repensar nos ob-
jetivos, conteúdos, critérios e ins-
trumentos de avaliação, é preciso 
se questionar.

que os cursos de licenciatura em 
Educação Física deveriam for-
mar professores com postura de 
educadores, além de capacitá-
-los para que pudessem dominar 
os aspectos técnicos e pedagó-
gicos dos movimentos presentes 
na Cultura Corporal de Movimen-
to; os conceitos que relacionam 
o ser humano enquanto um ser 
complexo e cultural; os conhe-
cimentos que envolvem o rendi-
mento máximo dos “corpos per-
feitos”, e o rendimento ótimo dos 
“corpos possíveis”, ou seja, da-
queles que não pertencem aos 
padrões impostos (MOREIRA, 
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SIMÕES, MURIA, 2009 apud PIC-
COLO, 2011); além do conheci-
mento sobre o corpo na sua in-
tegridade, isto é, que ultrapasse 
o conhecimento sobre as partes 
desse corpo.

Ainda assim, mesmo com to-
do o esforço para formar um 
bom professor de Educação Físi-
ca, é preciso considerar que nem 
sempre os conhecimentos adqui-
ridos na universidade serão utili-
zados pelos professores em sua 
prática pedagógica.

O professor crítico 

baseada na prática da 

O professor em sua função 
tem o potencial de moldar as 
características de seus alunos, 
e tais atitudes se tornam mar-
cantes. Acrescentamos também 
que, além de ensinar conheci-

papel do professor transmitir va-
lores, normas, maneiras de pen-
sar e padrões de comportamen-
to para o convívio em sociedade, 
sem descartar o aspecto afetivo 
(CUNHA, 1996).

Em seu trabalho docente, o 
professor precisa manter um 
compromisso com seus alunos 
e uma forte interação, o conhe-
cimento deve ser fruto de uma 
construção conjunta entre pro-
fessores e alunos. Mas, ainda 
permanecem as perguntas: Co-
mo ministrar os conteúdos? Co-
mo mostrar que a Educação 

Física vai muito além de um “ro-
la bola”? 

Para responder a essas ques-
tões devemos, primeiramente, 
ter um olhar crítico sobre a nossa 
ação pedagógica, pois como rela-
ta Ortiz (2003, p. 2) “esse olhar 

pode e deve começar na licencia-
tura para que o aluno-professor 
possa se engajar mais tarde em 
sua formação contínua”.

 Para Ortiz (2003) o professor 
preocupado com a formação sig-

-
ta estar em um processo de edu-
cação permanente, de formação 
constante e produção de conhe-
cimentos que foquem o ensino-
-aprendizagem em constante in-
teração teoria e prática. 

É a partir desta conjuntura 
que se apresenta a proposta de 
pensar na formação do professor 
considerando uma racionalidade 
prática, ou seja, na formação do 

Para Alarcão (1996, p. 175), 
-

de de utilizar o pensamento co-
mo atribuidor de sentido”. De 
acordo com a autora, os profes-
sores exercem uma importante 
função na produção e estrutura-
ção do conhecimento pedagó-
gico porque possuem um pen-
samento centrado, na e sobre 
a “interacção que se gera entre 

a sua aquisição pelo aluno, re-

entre a pessoa do professor e a 
pessoa do aluno, entre a institui-
ção escola e sociedade em geral” 
(ALARCÃO, 1996, p. 176). 
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Dessa maneira esses profes-
sores têm na educação um pa-
pel ativo e não um papel técni-
co “que se reduza à execução de 
normas e receitas ou à aplica-
ção de teorias exteriores à sua 

-
nal” (ALARCÃO, 1996, p. 176). 
A partir disso, é possível com-

-
dar com situações de incerteza 
e imprevisibilidade é capaz de 

-
vel e inteligente para resoluções 
dos problemas que ocorrem no 
cotidiano de sua prática docen-
te. As noções fundamentais co-

-

ação, foram descritas na obra de 
Schön (2000). 

De acordo com Schön (2000) 
conhecimento na ação refere-se 
ao tipo de conhecimento revelado 
nas ações inteligentes – perfor-
mances físicas que podem ser ob-
servadas, tais como andar de bi-
cicleta ou pular uma corda dupla. 

O conhecimento está na ação, 
desta forma podemos executar 
essa ação, mas não somos capa-
zes de descrevê-la com precisão. 

-
de de pensar sobre aquilo que 
fazemos sem interromper essa 

-
timos sobre ela e reformulamos 
o modo em que estamos agindo. 

-
re após a ação, é o momento em 
que reconstruímos mentalmente 
a ação e analisamos retrospecti-
vamente essa ação. 

Ortiz (2003) coloca que ao re-
-

ta seu modo de agir conforme 
a situação, sendo capaz de ne-

Analisar posteriormente su-
as ações propicia ao professor a 
possibilidade de desenvolver no-
vos raciocínios, novas formas de 
pensar, de compreender, de agir 
e equacionar problemas. 

A ação pedagógica do profes-
sor é fruto dos conhecimentos ad-
quiridos ao longo de sua forma-
ção inicial e continuada e também 

-
bre essas ações. Mas, quais sabe-
res implicam essas ações?

Professor de 
educação física e os 
saberes docentes

Os educadores, munidos do 
seu conjunto de saberes, que 
atuam no âmbito do sistema de 
formação são convocados a de-

saberes que possuem e transmi-
tem. O professor, acima de qual-
quer coisa é alguém que possui 
uma bagagem de conhecimentos 
cuja função é transmitir esse sa-
ber aos outros (TARDIF, 2002).

Mas, o que seria saber docente? 
-

rio Houaiss (2001) como a soma 
de conhecimentos adquiridos; 
sabedoria, cultura, erudição, 
prudência e sensatez ao agir, 
experiência, capacidade resul-
tante da experiência, prática. 

-
bre as questões que envolvem 
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os conhecimentos adquiridos pe-
lo professor ao longo da sua for-
mação e atuação docente.

Neste sentido, Bombassaro 
(1992) indica como o professor 
lida com o conhecimento no sen-
tido de: ‘ser capaz de’, ‘compre-
ender’, ‘dominar uma técnica’, 
‘poder manusear’, ‘poder com-
preender’, remetendo-o ao mun-
do prático.

O saber docente, na concep-
ção de Tardif (2002, p. 33) é 
composto a partir de diferentes 
saberes provenientes de fontes 

os saberes disciplinares, curricu-

das ciências da educação e da 
pedagogia) e experienciais”. 

Todo saber é consequência de 
um processo de aprendizagem e 
de formação. Então, “quanto mais 
desenvolvido, formalizado e sis-
tematizado é um saber [...] mais 
longo e complexo se torna o pro-
cesso de aprendizagem, o qual, 
por sua vez, exige uma formali-
zação e uma sistematização ade-
quadas” (TARDIF, 2002, p. 35).

De acordo com Tardif (2002) 

conjunto de saberes transmitido 
aos docentes pelas instituições 
responsáveis pela formação dos 
professores. Tanto o professor, 
como o ensino compõem objetos 
de saber para as ciências huma-
nas e para as ciências da educa-
ção que têm por tarefa produzir 
e incorporar os conhecimentos à 
prática do professor. 

Nesta dimensão “esses co-
nhecimentos se transformam 
em saberes destinados à for-

professores, e caso sejam incor-
porados à pratica docente, es-
ta pode transformar-se em pra-

aprendizagem, por exemplo” 
(TARDIF, 2002, p. 37).

Isto acontece relativamen-
te durante a formação inicial e 
continuada dos professores, é no 
decorrer de sua formação que os 
professores entram em conta-
to com as Ciências da Educação. 
Um fato interessante é que ra-
ramente os teóricos e pesquisa-
dores das Ciências da Educação 
atuam no meio escolar, em con-
tato com os professores. 

Os Saberes Disciplinares são 
diferentes dos outros saberes, 

-
te de cada área (conhecimentos 
que o ser humano produziu). Es-
ses saberes que são saberes so-

selecionados pela instituição de 
formação de professores e “in-
tegram-se igualmente à prati-
ca docente através da formação 
(inicial e contínua) dos professo-
res nas diversas disciplinas ofe-
recidas pela universidade [...]. 
São saberes que correspondem 
aos diversos campos do conhe-
cimento” (TARDIF, 2002, p. 38).

Os Saberes Curriculares cor-
respondem aos discursos, ob-
jetivos, conteúdos e estratégias 
de ensino “a partir dos quais a 
instituição escolar categoriza e 
apresenta os saberes sociais por 

-
mo modelos da cultura erudita e 
de formação para a cultura eru-
dita” (TARDIF, 2002, p. 38). Es-
tes saberes são apresentados 
concretamente sob a forma de 
programas escolares (objetivos, 
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conteúdos, métodos) que os pro-
fessores devem aprender a apli-
car.

-
perienciais acontecem na realiza-
ção de suas funções e na prática 

-
res desenvolvem saberes espe-

cotidiano e no conhecimento do 
seu meio. Tardif (2002) acres-
centa ainda que “esses saberes 
brotam da experiência e são por 
ela validados. Eles incorporam-
-se à experiência individual e co-
letiva sob a forma de habitus e 
de habilidades, de saber – fazer 
e de saber – ser. Podemos cha-
má-los de saberes experienciais 
ou práticos” (p. 39).

Metodologia

É uma pesquisa de nature-
za qualitativa e o recurso bási-
co empregado foi a descrição. Os 
dados foram coletados através 
de entrevistas semiestruturadas 
aplicadas a duas professoras que 
trabalham com 1° ao 5° ano do 
Ensino Fundamental de uma Es-
cola Municipal e da observação 
sistemática das aulas dessas pro-
fessoras. O Roteiro de Entrevis-

prática pedagógica, com ênfase 

ação do professor pesquisado. O 
Roteiro de Observação foi focado 
na ação das professoras.

A opção, ou seja, a escolha 
da amostra foi por professoras 
que a princípio eram considera-
das bem-sucedidas e realizavam 
um bom trabalho nas escolas em 

que atuavam. Essas informações 
foram obtidas pela pesquisado-
ra durante a realização do está-
gio obrigatório da disciplina Es-
tágio Supervisionado II do Curso 
de Licenciatura em Educação Fí-
sica do UNIFEB. 

As duas professoras observa-

Emília e Rosa) são licenciadas 
em Educação Física e se forma-
ram entre as décadas de 1980 e 
1990 em instituições particula-
res no interior do Estado de São 
Paulo e atuam respectivamente 
nos 4° e 5° anos e nos 1° e 3° 
anos do Ensino Fundamental. 

Os dados foram coletados e 
avaliados qualitativamente, ha-
vendo uma comunicação entre 
os indivíduos, buscando o enten-
dimento da ação dos professores 
como um todo. Pois, como cita 
Bardin (1994 apud SILVA; GOB-
BI; SIMÃO, 2005):

[...] a análise de conteúdo pas-
-

junto de técnicas de análise de 
comunicações, que utiliza proce-
dimentos sistemáticos e objeti-
vos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quanti-
tativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos re-
lativos às condições de produ-
ção/recepção (variáveis inferi-
das) dessas mensagens (p. 73).

Sendo assim, a análise dos 
resultados foi dividida em três 

-
sional; A ação pedagógica das 
professoras: o planejamento, os 
conteúdos as estratégias e ava-

sobre a ação. 
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Resultados e discussões

A professora Emília formou-se 
em 1993, e já atua há seis anos 
em uma Escola Municipal de En-
sino Fundamental, onde esta 
pesquisa foi realizada. A profes-
sora Rosa formou-se em 1987, 
ministra aulas há vinte e dois 
anos e atua nesta mesma esco-
la há mais de doze anos. Ambas 
se licenciaram em Educação Físi-
ca em uma universidade particu-
lar de ensino na cidade de Ribei-
rão Preto-SP.

De acordo com Betti e Bet-
ti (1996) na época de gradua-
ção dessas professoras coexis-
tiam dois tipos de Formação. 
Até a década de 1980 o mode-
lo de Formação era denomina-
do de Tradicional-Esportivo e 
apoiava-se nas disciplinas prá-
ticas, principalmente as espor-
tivas. O conceito de prática era 
a demonstração e execução de 

-
nal dos anos 1980 e 1990 sur-
giu nos cursos de Educação Físi-

qual valorizava as Ciências Hu-
manas e as disciplinas teóricas, 
o conceito de prática era ensinar 
a ensinar.

 Neste sentido, as informações 
sobre a formação das professo-
ras indicam que a professora Ro-
sa teve um modelo de formação 
denominado Tradicional-Esporti-
vo e a professora Emília, talvez 
tenha se formado na transição 

-
co, mas certamente com grandes 
resquícios do modelo Tradicional, 

como relatado posteriormente 
pela professora.

A professora Emília concluiu 
dois cursos de especialização: 
um em Treinamento Esportivo e 
outro em Educação Física Esco-
lar (a distância); Cursos de Ex-
tensão: Natação e Prevenção 
de drogas ligada à área escolar, 
além de cursos de pequena du-
ração. Atualmente essa profes-
sora realiza Curso de Atletismo 
Escolar. Rosa também realizou 
dois Cursos de Especialização: 
Educação Física Escolar, Acade-
mia e Personal Trainer e capaci-
tações oferecidas pela escola. 

Todo curso de formação do-
cente oferece diferentes conhe-
cimentos para o professor que 
um dia certamente, cedo ou tar-
de, utilizará em suas aulas. A 
busca pelo conhecimento e o 
aprimoramento da prática, faci-
lita a maneira como o professor 
ministrará a aula, contornando 
diferentes empecilhos, além dis-
so, possibilita um novo olhar di-
recionado aos problemas do co-
tidiano das aulas. 

O professor pode ser respon-
sável por novas descobertas e 
por diferentes tipos de experiên-
cias, sendo elas boas ou não. 
Nesse sentido, cabe a ele apri-
morar seus conhecimentos de 
maneira a desenvolver uma prá-
tica pedagógica que contemple 
não apenas os aspectos físicos 
e motores dos alunos, mas tam-
bém os componentes sociais, 
culturais e psicológicos.

Nas palavras de Lima (200, 
p. 30) a “formação contínua é a 
articulação entre o trabalho do-
cente, o conhecimento e o de-
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professor, como possibilidade de 
-

la práxis”.

 A ação pedagógica das 
professoras: o planejamento, 
os conteúdos, as estratégias 
de ensino e a avaliação 

Além das observações, duran-
te as entrevistas as professoras 
foram questionadas sobre o pla-
nejamento da disciplina: como 
era feito desde o plano de ensino 
até o plano de aula. 

A professora Emília relatou 
que o planejamento anual é fei-
to individualmente por cada pro-
fessor, e ela se sente indignada 
com isso, por não haver um vín-
culo de um planejamento com o 
outro como acontece com as ou-
tras disciplinas. 

Concordamos com a profes-
sora à medida que é importan-
te que os planejamentos tenham 
esse vínculo. O que Emília ques-
tiona, na verdade, é a necessida-
de da Sistematização dos Con-
teúdos na Educação Física.

A professora Rosa relata que 
nas HTPCs (Hora de Trabalho 
Pedagógico Coletivo) os pro-
fessores fazem o planejamento 
bimestral, ela trabalha a inter-
disciplinaridade com a disciplina 
de artes e realiza diversos proje-
tos juntamente com outros pro-
fessores. Também cita que se 
baseia em apostila de um sis-
tema de ensino para o planeja-
mento das aulas. 

Sobre a possibilidade de uti-
lizar a proposta do planejamen-
to participativo, Emília relata 
que não usa e não há essa pos-
sibilidade. Já a professora Rosa 

coloca que há sim e que faz uso 
desse tipo de planejamento. Po-
rém, a partir das nossas obser-
vações constatamos que o que 
ela faz é solicitar que os alunos 
proponham algumas ativida-
des. Compreendemos que isto 
pode ser um início, mas ainda 

Participativo. 
Com relação aos conteúdos, 

a professora Emília cita que 
desenvolve atividades básicas 
tais como coordenação moto-

dentre outros. Questionamos 
então, de onde vinham esses 
conhecimentos (lateralidade, 
coordenação motora grossa e 

ela pensava e usava esses con-
teúdos, ao que ela respondeu 
que são conhecimentos vindos 
do curso de graduação. 

Ela mesma concordou que 
quando fez faculdade o mode-
lo era tradicional, mais pautado 
na dimensão procedimental. Es-
se provavelmente é um dos mo-
tivos pelos quais em suas aulas, 
como veremos a seguir, a dimen-
são conceitual dos conteúdos 
não é tão desenvolvida como se-
ria interessante ser. 

A professora Rosa, em relação 
aos conteúdos respondeu que 
os desenvolve a partir dos pro-
jetos das semanas e comemo-
rações cívicas; o que é proposto 
nas HTPCs e pela direção. Inte-
ressante observar que nessa fa-

conteúdos, ela se limita a dizer 
que cumpre com aquilo que é lhe 
imposto, proposto ou discutido.

Entretanto, nas aulas que 
observamos, ela desenvolveu 
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atividades em circuito integran-
do algumas modalidades espor-
tivas. Sempre havia atividades 
dançantes, logo depois o conteú-
do era voltado para jogos e brin-
cadeiras, ou alguma iniciação ao 
esporte coletivo. 

Observamos algumas coi-
sas interessantes. Nas aulas da 
professora Emília os conteúdos 
eram voltados para iniciação ao 
esporte coletivo, mas também 
a alguns jogos e brincadeiras. 
Os alunos aprenderam diversos 
educativos do handebol, basque-
te dentre outros. 

Vale ressaltar, que quando re-

ocorrendo os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos e a professora Emí-
lia juntamente com os alunos 
discutiam todo começo de aula 
sobre as competições que esta-
vam acontecendo, e ela sempre 
pedia para que os alunos obser-
vassem alguma coisa durante os 
jogos e na aula seguinte discu-
tiam sobre isso.

Além disso, a professora trou-
xe diversas vivências adaptadas 
como o futebol para cegos, o vo-
leibol, basquete, dentre outros. 
Emília constantemente mantinha 
discussões na sala de aula, bus-
cando as perspectivas e opiniões 
dos alunos, sempre os corrigindo 
quando estavam errados, e jun-
tamente com eles ela relembra-
va todos os esportes. Ela, além 
de usar desenhos na lousa, de-
monstrava como se executava 
as modalidades esportivas, vale 
ressaltar que os alunos partici-
pavam ativamente.

De acordo com os PCNs (BRA-
SIL, 1997) os conteúdos de en-
sino devem ser desenvolvidos 

considerando todas as suas di-
mensões: conceitual (fatos, con-
ceitos e princípios), procedimen-
tal (ligados ao fazer) e atitudinal 
(normas, valores e atitudes).

Ao analisar as aulas das pro-
fessoras, percebemos que em al-
gumas ocasiões elas procuravam 
desenvolver os conteúdos ultra-
passando a dimensão procedi-
mental. Entretanto, a dimensão 
conceitual foi sempre desenvol-
vida de maneira muito breve. 

As aulas da professora Emí-
lia sempre começavam com uma 
roda de conversa. Ela discutia 
sobre as atividades que seriam 
realizadas, e sempre proporcio-
nava feedback com seus alunos. 
É interessante ressaltar a preo-
cupação da professora com a di-
mensão atitudinal, ela sempre 
intervinha e discutia com os alu-
nos sobre suas atitudes.

Diante desse fato, e tantos 
-

mos que em algumas aulas, as 
professoras desenvolveram os 
conteúdos nas três dimensões, 
porém na entrevista quando per-
guntamos o que observavam e 
pensavam no momento da aula, 
ambas acabaram por responder 
quase a mesma coisa: preocupa-
ção apenas com a dimensão ati-
tudinal. 

Percebendo que suas respos-
tas foram pautadas apenas na 
dimensão atitudinal e não rela-
cionadas ao ensino e aprendiza-
gem dos conteúdos, ou se os ob-
jetivos estavam sendo atingidos 
ou não, resolvemos questioná-
-las sobre isso.

Novamente elas apenas abor-
daram a dimensão atitudinal. 
Talvez, fosse necessária uma 
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-
vos, os conteúdos e as estraté-
gias de ensino estão sendo pla-
nejados e desenvolvidos, pois 

-
tudes dos alunos. Um exemplo 
disso é a maneira como apre-
sentamos, desenvolvemos e dis-
cutimos a competição dentro das 
aulas.

Além disso, a Educação Físi-
ca tem um conjunto de conheci-
mentos dos quais fazem parte os 
elementos da Cultura Corporal de 
Movimento, que devem ser apre-
sentados, ensinados, vivenciados 
e aprendidos pelos alunos. 

Com relação à avaliação, am-
bas responderam que avaliam 
participação e frequência, o de-
senvolvimento das atividades 
durante o bimestre, o interesse 
dos alunos, o convívio, a união 
e o cooperativismo. Percebemos 
um avanço com relação a isto, 
pois as professoras não se reme-
tem apenas a avaliar a frequên-
cia, já observam a participação 
efetiva e alguns valores.

Para saber um pouco mais so-
bre a ação das professoras per-
guntamos quais os embasamen-
tos teóricos que norteavam sua 
Prática Pedagógica. A professo-
ra Emília disse que no momento 
estava se baseando nos conheci-
mentos do último curso de atu-
alização em Educação Física Es-
colar que participou, entretanto 
acrescentou que não tem cos-
tume de basear-se em teorias, 
ressaltando que vai mais para o 
lado prático. 

Rosa relata que se baseia na 
apostila de um sistema de en-
sino, além de livros de histórias 

infantis os quais ela usa para de-
senvolver aulas historiadas. 

Essas respostas nos possibi-
-

dade de repensar o formato da 
formação continuada para es-
ses professores. Não estamos 
descartando o conhecimento 
das professoras, mas seria mui-
to interessante a possibilidade 
de aliar tal conhecimento a uma 
base mais conceitual. É de ex-
trema importância que o pro-
fessor tenha um embasamento 
teórico capaz de sustentar uma 
ação pedagógica que possibili-
te o ensino-aprendizagem real-

-
-

tradas em sua ação pedagógica, 
Rosa citou a falta de material e 
Emília colocou que além dos es-
paços da quadra que ela tem que 
dividir com outra professora de 
Educação Física, falou sobre a 
falta de conhecimento que a co-
munidade escolar tem a respei-
to da disciplina Educação Física, 
bem com sua importância dentro 
do currículo e o descaso como a 
mesma é tratada.

 Estas questões passam por 
dois pontos principais: a legitimi-
dade da Educação Física que ne-
cessita ser construída a cada dia e 

-
to à comunidade escolar.

sobre a ação

Pa -
beres que as professoras uti-
lizam perguntamos o que elas 
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observavam, e o que pensavam 
no momento da aula.

A professora Emília, se preo-
cupa em observar as atitudes dos 
alunos, sua preocupação está cen-
trada, quase que exclusivamen-
te para questão dos valores, das 
normas. A professora Rosa apre-
sentou certa preocupação com o 
ensino aprendizagem no desen-
rolar de sua aula. A partir de sua 
resposta percebemos que ela con-

-
tir durante a ação. O foco não es-
tá na atividade, mas na questão 
do conhecimento.

 Apesar de não conseguirmos 
detectar na fala dessa professo-

planejamento de ensino, ou se-
ja, na fase Pré-Impacto, descrita 
por Mosston (1990 apud GOZZI, 
RUY, 2008) a qual incluem as de-
cisões tomadas, anteriormente 
ao contato entre professor e alu-
no; ela avança com relação à fa-
se de Impacto, também descrita 
por Mosston, que incluem as de-
cisões tomadas durante a tarefa. 

Essa perspectiva não difere 
do pensamento de Schon (2000) 
quando aborda a necessidade do 

Dando seguimento, pergunta-
mos o que elas pensam após o 
término da aula e quais eram as 
suas ações. 

A professora Rosa ressalta a 
satisfação quando consegue mi-
nistrar uma aula que planejou 
antes e saiu do jeito que queria, 
onde os alunos participam e inte-
ragem bem. Para complementar 
a questão, questionamos à Rosa 
qual sua atitude quando percebe 
que aquilo que havia planejado 

não deu certo. Ela apenas res-

O interessante seria que o 
professor, a partir do momento 
que planeja sua aula e tenta exe-
cutá-la e acontece algum empe-
cilho, proponha estratégias e re-

-
sar em outra forma de executar 
a mesma atividade de uma ma-
neira diferenciada, tentando al-
cançar seus objetivos. Nas si-
tuações rotineiras de ensino e 
aprendizagem, sempre é exigido 

Ao responder a mesma ques-
tão com relação à atitude quan-
do percebe que a aula não aconte-
ceu como planejado, a professora 
Emília aponta que tenta resolver 
os problemas “dando um feedba-
ck do que aconteceu”. Essa profes-
sora volta-se para o aluno e ques-
tiona os motivos para aquilo que 
aconteceu, entretanto, não cogi-

que transcenda essa aula e possa 

-
guntamos o que elas achavam 
que era preciso saber para ser 
um bom professor de Educa-
ção Física. A resposta das duas 
foi em primeiro momento que o 

amar o que faz. A partir disto 
ele sente-se mais motivado para 
correr atrás do que almeja atin-
gir. As professoras acabaram por 
não relatar sobre os saberes que 
são necessários para uma boa 
prática pedagógica. 

Como apresentado anterior-
mente, o saber é composto por 
uma gama de conhecimentos 
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adquiridos: sabedoria, erudição, 
cultura, sensatez ao agir, expe-
riência, entre outros (HOUAISS, 

os saberes são provenientes de 
-

beres são os disciplinares, curri-

os das ciências da educação e da 
pedagogia) e os experienciais.

Diante disso e a partir das ob-
servações e da fala das profes-
soras, consideramos que grande 
parte dos saberes que norteiam 
sua prática está relacionada aos 

-
beres Disciplinares, os quais são 
transmitidos pela instituição em 
que realizaram o curso superior. 
Ou seja, as professoras foram 
formadas numa perspectiva téc-
nica e os diversos conteúdos (e 
metodologias) que aprenderam 
durante a graduação ainda in-

-
-

ência dos cursos de atualização. 
Os Saberes Curriculares tam-

bém estão presentes no discur-
so e na prática das professoras, 
por exemplo, ao mencionarem 
as reuniões de HTPC e os mode-
lo de Educação Física a ser se-

-
te que os Saberes Experienciais 
regem a prática pedagógica das 
duas professoras. Elas adaptam 
os conteúdos e estratégias ao 
contexto a partir das suas obser-
vações e de tentativas de erros 
e acertos. 

Conclusão

Neste trabalho foi realizada 
uma pesquisa qualitativa, acer-
ca da ação dos professores nas 

aulas de Educação Física, com 
objetivo de estudar e analisar a 
ação pedagógica do professor de 
Educação Física com ênfase nos 
saberes e na sua capacidade de 

No desenrolar e aprofunda-
mento deste estudo foi analisa-
do a capacidade de resolução 
dos problemas do cotidiano es-

de formação inicial e continuada 
em Educação Física na ação pe-
dagógica das professoras. 

Chegamos à conclusão que as 
duas professoras ainda não apre-
sentam em todos os momentos, 

sobre suas ações. Em algumas 

fase de impacto, ou seja, no mo-
mento da aula. Havendo a ne-
cessidade de ampliar o conheci-

Ambas as professoras procu-
ram resolver os problemas do 
cotidiano escolar, mas às ve-
zes por falta de algum emba-
samento teórico, ou pela falta 
de algum outro tipo de conhe-

-
culdades e acabam por não os 
solucionar. A partir da coleta 
de dados, percebemos o quan-
to a formação inicial das du-

em suas atitudes. Além disso, 
apesar do fato positivo que é a 
busca pela formação continua-
da, parece que os cursos rea-

-

Considerando a Formação 
Continuada dos professores, é 
interessante lembrar que além 
desses cursos, existem outros 
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caminhos que podem ser ex-
-

car a descoberta de novas pers-
pectivas de ensino. Hagemeyer 
(2004) cita alguns desses cami-
nhos: planejamento individual 
e coletivo, contato com os pais 
dos alunos, reuniões, elabora-
ção de relatórios e informes es-
critos, dentre outros. O que pode 

um encaixe que organiza e ga-

diferentes aprendizagens. 
Os estudantes dos cursos de 

licenciatura em Educação Físi-
ca devem ter oportunidade de 
se apropriar dos conhecimentos, 

-
gicos, vivenciando situações de 
leitura dos problemas do cotidia-
no escolar, ou seja, em situações 
reais de ensino e aprendizagem 
da Educação Física na escola pa-
ra a possível busca de soluções 
neste contexto.

Nesse sentido, vale destacar a 
experiência de uma das pesqui-
sadoras: os acadêmicos do cur-
so de licenciatura em Educação 
Física do qual a mesma faz par-
te, têm a oportunidade de vi-
venciar juntamente com alguns 
professores formadores em dife-
rentes momentos de discussão 

pedagógica. Foram propostas re-
-

mação e atuação docente, a par-

pelos discentes e pelos profes-
sores e juntos buscaram meca-
nismos e estratégias para reso-
luções desses problemas. Esse 

-
ca pedagógica usado pelos pro-
fessores formadores é gerador 

de muitas opiniões e diferentes 
ideias. 

A partir dessas discussões 
existe uma possibilidade de 
que futuros professores se tor-
nem mais críticos e autônomos, 
aprendendo a agir diante de si-
tuações diversas. Diante a is-
to e, além disso, é interessan-
te e importante a formação de 
grupos de estudos tanto para 
alunos em formação, tanto pa-
ra professores já formados em 
Educação Física.

 A ideia desta formação de 
grupos de estudos poderia ex-
pandir-se na escola pelos profes-
sores atuantes. Os acadêmicos 
em formação também devem 
dar exemplo, ser críticos e ter 
fortes argumentos na quebra de 
paradigmas. Como exemplo des-
sa necessidade de quebra de pa-
radigma, em dado momento da 
coleta de dados, ouvimos de 
uma das professoras reclama-
ções sobre o descaso, por parte 
da comunidade escolar, sofrido 
pela disciplina Educação Física.

Nós questionamos: até quan-
do isso vai acontecer? No entan-

percebemos que esse descaso 
não começa na escola. Existem 
muitos fatores que podem deter-
minar esse status. 

Os cursos de formação de pro-
fessores, por exemplo, devem 
repensar na maneira como as 
disciplinas pedagógicas são colo-
cadas na grade curricular. Neste 
sentido, Gariglio (2010) aponta 
como sendo prejudicial aos alu-
nos a junção de diferentes tur-
mas da licenciatura (biologia, 
física, química, pedagogia, ma-
temática dentre outras), o que 
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-
cidade dos cursos. Mas, que por 
outro lado, dependendo da ma-
neira como essa situação é apre-
sentada, pode possibilitar que os 
futuros professores das outras 
áreas tenham oportunidade de 
conhecer e legitimar a Educação 
Física enquanto uma área de es-
tudo, pesquisa e prática pedagó-
gica no âmbito da escola.
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