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Introdução 

A educação formalizada é um espaço-tempo em que se manifestam possibilidades de 

aprendizado (VENÂNCIO, 2005). A educação física (EF) traz elementos culturais e dinâmicas 

complexas que podem contextualizar processos educacionais formativos emancipatórios. 

A construção de aulas de EF com teor crítico (BETTI et al., 2014) implica o estudo de seis 

demandas: históricas e geográficas, administrativas e econômicas, estéticas e filosóficas, virtuais, 

sociológicas e políticas, físicas e naturais (SANCHES NETO et al., 2013). A compreensão dessas 

demandas do ambiente remete à complexidade do trato pedagógico da aprendizagem dos(as) 

alunos(as). O ambiente contém tudo que constitui o ser humano com trocas significativas, por isso a 

importância das demandas ambientais na compreensão da prática pedagógica, aumentando as 

possibilidades dos sujeitos intervirem no mundo. O objetivo deste trabalho é relatar experiências e 

percepções de quatros estudantes de EF de uma instituição pública de ensino superior a respeito da 

influência das demandas do ambiente na sua formação inicial.  

  

Percurso metodológico 

Esta pesquisa qualitativa compreende quatro relatos de experiências de estudantes de EF da 

Universidade Federal do Ceará nas seguintes perspectivas: dois relatos a partir de histórias como 

alunos(as) da educação básica, e dois em situações de estagiário supervisionado. Os(as) participantes 

estão identificados(as) como: estudante professor(a) em situação de estágio (EP1 e EP2) e estudante 

aluno(a) (EA1 e EA2). 

 

Resultados e discussão 

 Os relatos indicam processos de adaptação e transformação. As demandas históricas e 

geográficas foram importantes para EP1 compreender o ensino das lutas, sobretudo o judô. Já EP2 
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evidenciou essas demandas na aprendizagem do atletismo. EA1 ressaltou a territorialidade regional na 

capoeira e nas brincadeiras. EA2, por outro lado, contextualizou suas experiências com a dança. 

 EP1 percebeu demandas administrativas e econômicas nas aulas de judô, em situações que 

dificultavam a adesão à luta e geraram condutas violentas. Por outro lado, EP2 relatou que durante 

uma aula de atletismo houve colaboração para confeccionar objetos. EA1 expôs a estratégia de 

organização de um torneio interclasses, com atribuição de responsabilidade para comprar materiais e 

buscar parcerias no comércio próximo à escola. EA2 relatou que, no ensino fundamental II, 

organizava competições voltadas ao público feminino com esportes ditos “de meninas”.  

 Nas demandas estéticas e filosóficas, EP1 debateu a diferença de peso e altura no judô e jogos 

de oposição. EP2 não associou as demandas às aulas, mas aos padrões estéticos de atletas. EA1 e EA2 

relataram que o bullying fez seus(as) amigos(as) terem aversão à EF e padrões de beleza.  

 As demandas virtuais foram atreladas, por EP1 e EP2, à veiculação nas mídias digitais, 

televisão e redes sociais, que influenciam o entendimento de práticas corporais como judô e atletismo. 

EA1 pesquisou uma transmissão de futsal pela televisão. EA2 percebeu as demandas fora da 

intencionalidade pedagógica das aulas: como não eram significativas, os(as) alunos(as) acessavam 

jogos pelo celular ou simulações de dança para passar o tempo.  

 Sobre as demandas sociológicas e políticas, EP1 preocupou-se com a pouca presença feminina 

nas práticas corporais que envolvem as lutas. EP2 indignou-se pela falta de investimento em materiais 

para as vivências do atletismo. EA1 associou contradições referentes às aulas pautadas na liberdade e a 

arbitrariedade na vivência como atleta. Já para EA2, as adversidades do contexto fornecem pistas para 

processos que implicam adaptação às condições precárias. 

Nas demandas físicas e naturais, o ambiente da aula de judô foi um local inapropriado, sem 

tatame, para EP1. EP2 correlaciona ambientes físicos nos quais vivenciou situações com o atletismo 

para correr, saltar e lançar. EA1 corrobora que a aula de EF não necessariamente precisa restringir-se à 

quadra, outros espaços fora da escola podem ressignificar as aulas. EA2 percebeu a integração das 

duas demandas fora do contexto educacional.  

 

Conclusão 

 Ao analisar os relatos levantamos uma série de constatações acerca da exploração de saberes 

diversos nas aulas de EF. Com relação ao ensino superior, embora as demandas sejam percebidas em 

diferentes situações, precisam ser identificadas e compreendidas. Concluímos que as demandas do 

ambiente transcendem algumas questões que implicam os saberes dos sujeitos.  
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