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Introdução 

Este relato trata da reflexão sobre a própria prática pedagógica, desenvolvida de forma 

colaborativa por um grupo de professores(as)-pesquisadores(as) de educação física (EF) escolar. O 

objetivo é descrever essa experiência, destacando-a como um espaço-tempo para a continuidade da 

formação e construção de possibilidades pedagógicas efetivas. Refletir coaduna-se com questionar e 

pesquisar, que são ações essenciais para o trabalho docente, como ressaltou Freire (1996, p. 15): “faz 

parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, em 

sua formação permanente, o professor se perceba e se assuma, porque professor, como pesquisador”. 

Essa constatação valoriza os(as) professores(as) como pesquisadores(as) que problematizam suas 

próprias práticas para transformá-las, assumindo-se ativamente no processo formativo. De acordo com 

Sanches Neto (2014), essa perspectiva contribui para o rompimento do modelo de formação baseado 

na racionalidade técnica, com base no conhecimento científico determinado por especialistas, 

descaracterizando-se como espaço formativo.  

Segundo Alarcão (2001), o reconhecimento dos(as) professores(as) como investigadores(as) 

de suas próprias ações vem desde a obra de Dewey, nos anos 1930, ao considerá-los(as) como 

estudantes do ensino. Porém, na década de 1960, Stenhouse (1975, p. 42) aprofundou a noção de que 

“o desenvolvimento curricular de alta qualidade, efetivo, depende da capacidade dos professores 

adotarem uma atitude de investigação perante o seu próprio ensino”. Partimos dessa concepção de 

professor(a)-pesquisador(a) para fundamentar este trabalho, que advém de uma experiência reflexiva 

sobre a própria prática pedagógica dos(as) professores(as) de EF da educação básica, participantes de 

um grupo de pesquisa, que tem como uma de suas ações: desenvolver momentos reflexivos da prática 

docente sob uma perspectiva colaborativa. 

 

Reflexões e dilemas 
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A necessidade de refletir coletivamente sobre a própria prática pedagógica traz inquietações 

sobre a escola e questões existenciais da disciplina lecionada. Os dilemas no campo da EF têm relação 

com seu processo histórico, influenciado por diversas perspectivas controversas sobre a função da 

disciplina, apresentando dificuldades para demarcar seus conteúdos e finalidades (BARTHOLO et al., 

2011). 

Esses conflitos resultam na inexistência de demarcações curriculares consistentes. Os(as) 

professores(as) vivenciam diversos problemas no cotidiano, como a evasão dos(as) estudantes que não 

compreendem o significado da disciplina e forçam situações de dispensa (BETTI; ZULIANI, 2002). 

Foi diante dessa problemática que, por exemplo, uma das coautoras deste relato procurou um espaço 

coletivo e compartilhado com outros(as) professores(as) de EF para dialogar, refletir, pesquisar e 

construir possibilidades para transformar seu contexto, superar pontos críticos e melhorar a prática 

pedagógica. 

 

Ações colaborativas  

O grupo discutiu um artigo sobre seis temáticas que remetem às demandas ambientais na 

prática pedagógica da EF: administrativas e econômicas, estéticas e filosóficas, virtuais, históricas e 

geográficas, sociológicas e políticas, físicas e naturais. De acordo com Sanches Neto et al. (2013), a 

compreensão dessas demandas implica em uma perspectiva ampliada, que supera a noção comumente 

associada à ecologia e ao uso de materiais recicláveis como estratégia sustentável. Entende-se por 

ambiente tudo aquilo que existe no mundo, capaz de nos envolver constantemente e sofrer influência a 

partir dos acontecimentos cotidianos. 

Segundo Sanches Neto et al. (2013) o trabalho com as demandas na EF escolar significa 

reconhecer que certos conhecimentos foram arbitrariamente fragmentados pela metodologia científica. 

Após a leitura desse artigo, cada professor(a) descreveu suas experiências de ensino que remetessem 

às demandas. Mediante essa tarefa, cada professor(a) produziu um relato particular, posteriormente 

compartilhado no grupo, que refletiu cada experiência destacada de forma coletiva, configurando-se 

esse como um momento de análise colaborativa das práticas pedagógicas. 

 

Considerações 

A identificação das demandas a partir das próprias experiências evidenciou possibilidades para 

a sistematização dos conteúdos, bem como novos olhares para ampliar temas e situações de 

aprendizagem. Além disso, a experiência de compartilhar relatos das aulas permitiu pensarmos 

coletivamente e apontarmos caminhos mais consistentes para o ensino.  
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