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Eixo 2: Educação Básica 

 

Resumo 
O artigo em questão objetivou refletir e apresentar a experiência de ensino realizada 
no Curso de Graduação em Educação Física/Licenciatura, na disciplina Ginástica e 
Educação (06EMH 016) envolvendo o Ensino Fundamental I do Colégio de 
Aplicação/UEL, e também, de outros Colégios Estaduais de Londrina. A experiência 
aqui relatada teve o caráter de intervenção pedagógica e possibilitou aos discentes 
do Curso de Graduação em Educação Física/Licenciatura experimentarem situações 
de ensino e de aprendizagem do conteúdo de Ginástica, propiciando, aos mesmos, 
aproximar os conhecimentos tratados no campo da formação profissional ao campo 
específico da intervenção docente, ou seja, as aulas de Educação Física escolar. 
Além de propor formas de intervenções no campo da Ginástica, esta atividade 
pedagógica promoveu diferentes vivências/experiências corporais gímnicas aos 
escolares envolvidos nesse processo pedagógico. 
 
Palavras-chave: Ginástica. Formação Inicial. Ensino Fundamental. 
 

Introdução 

 

A experiência docente na Universidade Estadual de Londrina e a 

supervisão de estágios em escolas públicas nos diferentes níveis e modalidade de 

ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio), aliada às constatações 

presentes nas publicações científicas da área da Ginástica, mostram que esse 

conteúdo,  na maioria das vezes, não é contemplado no âmbito escolar.  Inferimos a 

partir da realidade observada que muitos professores deixam de ensinar o conteúdo 

Ginástica na escola, por falta de fundamentação teórica e metodológica e, também, 

pela ausência de uma organização  desses conteúdos para os diferentes ciclos de 

escolarização. Nesta direção, o artigo em questão reflete uma experiência de ensino 
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realizada no Curso de Graduação em Educação Física/Licenciatura, na disciplina 

Ginástica e Educação (6EMH 016) envolvendo o Ensino Fundamental I e Ensino 

Médio do Colégio de Aplicação/UEL, e também, de outros Colégios Estaduais de 

Londrina. Esta ação acadêmica possibilitou aos discentes do Curso de Graduação 

em Educação Física/Licenciatura vivenciarem situações de ensino e aprendizagem 

do conteúdo de Ginástica, propiciando, aos mesmos,   aproximar os conhecimentos 

tratados no campo da formação profissional ao campo específico da intervenção 

docente, ou seja, as aulas de  Educação Física escolar.   Além de propor formas de 

intervenções no campo da Ginástica, esta atividade pedagógica promoveu diferentes 

vivências/experiências corporais gímnicas aos escolares participantes. 

A ação em questão, integra os estudos teóricos e metodológicos 

realizados pelo Grupo de Pesquisa em Ginástica da Universidade Estadual de 

Londrina – GEPEGI, bem como, os projetos de pesquisas  vinculados a este Grupo, 

tendo em vista a produção científica no âmbito da Ginástica, com vistas a 

intervenção escolar nas aulas de Educação Física. Dentre as várias ações 

desenvolvidas nos Projetos Integrados de Ensino, Pesquisa  Extensão1, tratamos 

aqui, em específico, de uma atividade de ensino realizada com discentes do 3º. ano 

do Curso de Graduação em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina, 

turmas do Matutino e do Noturno.  

Os discentes do matutino interviram junto aos escolares de 4º e 5º. 

anos do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação/UEL. Os discentes do noturno 

interviram junto aos escolares de 1º, 2º  e 3º. anos do Ensino Médio do Colégio de 

Aplicação/UEL, e também, do Colégio Hugo Simas e do Colégio Estadual 11 de 

Outubro (Cambé). Atuaram ainda, no Centro Estadual de Educação Básica para 

Jovens e Adultos – CEEBEJA dos Colégio Estadual José de Anchieta, Colégio 

Estadual Nilo Peçanha e Escola Municipal Irene Aparecida da Silva. 

A orientação metodológica versou sobre a pesquisa-ação 

(THIOLLENT, 1985), o que nos possibilitou a constatação da realidade, seleção de 

conteúdos e a intervenção pedagógica na realidade escolar. Essa relação dinâmica 

e complexa entre teoria dos discursos acadêmicos de formação de professores e a 
                                                           
1Projetos Integrados (Pesquisa/Ensino e Extensão): A organização do Conhecimento da Ginástica na 
Escola (Etapa I e II); O conhecimento em Ginástica e Ciência da Motricidade Humana. Estes projetos 
auxiliaram no fomento de diferentes atividades acadêmicas e científicas, tais como: Trabalhos de 
Conclusão de Curso, Festivais de Ginástica, Artigos Científicos publicados em eventos da área e 
capítulos de livros, Grupos de Estudos, Orientações Científicas, entre outras ações.   
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prática real da sala de aula viabilizou novos diálogos, aproximações 

teóricas/metodológicas e contrução de novas intervenções no campo da formação 

inicial e continuada de professores em Educação Física. 

 

A escola como locus de aprendizagem e formação docente: a Ginástica em 
foco 
 

A Ginástica como manifestação da cultura corporal de movimentos 

integra o universo das linguagens artísticas contemporâneas e compõe um vasto 

registro de saberes, gestos, sentidos e significados que, de alguma forma, exprimem 

e permeiam a realidade em que vivemos. Porém, como conteúdo da Educação 

Física, pouco aparece nos currículos escolares e, quando está presente, nem 

sempre é considerada conteúdo de ensino (NEGRINE e GAUER, 1990; AYOUB, 

2003; CESÁRIO 2008). Nota-se que a aula de Educação Física muitas vezes está 

reduzida à “aplicação” de esportes, fazendo com que a Ginástica seja associada a 

aquecimentos ou alongamentos antes ou depois de atividades esportivas. 

A elaboração e a materialização de processos metodológicos para a 

intervenção pedagógica dos saberes da Ginástica, para serem ensinados aos 

estudantes das escolas públicas, ainda é incipiente. De igual modo, são escassos os 

trabalhos que buscam estreitar as relações com os saberes tratados no curso de 

formação inicial de professores de Educação Física, com o campo de intervenção 

profissional docente, durante seu processo de formação.   

Com o intuito de minimizar distâncias e colaborar na elaboração de 

materiais pedagógicos se concretizou as ações dos Projetos Integrados de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. Desde o ano de 2013 e até o presente abordamos a Ginástica 

para além de simples modalidades técnicas ou de ordem performáticas. Suas 

diversas manifestações buscaram também a inclusão, a democracia, a educação e 

a cidadania dos estudantes da escola pública. Assim, o projeto teve um caráter de 

intervenção, perpassando desde a organização, preparação dos conteúdos da 

Ginástica no âmbito escolar, propondo formas de intervenções, elaboradas a partir 

dos problemas da realidade social da escola envolvida no projeto.  

Para organizar os saberes da Ginástica na escola fez-se necessário, 

conhecer o que os documentos oficiais apresentam sobre esse conteúdo.  
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Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a mesma encontra-

se no Bloco de Conteúdos dos Esportes, Jogos e Lutas sendo definida como 

“técnicas de trabalho corporal que, de modo geral, assumem um caráter 

individualizado com finalidades diversas”. Neste documento a Ginástica é 

subdividida em “ginásticas: de manutenção de saúde (aeróbica e musculação); de 

preparação e aperfeiçoamento para a dança; de preparação e aperfeiçoamento para 

os esportes, jogos e lutas; olímpica e rítmica desportiva” (BRASIL, 1997, p. 37-38). 

Percebemos que nos PCNs a Ginástica aparece de modo reduzido e 

simplista, tratada como técnica corporal, apenas como promotora da saúde, ou, 

ainda, limitada a servir de preparação para outras modalidades, critica já apontada 

anteriormente. Defendemos a superação dessa concepção, porque concebemos a 

Ginástica como área de conhecimento da cultura corporal e da motricidade humana, 

que pode ser apropriada pelos estudantes em ambiente escolar. Isto implica transitar 

da simples área de atividades para a complexa área do conhecimento. 

Nas Diretrizes Curriculares de Educação Física do Estado do Paraná 

– DCEs/PR (PARANÁ, 2008), a Ginástica é um dos conteúdos estruturantes da 

disciplina Educação Física juntamente com os Esportes, os Jogos e Brincadeiras, as 

Lutas e as Danças. Segundo as DCEs/PR, a partir dos conteúdos estruturantes 

organizar-se-ão os conteúdos básicos a serem ensidados por série ou ciclos de 

escolarização, bimestres ou semestres letivos, compostos pelos temas e assuntos 

mais específicos.  

Ainda, o documento apresenta as finalidades da Ginástica na escola 

e algumas possibilidades de conteúdos e estratégias de ensino. Tais indicações são 

consideradas incipientes por se tratar de um documento orientador para os 

professores. Neste documento [...] por meio da ginástica o aluno deve reconhecer as 

possibilidades de seu corpo. O objeto de ensino são as diferentes formas de 

ginásticas. A preocupação é oferecer os alunos subsídios para questionar padrões 

estéticos, culto ao corpo, modismos que atualmente atingem as práticas corporais, 

padronização dos movimentos, privilegio de aspectos motores, vivência de 

coreografias e gestos normatizados, que os exercícios físicos primam pelo 

aprimoramento das funções orgânicas e da performance atlética (PARANÁ, 2008, p. 

67). Concordamos que há que fazer a crítica e fomentar o potencial criativo dos 

alunos, mas há que indicar quais conteúdos devem ser ensinados em Ginástica. 
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Tendo como referência o cenário descrito anteriormente é evidente 

as preocupações e as necessidades de ordem didática e metodológica, constatadas 

na prática social, no sentido de proposições e práticas de ensino que contribuam 

para um ensino significativo no campo da formação inicial de professores.  

 A realidade social deve ser o ponto de partida e de chegada da 

prática docente, concordamos com os autores (CONTRERAS, 2002; MIZUKAMI et 

al, 2002; PIMENTA e GHEDIN, 2002; TARDIFF, 2002; PACHECO e FLORES, 1999) 

que criticam a concepção de prática, subordinada à teoria, e de universidade como o 

locus de produção de saberes que, posteriormente, serão aplicados na realidade 

escolar. Para os autores citados, essa percepção não fornece elementos 

necessários à formação do professor na atualidade. As instituições formadoras nas 

sociedades atuais devem indicar com clareza para o professor em formação inicial 

que conhecimentos são necessários para poder ensinar em diferentes contextos 

sociais e qual a relação entre os saberes que detém e os conteúdos que esse 

desenvolverá em seu campo de intervenção.  

 O processo de produção do saber docente, aqui em específico o 

da Ginástica, a partir da prática, do contexto objetivo no qual se manifesta a ação do 

professor, pode ser observado nas orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) para os cursos de formação de professores (BRASIL, 2002a, 2002b, 2015). 

Nas Diretrizes a prática não é vista como um modelo aplicacionista, mas como um 

espaço de produção dos saberes e de formação para os saberes. Esse aspecto 

propõe uma mudança radical do modelo epistemológico sobre o qual os programas 

de formação de professores sempre se apoiaram. De acordo com as DCNs “[...] o 

princípio metodológico geral é de que todo fazer implica numa reflexão e toda 

reflexão implica um fazer, ainda que nem sempre este se materialize” (BRASIL, 

2001, p. 56). 

Ao mesmo tempo em que as diretrizes do Conselho Nacional de 

Educação (BRASIL, 2001; 2002a; 2002b; 2015) valorizam a pesquisa, mantêm como 

eixo articulador a prática como matriz curricular dos cursos de formação inicial, no 

sentido de que esta não pode ficar reduzida a um espaço isolado, abreviada ao 

campo de estágio, como algo fechado em si mesmo e desarticulado do restante do 

curso. Segundo as Diretrizes Curriculares, 

 

[...] não é possível deixar ao futuro professor a tarefa de 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  
 

integrar e transpor o conhecimento sobre ensino e 
aprendizagem para o conhecimento na situação de ensino e 
aprendizagem, sem ter a oportunidade de participar de uma 
reflexão coletiva e sistemática sobre esse processo (BRASIL, 
2001, p. 57). 

 

Com as DCNs (BRASIL, 2001; 2002a; 2002b; 2015), percebemos 

modificações essenciais na formaçao de professores, tendo a prática social como 

eixo curricular. Tais mudanças precisam ser construídas coletivamente no interior 

dos cursos de formação inicial e solicitam a alteração de concepções enraizadas 

historicamente em nossa formação, no que diz respeito ao entendimento de prática, 

de currículo, de escola, de estágio, de ensino e aprendizagem, dos saberes 

docentes, entre outros.  

 

Aproximação escola universidade: apresentando a proposta de intervenção 
pedagógica 
 

 No sentido de conceber a prática como eixo articulador e matriz 

curricular dos cursos de Graduação em Educação Física/Licenciatura, 

especialmente na disciplina das 3ª. séries (Ginástica e Educação - 6EMH 016), os 

debates e as discussões sobre os conteúdos da Ginástica não ficaram somente no 

plano da constatação dos problemas de sua prática nas aulas de Educação Física e 

nas produções teóricas publicadas pela área sobre essa temática. Coube aos 

docentes e os discentes aqui envolvidos, a busca de alternativas que superassem os 

problemas de ordem didático-pedagógico vivenciados no interior da escola pública. 

Nesta direção, aproximadamente 40% da carga horária da disciplina foi ministrada 

nas diferentes séries do Ensino Fundamental, Médio e Educação Jovens e Adultos. 

Ou seja, após estudos de fundamentação teórica e metodológica dos conteúdos da 

Ginástica ocorreram as intervenções pedagógicas nas escolas públicas.  

 Para aproximar os conteúdos ensinados nas disciplinas das 3ª. 

Séries, nomeadamente a (Ginástica e Educação - 6EMH 04, carga horária de 72 

horas), com as aulas de Educação Física das escolas, foi necessário adequar o 

formato de oferta da disciplina. A referida disciplina foi prevista no Projeto Curricular 

do Curso para ser ministrada com 02 horas semanais ao longo do ano, mas em 

função da necessidade de deslocamento até a escola e de estarmos mais tempos 

com os discentes foi proposta a sua semestralidade com 04 horas semanais.  
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Este ajuste possibilitou as condições objetivas para o 

desenvolvimento de ações pedagógicas in locus nas aulas de Educação Física, 

permitindo assim, aproximar os saberes tratados no campo da formação de 

professores com a prática social no âmbito da escola.  

Participam deste processo duas docentes, sendo uma atuando com 

a 3º série do matutino e outra do noturno. Estas atividades pedagógicas iniciaram 

em 2013 e acontecem até o momento presente. As intervenções nesses períodos 

envolverem diferentes séries do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de 

Jovens e Adultos. O artigo em pauta faz um recorte da intervenção realizada no ano 

de 2015 com estudantes dos 4º e 5º. anos do Ensino Fundamental I do Colégio de 

Aplicação-Campus/UEL2.  

Há que mencionar que a disciplina Ginástica e Educação contempla 

em sua ementa: a contextualização da Ginástica na Educação Física e na 

Educação; a Ginástica como conteúdo da Educação Física; a Ginástica e os 

documentos oficiais para a escola; aspectos teórico-metodológicos do ensino da 

Ginástica; as necessidades especiais e o ensino da Ginástica: a questão da 

inclusão. Propõe como objetivos estabelecer relações entre os conhecimentos 

anteriormente adquiridos, nas disciplinas de Ginástica (1ª e 2ª séries), por meio de 

elaboração e sistematização de situações de ensino, considerando-se o processo 

pedagógico da Ginástica na Escola e ainda, discutir, analisar e organizar situações 

de intervenção, do ensino de Ginástica, no âmbito da Escola. Construir estratégias 

que possibilitem a articulação destes conteúdos com o processo de formação 

profissional, a percepção da realidade, a análise crítica e propositiva de 

enfrentamento dos problemas do cotidiano escolar, constitui um desafio sempre 

presente e permite ressignificar, constantemente, estes conteúdos. 

Os discentes da disciplina Ginástica e Educação da 3ª. série – 

matutino e noturno após terem se apropriado da fundamentação teórica e 

metodológica dos conteúdos da Ginástica elaboraram aulas para serem ensinadas 

na escola, tendo como orientação e fundamentação os conteúdos abordados no 

programa de ensino da 3ª. série e numa relaçao de síntese, aproximando e 

                                                           
2 As aulas ocorreram no Colégio de Aplicação/Campus. 
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relacioando os conhecimentos históricos, filósoficos, políticos, técnicos e 

pedagógicos das disciplinas da 1ª. e 2ª. séries do curso.  

Para a elaboração das aulas de Ginástica, os conteúdos 

selecionados basearam-se nos estudos desenvolvidos pelo grupo de Pesquisa em 

Ginástica (GEPEGI) nos últimos oito anos e compreendem as temáticas: 1- História 

da Ginástica e Concepções de Corpo; 2- Movimentos, Técnicas e Materiais da 

Ginástica; 3- Os Campos de Atuação/Intervenção da Ginástica; 4- As Ginásticas de 

Competições; 5- A Ginástica e as Atividades Circenses; 6- Ginástica: Capacidades e 

Habilidades Físicas e Motoras; 7- Aquecimento Corporal; 8 – A Ginástica e Saúde. 

 

A intervenção pedagógica no Ensino Fundamental I do Colégio de 
Aplicação/UEL 
 

As instituições formadoras nas sociedades contemporâneas devem 

indicar com clareza para o futuro professor quais conhecimentos são necessários 

para poder aprender a ensinar em diferentes contextos sociais e qual a relação entre 

o que ele aprende na licenciatura e o currículo que trabalhará nas escolas. Das 72 

horas da carga horária, 40 horas foram destinadas à fundamentação teórica e 

metodológica dos conteúdos da Ginástica e 32 horas para o momento que 

chamamos de intervenção pedagógica e abrangeu a observação das aulas na 

escola, a elaboração dos planos de ensino e a ministração de aulas de Ginástica no 

Colégio de Aplicação/UEL. Esse momento foi extremamente significativo para o 

processo de ensino e aprendizado, tanto para os futuros professores como para os 

professores da universidade e da escola, na medida em que ofereceu a 

aproximação e a interação entre professores do curso, professor da escola e 

estudantes da disciplina na busca de resolução dos problemas apresentados pela 

realidade escolar.  

Na disciplina Ginástica e Educação, no ano de 2015, tinham 14 

discentes matriculados no período matutino e 10 matriculados no período noturno, 

sendo todos envolvidos na experiência de ensino, uma vez que fazia parte do 

processo de avaliação proposto pela disciplina, sendo aprovado pelo Colegiado de 

Curso. Para a sistematização e a organização foram escolhidos os temas, os 

objetivos e os conteúdos que necessitariam manter como princípio de organização e 

proposição dos conteúdos da Ginástica, continuidade e aprofundamento em cada 
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série. Ressalta-se aqui, a preocupação em relacionar as temáticas escolhidas pelos 

discentes ao programa de ensino do Colégio de Aplicação e, ao mesmo tempo, com 

a continuidade e aprofundamento dos conhecimentos da Ginástica abordados nas 

aulas. Desta forma, as aulas ministradas objetivaram ampliar e aprofundar a base de 

conhecimento dos estudantes da escola em um período de 04 semanas de 

intervenção, sem perder o caráter de continuidade, pois “a elaboração de um 

programa de ginástica para as diferentes séries exige pensar na evolução que deve 

ter sua abordagem [...]” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 78). 

A organização das aulas a serem ministradas na escola, foi 

desenvolvido em três etapas, a observação, a organização dos planos de aula e a 

intervenção, materialização dos planos de aula: 

A primeira etapa constituiu-se na observação das aulas de 

Educação Física na escola, com carga horária de 04 horas, para isso, os 

graduandos do 3º ano do Curso de Educação Física foram até o Colégio Aplicação, 

localizado no Campus da UEL, para observarem duas turmas que, posteriormente, 

ministrariam as aulas, sendo estas de 3º. e de 5º. anos do Ensino Fundamental, 

ambas com aproximadamente 30 alunos3. 

A segunda etapa, após a observação de aulas, seguimos com as 

atividades de organização dos planos de aulas, no curso de formação inicial, sendo 

16 horas distribuídas em 04 encontros com 4 horas semanais que antecederam as 

intervenções na escola. Esta fase foi de orientações, discussões e organização das 

temáticas, elaboração dos planos de unidades e dos planos de aulas, entre outros. 

Os estudantes divididos em duplas, total de 07 duplas, ficando responsáveis por um 

conteúdo específico da Ginástica e numa sequência de aprofundamento dos 

mesmos deveriam organizar os planos de aulas. Assim tivemos duas temáticas: 

Ginástica Circense (3º. terceiro ano) os conteúdos seguiram aspectos históricos do 

circo e as famílias de movimentos do circo e Ginástica Rítmica (5º. Ano) aspectos 

históricos, características da Ginástica Rítmica Masculina e Feminina e aparelhos e 

movimentos básicos.  

                                                           
3 O professor do colégio de Aplicação/UEL integrava o projeto de Educação Física do PIBID, facilitando 

contatos com a direção da escola, a escolha das turmas e o acesso ao programa de ensino. As intervenções 

ocorreram no horário da manhã, dentro das aulas dos graduandos: nos reuníamos às 8:20 para a organização dos 

materiais e esclareciemntos de possíveis dúvidas; as aulas na escola aconteciam: 8h45 às 9h30 (3º. ano) e das 

9:30 às 10h15 (5º. ano), após as intervenções pedagógicas reuniões  para avaliações dos trabalhos até às 11h55. 
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A terceira etapa foi à intervenção propriamente dita. As duplas 

ministraram uma aula por semana e cada discente tinha 20 minutos de intervenção. 

Os mesmos deveriam ministrar a aula com base em alguns quesitos pré-

estabelecidos na disciplina: apresentar os objetivos da aula, relacionar os conteúdos 

da aula com os saberes tratados na aula anterior, manter bom tom de voz e orientar 

os estudantes durante a aula, manter os alunos atentos e envolvidos, alcançar e 

retomar os objetivos das aulas, dominar os conteúdos abordados. 

Durante 04 semanas, 02 duplas ministravam as aulas, enquanto as 

duplas faziam suas intervenções, os demais discentes da turma observaram e 

avaliaram a aula, por maio de uma ficha elaborada pelas docentes da disciplina, 

ficha essa, que foi apresentada e discutida previamente com os mesmos.  Ao 

término das aulas e a cada intervenção, os discentes se reuniam com a docente 

para debater as fragilidades e as potencialidades de cada aula, fazendo assim uma 

síntese e um fechamento de cada plano de aula, apontando assim a sequência e a 

continuidade das aulas posteriores. 

 

Os aprendizados do processo: contribuições para a formaçao inicial  

 

Aprender a ensinar pressupõe a aquisição de determinados 
conhecimentos e destrezas, mas constitui também uma questão de 
individualidade e expressão pessoal; é um processo subjectivamente 
focalizado, mas as ações dos professores estão condicionadas por 
um contexto institucional específico [...]. (PACHECO e FLORES, 
1999, p. 45) 

 

Não desconsideraremos neste trabalho a avaliação feita pelos atores 

participantes dessa experiência de ensino, os discentes da disciplina Ginástica e 

Educação. Infelizmente o período letivo vivido e marcado pelo cenário da Greve dos 

professores do Estado do Paraná, universidades e escolas, não possibilitou uma 

avaliação com os estudantes e o professor do Colégio de Aplicação, sobre suas 

percepções desse processo.  

 A experiência de ensino relatada no artigo se apresentou como um 

processo intenso de reflexão e repensar da prática docente e motiva-nos, a cada 
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ano, à busca da aproximação da pesquisa articulada aos problemas da prática. Os 

relatos4 abaixo são significativos nesse processo de reflexão sobre o fazer docente. 

Nesta direção, apresentamos, excertos das escritas dos discentes 

participantes, coletadas após a intervenção, quando solicitados a escrever sobre a 

contribuição da experiência de ensino para sua formação acadêmica e profissional. 

 

“Vejo essa experiência, como um espaço para nós, futuros 
professores, darmos o primeiro passo para compreender como a 
Ginástica deve ser ensinada, quais os conhecimentos necessários e 
qual a nossa postura enquanto profissionais da docência, além disso, 
é uma oportunidade para o professor de Educação Física da escola 
que nos recebeu, de perceber o que estamos trazendo, e assim, 
rever a sua intervenção no que diz respeito ao conteúdo Ginástica” 
(D1).  

 

Em outro depoimento notamos como foi desafiante a realização das 

atividades pedagógicas sugeridas, não só para o docente da disciplina, mas 

principalmente para o discente envolvido:  

 

“[…] foi um desafio para mim, estudar e me aprofundar sobre a 
Ginástica Rítmica, que foi o conteúdo que ministrei. Não é fácil ter 
apenas uma aula para intervir, o tempo é muito curto, mas foi uma 
experiência muito significativa em saber que é possível ensinar a 
Ginástica, ainda que sem recursos, há sempre uma forma de levá-la 
até os alunos, no nosso caso nos utilizamos de materiais alternativos 
para complementar, isso mostra que a falta de materiais não pode 
ser encarada como motivo para não ensinar”. (D2). 

 

Percebemos que as ações desenvolvidas pelos discentes 

possibilitaram reconhecer e ressignificar tanto os conteúdos quanto as demandas 

próprias da profissão. Infere-se que a vivência deu oportunidade para que o discente 

começasse a assumir suas responsabilidades como futuro professores e sentisse a 

“responsabilidade” que advém desta.  

“Esta experiência foi muito válida e contribuiu significativamente para 
meu processo de formação inicial; sabemos que uma das maiores 
dificuldades de quem está se formando para atuar como professor de 
Educação Física é colocar em prática tudo que vem sendo ensinado 
na graduação. É muito difícil, passar por um processo de construção 
de identidade, onde entre tantas outras perguntas, você deve 
responder: o que eu desejo que meus alunos aprendam? De que 
forma eu quero/posso contribuir para sua formação?” (D3). 

                                                           
4 Dentre os 14 discentes participantes desse processo, apresento 04 relatos escolhidos aleatoriamente e sendo 

identificados como discente 1 (D1) e assim sucessivamente.  
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É significativo repensar a ação docente, a avaliação discente da 

prática pedagógica. Contribuir com a formaçao de crianças, jovens e adutos não é 

tarefa fácil! Na escrita de D4, podemos observar o que vários autores (Carreiro da 

Costa, 1996; Pacheco e Flores, 1999; Tardif, 2002, entre outros) argumentam a 

respeito da função e compromisso dos cursos de formação inicial em promoverem 

mudanças nas crenças e valores trazidos nas histórias de vida dos futuros 

professores. Tal aspecto pode ser evidenciado na fala de D4, no seguinte relato:  

 

“Muitas vezes, alguns pensamentos estão impregnados em nossas 
cabeças e para reformulá-los levamos tempo e sabemos que não é 
tarefa fácil. Construir nova visão de ser professor, uma nova visão de 
ensinar e de escola é algo que gradativamente vem sendo 
reelaborado, dolorosamente. Quando este trabalho foi proposto, a 
primeiro momento, o vimos como algo difícil de ser realizado e de ser 
posto em prática. Porém, encaramos como um desafio e uma nova 
experiência que ao seu término, percebemos o quão foi válida”. (D4) 

 

Carreiro da Costa (1996, p. 10), diz que é preciso se atentar para as 

aprendizagens que os professores de Educação Física viveram antes de seu 

ingresso num curso de formação profissional. As experiências que tiveram quando 

alunos do Ensino Fundamental e Médio e durante os anos de escolarização 

influenciam sua maneira de pensar as finalidades e as práticas em Educação Física. 

“[...] muitos estudantes iniciam os seus cursos pensando que já sabem tudo, ou 

quase tudo, o que é necessário conhecer para saber como ensinar [...]”. 

A participação nesse processo de intervenção pedagógica do ensino 

da Ginástica na escola apresentou conhecimentos que ampliaram a formação 

humana e profissonal não somente de nossos discentes, mas dos professores 

envolvidos, no sentido de serem capazes de lerem, diagnosticarem, 

experimentarem, criarem, organizarem, prescreverem e avaliarem sua realidade e, 

assim, buscarem intervir no campo de atuação profissional de forma crítica, 

autônoma e emancipadora.  

Entendemos como responsabilidade e compromisso do professor de 

Educação Física da formação inicial de professores, dentro do eixo Ginástico, 

ensinar as relações entre o conteúdo e o contexto social, criando seus métodos e 

estratégias de ensino. 
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Finalizando provisoriamente 

 

A necessidade de ressignificar o fazer pedagógico realizado no 

curso de formação de professores em Educação Física da Universidade Estadual de 

Londrina, motivou a implementação de atividades que considerem a prática social 

da escola e os conhecimentos produzidos no âmbito da universidade. Dessa forma, 

a forte relação entre professores da licenciatura, professores da escola, futuros 

professores de Educação Física do Curso de Licenciatura da UEL e alunos das 

escolas públicas foi significativa no repensar das práticas desenvolvidas no âmbito 

da escola e da universidade, bem como mostraram que é possível e necessário a 

construção de novas práticas pedagógicas nesses espaços. 

Aproximar a escola/universidade é propor que os professores sejam 

preparados para ensinar no contexto escolar, que se define como singular, instável, 

incerto, complexo e contraditório e, ao mesmo tempo, conduzir seus alunos a 

aprendizagens significativas a partir do diálogo com o saber dos educandos e com a 

realidade objetiva em que as práticas sociais se produzem. Essa aproximação entre 

as práticas realizadas no campo da formação de professores e a realidade das 

escolas brasileiras pode significar um avanço para a formação de professores, 

sinalizando possibilidades para a construção coletiva (universidades, escolas, 

alunos, famílias, entidades sindicais) de alternativas que coloquem a educação a 

serviço do desenvolvimento de relações sociais mais democráticas e justas.  

A busca de estratégias, que caminhem nessa direção, passa, 

também, pela compreensão dos interesses políticos que regem a educação em seus 

diferentes níveis, no sentido de favorecer a criação de condições para a 

transformação da própria sociedade, da educação e da escola. É nisso que 

acreditamos e temos construído as ações docentes cotidianas junto à comunidade 

acadêmica! 
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