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RESUMO

GONÇALVES, Luana Dantas. A Criticidade Científica nas Aulas de
Educação Física Escolar: aspectos questionados aos professores de
educação física. 2017. 30 f. Produto Final (Especialização em Docência da
Educação Básica na Disciplina Educação Física) - Colégio Pedro II, Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de
Residência Docente, Rio de Janeiro, 2017.

Com a intenção de buscar dados da realidade dos docentes da rede estadual
do Rio de Janeiro sobre novos métodos de ensino, o objetivo deste estudo foi
questionar aos professores estaduais que utilizam em suas aulas o criticismo
científico como aliado ao processo de aprendizagem significativa dos alunos. A
metodologia utilizada foi de natureza qualitativa, por meio do estudo de caso,
utilizando questionários com perguntas abertas para diagnóstico e avaliação
dos resultados. O estudo de caso foi realizado com cinco professores, da rede
estadual do Rio de Janeiro, município Nova Iguaçu/RJ. Os resultados mostram
que a maioria dos professores utilizam recursos de aulas que possuem
criticismo científico nos conteúdos e autores na elaboração de plano de aula.
Pode-se concluir que o professor crítico possibilita para os alunos, aulas,
projetos e conteúdos que liberta os alunos para uma visão diferente das aulas
de Educação Física Escolar historicamente e culturalmente concebidas.

Palavras-chave: Educação Física. Aulas. Professores
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1 INTRODUÇÃO

Ensinar e aprender são produções sociais de conhecimento da cultura à

luz histórica de determinada população e suas reflexões. Cada uma das

palavras que compõem a Educação, (educar e ação) adicionam benefícios

numa trama de relações sociais. Ensinar é ofício que envolve algumas tarefas

no seu cumprimento e nas suas responsabilidades, enquanto aprender é a

busca de saberes e criações sociais que demanda muito tempo.

O presente trabalho busca através de atores sociais envolvidos na trama

de relações entre a Educação e Educação Física analisar questionários

respondidos por professores de Educação Física utilizando a metodologia de

estudo de caso, como meio de reflexão oriundos de respostas sobre criticidade

científica nas aulas de Educação Física.

O estudo de caso é um método qualitativo que consiste em aprofundar

uma unidade individual, respondendo questionamentos em que o pesquisador

não tem muito controle sobre o fenômeno estudado, compreendendo melhor os

processos organizacionais e políticos da sociedade.

Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um

fenômeno contemporâneo dentro do contexto da vida real, quando o fenômeno

e o contexto não possuem limites claramente definidos (YIN, 2001).

A educação das pessoas não é um ato isolado da realidade, é a

construção de um coletivo de produção social oriundo de transformações

sociais e históricas para a educação da personalidade no coletivo, e somente

através do coletivo (CAPRILES,1989). O fenômeno pedagógico é, também,

uma prática política, pois requer organizações do coletivo. A ciência dialética

chamada pedagogia, é a construção integrante de um coletivo de produção

social que responde às transformações históricas e sociais das pessoas. Para

D` Ávila (1985), os limites do encaminhamento da prática pedagógico-política,

são também determinados pelo universo teórico que envolve os agentes da

prática.

Este estudo propõe-se, através de um questionário contendo somente

perguntas abertas, recolher dados da intervenção pedagógica dos professores

de Educação Física do Estado do Rio de Janeiro diagnosticando os parâmetros

que norteiam sua prática pedagógica, sua base profissional com atuação
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política e pedagógica, os tipos de consultas e orientações pedagógicas que os

profissionais utilizam para construir o projeto político e plano de aula. A prática

da pedagogia e da política são resultantes ideológicas de agentes culturais de

disseminação de novas possibilidades de transformação social, como por

ações sociais, que podem estar inseridas em qualquer setor ou classe social a

fim de mudar a ordem político-econômica. Para Durkheim (2012), no entanto, o

homem possui caráter individualista. O autor advoga que o fenômeno social é

caracterizado pelo fato de ser produto da consciência social e ou coletiva, a

qual não é uma simples soma das consciências individuais, mas representa

uma nova síntese, como se tratasse de um sujeito que pensa, sente e quer de

um modo ou maneira autônoma. Desta forma, fazendo um paralelo com a

história da sociedade brasileira, entende-se que o individualismo das ações

políticas realizadas durante e após a ditadura militar, desencadeou falhas

incorrigíveis em vários setores essenciais da vida. O que nos interessa é saber

em que condições o poder produz um tipo de saber necessário à dominação, e

em que medida esse saber aplicado reproduz o poder. (TRAGTENBERG,

2004, p. 21).

Na escola de hoje, os valores estão na contramão da superação, pois o

quantitativo vale mais que o qualitativo, em todas as matérias e também na

sociedade os números comandam a operacionalização do sistema, e o

conceito qualitativo cede seu valor ao conceito quantitativo. Na disciplina

Educação Física ou em qualquer outra disciplina que tenha uma intenção

pedagógica esta submissão sistemática também está presente. Por isso os

valores sociais são tão secundários em qualquer subdivisão da sociedade

capitalista.

“Na escola, é preciso resgatar os valores que verdadeiramente

socializam, privilegiam o coletivo sobre o individual, garantem a solidariedade e

o respeito humano […]” (ASSIS, 2010, p. 28).

O trabalho pedagógico na Educação Física pode ser crítico ou não. Ser

crítico implica não aceitar práticas pedagógicas neutras em relação ao mundo.

Práticas pedagógicas neutras são tradições sociais descomprometidas com as

vidas dos aprendizes, elas escondem futilidades das relações sociais.
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Não há ciência neutra uma vez que o cientista, um indivíduo cujo saber é

inteiramente racional já possuí modo de funcionamento sócio-político-cultural

de determinada sociedade (JAPIASSU, 1977).

Segundo Bourdieu (1982 apud TELLES; WITIGORECCKI, 2009, p. 56):

“[...] a ação pedagógica que é uma arma da escola ajuda a manter e assegurar

uma situação de domínio”.

Por isso, independente de correntes pedagógicas da Educação Física

consideradas até a década de 80 do século XX, os professores de Educação

Física podem, através de sua prática transformar conceitos de sobrepujança

social entre os alunos uma vez que relatos históricos apontam para uma

produção de aula tecnicista e competitivista, inseridas até hoje em qualquer

setor da sociedade vigente.

“É consenso que nos anos de 1980 as transformações nas perspectivas

pedagógicas da Educação Física acarretaram uma visão diferenciada da

Educação Física no âmbito escolar, ou seja, ela deixava de ser exclusivamente

técnica e passou a ser pedagógica e transformadora. Nos anos 1980 vamos ter

uma importante produção crítica dessa perspectiva de Educação Física

estabelecida, que representa um marco na dimensão pedagógica [...]”

(AZEVEDO, 2009 apud CESARIO; MALINA, 2009, p. 77).

Na Educação Física até então, a corrente teórica positivista afirma as

relações de sobrepujança biológica, psicológica e individual dos indivíduos,

uma vez que não abordavam na sua teoria ou prática profissional conceitos

que pudessem criticar as relações sociais envolvidas no ensino de Educação

Física no cotidiano brasileiro. O universo teórico que existia era oriundo das

correntes ideológicas e também das influências políticas praticadas e

acessíveis à população do Brasil ora tradicionais ora progressistas.

Por essas razões, a educação física brasileira torna-se militarista.

Mecanicista e muitas vezes antipedagógica, de improvisação oportunista e por

vezes utilizada para interesses anti-educacionais, ou para algum tipo de

promoção de governos. (RUAS, 1998). Ou seja, a educação física seria a

possibilidade de militarizar, hierarquizar e regrar a sociedade para interesse do

mais alto posto social.
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Em oposição ao viés técnico da Educação Física surgem novos autores

e propostas pedagógicas da Educação Física. Como por exemplo, O Coletivo

de Autores, que é uma seleção de autores críticos-sociais, eles sugerem uma

mudança metodológica na área de Educação Física, pois para esses autores,

os conteúdos escolares encontram-se estagnados nas técnicas esportivas.

Desta forma, afirma o Coletivo de Autores (1992, p. 36), a perspectiva de

Educação Física que tem como objeto de estudo o desenvolvimento da aptidão

física e prioriza o esporte como conteúdo,

[…] apoia-se nos fundamentos sociológicos, filosóficos,
antropológicos, psicológicos […]. Procura, através da educação,
adaptar o homem à sociedade, alienando-o da sua condição de
sujeito histórico, capaz de interferir na transformação da mesma.
Recorre à filosofia liberal para a transformação do caráter do
indivíduo, valorizando a obediência, o respeito às normas e à
hierarquia. Apoia-se na pedagogia tradicional influenciada pela
tendência biologicista para adestra-lo.

Segundo Barros (2000 apud ANTUNES 2007), os profissionais de

educação física devem ser capazes de oferecer serviços confiáveis e de

qualidade e ter uma postura ética e profissional, que leve a transformações

políticas e econômicas. Eles não precisam oferecer somente técnicas

esportivas, eles podem em seu discurso, oferecer muito mais que uma aula

tradicional, eles podem oferecer uma aula com conceitos emancipatórios.

Pedagogia e Educação física são possibilidades de intervenção nos saberes e

atitudes dos sujeitos envolvidos, por isso têm a tarefa de transformar mesmo

que minimamente os envolvidos neste processo de ensino aprendizagem

através de novos conhecimentos.

Wittizorecki (2009), parte do entendimento que pesquisar e produzir

conhecimento não são tarefas individuais, são tarefas que ganham sentido

exatamente no esforço de relação, de formação e compartilhamento entre

sujeitos (o professorado de Educação Física) frente às demandas e exigências

decorrentes dos desafios político-pedagógico e vivências diárias para produzir

estratégias e saberes singulares.

Desse modo, nosso estudo verifica o planejamento educacional (estabelecido

pelo Ministério da Educação e Políticas públicas educacionais com vista a uma
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sociedade que se deseja e o planejamento escolar pedagógico e curricular

(PPP) que está submetido à aprovação de órgãos superiores.

Neste sentido, o problema proposto no presente estudo é:

Os professores verificam relações entre o planejamento pedagógico das

Escolas públicas do Rio de Janeiro que oferecem a disciplina Educação Física

e às questões crítico-sociais?
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Compreender valores e conceitos presentes na atuação de professores

selecionados para esta pesquisa.

2.2 Objetivo específico

Verificar a operação e observação de aulas práticas e documentos de

planejamento em Educação Física.
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3 JUSTIFICATIVA

A ideia de pesquisar sobre tal assunto partiu de uma curiosidade: as

Escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro que oferecem a disciplina

Educação Física baseiam seus planejamentos somente por orientações

educacionais e pedagógicas ou eles se aproximam da autogestão e anti-

autoritarismo da tendência pedagógica progressista libertária e do que Paulo

Freire sugere como viável nas relações educacionais.

A importância social desta pesquisa está na contribuição pedagógica à

investigação que pretende dar visibilidade ao olhar social, político e cultural da

Educação Física, da Educação e da Política, enfocando a criticidade científica

em sua totalidade, complexidade, afirmação e combinação de resultados.

O presente trabalho aborda questões que interligam e contrapoem

diversas áreas do conhecimento acadêmico, como a História, a Educação

Física, a Educação, a Sociologia entre outras, e procura discutir a criticidade

científica no Currículo Mínimo da secrtaria estadual de educação. Assim,

diagnosticar a atuação profissional como proposta a tudo o que é imposto pelo

sistema de ensino, como a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), as Diretrizes

Curriculares Nacionais (DCN) e as propostas político pedagógicas (PPP),

marca a intenção política e social desse período crítico social dos conteúdos e

nos ajuda a compreender o papel de outras formas de aprendizagens.

Nessa perspectiva, buscamos compreender e esclarecer as respostas

dos questionários sobre os reais interesses contidos nos Projetos Políticos

Pedagógicos e se eles se aproximam mais dos interesses pedagógicos ou da

tendência progressista ou se os projetos políticos não bastam para os

profissionais de Educação Física.

Analisando respostas, se utilizando das relações dos envolvidos nesse

contexto escolar refletindo um mundo menos competitivo e técnico e mais

humano nas relações das instituições de ensino e seu corpo discente.

Esses conceitos binários e contraditórios (neutro e crítico) estão

presentes de forma adversa ou adicional na realidade brasileira, os autores

nacionais críticos sociais dos conteúdos em Educação Física teorizam

separadamente, mas na prática diária os professores influenciados pela teoria
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e atuando de acordo com as necessidades práticas lecionam como podem, ora

adicionando os conceitos e ideais, ora os contrapondo.

Deste modo, fica evidente a necessidade de investimentos em estudos,

propostas e ações variadas que vislumbram compreender e contribuir para

efetivas transformações, afirma Herbst (2011).

Democratizar o conhecimento sob a apropriação do discurso crítico,

muitas vezes funciona por práticas corporativistas e cooperativas articuladas

com forças centralizadoras da sociedade aquelas originalmente impostas pela

ideologia do capital.

Assim, um sistema de educação do homem do povo e de todas as

pessoas que imaginam inverter a direção das regras da educação tradicional

para que os seus sujeitos participantes revejam o trabalho e o conhecimento a

fim de mudarem as suas vidas e a sociedade pelo menos em parte que as

determina, necessita passar por diferentes etapas de ativa participação na vida

política do país, para criar consciência de que esse processo de engajamento

social dá reconhecimento aos envolvidos e beneficia todas as classes.

Torna-se indispensável reinventar a educação, o ensino, o conhecimento, o

próprio trabalho dos educadores é um trabalho político, que é uma missão

política de libertar/emancipar a classe trabalhadora de tudo o que ela ignora.

Uma proposta de educação do povo aparece querendo falar em seu nome e a

partir dele, do seu lugar na sociedade e na história, a política está presente em

todos os processos educacionais desde a alfabetização até as mais altas

instâncias de educação, nos convencer de que é um problema técnico e não

pedagógico.

Enquanto educadores-educandos do povo devemos estar cada vez mais

claros com a nossa opção política e vigilantes quanto à coerência entre a

opção que proclamamos e a prática que realizamos. No que diz respeito ao

discurso a favor do que trabalhamos na educação, ou seja, a educação além

de utilitária deve ser mais ideológica, de educar o saber livre, educar o saber

científico ensinando as várias formas de governo e a recriação dos saberes

ideológicos se posicionando quanto ao sistema nacional de gestão política.

A origem deste estudo, cuja área de interesse é a crítica pedagógica dos

professores das instituições de ensino públicas do Estado do Rio de Janeiro
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que oferecem a disciplina Educação Física. Quais as propostas ideológicas,

jurídicas e educacionais que estão inseridas nos seus projetos políticos

pedagógicos? Essas propostas legais e orientações federais são mais

relevantes do que o caráter pedagógico em termos de formulações e

representações no tratamento de inúmeras produções acadêmicas da área.

Este estudo trilha um caminho de análise documental dos questionários

respondidos por professores da rede Estadual do Rio de Janeiro ou qualquer

outra consideração escrita pelos professores colaboradores da pesquisa,

instituições. Para a coleta de dados dessa pesquisa instrumentos tecnológicos,

digitais e gráficos foram de suma importância tais como: livros, textos

publicados em revistas científicas, resoluções, pareceres, diretrizes.
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4 METODOLOGIA

Em relação aos passos metodológicos utilizados, o estudo está dividido

em distribuição dos questionários, análise das respostas, comparação de

respostas e análise dos documentos para melhoras significativas para a área

da Educação Física.

A abordagem utilizada na pesquisa de natureza qualitativa, por estar

relacionada com o levantamento de dados sobre as ações de um grupo para

interpretar e entender determinados comportamentos e resulta na quantidade

de respostas coletadas nas amostras dos resultados, o instrumento de coleta

de dados utilizado é o questionário estruturado com perguntas abertas e

também observação e a análise dos dados, afirma Prodanov & Freitas (2013).

A pesquisa foi realizada na Regional Metropolitana I, localizada no bairro

do centro, na cidade de Nova Iguaçu-RJ, com professores com experiência

profissional de 3 a 23 anos de magistério e que possuem grande persistência

de incluir novos conteúdos durante as aulas de Educação Física.

Foram 10 sujeitos envolvidos na pesquisa, mas somente 05 professores

responderam e aceitaram as observações e intervenções em suas aulas para

fins de avaliação e comparações de resultados.

O estudo de caso teve como foco analisar as influências que levam os

profissionais de Educação Física Escolar a utilizar em seus planos de aula e

plano de curso a criticidade científica em seu planejamento e prática de aula.

Desta forma, as principais fontes de informação para investigação nessa

pesquisa são: (1) Autores críticos sociais na área de Educação, Educação

Física e Sociologia (2) Projeto Político Pedagógico das Escolas do Estado do

Rio de Janeiro (3) Parâmetros curriculares nacionais de Educação Física

(1997). (4) Questionário respondido pelos professores da rede Estadual do Rio

de Janeiro.
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5 EMBASAMEMENTO TEÓRICO

Para melhor compreensão dessa pedagogia e metodologia, discutimos a

fundamentação teórica, composta por autores que defendem o método de

Paulo Freire e da pedagogia progressista libertária. A apresentação do

referencial teórico utilizado, o conceito de libertação/emancipação dos sujeitos,

visa proporcionar ao leitor a exposição de como a tendência progressista

libertária pratica a autogestão e o antiautoritarismo em suas relações de ensino

e aprendizagem.

Estes princípios éticos políticos e pedagógicos atemporais de

libertação/emancipação defendidos por Freire se aplicam não apenas à

alfabetização de adultos, mas a toda situação pedagógica, um trabalho

educacional, em sintonia com os princípios defendidos por ele, vai priorizar os

temas de relevância e urgência social, regional e nacional. (VALE, 2005)

É importante partir do conhecimento anterior do educando. Ao estudar

um tema, as atividades podem ser mais próximas da realidade do educando,

de sua linguagem, concepção de mundo, de seu nível de desenvolvimento.

Caminhar para um conhecimento mais avançado e sistematizado, que analisa

criticamente e transforma a realidade. (VALE, 2005)

Na relação educador-educandos, nega-se o autoritarismo de um e a

submissão conformista de outro. Essa interatividade é pautada no diálogo e na

intervenção competente e amorosa do educador. (FREIRE, 1996)

Tão importante quanto o ensino dos conteúdos é a minha coerência na

classe. A coerência entre o que digo, o que escrevo e o que faço (FREIRE,

1996, p. 40).

A criticidade ou a indignação não precisa ser necessariamente, sem

esperança, amarga ou rancorosa. Todo conteúdo histórico-crítico pode aliar

denúncia e anúncio a relatos de conquista e sucessos alcançados nos

confrontos de interesses contraditórios e ao entusiasmo na busca coletiva e

organizada de soluções viáveis. (FREIRE,1996)

A noção de aprender a partir do conhecimento do sujeito, a noção de

ensinar a partir de palavras e temas, a educação como ato de conhecimento e

de transformação social e a politicidade da educação são apenas alguns dos

legados da educação popular à pedagogia critica universal.
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Uma limitação do estudo é que poucos profissionais de Educação Física

aderem às pesquisas científicas.
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6 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

09/06/2016 - 1 º ENCONTRO: Planejamento Participativo: apresentação

dos professores do estado para elaboração de um projeto esportivo para

Regional Metropolitana I, chamado JOMEI.

23/06/2016 - 2 º ENCONTRO: Definição das modalidades e idades dos

alunos que poderiam participar das brincadeiras ou esportes.

07/07/2016 - 3 º ENCONTRO: Exposição da pesquisadora sobre o

Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II e um futuro questionário

que precisaria ser respondido por eles.

21/07/2016 - 4 º ENCONTRO: Explicação oral sobre o estudo de caso e

o que seria feito para as próximas semanas.

08/09/2016 – 5 º ENCONTRO: Observação da aula do professor Eliel

que trabalha no Colégio Estadual dos Lírios.

21/09/2016 - 6 º ENCONTRO: Observação da aula da professora

Jaqueline que trabalha no CIEP 172 Nelson Rodrigues.

05/10/2016 - 7 º ENCONTRO: Observação da aula do professor Marcus

Vinícius que trabalha no CIEP 172 Nelson Rodrigues.

19/10/2016 - 8 º ENCONTRO: Observação da aula do professor

Eduardo que trabalha no Colégio Estadual Raunhetti.

03/11/2016 - 9 º ENCONTRO: Observação da aula da professora Ana

Paula que trabalha no Colégio Estadual Abdias do Nascimento.

10/11/2016 - 10 º ENCONTRO: Entrega dos questionários.

24/11/2016 - 11 º ENCONTRO: Recebimento dos questionários
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23/01/2017- 12 º ENCONTRO: Recebimento dos questionários na

Regional Metropolitana I.

Figura 1- Professores de EF da rede Estadual de Ensino

Fonte: A autora, 2016.
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6.1 Diagnóstico

O questionário para diagnóstico foi aplicado por mim no dia 10 de

novembro de 2016, no quarto encontro com os professores do Estado, pois

tivemos outros para observação de aulas e entrega dos questionários. Foram 5

questionários enviados e somente 3 respondidos, sendo que em 23 de Janeiro

de 2017 foi entregue em mais um encontro os questionários que restavam ser

respondidos e devolvidos.

1) Quais são os parâmetros que norteiam sua prática

pedagógica?(autores/obras)

Gráfico 1- Os parâmetros que norteiam a base profissional(autores/

obras)

Fonte: A autora, 2016.

Observa-se que os autores João Batista Freire e Suraya Darido são os

mais citados para uma coleta de escritos que norteiam os profissionais

questionados.
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2) Diagnóstico da sua base profissional com atuação política e

pedagógica em relação aos conteúdos curriculares:

Gráfico 2- diagnóstico profissional em relação aos conteúdos curriculares

Fonte: A autora, 2016.

A categoria de resposta na análise dos conteúdos respondidos ao

questionário aplicado que mais apareceu foi adaptar o currículo. Em seguida a

realidade espaço físico e material e por último, mas não menos importante a

transformação do currículo.
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3)Que tipo de orientação pedagógica o profissional se utiliza para

construir seu plano de aula ou projeto político pedagógico?

Gráfico 3- quantidades e nomes de orientações pedagógicas para construir seu

plano de aula ou projeto político pedagógico

Fonte: A autora, 2016.

O profissional se utiliza de orientações pedagógicas como o currículo

mínimo da Secretaria de Estado de Educação, os Parâmetros Curriculares

Nacionais de Educação Física e o Método Esportivo de Responsabilidades.

4)Que dados você utiliza para construir o seu plano de aula/projeto

político?(documento/leis/diretrizes)

Gráfico 4- Quantidades e nomes de dados utilizados para construção do plano

de aula ou projeto político pedagógico

Fonte: A autora, 2016.
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Para a construção do seu plano de aula /projeto político os documentos

bases mais utilizados são os Parâmetros Curriculares de Educação Física

(PCN), em seguida as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)

e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN).

Segundo os gráficos e confirmando os escritos de Paulo Freire, a maior parte

dos professores utilizam em suas aulas as pedagogias críticas da Educação

Física Escolar.

“Há possibilidades para diferentes amanhãs. A luta já não se reduz a

retardar o que virá ou assegurar a sua chegada; é preciso reinventar o mundo.”

(FREIRE, 1995, p. 40).

Fato que pode ser observado no presente estudo, os professores não

utilizam nenhum relato de neutralidade científica em suas aulas ou projetos.
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6.2 Resultados e discussão

No dia oito de setembro de 2016 a aula observada foi do professor Eliel,

o mesmo tem em seus desafios profissionais de readaptação de espaços

físicos e materiais em suas aulas, pois não há quadra em seu colégio, somente

um espaço descoberto com muito mato. O professor consegue grande

participação dos alunos e faz plano de aula e de curso, debate temas de

urgência no decorrer de sua aula e orienta os jovens para a escolha

profissional, principalmente para não parar de estudar ao término do ensino

médio e aliar o conhecimento rural popular ao conhecimento científico.

Ao final da observação de aula que confirma o profissional se utilizar de

um discurso crítico social dos conteúdos os resultados e as aprendizagens

captadas foram convergentes para a afirmação de Revel (2005), nas tarefas e

exigências sociais há um prazo limitado válido somente para uma época. A

próxima geração necessitará de exigências e tarefas sociais bastante

modificadas, e estas modificações serão inseridas aos poucos, ajuizadamente

ou não, de acordo com o aperfeiçoamento da vida social, em proveito da causa

comum e as relações de poder predispostas no aprendizado pedagógico e

político.

No mesmo mês, no dia vinte e um de setembro de 2016, foi observada a

aula da professora Jaqueline, a mesma possui uma quadra coberta e espaços

de sala de jogos, sua posição profissional é de que o esporte integra a escola e

faz mudanças pessoais nos alunos, ela tem alguns recursos materiais em suas

aulas e às vezes compra com seu próprio salário materiais para os alunos que

se destacam em alguma modalidade. A mesma faz plano de aula e de curso e

através de seu discurso profissional corrobora com a emancipação dos sujeitos

em sua docência. Em um estudo feito por Darido e Rangel (2005) quando o

professor acredita que o aluno pode aprender isso tem influência positiva na

autoestima, e potencialidade de aprendizagem do mesmo.

Já no dia 05 de outubro do ano de dois mil e dezesseis, o professor

Marcus Vinícius também do CIEP 172, que leciona para o turno da noite,

possuí os mesmos recursos físicos e materiais da professora Jaqueline,

também faz plano de aula e de curso e orienta antes de suas aulas começarem

as regras para uma boa convivência em suas aulas teóricas e práticas e
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também orienta através de conversas descontraídas as possibilidades para o

jovem mudar parcialmente sua vida e sociedade, pois ele é favorável á

proposta de que o saber é importante para não alienar os jovens perante uma

sociedade de poder político e midiático.

[…] reconstruir a maneira pela qual, a cada época, o poder político
tramou com o saber: a maneira pela qual os jogos de verdade e,
inversamente, a maneira pela qual os jogos de verdade fazem de
uma prática ou de um discurso um lugar de poder. (REVEL, 2005, p.
69)

Também no mês de outubro no dia 19 foi observada aula do professor

Eduardo, e ele tem espaço físico e material, faz plano de aula e de curso e é

muito calmo e detalhista nas suas colocações para os alunos. O professor

convida quando há algum conflito do currículo oculto como brigas nos locais

que não os da prática da aula, o docente convida os alunos a refletirem sobre

as tomadas de decisões individuais e coletivas para uma boa convivência.

Essa ação nos retoma a reflexão sobre o texto os 4 pilares da educação, em

que Delors (1999) nos revela que o terceiro pilar da educação para o século

XXI é aprender a viver juntos: a fim de participar e cooperar com os outros em

atividades humanas, sendo assim crítico ao fazer o jovem ver outras

possibilidades para a vida coletiva.

No dia 03 de novembro, a aula observada foi da professora Ana Paula

que trabalha com o ensino fundamental II e possui quadra, mas não possui

materiais variados, apenas uma bola própria, a professora faz plano de aula e

de curso e possui em seu discurso a libertação dos sujeitos através do

conhecimento de si e de uma nova possibilidade para as mudanças que a

educação pode proporcionar aos sujeitos.

Os professores conversaram informalmente e ficaram de entregar até a

última semana de novembro os resultados dos questionários, os alunos

acharam a observação da aula como algo diferente, e os professores também

acharam a aplicação dos estudos do programa de residência docente como um

programa crítico aos modelos de especialização tradicionalmente aplicados no

Brasil.

Ao final dos encontros, no dia 24 de novembro de 2016, foi recebido o
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Questionário do estudo de caso com as respostas para avaliação dos

resultados, porém dois participantes esqueceram e somente em 23 de janeiro

de 2017 foi recolhido e avaliado os resultados das respostas obtidas de todos

os questionários. Para Capriles (1989): O final da nossa educação não está

somente em educar um homem de espírito criador, mas também um homem-

cidadão capacitado para participar com a máxima eficiência na edificação do

Estado.
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7 CONCLUSÃO PARCIAL

Por meio deste estudo, podemos verificar que os professores de

Educação Física da rede estadual utilizam a criticidade científica em suas aulas

e projetos, preferindo em sua maioria os Parâmetros Curriculares Nacionais

(PCN), principalmente para inserir novos conteúdos em suas aulas e não

somente trabalhar técnicas de exercícios.

A intenção deste estudo foi o de formular e desenvolver estratégias

pedagógicas para verificar a criticidade científica nas aulas de Educação

Física, por meio de observação de aulas, registros de aulas e dados críticos

sociais dos conteúdos aliados á emancipação dos sujeitos.

Um embasamento científico, crítico, possibilita uma maior emancipação

dos sujeitos, pois quando uma aula ou projeto possibilita ao jovem ou

adolescente uma visão crítica da sociedade, esse sujeito transforma conceitos

em práticas e cria e recria conscientemente uma transformação na sociedade.

É preciso continuar com um amplo repertório de experiências na escola

e na vida, um ensino plural com várias vivências, conteúdos e diferentes

profissionais engajados na melhora da Educação Física Escolar.

Foi perceptível que os professores atuam de forma diferente nas suas aulas e

apesar disso todos os docentes envolvidos dão prioridade aos conteúdos de

acordo com os interesses dos discentes, dificultando a execução do

planejamento sugerido pela secretaria estadual de educação.

Em síntese, é importante destacar que pelo reduzido tempo de aplicação

desse estudo e também a pouca quantidade de professores colaboradores

resultou na quantidade de dados menos consistentes sobre a atuação dos

professores do Estado do Rio de Janeiro. Os indicativos deste estudo de caso

apontam para o fato de que ao aumentar o número de professores

participantes da pesquisa, aumentaria a consistência dos dados encontrados.
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PARA DIAGNÓSTICO

QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE
ESTADUAL SOBRE SUA ATUAÇÃO PEDAGÓGICA E CRITICIDADE
CIENTÍFICA.
RESPONDA:

1- Quais são os parâmetros que norteiam sua prática pedagógica?(autores/

obras)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2- Diagnóstico da sua base profissional com atuação política e pedagógica em

relação aos conteúdos curriculares:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3- Que tipo de orientação pedagógica o profissional se utiliza para construir seu

plano de aula ou projeto político pedagógico?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4- Que dados você usa para construir o seu plano de aula/projeto político?

(documento base/leis/diretrizes)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ALGUMA

OBSERVAÇÃO;__________________________________________________

_______________________________________________________________

MUNICÍPIO:______________________________________

NOME:_________________________________________________________


