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Resumo 
Objetivamos compreender como se dá o trato com o conhecimento (seleção, organização e 
sistematização) em aulas de Educação Física numa escola da rede municipal de ensino de 
Aracaju/SE. Adotamos um estudo de caso realizado com dois professores de uma escola da 
rede municipal de ensino de Aracaju/SE. Utilizamos a entrevista semi-estruturada e a 
observação livre das aulas de um dos professores. Buscamos fundamentação teórica em 
autores da área da Educação e da Educação Física Escolar que transitam no campo teórico do 
materialismo histórico dialético. Constatamos que um dos professores se aproxima mais que o 
outro em relação à seleção, organização e sistematização dos conteúdos de ensino, e que os 
professores têm cada um uma maneira distinta de selecionar os conteúdos de ensino, de 
organizá-los e também de sistematizá-los. 
PALAVRAS-CHAVE: Trato com o Conhecimento; Educação Física Escolar; sistematização 
de conteúdos. 

Resumen 
Con el objetivo de comprender cómo se dan la selección, organización y sistematización de 
los contenidos, en clases de Educación Física en una escuela en el sistema municipal de 
educación en Aracaju / SE. Se realizó un estudio de caso con dos docentes de una escuela en 
el sistema municipal de educación en Aracaju / SE. Usamos una entrevista parcialmente 
estructurada y la observación libre de las aulas de uno de los profesores. Usamos autores en el 
ámbito de la Educación y la Educación Física escolar, pasando por el campo de la teoría del 
materialismo histórico dialéctico. Tomamos nota de que el profesor está más cerca que la otra 
relativa a la selección, organización y sistematización de los contenidos de la enseñanza, y 
cada uno tiene una manera distinta de la selección de los contenidos, la organización de ellos 
y también para sistematizar los. 
PALABRAS CLAVE: Trato con el conocimiento, la Escuela de Educación Física, la 
sistematización del contenido. 
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1 INTRODUÇÃO 

A partir da abordagem crítico-superadora o trato com o conhecimento é 

compreendido pela seleção, organização e sistematização dos conteúdos de ensino, assim 

buscamos identificar como se dá o trato com o conhecimento em aulas de Educação Física 

numa escola da rede municipal de ensino de Aracaju/SE, ou seja, como professores de uma 

escola da rede municipal de Aracaju/SE selecionam, organizam e sistematizam o 

conhecimento nas aulas de Educação Física. 

Entendemos que a prática pedagógica é intencional e sistematizada, nesse sentido 

é necessário para a reflexão e coerência no trabalho pedagógico do professor de Educação 

Física compreender de que maneira isso pode se dar enquanto possibilidade diante da 

realidade concreta. 

 

2 EDUCAÇÃO, SOCIEDADE, ESCOLA E CURRÍCULO 

Buscaremos uma compreensão da Educação enquanto um tipo de trabalho, o não 

material, a qual está diretamente ligada à divisão social do trabalho na luta de classes, 

trataremos do papel social da Escola, a perspectiva de currículo ampliado, a Educação Física 

como componente curricular articulada com o projeto político-pedagógico da Escola, a 

perspectiva da formação humana que atende aos interesses do capital e a possibilidade de uma 

formação humana omnilateral. 

 

2.1 Educação, escola e contradição 

Numa concepção dialética de educação, as classes sociais são fundamentais, pois 

enquanto práxis social a educação é ao mesmo tempo reflexo e perspectiva de sua época, 

apresentando no seu interior as tensões de classes mediatizadas por uma produção e 

reprodução que não é linear, mas mediatizada por um conjunto de ações que tanto podem se 

alterar como podem alterar a reprodução da forma da sociedade. É no âmbito da mediatização 

que a educação se realiza. (WACHOWICZ, 1991) 

O trabalho educativo consiste em um trabalho não material no qual o produto não 

se separa do seu produtor e há uma imbricamento nos atos de produzir e consumir, por meio 

dele o ser humano forma sua segunda natureza. Ontologicamente o ser humano é o único 

animal que educa e trabalha e que isso não é da sua natureza inata, mas é adquirido, ou seja, 
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esta é a formação da sua segunda natureza, dessa forma o trabalho é o que define a essência 

humana. (SAVIANI, 2003; 2007) 

A relação do homem com o trabalho se dá de tal forma que o homem não poderia 

viver sem ele, sem modificar a natureza para si, mas o advento da propriedade privada tornou 

possível à classe dos proprietários viver sem trabalhar, o controle privado da terra permitiu 

aos proprietários viverem do trabalho alheio, daqueles que mantinham com seu trabalho a si 

mesmos e os donos da terra. (SAVIANI, 2007). Desse modo percebemos que a educação e a 

escola respondem às demandas da luta de classes na sociedade capitalista. 

 

2.2 A divisão social do trabalho: material e intelectual 

Numa sociedade de classes a relação entre trabalho e educação tende a se 

apresentar na forma de separação entre escola e produção, refletindo a separação que foi se 

desenvolvendo ao longo da história entre trabalho manual e intelectual. Com o surgimento da 

escola a relação entre trabalho e educação assume dois vieses, para o trabalho manual há uma 

educação concomitante com o próprio processo de trabalho, e para o trabalho intelectual há 

outro tipo específico de educação escolar. (SAVIANI, 2007) 

O surgimento da escola se dá concomitantemente com o surgimento da sociedade 

de classes e a divisão social do trabalho, da propriedade privada, pois a sociedade pautada na 

divisão de classes necessitava de um dispositivo capaz de consolidar seu projeto de 

manutenção da própria divisão e da dominação de uma classe sobre outra, e isso se dá de certa 

forma no surgimento das primeiras instituições que estavam encarregadas de preparar a 

educação dos ‘líderes’ daqueles que fossem ‘destinados’ a governar, comandar, etc..  

 

2.3 Currículo, Educação Física e projeto político-pedagógico 

Com relação ao papel social da Educação e da Escola, Luckesi (1994) afirma que 

na dinâmica das relações sociais, elas devem exercer um papel crítico de elevação cultural do 

indivíduo e da sociedade podendo exercer tanto função de reprodutoras, quanto uma função 

transformadora da sociedade, mas no geral, têm servido mais à reprodução do que à 

transformação. Neste sentido o autor traz uma concepção filosófico-política de educação que 

delineia as posições históricas assumidas por ela e enumera três vieses que se constituíram 

historicamente por meio da prática educacional, a saber: educação como redenção (não 

crítica) – cabendo à escola curar as mazelas sociais, não pela transformação social, mas pela 

adaptação/conformação dos indivíduos à ordem vigente; educação como reprodução (crítica, 
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porém reprodutivista) – ela faz parte da sociedade e a reproduz, inserindo-se nela, podendo 

inclusive estar exclusivamente a seu serviço, e a reproduzindo e perpetuando no seu modelo 

atual, é pois, determinada pelos condicionantes econômicos, políticos e sociais da própria 

sociedade, nesta concepção, diferentemente das outras duas, não está presente uma proposta 

de ação, ou seja uma proposta pedagógica; e educação como um meio de transformação 

social – ela é compreendida como um meio, entre vários outros, de consolidação de um 

projeto social, que então nem redime, nem reproduz, mas ajuda a consolidar um projeto de 

sociedade, que pode ser conservador ou transformador, demonstrando que a educação dentro 

da sociedade pode servir para a construção de um projeto social democrático.  

Wachowicz (1991) defende que o método dialético é o único a chegar a uma 

compreensão da totalidade social, por meio do concreto pensado, a apropriação da realidade 

pelo pensamento, nesse sentido ela afirma que “[…] a teoria é impotente sem a vontade 

política, mas esta por sua vez caminha sem pernas ao não considerar a teoria” (p.123), de 

maneira que corrobora com as afirmações de Luckesi (1994) no sentido de que há uma 

dimensão teórica do método e outra prática, mas que estão imbricadas. 

Corroboramos com a definição de que “[…] currículo é o conjunto das atividades 

nucleares desenvolvidas pela escola” (SAVIANI, 2003, p.16) e estas atividades são 

justamente a transmissão dos instrumentos de aceso ao saber elaborado. Na dinâmica 

curricular é o trato com o conhecimento que corresponde à uma direção científica do 

conhecimento universal enquanto saber escolar que orienta a sua seleção, organização e 

sistematização lógica e metodológica. Este trato vincula-se diretamente a uma organização 

escolar de tempo e espaço pedagogicamente necessários para se aprender, no tempo escolar 

divido em horários, turnos, jornadas, séries, etc., e espaços físicos como salas de aula, 

auditórios, quadra de esportes, bibliotecas, etc.. (COLETIVO DE AUTORES, 1992) 

O projeto político-pedagógico da Escola atende a duas dimensões: política e 

pedagógica, dando subsídios e orientações para a ação educativa no cumprimento de seus 

propósitos que passam primeiramente pela formação do ser humano participativo, 

compromissado, crítico e criativo, ou seja, se faz a previsão do que se quer transformar, com 

relação à concepções teóricas e práticas, operacionalizando as metas da escola. 

(GONÇALVES E ABDULMASSIH, 2001) 
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3 O MÉTODO COMO PRINCÍPIO MEDIADOR DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

O método pode ser visto sob duas óticas, uma teórico-metodológica, que significa 

um método de abordar a realidade para produzir conhecimentos ou conduzir ações; e uma 

técnico-metodológica, que significa a determinação dos modos de atingir determinados fins, 

os objetivos definidos. (LUCKESI, 1994) 

O método do ponto de vista técnico metodológico, se manifesta pelos meios com 

os quais se atinge os fins próximos, porém articulados com os fins políticos mais distantes. 

Isso conduz o entendimento de que: “[…] a ótica técnico-metodológica articula-se com a ótica 

teórico-metodológica. Um modo operacional de agir ou de fazer alguma coisa não existe num 

vácuo teórico, mas sim articulado com uma ‘visão’ da realidade.” (LUCKESI, 1994, p.152) 

Baseando-se na pedagogia histórico-crítica, Gasparin (2007) analisa o movimento 

do pensamento a partir do método dialético, levando esta análise para o interior do processo 

ensino-aprendizagem, que é pautado na relação prática-teoria-prática, compreendendo os 

seguintes passos metodológicos: a prática social inicial; a problematização; a 

instrumentalização; a catarse; e a prática social final do conteúdo. Deste modo o método 

dialético vai do abstrato ao concreto. (WACHOWICZ, 1991) 

 

4 O TRATO COM O CONHECIMENTO NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Dentro da lógica dialética o Coletivo de Autores (1992) propõe uma forma de 

tratar o conhecimento, na qual exaltam os princípios curriculares baseados na lógica dialética 

para a seleção de conteúdos. Quanto à seleção dos conteúdos, devem ser seguidos os 

princípios: 1 - A relevância social dos conteúdos; 2 - Contemporaneidade do conteúdo; 3 - 

Adequação às possibilidades sócio-cognoscitivas do aluno. Os princípios de seleção remetem 

à necessidade de sua organização e sistematização que se fundamentam também em 

princípios metodológicos: 1 - Princípio do confronto e contraposição de saberes; 2 – 

Princípio da simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade; 3 – Princípio da 

espiralidade da incorporação das referências do pensamento; 4 – Princípio da 

provisoriedade do conhecimento. 

 

4.1 Seleção de conteúdos da Educação Física 

Na seleção dos conteúdos as propostas partem do programa elaborado pelo órgão 

competente, departamento ou equipe de professores, que de acordo com as necessidades 

técnico-científico-sociais e seguindo as orientações dos órgãos competentes selecionarão os 
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conteúdos mais adequados à formação de cidadãos conscientes, críticos e participativos, 

assim, esses conhecimentos devem se ligar às necessidades e realidade dos alunos, esta pré-

definição dos conteúdos por parte dos órgãos competentes é uma situação conflitante com a 

necessidade de atrelar a seleção dos conteúdos à prática social. (GASPARIN, 2007) 

Wachowicz (1991) e Gasparin (2007) concordam que o ideal seria que os 

conteúdos fossem selecionados pelo grupo de professores, fundamentados nas necessidades 

sociais do movimento histórico atual, pois o grupo é a ultima instância de escolha dos 

conteúdos, e nesta ultima instância de seleção dos conteúdos, na prática dos professores, 

encontra-se a fase da problematização do método didático dialético, nela serão encontrados os 

principais problemas da prática social que deverão ser solucionados também ao nível da 

prática social, bem como identificados os principais conteúdos relevantes para a resolução dos 

referidos problemas. Ora, quem propõe os conteúdos é a própria sociedade, cabe então aos 

professores realizar a leitura das necessidades sociais e a partir delas selecionar os 

conhecimentos historicamente produzidos que satisfaçam mais adequadamente as exigências 

e necessidades do grupo. (GASPARIN, 2007) 

 

4.2 A organização do conhecimento na Educação Física 

O conteúdo escolhido da cultura corporal, precisa ser organizado na escola, 

visando a facilitação da sua apreensão por parte dos alunos, obedecendo a uma gradação de 

complexidade, de maneira que fique aparente que estes são simultâneos enquanto dados da 

realidade e não são separados entre si, mesmo que com a divisão didática isso possa parecer. 

Os princípios de seleção do conteúdo remetem à necessidade de sua organização e 

sistematização, também obedecendo a determinados princípios metodológicos que estão 

ligados ao modo como serão tratados no currículo e à lógica com a qual serão apresentados 

aos alunos, no caso da perspectiva do currículo ampliado é a lógica dialética. Desse modo 

temos os princípios: confronto e justaposição de saberes; simultaneidade dos conteúdos 

enquanto dados da realidade; espiralidade da incorporação das referências do pensamento; e 

provisoriedade do conhecimento. (COLETIVO DE AUTORES, 1992) 

 

4.3 A sistematização do conhecimento na Educação Física 

Compreendemos como a sistematização do conhecimento, a questão dos 

encaminhamentos didático-metodológicos, ‘o que fazer’ e ‘como fazer’ no trabalho do 

professor e dos alunos no processo ensino-aprendizagem. Entendemos também a dificuldade 
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de se tratar deste assunto, pois vemos que o Coletivo de Autores (1992) já chama atenção para 

esta dificuldade por se tratar de um momento do trabalho que está direcionado para o ‘como 

fazer’, não como uma ‘forma de bolo’, mas como indicações e pistas para este ‘como fazer’. 

Os procedimentos didático-metodológicos que defendemos aqui são os 

procedimentos do método dialético na didática, bem abordado em autores como Wachowicz 

(1991) e Gasparin (2007) e que também é presente no Coletivo de Autores (1992), este é um 

movimento de prática-teoria-prática na direção da apreensão da realidade pelo pensamento, 

correspondendo à prática social inicial do conteúdo, teoria – problematização, 

instrumentalização e catarse – e a prática social final do conteúdo. 

 

5 METODOLOGIA 

O presente trabalho é um estudo de caso, com abordagem qualitativa, no qual 

realizamos entrevistas e observação livre das aulas, o campo de investigação do presente 

estudo foi uma escola de grande porte da rede municipal de Aracaju e teve como sujeitos da 

pesquisa dois dos seus professores de Educação Física, sendo que somente um deles teve as 

aulas observadas em vista da disponibilidade de tempo para as observações por parte do 

pesquisador. 

Para nos referirmos aos sujeitos colaboradores da pesquisa utilizaremos professor 

‘A’ e professor ‘B’. Quanto ao ano de formação os dois professores não apresentam grande 

distanciamento, o professor A teve sua formação no ano de 1991 e cursou pós-graduação em 

1992, enquanto o professor B teve sua formação no ano de 1993, porém este fez pós-

graduação em 2004 em Educação Física escolar além de fazer curso à distância atualmente na 

área de Educação inclusiva. Os dois professores trabalham, além da rede municipal de 

Aracaju, na rede Estadual de Sergipe, portanto ambos atuam em outras escolas. 

Realizamos entrevistas com os dois professores e observações das aulas a partir 

do quarto horário de aula da escola, a qual durante a maior parte do total do tempo de 

observações mantinha um sistema de resgate das horas de aula com um ‘sexto horário’ em 

que cada horário de aula durava 40 minutos. No total foram observadas 15 aulas em diferentes 

turmas de 5ª série (turmas A, B e C), contamos como apenas uma aula os casos em que havia 

duas turmas juntas. 

O projeto político-pedagógico nos foi concedido pela direção da Escola e ao 

término das observações o professor B nos permitiu analisar os diários de classe que 

continham um ‘resumo’ dos conteúdos abordados nas aulas. Apesar dos dados coletados, 
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compreendemos que à respeito do professor A eles acabaram por se apresentar muito frágeis 

e, portanto, insuficientes para levantar argumentos mais claros, de modo que nos 

resguardaremos à análise da entrevista dele podendo ser feitas algumas ressalvas e/ou 

comparações com algumas informações do professor B. 

 

5.1 Análisando dos Dados 

A análise dos dados está dividida por três blocos temáticos de acordo com o 

instrumento da entrevista: Bloco 1 – Organizacional – relativo ao professor e à escola; Bloco 

2 – Sócio-antropológico – compreensão da função da Escola e da Educação Física na 

Escola; e Bloco 3 – Didático pedagógico – relativo ao trato com o conhecimento. 

Bloco 1 – Organizacional – relativo ao professor e à escola - Os professores A e B 

possuem anos de formação aproximados, porém um deles, B, declara pós-graduação recente e 

na área da Educação Física Escolar além de uma pós-graduação à distância em curso, A 

possui seis turmas nesta escola e na rede estadual oito turmas, B atua também numa escola 

estadual que contempla alunos com necessidades educativas especiais, uma escola inclusiva 

regular, quanto à carga horária, B coloca: 

 

“[…] no Estado eu tenho 200 horas, dou vinte e quatro aulas né na semana, 
tenho [...] seis turmas de quinta a oitava série inclusiva e […] tenho […] 
cinco turmas de natação e mais duas turmas de primeira e quarta série em 
educação especial, e aqui eu graças à deus [risos] uma carga um pouco 
menor, já que to na escola há muito tempo faço trabalho de esporte de base 
com handebol, aqui é handebol feminino categoria a e b e só tenho três 
turmas de quinta série.” (Professor B). 

 

O que podemos perceber é que mesmo sendo incumbência dos professores 

participarem da elaboração do PPP, por determinadas razões isso não acontece no caso dos 

professores, vemos então como uma indicação da carga de trabalho que pode impossibilitar a 

participação deles nessa elaboração, claro que isso não desconsidera outras possibilidades, 

mas apenas não entramos nessas questões com mais profundidade nas entrevistas, porém 

diante do nosso objeto de estudo acreditamos que isso acabe por influenciar o trato com o 

conhecimento, pois nesse caso o professor pode ou não diante do que foi produzido no PPP 

trabalhar de acordo, seguindo as mesmas visão de mundo e/ou de educação/sociedade/escola, 

além de influenciar também na seleção, organização e sistematização, haja vista que os 

professores teriam menos tempo para elaboração de suas aulas/planos de ensino. 
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O ano de graduação não nos parece uma variável de tanto peso pela pouca 

diferença de tempo entre eles, 1991 (A) e 1993 (B), ambos cursaram pós-graduações, no caso 

do professor B ainda cursa uma terceira pós-graduação em Educação inclusiva, não sabemos 

em que área ‘A’ fez sua pós-graduação, mas ‘B’ a fez na área de Educação Física Escolar. 

Bloco 2 – Sócio-antropológico – compreensão da função da Escola e da Educação Física 

na Escola - Na fala do professor A “A escola tem importância porque ela é um caminho 

capaz de instrumentalizar as pessoas para que elas tenham autonomia e independência, a 

leitura da realidade.”, nesse caso, compreendemos uma leitura da função da escola próxima 

do que Luckesi (1994) chama de ‘educação como reprodução’ que é crítica, porém, 

reprodutivista, não há uma proposta de ação, pois não fica claro na fala dele um projeto social 

específico. O professor B tem sua fala situada claramente numa visão de ‘educação como um 

meio de transformação social’ “Olha, pra mim, na minha concepção, é o que faz a diferença 

numa sociedade é a educação que ela tem né que ela oferece então a escola é o lugar pra se 

fomentar as mudanças numa sociedade […]”, que compreende a educação como um meio 

dentre outros de consolidar um projeto social (LUCKESI, 1994). 

Com relação à função da Educação Física na Escola o professor A diz que “É um 

componente importante porque ela vai fazer o homem olhar melhor pra si próprio e refletir.”, 

não fica claro que função realmente ela tem. 

O professor B ressalta a predileção pela disciplina Educação Física, o que também 

é observado no PPP da Escola, porém, pela natureza do saber escolar específico da Educação 

Física, compreendemos que pode ser levado em consideração o prazer dos alunos em sua 

relação com este, mas compreendemos também que é mais importante para o processo 

ensino-aprendizagem a relação desse saber com a realidade e sua compreensão histórica 

explicitada para os alunos, a reflexão pedagógica e o questionamento sobre este saber. Mas o 

professor B ressalta que não defende que esta seja a pedagogia do pão e circo, mas ajuda a 

canalizar os aborrecimentos, e que pode ser pensada também como uma prática prazerosa, 

mas não a prática pela prática, mas a prática associada a uma reflexão social. 

Constatamos uma lacuna quanto à atribuição da importância de se aprender a 

cultura corporal por parte dos professores, pois trata-se de um conhecimento historicamente 

produzido e reproduzido cujo estudo visa a apreensão da expressão corporal enquanto 

linguagem (COLETIVO DE AUTORES, 1992). 

Entendemos que a concepção de Escola e Educação Física dos professores 

influencia diretamente sua prática, pois estas concepções estão condicionadas pelo que 
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Luckesi (1994) chama de visão teórico-metodológica, e que vão de igual modo condicionar a 

dimensão técnica-metodológica, formando então uma articulação entre esses dois modos de 

entendimento do método como afirma o próprio autor, pois um determinado modo de agir 

existe articulado com uma ‘visão’ da realidade. 

Bloco 3 – Didático pedagógico – relativo ao trato com o conhecimento - O professor A 

afirma selecionar os conteúdos por três ‘vertentes’: técnica, humanista e outra instrumental. O 

professor B afirma que já seguiu mais os livros, mas que atualmente sua experiência prática 

lhe dá subsídios para montar seu próprio programa de conteúdos, visando a maior aceitação 

dos alunos, afirma que gosta de seguir a proposta de conteúdo do Coletivo de Autores (1992), 

resguardando as devidas adaptações que julga serem necessárias, ele afirma que trabalha 

jogos, esporte, não esporte de rendimento, mas esporte inclusivo. 

Para o professor B na Educação Física deveria haver um programa de conteúdos 

pré-definidos, pois isso ajudaria os alunos a compreenderem a identidade da Educação Física 

desconstruindo uma idéia de que a Educação Física é ‘desorganizada’ com relação a isso, 

lembramos que o professor B também se vale da proposta dos Cadernos Subsídios aos 

Conteúdos de Educação Física da rede Estadual na sua seleção de conteúdos, inclusive 

utilizando-o durante suas aulas. Percebemos então neste caso há aparentemente o atendimento 

ao princípio de relevância social dos conteúdos, haja vista que o professor B os escolhe 

baseando-se também, nas necessidades que ele percebe nos alunos, sua predisposição para o 

aprendizado, como o professor coloca o que lhes dá prazer também deve ser considerado. Às 

vezes ficam duas turmas juntas aí o professor tem que ‘se virar’ para poder controlá-las com 

numa atividade maior, nesse momento o professor já avisa que vem um jogo de “queimado” 

para poder dar conta de uma quadra lotada de crianças, e o conteúdo programado para a aula 

fica em segundo plano. 

Em relação à organização dos conteúdos o professor A afirma tematizar os 

conteúdos humanistas nas turmas mais elevadas, sétimas e oitavas séries, e para as outras 

apenas fica o histórico dos conteúdos, neste caso notamos claramente a ausência da 

compreensão do princípio de simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade, bem 

como da espiralidade da incorporação das referências do pensamento, os demais princípios 

não podem ser precisamente indicados pela análise da resposta e pela ausência da observação 

das aulas do professor A. 

O professor B os coloca em blocos por bimestre, sendo nas séries mais avançadas 

um tratamento mais aprofundado do que nas iniciais, mas como os alunos não conseguiram 
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ver clareza no fato de estudarem as mesmas coisas nas diferentes séries, o professor B 

acredita que esta estratégia de organização dos conteúdos não foi muito proveitosa. Desse 

modo o professor B pensa em dividir os diferentes conteúdos para as séries de modo que 

fiquem conteúdos diferentes em séries diferentes, mas esta é uma questão que o professor B 

afirma ter a intenção de colocar para os outros professores de Educação Física da escola para 

tentar chegar a um consenso, ele afirma: “[…] cada série poderia muito bem né trabalhar 

todos os conteúdos de forma aprofundada diferente né, mas na prática não deu muito certo 

não.” 

Com relação à sistematização o professor A afirma apenas que divide as aulas em 

teóricas e práticas, mas que são complementares em suas discussões. Na nossa compreensão 

não deveria se dissociar a teoria da prática, na verdade no método dialético a prática é o ponto 

de partida e o fim a ser alcançado, o caminho é da prática para a teoria e o retorno à prática, 

no entanto como não observamos as aulas deste professor ficamos por aqui nesta discussão, 

pois não adentramos no entendimento da separação específica à qual ele se refere. 

O professor B afirma utilizar-se de várias abordagens como construtivismo, 

abordagem desenvolvimentista, biologização, a depender da correspondência da turma, e 

também da abordagem crítico-social dos conteúdos. Ele colocou também a questão de ‘ficar 

meio perdido’ com relação a isso, porque quando planeja a aula o faz em determinada 

abordagem, mas quando a aula se efetiva fica aparente que ela assume características de 

outras abordagens por conta das adaptações e, neste sentido, compreendemos que a aula é um 

tipo de trabalho que só se realiza enquanto se faz concretamente. Há então uma miscelânea de 

métodos de ensino nas aulas devido às condições da realidade concreta como coloca o 

professor B. 

Nesse momento entendemos que cabe uma reflexão mais aprofundada com 

relação a essas abordagens apontadas pelo professor B por se trataram de abordagens de 

diferentes e distantes bases epistemológicas, pois o que compreendemos é que o método 

dialético na didática é o que traz a possibilidade de a prática docente ser progressista ou 

conservadora (WACHOWICZ, 1991), e nesse sentido, determinadas abordagens entre as 

citadas trazem formas mais conservadoras de entender a realidade e de agir sobre ela, a 

compreensão e o modo de agir sobre o mundo são complementares no mesmo sentido que 

afirma Luckesi (1994) em relação às óticas teórica e técnica sobre o método. Desse modo 

entendemos que há uma contradição entre estas abordagens e o entendimento colocado de 

Educação e de Educação Física, pois as diferentes bases epistemológicas conferem diferentes 
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entendimentos destas práticas e orientam também diferentes maneiras de agir sobre a 

realidade.  

Talvez devido ao tempo de observação não possa ter sido constatado, pelo menos 

claramente, a utilização da abordagem crítico-social dos conteúdos o que figuraria no método 

dialético apontado em nosso referencial teórico, mas lembramos também que como afirma 

Wachowicz (1991) é na didática que está ou não a possibilidade de fazer da educação uma 

prática social progressista ou conservadora, assim acaba por ficar mais difícil a compreensão 

de que projeto social histórico se está implementando na prática educativa. 

Na observação de algumas aulas que aconteceram em sala de aula ficou mais clara 

uma aproximação da fase de instrumentalização do método dialético na didática, em especial 

com relação às ações e atitudes dos professores e alunos apontadas por Gasparin (2007), pois 

o professor B demonstrava conhecimento do conteúdo, apresentando-o gradativamente, os 

alunos participavam ativamente da aula, demonstrando interesse pelo assunto e 

correlacionando com assuntos anteriores, e o professor mostrava a importância do conteúdo, 

mas sem a explicitação do referencial teórico-metodológico sob o qual o conteúdo estava 

sendo tratado. 

Em síntese vemos que no caso do professor B que fez pós-graduação 

especificamente em Educação Física escolar algumas questões ficam mais claras, sua 

compreensão sobre a função da educação está mais explícita do que a do professor A, assim 

como sua compreensão da função da Educação Física na Escola, ainda que sem mencionarem 

a importância de se apreender a cultura corporal enquanto linguagem, mas acontecem 

algumas contradições na fala do professor B no que diz respeito à Educação Física, que 

também está mais explícita do que no caso do professor A, entendemos que ela pode sim ter 

uma parte de extravasamento das tensões que proporciona prazer, porém isso deve ser 

também questionado visando a reflexão pedagógica, o questionamento do fato de ela 

apresentar desse ou daquele jeito e a importância dos seus conteúdos, pois assim estaria mais 

de acordo com uma visão de Escola como um dos meios de transformação social. 

Assim, certas intransparências se mostram no trato com o conhecimento, não está 

claro como o professor A seleciona os conteúdos, já o professor B seleciona seus conteúdos 

das propostas do coletivo de Autores, e pelo observado, pelos Cadernos Subsídios aos 

Conteúdos da Educação Física, e ainda vê uma maior importância em se ter na Educação 

Física uma propostas de conteúdos curriculares, pois os alunos poderão formar melhor uma 

imagem dela e compreendê-la também melhor.  
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Em relação à organização dos conteúdos o professor A, em sua fala, vislumbra 

três ‘vertentes’ de conteúdos, humanista, técnica e instrumental, e que o professor B afirma 

utilizar os mesmos conteúdos de forma mais aprofundada para as séries superiores. Com 

relação à sistematização o professor B aponta para uma miscelânea de abordagens que 

possuem diferentes e distantes bases epistemológicas, o que trariam implicações no 

direcionamento de seu pensar e agir, além de colocar a dificuldade de estar de acordo 

efetivamente com o que planeja nas aulas, pela própria adaptação das aulas durante sua 

construção. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com relação a como selecionam os conteúdos constatamos que apenas o professor 

B se aproximou do princípio de relevância social dos conteúdos, lembrando novamente que o 

professor A não teve suas aulas observadas e por isso não dispomos de dados suficientes para 

realizar esse tipo de inferência. Sobre o princípio de contemporaneidade do conteúdo, ambos 

apresentam os conteúdos da cultura corporal, mas como não colocamos esta questão nas 

entrevistas não faremos nenhuma colocação à respeito da contemporaneidade dos conteúdos 

selecionados, porém os dois professores, A e B, afirmaram adequar os conteúdos às 

capacidades sócio-cognoscitivas de seus alunos, ainda que isso ocorra de uma maneira que 

deveria ser melhor investigada, ou seja, os nossos instrumentos de coleta não foram 

suficientes para isso. 

Como organizam os conteúdos, apenas no caso do professor B ficou claro o 

princípio do confronto e contraposição de saberes, no caso de uma aula sobre o basquetebol 

em que o professor colocava em questão se o jogo havia surgido assim do jeito que é hoje do 

nada, o professor A coloca distribuição dos conteúdos ‘humanistas’ para as sétimas e oitavas 

séries enquanto para as quintas e sextas apenas o histórico, nesse caso, não á um confronto e 

contraposição de saberes, porém devemos lembrar que as aulas deste professor não foram 

acompanhadas para melhor detalhar esses dados. O princípio de simultaneidade dos 

conteúdos enquanto dados da realidade se fez presente com o professor B, mas o mesmo 

afirmou que não gostou muito da receptividade dos alunos, pois eles não percebiam que 

estudavam níveis de aprofundamento dos conteúdos diferenciados, assim os professores 

colocam diferentes conteúdos para as diferentes séries, mas no princípio de provisoriedade do 

conhecimento encontramos o professor B nas aulas que foram observadas, pois o mesmo 
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buscava retraçar a historia do conteúdo basquetebol mostrando para os alunos que os esportes 

não aparecem por acaso, mas nós é que os criamos. 

Quanto à sistematização o professor A coloca que as aulas são teóricas e práticas, 

enquanto que o professor B coloca como uma miscelânea de métodos de ensino de acordo 

com o resultado junto aos alunos, porém aqui fica a questão de uma incoerência metodológica 

com relação à maneira de ver o mundo de uma base epistemológica e o modo de agir sobre 

ele, enquanto caminho de construção dos preceitos epistemológicos. 

Constatamos que o professor A seleciona os conteúdos por três ‘vertentes’: 

técnica, humanista e instrumental. O professor B seleciona os conteúdos a partir dos livros, 

Cadernos Subsídios aos Conteúdos da Educação Física e da prática com relação ao que dá 

mais prazer para os alunos. O professor A organiza os conteúdos de acordo com as ‘vertentes’ 

que anuncia anteriormente, humanistas nas sétimas e oitavas séries e nas quintas e sextas 

séries o histórico dos esportes, o professor B organiza seus conteúdos com níveis de 

aprofundamento maior para as séries mais elevadas, vale lembrar que o professor B na escola 

onde se realizou o estudo só trabalha com turmas de quinta série, as outras ele trabalha na 

rede estadual de ensino, mas ele também afirma que vai tentar mudar por não ter encontrado 

muita reciprocidade dos alunos com esta forma de organizar os conteúdos. 

O professor A sistematiza as aulas dividindo-as em teóricas e práticas, o que pode 

demonstrar um distanciamento significativo entre os professores, pois possa ser que ele não 

compreenda os procedimentos de ensino além de práticos ou teóricos, mas essa questão como 

falamos antes é superficial nesse estudo, o professor B afirma que procura uma metodologia 

que mais se adeque a sua turma, que trabalha com construtivismo, desenvolvimentista, 

biologização, crítico-social, coloca também a dificuldade de utilizá-la, bem como a questão de 

que a aula ao se adaptar assume características distintas daquelas que o professor havia 

planejado e por conseqüência de diferentes metodologias. 

Percebemos que o ano de formação pode condicionar o trato com o conhecimento, 

o que não ficou muito aparente nesse caso, porém necessitando de uma investigação mais 

profunda, e que a compreensão da função da Escola e da Educação Física condiciona o trato 

com o conhecimento, que também é condicionado pela carga de trabalho do professor que 

poderá ter mais ou menos tempo de organizar seu trabalho na Escola. A maneira de selecionar 

está diretamente ligada com a organização e sistematização, pois o questionamento dos 

conteúdos selecionados da realidade deve se dar na sistematização do conteúdo que foi 

previamente organizado, posterior ou anterior à seleção, considerando que no método 
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dialético uma parte da seleção e organização acontecem durante o processo na fase de 

problematização, portanto compreendemos que é no método dialético que o trato com 

conhecimento pode ser visto em sua totalidade sendo escolhido, organizado e sistematizado o 

conteúdo no mesmo processo de totalidade da aula. 

Por fim neste estudo nos chamou a atenção em campo a afirmação do professor B 

de que muitas pessoas o procuram para realizar seus trabalhos de pesquisa, mas nem sempre 

cumprem os prazos e muitos têm pouco compromisso para com ele. Isso nos remete a questão 

ética, como poderemos ir até um campo de investigação se outros pesquisadores o deixaram 

‘marcado’, com medo do pesquisador ou desacreditado da pesquisa como algo que possa ter 

um retorno social? Isso é especialmente importante em se tratando de uma Universidade 

Publica e gratuita, precisamos ter consciência dessa prática social, a pesquisa, a qual também 

pode e deve seguir o caminho da prática-teoria-prática, ou então cairemos na pesquisa pela 

pesquisa, um vazio que deixa a sociedade cada vez mais desacreditada dessa instituição que 

ela sustenta, a Universidade Pública, podendo chegar a tal ponto que ela perca sua função. 
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