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Resumo: O artigo descreve uma experiência interdisciplinar realizada na Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, com
licenciandos em Educação Física. O foco do nosso trabalho foi a integração da atividade física ao ensino da matemática. Uma oficina
foi realizada na quadra de esportes relacionando o lançamento de dardos ao traçado de gráficos e suas respectivas funções. Nesta
oficina os alunos participaram com motivação das atividades propostas, tais como uso da planilha Excel, traçado de gráficos de
maneira manual e na planilha e a construção de funções para representar o fenômeno em estudo. A análise dos dados de pesquisa
permitiu a observação que a experiência interdisciplinar, associando atividades esportivas ao ensino da matemática, pode ser uma
prática de ensino adequada no processo ensino-aprendizagem de conceitos formais para educadores físicos.
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Abstract: This article describes an interdisciplinary experience realized in the Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE
with undergraduate students in Physical Education. The focus of the work was the integration between physical activity and teaching
of mathematics. A workshop was realized in the multisport court - UFRPE searching to relate launch darts and graphics and functions.
During the workshop the students participated with motivation, realizing activities in the Excel spreadsheet, plotting graphics manually
and with spreadsheets and building functions to represent phenomena. The analysis of the survey data allowed the observation that the
interdisciplinary experience, combining sport activities with teaching mathematics, can be an appropriate practice to teach formal
concepts for physical educators.
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Na Educação, de modo geral, novas perspectivas pedagógicas emergiram e vem se fortalecendo a cada dia. Na área de Educação
Física, não ocorreu de forma diferente. A importância da reflexão sobre práticas pedagógicas e suas reformulações são cada vez mais
necessárias nos cursos de Educação Física. Tal necessidade se justifica pelo disposto no parágrafo 3º do Artigo 26 da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB, nº 9.394/96), que estabelece a educação física integrada à proposta pedagógica da escola, sendo
um componente curricular obrigatório da educação básica. Atualmente, professores e pesquisadores de Educação Física já admitem a
necessidade romper com paradigmas, em que enxergavam a área como um centro de treinamento, cujo objetivo seria apenas
aperfeiçoar técnicas e consequentes desempenhos desportivos. No entanto, existem propostas de realização de trabalho colaborativo
entre profissionais de diferentes áreas, através de práticas interdisciplinares, visando o desenvolvimento integral do educando e não só
desportivo (DUCKUR, 2004).

Antes do fazer pedagógico, devemos identificar a necessidade dos estudantes. Nesta perspectiva, foi discutido com os alunos do curso
de Educação Física, o papel das funções matemáticas e seus gráficos no funcionamento dos sistemas biológicos e na mecânica do
corpo humano. A disciplina de Biofísica, onde este trabalho se constituiu, é por natureza interdisciplinar e, nesta visão, foi proposto o
estudo das funções matemáticas e seus gráficos, de maneira contextualizada com questões da prática esportiva. O ensino de gráficos e
funções na LEF é importante, pois permite aos professores ou treinadores melhor planejamento de atividades para alunos ou atletas, no
tocante a adequação de exercícios, conhecimento do potencial físico e consequente desempenho do indivíduo no desporto.

O objetivo desta pesquisa foi investigar se uma prática interdisciplinar associando uma atividade desportiva (lançamento de dardos) ao
ensino de matemática (funções e gráficos) é adequada para aprendizagem de conceitos formais por educadores físicos.

A PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA

A década de 1980 foi uma época de um grande movimento crítico na Educação Física Brasileira, onde as reflexões se voltaram para
uma ideia de se repensar uma Educação Física renovada e que de acordo com Duckur (2004, p.40) “provocaram, em certo sentido,
uma ampliação do quadro de referências teóricas, assimilando os aportes oriundos das ciências sociais e humanas, especialmente da
filosofia, da história e da sociologia”. Neste período o ponto focal e que demarcava as contradições envolvidas nos desenvolvimentos
das tendências pedagógicas foi a questão da diretividade e a não-diretividade nas aulas do professor de Educação Física.

Devido às divergências ideológicas que surgiram no repensar da Educação Física no Brasil algumas tendências foram desenvolvidas
buscando-se propostas pedagógicas que ressignificasse o seu método de ensino. Uma das tendências mais expressiva foi a
construtivista que tem como mentor o professor João Batista Freire. Através dessa tendência o autor propõe uma fundamentação que
permita a superação da fragmentação do conhecimento e da concepção de indivíduo/pessoa, tendo como referenciais teóricos os
pensamentos da psicologia de Piaget (1975). Nela considera-se a importância do corpo e do movimento e estabelece que os conteúdos
do saber, não existem isolados uns dos outros.

A aprendizagem efetiva necessita de uma educação integral e que depende da ação corporal. Assim sendo, o processo educacional
deve ser composto por ações concretas para que aquele aluno que faz seja o mesmo que compreende, neste viés, a escola estabelece
uma inter-relação entre suas atividades pedagógicas (teoria e prática), sendo fundamental para promover uma formação para a
autonomia do sujeito. Outra proposta que pode ser encontrada nas obras de João Batista Freire é a ideia de que não podemos ver o
aluno dividido em corpo e mente, sugerindo que a educação deve ser de corpo inteiro, visto que dentro desse aprendizado se encontra a
possibilidade de uma vivência da cultura corporal e suas relações simbólicas e espaciais na prática pedagógica (DUCKUR, 2004).

O PAPEL DA INTERDISCIPLINARIDADE, DA CONTEXTUALIZAÇÃO E DAS SITUAÇÕES-PROBLEMAS NA
CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO

Nossa sociedade se encontra em constantes transformações em todos os ambientes, e essa instabilidade atinge o meio educacional em
todos os níveis. O sistema educacional está diretamente ligado ao estado em que se encontra o corpo social. E como a sociedade vai se
modificando em vários aspectos, às necessidades, habilidades e conhecimentos exigidos por todos, vai cada vez mais, aumentando sua
gama de possibilidades.

Segundo Colossi, Consentino & Queiroz (2001) “o jovem que deseja qualificar-se profissionalmente tem dificuldades, pois a estrutura
da formação em nível superior do País é rígida. Este jovem necessita, assim, de uma instituição que ofereça formação compatível com
a nova configuração do mercado de trabalho” (p. 56). Nesse sentido entendemos que a universidade como instituição formadora de
profissionais na atualidade, precisa se alinhar com estas mudanças, principalmente no que se diz respeito às práticas inovadoras.

A finalidade da prática da interdisciplinaridade, segundo Yves Lenoir (FAZENDA, 1998) segue por duas principais vertentes. Uma
que vai numa perspectiva de construção de uma síntese de conhecimento de um fato, unindo o epistemológico e o social, buscando
uma unidade no saber. Trata do ensino de uma ciência mais abrangente, com preocupações filosóficas, que busca o holismo e que “têm
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por objetivo a constituição de um quadro conceitual global que poderá, numa ótica de integração, unificar todo o saber científico” (p.
48). Em outra vertente, a prática interdisciplinar de uma forma mais instrumental, é tratada como um instrumento de integração social
e epistemológica e relacionada com uma tendência de ação do conhecimento. Uma tendência amplamente predominante em nossa
atualidade.

Nossa proposta interdisciplinar foi planejada e executada por professores de Matemática, Física e de Biofísica. Nossa principal
intenção está associada, simultaneamente, às duas finalidades descritas por Yves Lenoir no parágrafo acima. Pois tanto foi pensado um
ensino voltado para o conhecimento aplicável, a tendência de ação, como também se buscou uma aprendizagem do conteúdo de forma
mais abrangente, não apenas focada em aprender a escrever e identificar funções e gráficos, mas permitindo uma visão mais holística
dos conceitos.

Segundo Sommerman (2008), a interdisciplinaridade que avança para além das disciplinas, se torna do tipo transdisciplinar. O autor
em sua obra apresenta categorias da interdisciplinaridade mediante os discursos ocorridos em congressos e encontros sobre o tema.
Para ele há níveis, tipos ou modalidades de interdisciplinaridade, e podemos caracterizar a atividade pensada como
interdisciplinaridade do tipo transdisciplinar. Esta modalidade segue no sentido de uma nova atitude epistemológica na compreensão
dos fenômenos, permitindo diálogos com questões não-disciplinares e conhecimentos sociais dos atores.

Quanto à contextualização, há um grande consenso entre pesquisadores da área de ensino sobre a sua importância. Contextualizar
significa mesclar as informações sobre determinado conteúdo, tanto do ponto de vista científico, quanto com o social e questões do
dia-a-dia. Vários documentos oficiais de nível médio e superior sugerem um trabalho contextualizado, associando a ele, um
conhecimento mais abrangente como podemos perceber nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Nos PCN a legislação assume
que o processo ensino-aprendizagem ocorra através de “conhecimentos práticos, contextualizados, que respondam às necessidades da
vida contemporânea, e o desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e abstratos, que correspondem a uma cultura geral e a uma
visão de mundo” devendo este contexto partir da realidade dos alunos (Brasil, 1999, p. 207).

Uma necessidade que os alunos de todos os níveis de ensino vêm trazendo para a sala de aula, é a curiosidade de conhecer o mundo e
de se conhecer de forma mais profunda. Atualmente os indivíduos desejam saber as aplicações daquele conteúdo, onde eles estão
presentes, e principalmente, no que ele pode acrescentar em suas vidas. É uma necessidade de associação entre os temas escolares e a
realidade extra-escolar. Esta questão é fortemente emergente no século XXI, faz da contextualização uma forte aliada na construção de
conhecimento.

Segundo Silva & Marcondes (2010), com a contextualização presente nas práticas em sala de aula, privilegiando os contextos dos
indivíduos “com aspectos políticos, econômicos e ambientais, fundamentado em conhecimentos das ciências e tecnologia, é
fundamental para desenvolver um ensino que venha a contribuir para a formação de um aluno crítico, atuante e sempre que possível
transformador de sua realidade desfavorável” (p. 6). Foi nesta compreensão de inserção de contextos em sala de aula que planejamos
nossa atividade.

Outra prática que tem sido usada no ensino das ciências e da matemática é a utilização de situações-problemas durante atividades
docentes. Segundo Perrenoud (2002), elas favorecem a formação de indivíduos críticos e participativos, conscientes de sua
importância nas mudanças sociais. Trabalhar com situações problemas através de uma perspectiva interdisciplinar se justifica porque a
educação, segundo Morin (2010), “deve favorecer a aptidão natural da mente para colocar e resolver os problemas e, correlativamente,
estimular o pleno emprego da inteligência geral”.

Na prática trata-se de uma situação bem abrangente que contém um problema e que engloba várias questões. Um problema complexo,
relacionado com alguma coisa real (contextualizado) e que para solucionar este problema, os alunos deverão mobilizar seus
conhecimentos, que podem ir além dos conteúdos meramente disciplinares. É preciso mobilizar os conhecimentos sobre as questões
envolvidas, discutir em grupo, tentar soluções, abandonar algumas tentativas, até que o aluno (ou a turma) seja capaz de encontrar uma
solução. Esta solução não se enquadra, nem de longe, em SIM ou NÃO, mas em um plano articulado, pensado e que uni
conhecimentos diversos para solucionar o determinado problema (PERRENOUD, 2002).

A investigação proposta neste trabalho terá como referenciais teóricos a interdisciplinaridade, a contextualização e o uso de
situações-problemas na construção de conhecimento e como referencial metodológico a sequência didática interativa.

METODOLOGIA

Nossa pesquisa apresenta características de uma pesquisa qualitativa. Tal abordagem qualitativa, segundo Oliveira (2010, p. 37) é “um
processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo
em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação”. Estes pressupostos metodológicos se adéquam a nossa proposta por
proporcionar uma avaliação progressiva da compreensão dos licenciandos em Educação Física a respeito de funções matemáticas,
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gráficos e suas relações com atividade física humana.

A pesquisa em questão se deu no âmbito do Departamento de Educação Física (DEF) da Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE). A equipe docente é gerida pelo professor da disciplina de Biofísica do departamento juntamente com dois alunos
mestrandos da mesma instituição. Os mestrandos participantes possuem formação inicial em licenciatura em Matemática, com
mestrados em andamento em Biociência Animal (PGBA) e Ensino das Ciências e Matemática (PPGEC) na mesma instituição.

A motivação para propor o presente estudo veio da necessidade emergente de práticas inovadoras em sala de aula. No curso de
licenciatura em educação física, foi observado pelo professor da disciplina de Biofísica que um perfil de agitação, dinamismo e
dificuldade de concentração em temas formais entre os seus alunos. Esta aparente dificuldade motivou o professor a propor uma
prática de ensino que atendesse tanto aos conteúdos (gráficos e funções matemáticas) de maneira contextualizada, aproveitando as
características dos alunos. Neste sentido, a intervenção com os futuros educadores físicos, que cursam no momento o terceiro período,
foi planejada de modo interdisciplinar. Partimos então de uma problemática que sugeria a seguinte necessidade: Como traçar gráficos
usando-se o papel linear, o semi-logarítmico e de um programa computacional, onde os valores utilizados nestes gráficos
correspondam à altura e ângulo de lançamento de dardos.

O procedimento usado na intervenção (oficina) foi a seguinte: Inicialmente, sem nenhuma explicação teórica prévia, os alunos foram
orientados a seguir para a quadra poliesportiva e lá encontraram o material disponível para a prática, sendo eles: pistola de mola,
dardos de plástico, tintas, trena, uma cadeira, papel, caneta e um quadro com o desenho de ângulos (15º, 30º, 45º e 60º). Juntamente
com o material, foi entregue a alunos uma tabela padrão (Tabela 1) com a determinação dos ângulos possíveis para lançamento. Onde
eles devem anotar os alcances atingidos. Após escolhido o local a pistola lançadora de dardos foi ajustada para cada ângulo (θ) da
tabela, disparada e aferido os alcances. Os valores da altura (H) serão calculados pela equação 1, devido à dificuldade em medir-se a
altura, indicamos a utilização da seguinte equação para calculá-la: H = (A/2).tg θ -5.[(A/2)/(V0 . cos θ). Sendo V0 igual a raiz quadrada

de (10.A/sen 2θ), A é o alcance, θ corresponde ao ângulo de lançamento e V0 é a velocidade inicial do lançamento do projétil. Após

estes procedimentos, os alunos devem seguir para a sala de aula e responder ao questionário elaborado pelo grupo, utilizado para
avaliar os conhecimentos da turma:

1. O que representa um gráfico para você
2. Quando duas variáveis se relacionam através de uma função linear
3. Descreva matematicamente uma função exponencial.
4. Como você construiria um gráfico no plano cartesiano e quais os cuidados que devem ser tomados nesta construção
5. Qual a importância do traçado de gráficos na prática do educador físico
6. Nesta aula você teve a contribuição de um professor de física e matemática. Este trabalho colaborativo facilitou sua

aprendizagem

Após este questionário, os licenciandos deverão traçar gráficos e seguir na obtenção das equações que regem o alcance e a altura dos
dardos em função do ângulo de lançamentos. Para tanto,

θ A (m) H (m)
15° 00000 00000
30° 00000 00000
45° 00000 00000
60° 00000 00000
75° 00000 00000

Tabela 1 – Tabela para anotações referentes a dados obtidos em prática de lançamento de dardos.

Após estes passos, foram realizadas intervenções didáticas sobre construção de gráficos, tipos de gráficos, funções lineares e
exponenciais, regressão linear, cuidados ao construir gráficos. Para analisar os dados de nossa pesquisa utilizamos um procedimento,
que chamamos de “questionário de entrada”, e um procedimento que chamamos de “consenso de saída”. O questionário de entrada foi
desenvolvido pela equipe docente visando atender a questões que serão discutidas ao longo da oficina. Trata-se de um questionário de
perguntas abertas, estruturado, pensado desta forma para permitir mais liberdade nas respostas dos alunos.

Para o chamado “consenso final”, nos inspiramos na Sequência Didática Interativa (SDI) para trabalhar os conteúdos sobre funções,
visto que o conceito de função, especialmente o de função afim, foi trabalhado de forma bastante exitosa com este método didático
(OLIVEIRA, 2010; 2013). Esta sequência é um desdobramento do Círculo Hermenêutico Dialético (CHD), principal técnica de coleta
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de dados da Metodologia Interativa. Desejamos nos basear na SDI para finalizar o processo de análise. Neste procedimento,
utilizaremos as mesmas perguntas do questionário de entrada, porém desta vez os alunos deverão debater uma resposta consensual, que
englobe as diversas opiniões (síntese) para cada pergunta.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Análise do questionário de entrada:

Este questionário de entrada foi respondido pelos alunos após a experiência com a pistola de dardos e antes da intervenção dos
professores. As perguntas correspondem a conhecimentos relacionados à funções e gráficos, sendo que a quinta associa o
conhecimento matemático à prática do professor de Educação Física. A última pergunta, corresponde a avaliação dos licenciandos
sobre a prática pedagógica que participaram.

Na primeira pergunta, quando indagados sobre o conceito de gráfico, licenciandos mostraram em suas respostas concepções distintas.
Metade dos alunos que participaram da pesquisa mostrou conceitos adequados sobre gráficos. Na segunda pergunta, ao ser indagado
sobre o momento em que duas variáveis se relacionam através de uma função linear metade dos alunos disse não saber ou não
respondeu. A outra metade que respondeu a esta questão, apresentou respostas superficiais, vagas ou referentes a características gerais
das funções.

Quando pedimos aos licenciandos que descrevessem matematicamente uma função exponencial, dois deles propuseram praticamente o
mesmo exemplo de função: Y=A.ekx (Licenciando 2) e Y=A.eky (Licenciando 4), que apenas se diferenciavam pelo expoente “x” e
“y” da base “e” (Número de Euler). Dois outros licenciandos se confundiram com a descrição de uma função quadrática, enquanto que
os demais alunos não souberam responder.

Na pergunta de número 4, quando perguntados sobre procedimento para construção de gráfico no plano cartesiano, metade da turma
não soube responder e os demais, apenas um deles respondeu de forma mais próxima dos procedimentos adequados: “Delimitar as
dimensões de X (horizontal) e Y (vertical), e encontrar precisamente os pontos da correlação Y em função de X.” (Licenciando 6).
Estes dados revelam a dificuldade inicial dos alunos em sistematizar as ideias sobre funções, logo após o experimento relativo
lançamento de dardos.

A pergunta de número 5, referente a importância do traçado de gráficos para a prática do professor de Educação Física, os alunos
citaram vários exemplos onde a matemática dos gráficos pode ser utilizada, tais como a possibilidade de adquirir informações sobre a
atividade física de alunos, colher informações a respeito do atleta para traçar metas de treinamento mais eficazes e melhorar sua
performance, planejamento de atividade para perda ou ganho de peso, dentre outros. Estes dados mostram que a turma de modo geral
compreendia a importância de funções e gráficos para o profissional de Educação Física.

Na pergunta de número 6, quando os alunos foram indagados se o trabalho colaborativo facilitou a aprendizagem e sobre o tipo de
prática de ensino usada na oficina. As respostas foram afirmativas com respeito ao trabalho colaborativo e sobre a prática de ensino
alguns licenciandos a caracterizaram como multidisciplinar e outros como interdisciplinar. Um dos licenciandos chamou a atenção
quanto a importância do trabalho interdisciplinar, devido ao fato do aluno “pisar fora da sua zona de conforto” (licenciando 3)

Síntese do questionário.

O questionário usado para síntese contém as mesmas perguntas do primeiro. A análise do questionário foi dividida em dois momentos
interligados: o primeiro foi à discussão das respostas individuais dos alunos e o segundo a síntese dialógica das respostas individuais,
isto é, a síntese produzida pelos alunos após responderem individualmente as perguntas.

Em suas respostas individuais, todo os alunos apresentavam os conceitos que foram trabalhados na atividade, sendo que de forma
fragmentada. Porém estas respostas foram mais completas quando o licenciandos as compartilharam uns com os outros no círculo de
debate inspirado na SDI, formando uma síntese dialógica, isto é, uma síntese das respostas finais dos licenciandos:

1. É uma forma de expor resultados representados detalhadamente, correlacionando os valores no plano cartesiano;
2. Quando uma variável é determinante direta do valor das outras, quando os pontos encontrados exercem uma conexão lógica e

proporcional;
3. Foi solicitado ao aluno não responder a pergunta.
4. Atribuindo os valores de x em y, obedecendo escalas específicas para cada eixo e fazendo a ligação entre os pontos;
5. Planejar, ilustrar e estudar dados de uma determinada modalidade, afim de melhorar o rendimento.
6. Sair da rotina fez a gente sair da zona de conforto; Sócio Interacionista; Interdisciplinar; Educação holística; Pluralidade de
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profissionais ajuda a abordar cada requisito do conteúdo; A gente constrói de forma colaborativa, mas eu tenho maior
dificuldade em matemática.

A síntese das respostas do questionário final evidenciam uma evolução conceitual sobre o tema: funções e gráficos.

Observação de campo

• Os licenciandos demonstraram dificuldade em responder o questionário 1, de modo que era recorrente a pergunta se poderia
dizer que não sabe ou deixar em branco;

• Substituição de variáveis, regras de sinal em expressões matemáticas, sistemas de equações, foram algumas das dificuldades
apresentadas pelos licenciandos;

• Ao sentirem dificuldades em responder, sugeriram uma revisão matemática, que prontamente foi feita pelo professor;
• Constantemente os licenciandos pediram auxílio ao professor e colaboradores da atividade, participando ativamente com

perguntas e sugestões;
• Uma característica marcante da turma foi a intensa participação, pois houveram momentos em que os licenciandos explicaram

no quadro suas ideias e raríssimas vezes ficavam parados em suas cadeiras;
• Em todas as aulas ocorridas na sala, os licenciandos utilizaram o “celular” como “máquina fotográfica” para registrar as

informações dispostas no quadro pelo professor ou pelos próprios alunos;
• O momento mais marcante corresponde à construção de sínteses pelos próprios alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho trouxe aprendizagem para os alunos da licenciatura em educação física, mas também, para toda a equipe docente. Nos
dias de hoje, cada vez mais, são exigidas em sala de aula, práticas docentes baseadas em dinamismo, contextualização,
situações-problemas e interdisciplinaridade, e esta oportunidade serve de experiência para futuras práticas dos profissionais
envolvidos. Concordamos com Colossi, Consentino & Queiroz (2001) quanto à perspectiva da sociedade contemporânea quanto à
atividade docente.

Desejam-se professores e alunos que interajam nesse ambiente colaborativo como verdadeiros
construtores de disciplinas, num processo evolutivo que transforma a disciplina, adequando-a as
necessidades do ambiente. Os professores, atuando como verdadeiros tutores dos alunos, e os alunos,
transformando-se de simples receptores passivos do conhecimento em solucionadores de problemas,
construirão um todo agindo diretamente na construção da disciplina e no perfil profissional dos
alunos.

É nesta perspectiva que procuramos atuar e crescer, para melhor contribuir na formação de nossos alunos. Sabemos que podemos
aperfeiçoar um pouco mais nossas práticas, mas que com atitudes como essas, é possível tornar cada vez mais significativa
(MOREIRA, 1998), a aprendizagem dos nossos alunos. Acreditamos que este modelo fez surgir uma maior interação dos alunos, não
só para com os professores, em discussões e questionamentos, mas também, para com os seus colegas, fazendo com que eles
percebessem que em grupo, as dificuldades poderiam ser resolvidas mais facilmente. Quanto à contribuição deste trabalho sugerimos o
possível auxílio para professores interessados em inovar suas práticas, assim como, um incentivo para que eles possam também
publicar e expor suas experiências em sala de aula.

Acreditamos que “sair da zona de conforto”, como os próprios alunos assumiram em relação à aula, faz com que os conteúdos se
tornem cada vez mais íntimos deles, e não apenas, dos professores. O que permite que o sujeito aprendiz possa associar novas
informações adquiridas a conhecimentos já existentes em suas ideias.

Discutimos vários tópicos em sala além de gráficos e funções, tivemos a oportunidade de conversar sobre lançamentos oblíquos e suas
relações com os esportes, sobre arremesso de peso, de dardos, de martelo (SANTOS, CARVALHO & AFONSO, 2010), sobre como
obter um alcance máximo nestas, e em outras, modalidades. A contextualização, a interdisciplinaridade com conteúdo da matemática e
da atividade física possibilitaram a participação ativa dos licenciandos. Através de um espaço para a exposição de conhecimentos
prévios com relação ao conteúdo proposto, em que há a liberdade para se expressar, para questionar e intervir, conseguimos atingir
nossas expectativas didáticas, contribuindo dessa forma para formação dos futuros professores de Educação Física.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Pág.6/7



BRASIL, MEC, SEMTEC. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: MEC, 1999.

_______, [Lei Darcy ribeiro (1996)]. LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
6. ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2011.

COLOSSI, N., CONSENTINO, A. & QUEIROZ, E. G. Mudanças no contexto do ensino superior no Brasil: Uma tendência ao ensino
colaborativo, Rev. FAE, Curitiba, v.4, n.1, p.49-58, jan./abr. 2001.

DUCKUR, L. C. B. Em busca de formação de indivíduos autômatos nas aulas de educação física. 1 ed. SP: Autores Associados,
2004. 119 p.

FAZENDA, I. C. A. (org.). Didática e interdisciplinaridade, Editora Papirus, 13ª edição, Coleção Práxis, Campinas, SP: 1998. 195 p.

MORIN, E. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 17 ed. RJ: Bertrand Brasil, 2010.

MOREIRA M. A. Ensino e aprendizagem: enfoques teóricos. SP: Moraes, 1985. p.75-83.

OLIVEIRA, M. M. Sequência didática interativa no processo de formação de professores. 1. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 285
p.

_________, M. M. Como fazer pesquisa qualitativa. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 232 p.

PERRENOUD, P. et al. As competências para ensinar no século XXI: A formação dos professores e o desafio da avaliação. 1 ed.
Porto Alegre, Artmed, 2002. 176 p.

PIAGET, J. A equilibração das estruturas cognitivas - Problema central do desenvolvimento. Trad. Marion Merlone dos Santos
Penna. Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1975.

SANTOS, D.F.; CARVALHO, H. H.; AFONSO J. O recorde para o lançamento do peso não é batido há 20 anos. Estará isso
relacionado a física, Sala de professores, Gazeta de Física, vol. 33, n1, p.25-29, 2010.

SILVA, E. L.; MARCONDES, M. E. R. Visões de contextualização de professores de química na elaboração de seus Próprios
materiais didáticos, Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, v. 12, n. 1, Universidade Federal de Minas Gerais, MG: abril, 2010.

SOMMERMAN, A. Inter ou transdisciplinaridade Coleção Questões fundamentais da educação. v.7, 2 ed. SP: Paulus, 2008. 75 p.

Pág.7/7


