
CONSTRUÇÃO DE UM CURRÍCULO MÍNIMO PARA
EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO BÁSICO: RELATO DA

EXPERIÊNCIA DE FUTUROS DOCENTES

Encontros Universitários da UFC 2016

VIII Encontro de Docência no Ensino Superior

Jose Flavio Alves, Klertianny Teixeira do Carmo, Maria Eleni Henrique da Silva

Historicamente  a  Educação  Física  esteve  direcionada  para  uma  formação
docente  voltada  à  prática,  esquecendo  que  esse  é  um  processo  contínuo  de
aperfeiçoamento  que  requer  interação  entre  experiência  e  o  conhecimento.  No
contexto  atual,  com  o  advento  da  constituição  de  um  currículo  mínimo  para
educação  básica  é  pertinente  apontar  possibilidades  no  desenvolvimento  deste
componente curricular na graduação que vise potencializar aos futuros professores
o  debate  para  a  construção  de  um  currículo,  uma  vez  que  o  mesmo  é
desenvolvido,  predominantemente,  por  profissionais  externos,  distante  da
realidade escolar e, quando se fala da área da EF, muitas vezes, nem é discutido. A
questão  que  norteia  este  estudo  é:  como  ressignificar  o  conhecimento  sobre
currículo  de  futuros  professores  de  Educação  Física  para  a  importância  da
construção  de  um  currículo  mínimo  para  educação  básica?  O  trabalho  busca
apresentar  um  recorte  da  avaliação  final  do  trabalho  com  discentes  do  sétimo
semestre, em duas turmas, de graduação em Licenciatura em Educação Física, na
disciplina de “Currículos, Programas e Avaliação em Educação Física”. Foi aplicado
um questionário com seis questões, das quais destacaremos a questão quatro, “O
que  foi  mais  significativo  para  você?”  e  observações  feitas  pelo  bolsista  em  seu
relatório  final.  Participaram  da  pesquisa  32  alunos.  Na  análise  de  dados
conseguimos  elencar  três  categorias:  o  lúdico  e  “o  fazer”,  a  diversidade
metodológica  e  o  trabalho  em  grupo.  Podemos  concluir  que  trabalhar  esta
temática  para  que  os  professores  sintam  vontade  de  ajudar  na  construção  do
currículo,  em suas futuras escolas,  requer grande diversidade metodológica.  Esta
deve  desenvolver  de  forma  transversal  o  aprofundamento  das  leituras;  trabalho
em  grupo;  dialogo  e  reflexão  como  para  construção  estética  do  currículo  e  a
ludicidade  para  dinamizar  a  compreensão  dos  textos.  Desmistificando  assim  a
idéia sobre o que é currículo e a importância dele para sua atuação docente.
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