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 INTRODUÇÃO

 As dificuldades enfrentadas pelos professores de educação física

nas escolas são diversas. Betti (1991) ressalta que os professores

de educação física nas escolas, ainda, carecem de elementos que

lhes permitam refletir e implementar propostas mais produtivas,

substituindo modelos esportivistas. Assim, a Educação Física nas

escolas passa a cumprir a tarefa de integrar o aluno na esfera da

Cultura Corporal de Movimento, ou seja, fazendo-o atuar de forma

transformadora em sociedade.

 Segundo Magill (1990), a aprendizagem motora deveria oferecer

aos professores de Educação Física uma possibilidade de

instrumentalizar o processo de ensino, ou seja, conhecer algumas

técnicas que deveriam direcionar sua prática em sala de aula,

contribuindo para o desenvolvimento da habilidade motora do

aluno. Porém, a maioria dos professores, ainda utiliza o método de

colocar os alunos em longas filas, inspirado no modelo militarista

que na verdade dificulta o processo da aprendizagem motora.

 A partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a

Educação Física é um componente curricular que apresenta

diversas abordagens, entre elas, eleger a cidadania como parte do

processo de formação do cidadão escolar. Sua inclusão, na escola,

é inserida partir de um contexto pedagógico, onde o professor

passa a atuar na formação integral do aluno, inserindo-o no

processo de aprendizagem (BRASIL, 1997).

 Em suma, para que o professor possa articular suas ações

pedagógicas e que proponham atividades de ensino mais eficientes

é necessário que o mesmo participe de ações de formação

continuada na escola ou em órgãos das Secretarias Estadual e

Municipal de Educação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apresentados têm como base os relatos de

professores que foram retirados do estudo de Gaspari, Junior, Maciel,

Impolcetto, Venancio, Rosário, Iorio, Tommazo e Darido (2006).

Para exemplificar, segue o relato do professor 7 e 18:

[. . .] Em disciplinas como Didática, Prática de Ensino e Educação

Física Infantil, fomos orientados sobre problemas como a falta de

material e espaço físico adequados, Mas, hoje percebo que foram

orientações presas principalmente ao conteúdo e outras informações

quanto a falta de disciplina dos alunos e outros problemas que percebi

com a atuação profissional ficaram a desejar (Professor 7).

O professor 7 afirma que nas universidades que o ensino, ainda, é

muito teórico. Ressalta a falta de articulação entre teoria e prática no

que diz respeito a realidade do professor de educação física nas

escolas.

[...] Eu precisaria de um espaço maior para trabalhar, um espaço tais

diversificado, um pouco mais de flexibilidade por parte da direção da

escola, para que eles compreendam melhor o meu trabalho e não

façam um policiamento tão severo (Professor 18).

[...] Sinto falta de privacidade na minha aula (fico exposto na quadra,

que é um lugar público, todos têm acesso a minha aula e isso abre

margem as críticas). Como exemplo, já fui chamado atenção pela

diretora por estar conversando com meus alunos antes, no final da aula

ou quando surgiu algum problema no decorrer da aula e eu precisei

interferir (é uma escola tradicional, onde a visão de Educação Física é

a de praticar esportes e só). Também têm algumas atividades que

gostaria de explorar mais, mas não posso porque tenho que reprimir o

barulho dos alunos (Professor 18).

Verifica-se que a direção da escola desconhece o planejamento do

professor de educação física, utiliza uma ação de fiscalização das

aulas do professor, tal ação não favorece conhecer a prática desse

professor. Cabe lembrar que direção é corresponsável no processo de

ensino e aprendizagem, deveria acompanhar produtivamente o

planejamento e a execução da aula do professor de educação física,

ou seja, intervindo se necessário no plano de aula sugerido por ele,

sendo necessário a compreensão do conteúdo da disciplina.

Em suma, podemos afirmar que são várias as dificuldades que surgem

no cotidiano dos professores. É importante ressaltar que relacionar a

formação acadêmica do professor à pratica pedagógica e promover

uma discussão produtiva, é sem dúvida, uma das competências a ser

adquiridas por esse profissional do ensino.
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MÉTODO

Essa pesquisa é bibliográfica. Foram selecionados diversos artigos

que enfocam a formação continuada do professor de educação

física e as práticas bem-sucedidas desempenhadas por este

profissional, tais artigos foram encontrados em revistas acadêmicas

publicadas em periódicos, disponibilizadas nos sites da CAPES e

do CNPq. Os artigos foram categorizados por títulos, analisados e

sistematizados por meio de fichamentos.

OBJETIVO

O presente artigo tem como objetivos analisar as dificuldades do

professor de educação física no contexto da formação continuada

e apresentar as competências de atuação em práticas bem

sucedidas.


