
 

XIV Seminário Estudantil de pesquisa e Extensão - FAMAM 

 
 

  
 

A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO 

ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS): UM ESTUDO NA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO NA CIDADE DE CRUZ DAS ALMAS-BA          

 

Riverson Azevedo dos Santos do Sacramento  

 Cristiane Guimaraes de Lacerda  

 
No espaço físico de ensino, ou seja, nas escolas, de modo geral, deve ser o local mais apropriado 

para a transmissão do conhecimento científico. O que diferencia, portanto, a escola dos outros 

ambientes de ensino não formal é a sua função social enquanto espaço onde os indivíduos 

devem acessar o saber sistematizado. Assim todos os componentes curriculares que compõem 

o currículo escolar, inclusive a Educação Física deve prezar pelo acesso ao conhecimento no 

sentido de uma formação humana e transformadora. Nesse contexto, a problemática da pesquisa 

está em torno de conhecer como tem se dado a prática pedagógica do professor de Educação 

Física que atuam no Ensino Fundamental anos finais no sistema municipal de ensino de Cruz 

das Almas- BA? Assim, constitui-se o objetivo geral da pesquisa verificar como tem se dado a 

prática pedagógica do professor de Educação Física no Ensino Fundamental (anos finais) da 

rede municipal de ensino de Cruz das Almas – BA. E os objetivos específicos identificar as 

consepções de educação, e educação física dos professores sujeitos do estudo, identificar a 

metodologia de ensino  a proposta por  a estes docentes e apontar possibilidades de superação 

das dificuldades enfrentadas na prática  pedagógica dos professores. A justificativa abordar a 

dificuldade de implementação de novas práticas educacionais voltadas para educação física nas 

escolas do município. Com isto nossa pesquisa tem o intuito de ajudar na formação de 

professores e na compreensão da prática pedagógica destes docentes, apontando limites e 

possibilidades para uma melhor atuação junto aos alunos. Para o alcance dos resultados a 

metodologia se apresenta em caráter exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa, 

conduzida através de um estudo de caso. Como meio de coleta de dados será realizada uma 

entrevista semiestruturada aplicada aos docentes licenciados em Educação Física que atuam no 

Ensino Fundamental (anos finais).  
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