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RESUMO 

 

Discute questões relacionadas à Didática, entendendo-a como uma área da 

Pedagogia que busca estudar a problemática do ensino enquanto prática social, 

preocupando-se com o processo de ensino e aprendizagem. Buscasistematizar 

reflexão sobre a contribuição da Didática na formação do professor e no curso de 

formação de professores de Educação Física;pesquisar a concepção de estudantes 

do curso de Licenciatura em educação Física da UFES em relação a como avaliam 

a relação/articulação entre a Didática e as experiências vividas nas práticas de 

ensino da disciplina Estágio Supervisionado. Propõe analisar as seguintes questões: 

Qual o papel da Didática na formação do professor? Qual a percepção de alunos de 

Educação Física acerca da Didática e sua relação com os Estágios 

Supervisionados? Utiliza a aplicação de entrevista a 14 estudantes do Curso de 

Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo e recorre a análise de 

conteúdo. Como principais considerações e análises- sínteses, conclui que a 

Didática pode contribuir no processo de formação de professores, diretamente no 

desenvolvimento de práticas educacionais. Ressalta a relevância da disciplina 

Estágio Supervisionado e Didática no que se refere ao processo de reflexão sobre o 

planejamento educacional, a construção da identidade e papel educacional do 

professor, assim como a construção da prática pedagógica por meio da reflexão em 

relação à prática docente e estudo de teorias. 

Palavras-Chave: Didática; Formação Docente; Educação Física. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo interessa-se em discutir questões relacionadas à Didática, 

entendendo-a como uma área da Pedagogia que busca estudar a problemática do 

ensino enquanto prática social, preocupando-se com o processo de ensino e 

aprendizagem.  

 Entendemos que a Didática como disciplina tem o papel de contribuir para a 

construção da identidade profissional do professor, não oferecer apenas técnicas de 

abordagem de conteúdos, ou mecanizar ações despreocupadas e/ou neutras às 

práticas educacionais, mas fornecer ao professor possibilidades de pensar a sua 

prática a partir dos sujeitos que fazem parte dela, assim como o contexto 

sociocultural em que estão inseridos (FRANCO; PIMENTA; LIBÂNEO, 2014).  

Como área de conhecimento, a Didática pode ser mobilizada em todos os 

ambientes de ensino e aprendizagem, de forma a diagnosticar sujeitos, organizar 

conteúdos, estabelecer objetivos a serem atingidos, buscar meios facilitadores de 

ensino e avaliar processos de aprendizagem. Assim “A Didática ocupa-se da busca 

do conhecimento necessário para a compreensão da prática pedagógica e da 

elaboração de formas adequadas de intervenção” (CANDAU, 2014, p.14)  

Diante disso, propomos analisar as seguintes questões: Qual o papel da 

Didática na formação do professor? Qual a percepção de alunos de Educação Física 

acerca da Didática e sua relação com os Estágios Supervisionados?  

Este estudo justifica-se socialmente por enfocarquestões relacionadas à 

formação de professores para atuar na Educação Básica, enfatizando possibilidades 

para a produção de práticas pedagógicas significativase relevantes no ensino 

escolar. Cientificamente, este estudo justifica-se pela sistematização de análises que 

se relacionam com a Didática e o tema práticas de ensino, podendo auxiliar a 

formação de futuros professores em relação à disciplina Didática no Ensino Superior 

e possíveis diálogos com a disciplina de Estágio Supervisionado nesse processo 

formativo.  

Para tanto, este trabalho visa estudar sobre o papel da disciplina de Didática 

na formação de professores e, especificamente, busca: sistematizar reflexão sobre a 

contribuição da Didática na formação do professor e no curso de formação de 

professores de Educação Física; pesquisar a concepção de estudantes do curso de 



9 
 

 

Licenciatura em educação Física da UFES em relação a como avaliam a 

relação/articulação entre a Didática e as experiências1 vividas nas práticas de ensino 

da disciplina Estágio Supervisionado. 

 

1.1 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento deste estudo, tomamos, como abordagem metodológica, 

a pesquisa exploratória, valendo-nos de levantamentos bibliográficos, entrevistas 

semiestruturadas com estudantes finalistas do curso de Licenciatura em Educação 

Física e análise de dados. Sobre pesquisas exploratórias entendemos que 

 

Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torna-lo mais explícito ou a construir hipóteses. 
Pode - se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 
aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento, é 
portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais 
variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, essas 
pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com 
pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e 
(c) análise de exemplos que “estimulem a compreensão” (GIL, 2008, p. 41).  

 

Assim como Gil (2008), compreendemos que, embora a pesquisa exploratória 

permita um desenvolvimento mais flexível, acaba por se encaixar, por vezes, como 

estudo bibliográfico ou estudo de casos. Para a realização deste trabalho, utilizamos 

da pesquisa bibliográfica em sua grande parte, para compreendermos e 

reafirmarmos conceitos acerca da Didática, localizarmos fatos importantes e as 

épocas nas quais ocorreram para visualizarmos a estrutura social e histórica que 

viabilizaria ou não cada acontecimento. 

  Utilizamos a entrevista semiestruturada para compreendermos as 

concepções dos estudantes de Educação Física acerca do tema central deste 

estudo. Para a realização das entrevistas contamoscom a participação de 

                                                           
1 A experiência a qual nos referimos está relacionada às impressões que o fazer docente deixa nos 
professores/estagiários,assim a experiência socialmente acumulada por si só não dão conta da 
construção da identidade profissional do professor mas as reflexões de leituras sobre outras 
experiências e estudos também. Como Pimenta (2012) percebemos que os estudantes nos cursos de 
formação inicial em Licenciaturas possuem uma visão de professor que foi construída a partir de sua 
experiência como alunos e se faz necessário novas experiências, agora como docentes, para que se 
percebam professores, assim como construam sua identidade profissional. 
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estudantes do curso de Licenciatura em Educação Física da UFES finalistas.2O 

motivo da escolhapor esse público de estudantes como participantes deste estudo, 

deve-se ao entendimento de que possuem um maior acumulado de experiências 

com essa formação, podendo, com maior facilidade, sistematizar informações sobre 

o processo de formação inicial em relação à temática desta pesquisa. 

 Em relação à análise de dados, utilizamos a técnica de análise de conteúdos, 

visto que permite compreender e atribuir qualidadeàs falas dos entrevistados, assim 

 

Reiterando, diríamos que essa característica elimina, claramente, análises 
nas quais os materiais que apoiem as hipóteses do investigador sejam 
admitidas como evidências. Todos os enunciados que suportem a tese da 
desigualdade devem ser analisados, mesmo que corroborativos de teses 
contrárias. 

Além disso, a análise de conteúdos requer que as descobertas tenham 
relevância teórica. Uma informação puramente descritiva não relacionada a 
outros atributos ou às características do emissor é de pequeno valor. Um 
dado sobre o conteúdo de uma mensagem deve, necessariamente, estar 
relacionado, no mínimo, a um outro dado. O liame entre este tipo de relação 
deve ser representado por alguma forma de teoria. Assim, toda a análise de 
conteúdo implica comparações contextuais. Os tipos de comparações 
podem ser multivariados. Mas, devem obrigatoriamente, ser direcionados a 
partir da sensibilidade, da intencionalidade e da competência teórica do 
pesquisador. (FRANCO, 2007, p. 20). 

 

As informações obtidas por meio das entrevistas foram analisadas de acordo 

com categorias temáticas, passando por uma leitura reflexiva das transcrições das 

entrevistas e desenvolvimento de uma síntese que mostre de forma clara os pontos 

de vista mais comuns presentes nas falas dos estudantes, de modo a organizar as 

concepções dos entrevistados sobre o tema Didática.  

 

 

 

 

  

                                                           
2Referimo-nos aos estudantes pertencentes ao 8º período e a alunos que estejam cumprindo carga 

horária para finalizar o curso no mesmo período. 
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2 A DIDÁTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ALGUMAS REFLEXÕES 

 

A Didática como disciplina nos cursos de Licenciatura vem sofrendo modificações 

desde os primeiros encontros acadêmicos nacionais3 relacionados à Didática e às 

práticas de ensino, iniciados no fim dos anos 1970 e início dos anos 1980, momento 

em que se passa a pensar de forma ainda mais significativa a colaboração da 

disciplina para a formação e atuação de professores. Este foi um período que, 

conforme esclarece Candau (2014) tinha, como objetivo principal, promover uma 

revisão crítica tanto do ensino quanto da pesquisa em Didática, pois, nesse mesmo 

momento, havia uma mobilização político social e revisão crítica educacional que 

direcionava a atenção dos professores à contestação do caráter mais instrumental 

da Didática que se encontrava nos cursos de formação de professores da época, 

cursos estes que em geral abordavam de forma privilegiada a tecnologia 

educacional. 

 

A Didática passa por um momento de revisão crítica. Tem-se a consciência 
da necessidade de se superar uma visão meramente instrumental e 
pretensamente neutra do seu conteúdo. Trata-se de um momento de 
perplexidade, de denúncia e anúncio de busca de caminhos que têm de ser 
construídos através do trabalho conjunto dos profissionais da área com os 
professores de primeiro e segundo graus. É pensando a prática pedagógica 
concreta, articulada com a perspectiva de transformação social, que 
emergirá uma nova configuração para a Didática (CANDAU, 1994, p. 14). 

 

Com base nos estudos de Candau (1994, 2014), Franco (2014), Libâneo (1994) e 

Pimenta (2012) compreendemosque a Didática tem como objeto de estudo o 

processo de ensino e que para compreendê-lo se faz necessário a construção de 

uma análise que articule consistentemente as dimensões humana, técnica e político-

social. A preocupação é evitar que a Didática se torne uma disciplina unilateral seja 

ela através de abordagens humanistas, focando apenas as relações interpessoais, 

ou por meiode abordagem tecnicista, enfocandoapenas a dimensão técnica do 

ensinar.  

                                                           
3 O Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino (ENDIPE) é o congresso Nacional mais 
importante existente na área de Didática, nasceu da junção dos Encontros Nacionais de Práticas de 
Ensino (1979) com o Seminário a Didática em Questão (1982), que após três edições, cada um, se 
tornaram um só congresso no ano de 1987 denominado IV ENDIPE. 
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Entendemos, assim como Libâneo (1994, p. 27) que: “A formação profissional é 

um processo pedagógico, intencional e organizado, de preparação teórico-científica 

e técnica do professor para dirigir competentemente o processo de ensino.” Nesse 

contexto, a Didática, como área de conhecimento, contribui para que teoria e prática 

caminhem juntas.  

Sobre os temas fundamentais da Didática, ressaltamos: 

 

[...] os objetivos sócio-políticos e pedagógicos da educação escolar, os 
conteúdos escolares, os princípios didáticos, os métodos de ensino e 
aprendizagem, as formas organizativas do ensino, o uso e aplicação de 
técnicas e recursos, o controle e a avaliação da aprendizagem (LIBÂNEO, 
1994, p. 54). 

 

Portanto, a Didática é uma área de estudo da Pedagogia e seu objeto de 

estudo é o processo de ensino – aprendizagem (LIBÂNEO, 1994; CANDAU, 2014; 

PIMENTA, 2014). Cabe ressaltar que o processo de ensino está diretamente 

relacionado ao planejamento do professor: 

 

Quando mencionamos que a finalidade do processo de ensino é 
proporcionar aos alunos os meios para que assimilem ativamente os 
conhecimentos é porque a natureza do trabalho docente é a mediação da 
relação cognoscitiva entre o aluno e as matérias de ensino. Isto quer dizer 
que o ensino não é só transmissão de informações mas também o meio de 
organizar a atividade de estudo dos alunos. O ensino somente é bem-
sucedido quando os objetivos do professor coincidem com os objetivos de 
estudo do aluno e é praticado tendo em vista o desenvolvimento das suas 
forças intelectuais. Ensinar e a aprender, pois, são duas facetas do mesmo 
processo, e que se realizam em torno das matérias de ensino, sob a direção 
do professor (LIBÂNEO,1994, p. 54). 

 

Com base em Libâneo (1994), reconhecemos que é preciso pensar como se dão 

as ações do planejar, executar e avaliar no processo de ensino. 

 

Quanto mais o professor se perceber como agente de uma prática 
profissional inserida no contexto mais amplo da prática social, mais capaz 
ele será de fazer correspondência entre os conteúdos que ensina e sua 
relevância social, frente às exigências de transformação da sociedade 
presente e diante das tarefas que cabe ao aluno desempenhar no âmbito 
social, profissional e político cultural (LIBÂNEO, 1994, p. 121). 
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 No Brasil, constitui-se uma busca de décadas a questão do trabalho da 

Didática como disciplina a auxiliar a formação de professores e a identidade 

docente, de forma fundamental e não meramente instrumental, e uma das 

preocupações da atualidade, conforme destaca Pimenta (1997), seria a existência 

de uma corrente de desvalorização do professor que pensa qual o motivo de 

continuar a formar professores se estamos numa época em que os meios de 

informação estão extremamente desenvolvidos? Contrapondo-se a esta visão de 

professor como simples reprodutor de conhecimentos e/ou monitor de programas 

pré-elaborados, investimos na ideia de formação de professores, compreendendo 

que se faz necessário a mediação, pelo professor, nos processos constitutivos da 

cidadania dos alunos para superação do fracasso e das desigualdades escolares, o 

que lhe faz pensar a necessidade de rever a formação de professores. 

 Pimenta (2012) aponta que, em sua prática como professora de Didática em 

cursos de formação inicial, tem utilizado a produção de pesquisas em didática a 

serviço da reflexão dos alunos e da constituição de suas identidades como 

professores, problematizando-as diante das realidades de ensino nas escolas, 

buscando desenvolver nos alunos uma prática investigativa. O interesse nesse 

contexto é ressignificar os processos formativos pensando os saberes que são 

necessários à docência, deixando como objeto de análise a prática pedagógica e 

docente escolar. 

 Vieira e Martins (2009), em pesquisa na área de Didática,ao preocuparem-se 

com a forma que a disciplina se encontrava (ou até mesmo se ausentava) dos 

currículos de cursos superiores em licenciatura de Curitiba, buscaram identificaro 

que seabordava sobre Didática em sites de pesquisas, localizaram que os arquivos 

relacionados ao tema estavam, em sua maioria, direcionados à prática pedagógica e 

metodologia, materiais didáticos, formação de professores, currículo etc.Conforme 

apresentam os autores: 

 

Consultando o Portal Capes, o que se verifica é que de um universo de 7 
(sete) dissertações de mestrado e 2 (duas) teses de doutorado que 
abordam as questões do ensino – objeto de estudo da Didática –nenhuma 
delas focaliza a didática geral. O que se encontra na grande maioria dos 
trabalhos é a preocupação com a relação teoria e prática, relatos de 
práticas, assim como a didática em áreas específicas do conhecimento, 
como matemática, geografia, entre outras. Isso demonstra uma tendência 
de valorização dos conteúdos específicos quer seja focalizando a história 
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das disciplinas, quer seja desenvolvendo estudos de metodologias e 
procedimentos específicos por área de conhecimento (VIEIRA; MARTINS, 
2009, p.11306). 

 

 O estudo de Vieira e Martins (2009) também aponta que, assim como em 

muitas instituições de nível superior, os cursos de licenciatura de Curitiba não têm a 

disciplina Didática, ou têm disciplinas que tratam do ensino de forma mais específica 

do curso sem perpassar pelas discussões da Didática Geral, o que dificulta a 

compreensão mais ampla da contribuição da Didática nos cursos de formação de 

professores. 

 Percebemos,nesse percurso,um movimento de compreensão e 

ressignificação da Didática na prática de professores da disciplina, nas produções 

científicas da área e, até mesmo, na presença, ausência e forma em que essa 

disciplina têm se apresentado em Cursos de Ensino Superior.  

 Como Libâneo (1994), entendemos que a formação profissional é um 

processo pedagógico intencional e organizado de preparação teórico 

científica.Assim, a Didática se apresenta em todo o processo, seja planejando, 

avaliando, refletindo, dando suporte quanto às necessidades de adequação 

metodológicas devido às realidades socioculturais dos alunos etc. Estas mesmas 

necessidades se apresentam no Ensino Superior e, em Pimenta (2012),sustentamos 

a ideia da necessidade das práticas investigativas por meio de produção de 

pesquisas sobre Didática, o que auxilia a aproximação e reflexão dos estudantes à 

realidade educacional, estudando problemas e soluções reais. 

Sobre a necessidade de aprendizado significativo viabilizado pela Didática, 

concordamos com Barguil (2007) quando explicita: 

 

Postulo a idéia de que cada uma das teorias do funcionamento da mente 
(“computacionalismo” e culturalismo) está associada a um tipo de 
aprendizagem: mecânica e significativa, respectivamente. [...] todavia, a 
aprendizagem só acontece quando o aluno vincula, de modo não arbitrário 
e substantivo, a nova informação com a sua estrutura, enfatizando o 
aspecto psicológico. A aprendizagem significativa, portanto, só acontece 
quando o aluno atribui significado ao conteúdo didático (BARGUIL, 2007, 
p.6). 
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 Estudar sobre a Didática no curso de formação de professores e nas grades 

curriculares do Ensino Superior nos permite avaliar o movimento da Didática no 

debate sobre a formação do futuro professor e projetar possibilidades para 

processos de ressignificação da Didática na formação de professores. 
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3 A DIDÁTICA E OS CURSOS DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Nesta seção, realizamos uma sistematização e breve reflexão sobre o tema 

Didática e Educação Física. A tentativa, nesse sentido, é situar como o tema 

Didática é contextualizado no âmbito das produções cientificas sobre a formação de 

professores da área de Educação Física.  

Numa breve retomada de elementos históricos sobre essa questão, 

identificamos que aDidática4, no fim da década de 1930, passou a ser elemento 

crucial para obtenção do título de licenciado na Faculdade Nacional de Filosofia: 

 

O Decreto-Lei nº 1190, de 4 de abr. 1939 criou, na Universidade do Brasil, a 
Faculdade Nacional de Filosofia que compreendia as ‘seções fundamentais’ 
de filosofia, de ciências, de letras, de pedagogia e uma ‘seção especial de 
didática’. Aos que completassem os denominados ‘cursos ordinários’, de 
três anos, das várias seções, seria conferido o título de ‘bacharel’, e ao 
bacharel que concluísse o ‘curso de didática’ seria outorgado o diploma de 
Licenciado. Dias mais tarde, o Decreto-Lei nº 1212 criou, na mesma 
Universidade do Brasil, a Escola Nacional de Educação Física e Desportos-
ENEFD, destinada a “formar técnicos em Educação Física e Desportos”. 
(FARIA JUNIOR, 2006, p.63). 

 

No mesmo ano, foi criada, também na Universidade do Brasil, a Escola 

Nacional de Educação Física e Desportos, ocorrência que estimulou Faria Júnior 

(2006) a questionar: como seria possível formar profissionais com funções tão 

diferentes dentro do mesmo espaço com pouquíssimo tempo de diferença?  

Entre as formulações e reformulações de currículo para a formação de 

profissionais da Educação Física, é válido explicitar que, na década de 1960, foi 

proposto um currículo mínimo de cursos, no qual, com a Lei de Diretrizes 

Curriculares e Bases da Educação Nacional do ano de 1961, sancionada por João 

Belchior Goulart, a Didática passou a fazer parte da grade curricular como disciplina 

a integrar os demais saberes do curso de Educação Física. 

O trabalho de Faria Júnior (1987) conceitua a Didática de Educação Física 

como uma forma de Didática Especial, quebusca analisar os componentes da 

Didática a partir das características da Educação Física. Traz ao centrodessa 

                                                           
4 Nos cursos ofertados pela Escola Nacional de Educação Física no ano de 1939 não havia a 
disciplina Didática, se faziam presentes as disciplinas Metodologia da Educação Física e Metodologia 
do Treinamento Desportivo (PLANALTO, 1939). 
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discussão as fases de crescimento e maturação dos alunos para desenvolvimento 

de determinados conteúdos ou adoção de métodos pedagógicos diferenciados. 

A disciplina Didática na formação de professores de Educação Física passou e 

continua passando por diversas modificações, percebemos essas mudanças nas 

preocupações dos profissionais formados ou em formação nesta área escolar por 

meio de produções científicas que apontam as necessidades relacionadas à 

carência de conteúdos que acreditam ser específicos da Didática. 

Nesse contexto, Bracht e Caparróz (2007) apontam o questionamento de 

professores de Educação Física em relação à crítica do caráter instrumental da 

Didática, e como melhor relacioná-la à prática, assim como o processo de 

planejamento de aulas, 

 

[...] essas críticas apontaram a suspeita de que, nos cursos de formação de 
professores de educação física, estivesse existindo uma falta de 
aprendizado de elementos/conhecimentos da didática que garantissem aos 
futuros professores um conhecimento técnico-pedagógico que subsidiasse a 
realização de determinadas tarefas, como a elaboração dos diferentes 
planos para a organização do ensino. (CAPARRÓZ; BRACHT, 2007 p. 23). 

 

Outro estudo nessa direção é a pesquisa realizada na Universidade Federal 

de Santa Mariano ano de 2011, que apresenta comotemática a contribuição da 

disciplina Didática para a formação inicial do professor de Educação Física. Com 

base nesse estudo, algumas das concepções dos estudantes sobre essa disciplina 

são:  

 

1) Mostrou que devemos ter intencionalidade na prática pedagógica 
docente; 2) Mostrou a compreensão do que é ser professor; 3) Constituiu a 
base da atuação profissional; 4) Mostrou como realizar um bom 
planejamento de acordo com as abordagens pedagógicas; 5) Forneceu 
embasamento para uma melhor qualidade do ensino; 6) Mostrou o perfil da 
identidade profissional; 7) Contribuiu na formação da criticidade; 8) Ensinou 
a refletir sobre a nossa prática; e, 9) Mostrou o trato pedagógico com os 
alunos (FLORES et al.,  2011, p.1).  

 

No âmbito de formulação de propostas,destacamos, em relação à discussão 

didática e à Educação Física, a produção de Kunz (1994), que sistematiza uma 

proposta pedagógica ao pensar sobre o ensino do esporte nas escolas a partir da 
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transformação Didático pedagógica, com estudos que afirmam a importância da 

utilização de uma pedagogia Crítico – Emancipatória. Nesse contexto, percebemos a 

importância de ouvir o aluno, de possibilitar ambientes que possam ser 

colaboradores para um aprendizado significativo. Kunz (1994) apresenta o esporte 

em suas várias possibilidades, uma delas se trata do ponto de vista inumano do 

esporte de rendimento, treinamento especializado precoce, análise sobre o 

movimento humano, e numa direção oposta a essa perspectiva propõe 

possibilidades de se abordar, nas escolas, o esporte de forma consciente e benéfica 

aos alunos. 

 

O esporte ensinado nas escolas enquanto cópia irrefletida do esporte 
competição ou de rendimento, só pode fomentar vivências de sucesso para 
a minoria e o fracasso ou vivência de insucesso para a grande maioria. Este 
movimento de insucesso ou fracasso, para crianças e jovens é, no mínimo, 
uma irresponsabilidade pedagógica por parte de um profissional formado 
para ser professor (KUNZ, 1994, p.119). 

 

No esforço de compreenderoutros diálogos tematizando a Didática e a 

Educação Física, em Kunz (2006)identificamosa ideia de a Educação Física escolar 

serpautada na escola numa abordagem crítica. Nessa perspectiva, Kunz (1994, 

2003,2006), propõe reflexões sobre práticas diferenciadas do ensino dessa 

disciplina, levando-se em consideração as práticas corporais e conhecimentos que 

os alunos têm, buscando oportunizar aos alunos formas diferenciadas de se 

movimentar e de pensar as questões relacionadas ao corpo, suas práticase 

contextos em que vivem. 

Com o enfoque em conteúdos específicos da Educação Física como: 

atletismo, dança, capoeira e aulas abertas, Kunz5 (2006) explicita que: 

 

[...] para alcançar níveis cada vez mais altos de criticidade e entendimento 
de mundo – talvez a função mais importante da educação escolar – é 
necessário que se criem as condições objetivas e subjetivas para essa 
crítica e essa forma esclarecida de entendimentos. Isso podemos realizar 
com pequenas coisas, com nossos conteúdos específicos, com o ensino 
problematizado, dialogado e co-planejado entre professores e alunos 
(KUNZ, 2006, p. 9). 

                                                           
5 A primeira edição do livro Didática da Educação Física 1 foi publicada no ano de 1998, contando 
com a colaboração de autores como Cardoso C.L., Falcão J.L.C., Fiamoncini l., Saraiva M.do C., 
Sousa M.de, Kunz E.(Org.). 
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Percebemos nesse cenário, a tentativa de se sistematizar abordagens 

pedagógicas consistentes e críticas condizentes às realidades socioculturais dos 

alunos. Essa iniciativa faz diálogo com os estudos relacionados à Didática, uma vez 

que, o objeto de estudo da Didática é o processo de ensino e aprendizagem, e que 

por conseguinte, são necessárias reflexões e olhares sobre o ensinar em seus 

diferentes contextos. 

Reiteramos, com isso, que o processo de ensino aprendizagem é o objeto de 

estudo da Didática (PIMENTA, 2012, LIBÂNEO, 1994, FRANCO, 2014), e é grande 

sua colaboração para o desenvolvimento dos estudantes em face às suas práticas 

docentes nos Estágios Supervisionados, destacamosainda,a relevância do diálogo 

entre essas áreas para a formaçãoda identidade profissional doprofessor. 
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4 OLHARES E PERSPECTIVAS DE FUTUROS PROFESSORES SOBRE A 

CONTRIBUIÇÃO DA DISCIPLINA DIDÁTICA AOS ESTÁGIOS 

 

Nesta seção, apresentamos e analisamos os dados obtidos por meio de 

entrevistas semiestruturadas realizadas com estudantes finalistas do curso de 

licenciatura em Educação Física da UFES durante o segundo semestre do ano de 

2016.Para tanto, consideramos suas falas e o quadro teórico sobre o assunto, 

produzindo categorias e quadros sínteses com os respectivos registros. 

Para a realização do convite aos entrevistados desta pesquisa, foram 

considerados como critérios de inclusão: estudantes finalistasda disciplina de 

Didática, que tivessem concluído as três disciplinas de Estágios Curriculares 

Obrigatórios. 

As entrevistas cedidas para efetivação deste trabalho foram realizadas com 14 

estudantes, subdividindo-se em 10 estudantes do 8º período (sendo seis do sexo 

feminino e quatrodo sexo masculino), dois estudantes do 7º período (sendo um do 

sexo masculino e uma do sexo feminino), dois estudantes desperiodizados 

cumprindo carga horária complementar (um do sexo masculino e uma do sexo 

feminino. Em geral são seis estudantes procedentes de escolas particulares, sete de 

escolas públicas e um não informado; um estudante desenvolve trabalho na 

Educação Física escolar, seis possuem experiência na área da Educação Física não 

escolar e sete estudantes se relacionaram com a experiência de ensino apenas nos 

Estágios Curriculares Obrigatórios. 

Com base nos depoimentos dos entrevistados, a maioria dos estudantes 

participantes optaram pelo curso de Licenciatura em Educação Física pela relação 

prévia com a área esportiva, conforme registra o Quadro 1:  
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Quadro 1- Motivos da escolha por Licenciatura em Educação Física 

Categorias           Registros 

 

Aproximação com 
os esportes  

 

 

“Fui atleta boa parte da minha vida e estudei em escola particular e 
quando chegou... na verdade foi bem natural, não houve muita 
dificuldade de escolha me pareceu ser a única coisa conveniente a 
fazer e sempre gostei e acredito que estou no caminho certo. 
Quando eu me matriculei no curso não sabia a diferença entre 
licenciatura e bacharelado, eu achei que eu era ignorante mas isso 
aconteceu com muita gente [...]” (Sujeito 1) 

“Na verdade quando eu entrei eu nem sabia qual era a diferença, eu 
só entrei porque era de manhã, aí quando eu cheguei aqui eu 
descobri o que era. Eu gostava muito de esporte, eu fazia natação, 
eu jogava pela escola, então ... era a única coisa que eu gostava, eu 
não me imaginava fazendo outra... nada.” (Sujeito 2) 

“Então, a princípio eu não vim com a ideia de Licenciatura, eu vim 
pra fazer esse curso justamente para ter um aprimoramento maior 
nessa área de natação e poder trabalhar, desenvolver um trabalho 
melhor naquilo que eu já faço, mas aí aqui eu descobri que eu tinha 
escolhido o curso errado, que deveria ter sido bacharel e que acabei 
escolhendo Licenciatura [...]” (Sujeito 3) 

“Sempre gostei praticar algum tipo de esporte, sendo assim optei por 
EF. Todavia antes de entrar para a universidade não sabia da 
divisão desta área em licenciatura e bacharelado. Ao meu ver a EF é 
uma das áreas que mais se aproxima do esporte.” (Sujeito 8) 

“A princípio foi a relação que é feita entre educação física e 
esportes, pois devido o gosto por práticas esportivas, achei que me 
identificaria com o curso. Porém, não tinha total compreensão da 
diferença entre licenciatura e bacharelado, acabei escolhendo o 
curso de licenciatura por causa do horário, pois seria compatível 
com o horário que trabalho.” (Sujeito 13) 

“[...] porque eu era muito viciada em esportes e essas coisas... 
então eu entrei mais por conta desse vício, mas também tem uma 
veia meio que da minha mãe fez o curso aqui na UFES também há 
uns anos atrás e isso me incentivou um pouco mais a fazer o curso.” 
(Sujeito 11) 

“[...] eu acabei começando a admirar aquelas pessoas que 
trabalhavam lá, os professores, o sensei, dançarinos e eu comecei a 
me identificar [..]pra mim é um dos papéis mais fundamentais da 
Educação Física, pelo menos da Licenciatura, que é essa formação 
de valores, que a gente consegue propor e desenvolver com as 
crianças e jovens e adolescentes.” (Sujeito 12)  

“Sempre gostei praticar esporte e queria ser professora, sendo 
assim optei por fazer licenciatura em Educação Física.” (Sujeito 14) 

“Educação Física acho que como a maioria das pessoas pensam 
que é de uma maneira e vêm por relação à prática de esportes, 
sempre gostei muito de praticar esportes e isso me levou a querer 
conhecer mais sobre o assunto.” (Sujeito 5) 

“Pela interação que tinha com esporte, principalmente o futebol, mas 
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meu objetivo sempre foi ter um curso superior para alcance em 
concursos públicos.” (Sujeito 6) 

Aspiração em se 
tornar professor 

“[...] na verdade eu nunca fui muito boa em esportes, isso aí... isso aí 
é fato!  Só que eu tinha uma questão na cabeça norteadora, eu os 
professores de Educação Física, eu queria saber o porquê antes 
mesmo de eu entrar... por que eles eram assim na formação. Por 
que eles davam aula daquele jeito? Todos os meus professores eles 
só jogavam a bola e “vão bora!”, e eu ficava pensando... gente, será 
que Educação Física não pode ser mais do que isso? Você não 
pode ser um professor melhor do que isso? Aí eu e interessei, eu 
comecei a estudar a grade e tal, e ver poxa será que é isso?  Aí eu 
decidi escolher, mas sempre assim, com esse intuito de estar no 
meio público.” (Sujeito 9) 

“A possibilidade de trabalhar em escolas, especialmente com o 
ensino infantil.” (Sujeito 10) 

Outros “Primeiramente por desejar continuar morando em Guarapari eu 
optei pelo curso de licenciatura por ser matutino, mas em termos 
profissionais o que eu almejo mais pra frente é manter as duas 
carreiras, eu quero findar um concurso público pra ter uma certa 
segurança mas... num outro horário trabalhar como personal 
particular.” (Sujeito 4) 

“Pra falar a verdade não foi muito bem uma escolha, foi... como eu 
falei anteriormente foi meio que por fazer, fui fazer vestibular... 
comecei a olhar as disciplinas e falei ah... vou tentar os cursos... vou 
tentar Educação Física, eu acho mais fácil pra passar. Na verdade 
foi meio que um erro, porque eu queria fazer o curso a noite, só que 
na hora eu confundi e acabei me inscrevendo pra licenciatura, mas 
eu não sabia qual era a diferença, até então eu não sabia qual era a 
diferença de licenciatura para bacharelado.” (Sujeito 7) 

 

Em relação a essa questão: “O que te motivou a escolher cursar licenciatura 

em Educação Física?” identificamos que dos 14 estudantes, 10 optaram pelo curso 

devido a aproximação com o esporte, porém cinco deles não compreendiam a área 

de atuação a qual se destinava o curso, três estavam cientes à que se destinava o 

curso e dois não explicitaram concepção. Dois dos Sujeitos demonstraram absoluto 

desejo de se tornarem professores tendo ou não relação com o esporte. Dois 

participantesindicaram outros motivos para a escolha do curso, tais como a 

localização residencial e a disponibilidade de horário do curso. 

 Quanto a relação que os estudantes estabelecem entre a disciplina Didática e 

Estágio Supervisionado, analisamos a concepção que os depoentes têm sobre 

esses temas.No Quadro 2 é possível conferir as principais categorias referentes a 

essa questão:como a disciplina Didática tem colaborado para a produção de 
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experiências de ensino durante os processos de estágios curriculares obrigatórios 

do curso Educação Física? 

Quadro 2 – Possíveis relações entre Didática e Estágio Supervisionado  

Categorias Registros 

 
Diálogo da Didática no 
Estágio Supervisionado 
por meio da ênfase no 
ensino e planejamento 

 

“Auxiliou muito nas questões teóricas, produção de 
material, plano de ensino, plano de aula, tudo o que fica 
no papel e que a gente tem que apresentar foi Didática 
que incorporou, foi Didática que ensinou.” (Sujeito 1) 

“Foi importante porque na Disciplina a gente aprende a 
fazer os planos de aulas, os planos de curso, essas coisas 
e no Estágio a gente teve que fazer esses planos até pra 
se organizar e pra entender que no futuro como atuantes 
na área [...]” (Sujeito 3) 

“Ela me ajudou na maneira de como eu iria fazer um plano 
de aula, não digo na maneira que eu vou planejar minha 
aula porque todo mundo já imagina como você vai dar 
uma aula, é...[...] A maneira da Didática que eu acho que 
ajudou a gente foi como escrever de uma maneira mais 
culta, de uma maneira mais formal aquilo que a gente já 
tinha em mente para poder passar.” (Sujeito 4) 

“Ela ajuda bastante na questão do planejamento né, você 
tem que tipo assim, aprendi a fazer o planejamento 
mesmo foi nessa matéria, a relação dos objetivos ter a ver 
com o dia a dia do aluno, têm que estar engajado com 
seres que você está ali dando aula, não pode ser uma 
coisa tão solta ou pensada antes de conhecer os alunos, 
tem que ter a ver com a vivência deles.” (Sujeito 5) 

“Eu não vi muita interferência, no que me ajudou mais foi 
nos planejamentos mesmo.” (Sujeito 7) 

“[...] me ajudou muito a compreender como era o formato 
de um plano de ensino, formato de plano de aula é...como 
eu deveria mudar certas coisa... normas que eram muito 
cobradas em relação ao documento e... como escrever 
para que outra pessoa lesse e entendesse que aquilo era 
um planejamento de fato. Isso me ajudou bastante dentro 
da Didática, até a escrita, na escrita me ajudou muito.” 
(Sujeito 9) 

“Através somente dos planejamentos.” (Sujeito 10) 

“[..] amadurecer a questão de elaborar planos de aula, 
planos de ensino, conhecer essas questões mais a fundo 
porquê ... pois a gente só acaba conhecendo tudo mesmo 
na prática então... Elaborar... aprendendo a elaborar isso 
no papel a gente consegue materializar isso, é... ao vivo, 
fazer aquilo que nós pensamos se materializar durante as 
aulas, não que isso tenha que ser é... rígido! Mas, pois a 
gente tem que também perceber o contexto e também as 
respostas que as pessoas que, com que nós trabalhamos 
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nos dá! Isso demanda uma sensibilidade” (Sujeito 12) 

“Ajudou-me no desenvolvimento das práticas 
pedagógicas, bem como a elaboração dos planos de 
aulas, cursos, etc.” (Sujeito 14) 

Relação entre Didática 
e Estágio 
Supervisionado por 
meio da ênfase nas 
Tendências 
Pedagógicas 
trabalhadas. 

“Então, a disciplina de Estágio foi lá que eu aprendi os 
tipos de metodologias né?!... Crítico-superadora e tal, a 
gente já ouvia falar, mas foi na disciplina de Didática que 
eu aprendi todas e quais as diferenças. E é importante 
porque... no estágio por exemplo a professora exigiu um 
tipo pra gente e então a gente já conhecia já ... já tinha 
esse conhecimento.” (Sujeito 2) 

“Depois da disciplina Didática comecei a compreender 
melhor como definir as melhores técnicas e métodos para 
o bom andamento das aulas em meus estágios, a 
disciplina nos dá um direcionamento para buscar uma 
fundamentação para a elaboração das aulas, nos mostra 
que devemos buscar objetivos em diferentes 
direcionamentos.” (Sujeito 13) 

Por meio da práxis 
educacional 
(aproximação da 
Didática/ teoria ao 
Estágio/ prática). 

“A disciplina de didática foi a nossa mediação, entre a 
teoria e a pratica. Dando a nós um aprofundamento 
teórico e dando desenvolvimento a prática.” (Sujeito 6) 

“Basicamente, hoje em dia, a didática tem como objetivo a 
direção do processo de ensinar, tendo em vista finalidades 
sociopolíticas e pedagógicas e as condições e meios 
formativos. Assim, nos dias atuais, a didática reflete e 
busca alternativas para as dificuldades educacionais.” 
(Sujeito 8) 

Não respondeua 
questão 

“Então... é porque eu vim já trabalhando de uma forma 
que eu via na minha casa, ela contribuiu meio que me 
fazendo enxergar como estava sendo a minha prática ou 
não, entendeu? Mas a matéria em si foi só a questão de 
organização, porque eu já vinha de um ensinamento, 
então eu segui dessa forma. Organização de papéis e na 
prática em si ela contribuiu muito, sem sombra de dúvidas 
porque... eu acho que era um pouco desorganizado e aí 
eu passei a entender como que eu poderia fazer ou 
aplicar aquilo que eu queria transmitir para os alunos.” 
(Sujeito 11) 

 

 É possível inferir, com base na análise das categorias indicadas, que os 

estudantes entrevistados, em sua grande maioria (9 dos 14 entrevistados), 

percebem que a contribuiçãono processo de planejamento é umforte tema comum 

às duas disciplinase dois dos participantes expõem a importância das tendências 

pedagógicas abordadas na disciplina Didática e trabalhados nas reflexões 

tematizadas no Estágio Supervisionado, dois estudantes expressam que a relação 

existente enfatiza a práxis pedagógica onde a Didática é vista como solução das 
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dicotomia teoria e prática. Apenas um dos entrevistados não estabelece relação 

entre as duas disciplinas de forma compreensível. 

 Na esteira dessas indicações é importante pensarmos a contribuição da 

disciplina Didática para os Estágios Supervisionados Obrigatórios na Educação 

Física. Nesse sentido, é válido retomar a relevância dos Estágios em relação a 

produção dos saberes da docência, 

 

[...] o Estágio, é entendido como prática dialética, contribui para a produção 
de saberes pedagógicos na medida em que assume que a reflexão que 
conduz esse processo não garante mudanças, mas pode contribuir para 
isso, quando é estabelecida no plano coletivo, extrapolando o limite da 
escola e desenvolvendo o agir comunicativo entre pares da universidade e 
da escola (AROEIRA, 2009, p.167). 

 

Conforme Aroeira e Santos (2013), uma das problemáticas encontradas no 

Estágio Supervisionado é a disciplina tomar para si o papel de solucionar a práxis 

educacional,  

Quando é que começamos a ser professor? O Estágio é o primeiro 
momento em que podemos ser professor, assumir as primeiras experiências 
com a docência e aprender sobre a profissão, numa relação em que é 
preciso haver diálogo entre a universidade e a escola de Ensino Básico.  

O estágio supervisionado não é um momento de aprendizagem solitária, 
nesse contexto, podem ser produzidos saberes pelos diversos atores 
envolvidos nesse processo formativo, alunos estagiários, professores 
orientadores, professores da escola e seus demais pares (AROEIRA; 
SANTOS, 2013, p.2). 

 

 Estabelece-se assim a necessidade da colaboração entre escola, professores 

e estagiários para desenvolvimento de forma positiva da construção de saberes e, a 

partir daí, a identidade do professor. A relação que os estudantes entrevistados 

constroem entre Didática e Estágio se dá especialmente no processo de reflexão em 

relação a prática docente, ao pensar e antevê-la, e ao produzir ações que se 

impliquem com as teorias aprendidas. Como afirmam os estudantes: 

 

[...] a disciplina nos dá um direcionamento para buscar uma fundamentação 
para a elaboração das aulas, nos mostra que devemos buscar objetivos em 
diferentes direcionamentos. (Sujeito 13) 

[..] amadurecer a questão de elaborar planos de aula, planos de ensino, 
conhecer essas questões mais a fundo porquê ... pois a gente só acaba 
conhecendo tudo mesmo na prática então... Elaborar... aprendendo a 
elaborar isso no papel a gente consegue materializar isso, é... ao vivo, fazer 
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aquilo que nós pensamos se materializar durante as aulas, não que isso 
tenha que ser é... rígido! Mas, pois a gente tem que também perceber o 
contexto e também as respostas que as pessoas que, com que nós 
trabalhamos nos dá! Isso demanda uma sensibilidade (Sujeito 12). 

 

 Ao buscarmos nas falas dos estudantes possíveis relações entre a disciplina 

Didática e o Estágio Supervisionado, deparamo-nos com a necessidade de frisarmos 

a necessidade de se fortalecer a unidade teoria e prática nesses processos 

formativos. Desse modo, 

Entendemos o estágio como um campo de conhecimento que envolve 
estudos, análise, problematização, reflexão e proposição de soluções para o 
ensinar e o aprender e compreende a reflexão sobre as práticas 
pedagógicas, o trabalho docente e as práticas institucionais, situados em 
contextos sociais, históricos e culturais (PIMENTA, 2012, p.10). 

 

Diante disso, é preciso portanto, superar a ideia de que a Didática se 

apresenta como disciplina para preparar teoricamente os estudantes para a prática 

do estágio e mercado de trabalho, ao invés disso, ressalta-seque não há a 

possibilidade de uma teoria desvencilhada da prática e vice-versa. Assim, a teoria 

parte de situações problemas reais, questões relevantes a se pesquisar, já a prática, 

para se tornar significativa, deve ser bem planejada e avaliada, levando em 

consideração referenciais teóricos que a tornem concreta. Com isso,  

 

Assumir a indissociabilidade teoria e prática requer pesar outra 
racionalidade para o currículo, bem como outras formas de tratar os 
conhecimentos (os específicos e os pedagógicos). Na realidade teoria e 
prática estão acontecendo ao mesmo tempo. A interenção na realidade 
supõe a produção de conhecimentos necessários – ou seja, pela pesquisa 
chega-se à produção de conhecimentos necessários à intervenção na 
prática (PIMENTA, 1993, p.3). 

  

 Nessa perspectiva, a Didática e os Estágios, no processo de formação do 

futuro professor, preocupam-se com o processo de ensino e aprendizageme podem 

contribuir para a construção de um ambiente teórico prático, que contribua para a 

formação dos estagiários e alunos das escolas parceiras.  

 

A Didática enquanto disciplina nos cursos de formação de professores se 
coloca como possibilidade de contribuir para que o ensino, núcleo central do 
trabalho docente, resulte nas aprendizagens necessárias à formação dos 
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sujeitos, em relação, equipados para se inserirem criticamente na 
sociedade, com vistas a transformar as condições que geram a des-
humanização. E o faz trazendo as contribuições teóricas que lhe são 
próprias para a análise, a compreensão, a interpretação do ensino situado 
em contextos, num processo de pesquisa da realidade, com vistas a 
apontar possibilidades de superação. (PIMENTA, 2012, p.5). 

 

Ao buscarmos aprofundar aspectos sobre a questão anterior, indagamos: qual 

a relevância da disciplina Didática para a constituição de experiências de ensino 

produzidas nos estágios de Educação Física? 

Quadro 3 – Relevância da Didática para o Estágio Supervisionado 

Categorias Registros 

Relevância da disciplina 
Didática por meio dos 
temas relacionados aos 
planos de aula, unidade 
e ensino 

“Você sai daqui, se você for... em qualquer lugar que você vai 
trabalhar... principalmente se for escola particular, você tem que 
apresentar esses... eles são bem rigorosos com o plano de 
ensino... o que que você vai fazer... e aí você usa... eu tenho 
inclusive todo esse material, eu tenho planos de unidade, 
planos de aulas tudo guardado o modelo tudo o que eu aprendi 
lá, porque é o modelo que você vai usar daqui pra frente pra 
sua vida.” (Sujeito 1) 

“Então, foi nessa questão do aprendizado mesmo, que a gente 
aprendeu a como fazer esse planejamento e isso influenciou 
diretamente o modo que a gente daria aula né, porque não ficou 
uma coisa improvisada e nem é... tipo assim... como posso 
dizer... uma coisa parada assim que eu posso/ que eu faço hoje 
“uma receita de bolo” eu faço hoje pra usar com todo mundo. 
Isso ajudou a gente pensar que são seres diferentes, são 
tempos diferentes, espaços diferentes. Então o que a gente tem 
que pensar é fazer o planejamento para cada turma certinho.” 
(Sujeito 5) 

“Ajuda muito no como planejar... como a gente fazer um bom 
planejamento, inclusive deveria até essa disciplina ser ofertada 
antes ... nos primeiros períodos e não como foi ofertada a nossa 
no 4º, porque muitas vezes no primeiro, no segundo períodos a 
gente já tinha que ir apresentar trabalho na nossa turma e os 
professores obrando planejamento e a gente não sabia o que 
planejar, como planejar.” (Sujeito 7) 

“Pra mim, a Disciplina de Didática ela foi mais primordial do que 
a prática em si, porque se o professor vai sem o conhecimento 
da Didática ele vai improvisar, provavelmente ele vai improvisar! 
Porque a Didática ensina a gente estudar, refletir antes sobre 
qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de... de espaço físico 
da escola, cultura escolar, tudo isso ela ensina. Então se um 
professor, no caso da licenciatura ou no caso do bacharelado... 
o que seja, que eu acho que é importante você planejar tudo 
antes o que você for prescindir da ação é... que ajudou e que foi 
primordial até mais que a própria... a própria vivência de 
Estágio.” (Sujeito 9) 
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“Através de planejamentos, objetivos, conclusões das aulas 
trabalhadas.” (Sujeito 10) 

“Então, a contribuição da Didática é... mais na questão 
avaliativa, depois que você faz todo um percurso que você 
trabalha com os alunos no Estágio e quando você vai avaliar o 
seu desempenho. Você vai conseguir ver claramente se você 
trabalhou bem, se o trabalho foi significativo ou não. Você vai 
conseguir ver se os seu objetivos foram alcançados ou não, e aí 
você vai conseguir ver, em todo o material que você esboçou do 
plano de ensino e plano de aula o que que você falhou? O que 
que você poderia ter melhorado? Então a Disciplina de Didática 
me possibilitou isso, ter este senso crítico também, saber olhar 
e interpretar a partir do meu material o que que eu poderia ter 
alcançado, o que que eu poderá ter melhorado, eu acho que é 
uma das contribuições.” (Sujeito 12) 

Relevância da disciplina 
Didática por meio das 
tendências pedagógicas 

“Foi mesmo conhecer as tendências pedagógicas e a 
professora foi bem legal com o jeito que ela trabalhou a 
disciplina.” (Sujeito 2) 

Relevância por auxiliar 
na construção da 
identidade e papel 
educacional do 
professor. 

“[...] quando você realmente for professor a sua didática de aula 
com seu aluno precisa ser boa, você precisa ter uma didática 
boa para tá trabalhando com ele. [...] eles têm que te respeitar 
por entender que você está ali na qualidade de professor e você 
tem que se colocar como professor. Eu acho que a disciplina te 
ensina um pouco como se portar como professor, como você 
tem que chegar e se impor como tal para eles percebam desde 
o início quem é você, que papel você representa.” (Sujeito 3) 

“De estar preparado com os argumentos necessário pra você 
expor aquilo que você já tinha em mente.” (Sujeito 4) 

“Dar mais confiança de trabalho ao docente em formação.” 
(Sujeito 6) 

“Na minha percepção a didática vem como uma preparação dos 
desafios a serem enfrentados nas instituições de ensino, sendo 
assim ela torna-se pela busca de alternativas que venham 
amenizar as dificuldades educacionais.” (Sujeito 8) 

“A disciplina Didática é de suma importância para todos que 
pretendem ser professores, pois essa disciplina busca fazer 
com que o futuro professor tenha a reflexão e análise dos 
processos de ensino aprendizagem, a didática busca a melhoria 
da educação.” (Sujeito 13) 

“A disciplina de didática nos prepara para os desafios a serem 
enfrentados no exercício da nossa profissão.” (Sujeito 14) 

Não respondeu a 
questão 

“Então, eu passei pela disciplina de Didática tem muito tempo, 
mas eu acredito que ela contribuiu mesmo na minha forma de 
estudo, eu consegui colocar os meus estudos concentrados 
numa ... prática, não sei muito bem como explicar mesmo... em 
relação à Didática.” (Sujeito 11) 
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 Com base nos depoimentos dos estudantes,inferimos que a Didática pode 

contribuir no processo de formação de professores, diretamente no desenvolvimento 

das práticas educacionais. Ressalta-se a relevância das disciplinas Didática e 

Estágio Supervisionado no que se refere ao processo de reflexão sobre o 

planejamento educacional, a construção da identidade e papel educacional do 

professor; assim como, a construção da prática pedagógica por meio da reflexão em 

relação a prática docente e o estudo das teorias. 

Nessa direção, assumimos a perspectiva fundamental da Didática e 

concordamos com Candau (2014): 

 

A perspectiva fundamental da Didática assume a multidimensionalidade do 
processo de ensino – aprendizagem e coloca a articulação das três 
dimensões, técnica, humana e política, no centro configurador de sua 
temática. [...] Nesta perspectiva, a reflexão didática parte do compromisso 
com a transformação social com a busca de práticas sociais que tornem o 
ensino de fato eficiente (não se deve ter medo da palavra) para a maioria da 
população (CANDAU, 2014, p.23) 

 

A maioria das falas dos entrevistados indicam arelação da Didática com o 

contexto social em que são produzidas as práticas sociais de ensino. Assim, reitera-

se a necessidade de setornar real e viável o planejamento, assim como adequar as 

metodologias de intervenção escolar mediante as necessidades socioculturais 

emergentes à qualificar o processo ensino-aprendizagem, reconhecendo a 

necessidade da Didática para auxílio da construção da identidade do professo 

(PIMENTA, 2014).  

Por último, perguntamos: Que temas ou conteúdo trabalhados durante a 

disciplina Didática tiveram maior relevância nessa trajetória? 

Quadro 4 -Temas da Didática e sua relação com a formação do professor  

Categorias Registros 

Processo de 
Planejamento de 
ensino 

“[...] Porque eu tinha muita dificuldade de como fazer, essas 
questões de objetivo, de ter mesmo essa estrutura do plano. Eu até 
sabia como era, mas na hora de saber que primeiro você tinha que 
pensar no objetivo da aula para depois pensar a atividade foi uma 
coisa que eu entendi só depois que eu fiz a Disciplina. Então pra mim 
a parte mais importante foi na hora de formular os planos mesmo de 
saber como tem que fazer.” (Sujeito 3) 
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“Hum... não lembro, o que me marcou mesmo foi essa questão do 
planejamento, mas é... coisas específicas assim eu não lembro.” 
(Sujeito 5) 

“Não lembro muito o que ... nós já estamos no 8º período é... não 
lembro muito o que foi ministrado durante as aulas, o que eu posso 
dizer ... que eu disse anteriormente também,  é mais o planejamento 
que me ensinou a saber o que planejar, a como fazer um bom 
planejamento, eu não sabia o que escrever... sabia por alto no 
“vamos ver” sem planejar sem nada, aí no papel que eu não sabia 
como” (Sujeito 7) 

“Então, é... na Disciplina tiveram alguns textos que falavam a 
respeito de organização de conteúdos, é... das temáticas da 
Educação Física, como organizar isso num plano de ensino né?! Que 
o plano de Ensino é anual...e isso ajudou muito, assim, foi a temática 
que mais me chamou atenção, porque em outros locais a gente não 
vê isso, fala: Ah, você vai trabalhar com... como o Estágio são só 
seis meses você vai trabalhar com um conteúdo só, e lá não... 
ensinava a fazer um plano de ensino pra um ano todo com diversos 
conteúdos e isso me ajudou a compreender muito a importância na 
realidade.” (Sujeito 9) 

“Esses de como elaborar um plano de aula, plano de ensino, plano 
de curso, e esse... as leituras dos artigos que foram propostos à nós, 
com esse pensamento didático... que mais?... Acho que são esses, 
assim... A princípio o que vem na minha cabeça, mais fortes são 
esses.” (Sujeito 12) 

Além dessa parte teórica, tudo o que tá no papel, seu planejamento 
que eu já citei... a coisa da metodologia, a técnica de ensinar. Por 
exemplo, uma coisa que a K...(Professora) dizia de ir do simples... de 
você começar o aprendizado de uma matéria do simples pro 
composto, de uma linguagem acessível e de fazer um diagnóstico da 
sua turma tudo isso vai refinar o seu processo de ensino, essas 
técnicas... pequenos detalhes assim você vai guardando e vão ser de 
grande valia.” (Sujeito 1) 

“As tendências pedagógicas e como elaborar os planos sem dúvida 
foram de grande relevância para minha formação.” (Sujeito 14) 

Tendências 
Pedagógicas 

“As tendências pedagógicas.” (Sujeito 2) 

“Acredito nas abordagens metodológicas, foram as questões mais, 
mais fortes que ficaram na minha cabeça para poder planejar uma 
aula.” (Sujeito 4) 

“Para mim os temas mais relevantes foram as tendências 
pedagógicas.” (Sujeito 8) 

“As tendências pedagógicas, foram as coisas que mais me 
chamaram atenção na disciplina, pois não as conhecia, e pude 
observar que, de acordo com o que pretende ensinar e como 
pretende ensinar, pode-se apoiar nessas tendências para melhor 
conduzir as aulas.” (Sujeito 13) 

Não respondeua 
questão 

“Questões da educação infantil, entender primeiramente a mente da 
criança para assim poder pensar em atividade especifica com êxito 
no objetivo da aula.” (Sujeito 6) 
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“Não me recordo” (Sujeito 10) 

“Esses de como elaborar um plano de aula, plano de ensino, plano 
de curso, e esse... as leituras dos artigos que foram propostos à nós, 
com esse pensamento didático... que mais?... Acho que são esses, 
assim... A princípio o que vem na minha cabeça, mais fortes são 
esses.” (Sujeito 12) 

 

 Conforme depoimentos dos estudantes, as categorias indicadas relacionam-

se ao processo de reflexão e organização das práticas pedagógicas. 

 Os aspectos mencionados referem-se especialmente aos temas da Didática, 

ressaltando o papel da Didática em relação a reflexão em relação a práxis docente. 

 Sobre o papel da Didática e sua contribuição na formação do professor, 

percebemos que as entrevistas realizadas apontam vários fatores que descrevem a 

contribuição da disciplina Didática na formação do professor, fatores como: ensinar a 

desenvolver planos de aula/ensino/unidade, saber diferenciar e adequar as 

tendências pedagógicas para orientar a prática, avaliar o processo de ensino-

aprendizagem e as atividades por meio dos objetivos estabelecidos, auxiliara 

construção da identidade do professor por meio da reflexão de suas ações e 

posturas perante os alunos. Essas inferências são corroboradas por Libâneo (2001): 

 

É certo, assim, que a tarefa de ensinar a pensar requer dos professores o 
conhecimento de estratégias de ensino e o desenvolvimento de suas 
próprias competências do pensar. Se o professor não dispõe de habilidades 
de pensamento, se não sabe ‘aprender a aprender’, se é incapaz de 
organizar e regular suas próprias atividades de aprendizagem, será 
impossível ajudar os alunos a potencializarem suas capacidades cognitivas. 
(LIBÂNEO, 2001, p. 36). 

  

Portanto, o papel da Didática como disciplina em cursos de Licenciatura não é 

ensinar receitas infalíveis para os professores em formação absorverem e 

reproduzirem em momentos de Estágio ou quando professores formados, a Didática 

preocupa-se em promover a reflexão sobre o processo ensino aprendizagem, seja 

da prática ou das teorias que possam auxiliá-la. Em outras palavras, 

 

Não queremos receitas e foi a própria Didática que nos ensinou que o 
professor se forma pedagogicamente na prática reflexiva com apoio da 
teoria que informa, conflita e ressignifica a prática, criando assim novos 
elementos para ajustar a teoria. No entanto temos que realçar: o professor 
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precisa saber organizar uma aula; planejar uma unidade de ensino; precisa 
dispor de exemplos e argumentos a respeito daquilo que está ensinando; 
precisa dar referências, oferecer perspectivas a partir de sua disciplina, do 
campo de saber. (FRANCO, 2013, p.5). 

 

Assim, o processo de ensino aprendizagem é o objeto de estudo da Didática 

e este não se trata de um processo desprovido de contexto e significado, mas de um 

processo que deve ser mediado por reflexão e construção denovos significados 

junto aos alunos, compreendendo-se que as instituições educacionais são diferentes 

numa vasta gama de aspectos e que, mesmoem uma escola e/ou turma, os alunos 

também são plurais em suas características sociais, econômicas, culturais, religiosas 

e que, para a produção de um ensino de qualidade, todas essas características 

precisam ser levadas em consideração, cabendo ao professor momentos de reflexão 

sobre a prática por meio de teorias que auxiliem sua percepção sobre seu trabalho 

assim como reflexão para novos planejamentos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensar a contribuição da Didática na formação de professoresnos auxilia a 

compreender o quão é importante a função de professor, pois, a partir dos 

conteúdos programáticos da disciplina Didática e desenvolvimento do Estágio 

Supervisionado, iniciamos um processo de desconstrução da dicotomia teoria e 

prática.  

Neste estudo, percebemos, a partir de Franco (2013), Libâneo (2001), Candau 

(2014) e Pimenta (1993), que para o processo de ensino e aprendizagem fazer 

sentido para o aluno e para que possa ser transformado em conhecimento concreto 

precisa estar preocupado com a construção de um ambiente adequado às 

necessidades e pluralidades educacionais dos sujeitos, algo que não parte apenas 

da prática ou da teoria, mas da união destes em prol de uma formação sólida do 

professor em relação ao desenvolvimento crítico do trabalho pedagógico e 

educacional. 

Ao refletirmos sobre o processo de ressignificação que a disciplina Didática tem 

sofrido desde o final dos anos de 1970, percebemos que as necessidades 

educacionais se modificaram ao longo dos anos e que se destaca a importância do 

estudo e ensino da Didática nos cursos de formação de professores dialogar com os 

diferentes contextos e circunstâncias do processo ensino aprendizagem. Reitera-se, 

portanto, 

[...] que as formas de concretização do processo de ensino variam no tempo 
e no espaço, criam-se e recriam-se produzindo modelos e estruturas que 
caracterizam cada momento histórico. Ao focar o ensino como seu objeto de 
estudo, a didática precisou construir formas de compreender e dialogar com 
as circunstâncias que foram e estão se configurando a cada instante 
(PIMENTA et al.,2013, p. 2). 

  

Assim, para além de abordar técnicas de ensino, a Didática se apresenta nos 

currículos como área preocupada com o processo de ensino e aprendizagem para 

estabelecer relações com o ambiente real das instituições escolares, tornando ainda 

mais nítida a sua contribuição à formação da identidade do professor quando esse 

realiza o Estágio Supervisionado durante a formação inicial. 
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Para responder aos objetivos inicialmente propostos neste estudo, por meio da 

análise de nossos referenciais teóricos e entrevistas,identificamos que a disciplina 

Didática tem o papel fundamental de incentivar a reflexão em relação aos processos 

ensino aprendizagem, entendendo que esta reflexão contribuipara a construção da 

identidade docente e seu papel no processo educacional.  

As análises apontadas indicam a relevância da relação entre a disciplina 

Didática e o Estágio Supervisionado e levam-nos a importância de se fortalecer os 

vínculos entre elas, bem comotrabalhos interdisciplinares que contribuam para a 

superação da separação entre a teoria e prática nesses contextos. 

Identificamos,com isso, a reflexão como importante ferramenta em relação às 

necessidades e possibilidades pedagógicas. 

Por fim, ressaltamos a relevância da disciplina Didática e do Estágio 

Supervisionado no que se refere ao processo de reflexão sobre a construção da 

identidade e papel educacional do professor, assim como reflexão quanto à 

atividade e trabalho docente. 
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7 APÊNDICES 

APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA PILOTO 

1) Contato inicial: 

Apresentação da pesquisa; solicitação da autorização para gravação da 

entrevista e a proposição das perguntas a serem desenvolvidas; garantia do 

direito de anonimato e de acesso às gravações e análises dos dados coletados. 

2) Condução da entrevista: 

Aquecimento: estabelecimento de ambiente informal. 

a) Fale um pouco de si: sua idade, seu histórico com ensino (cursos e tempo de 

estudo), já desenvolve algum tipo de experiência de ensino relacionada à 

área de Educação Física? 

b) O que te levou à escolher cursar Licenciatura em Educação Física? 

c) Qual sua concepção de Didática? 

3) Questão desencadeadora: 

Como a disciplina Didática tem colaborado para a produção de experiências de 

ensino durante os processos de estágios curriculares obrigatórios do curso 

Educação Física? 

4) Perguntas alternativas: 

a) Qual a relevância da disciplina Didática para a constituição de experiências 

de ensino produzidas nos estágios de Educação Física? 

b) Que temas ou conteúdo trabalhados durante a disciplina Didática tiveram 

maior relevância nessa trajetória? 

5) Questões focalizadoras: 

Durante o período da entrevista poderão ser criadas questões que auxiliem na 

retomada ao tema, caso haja desfoque em momento das respostas. 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO – ENTREVISTA 

Prezado (a) acadêmico (a) 

Estamos convidando-o para participar do trabalho de pesquisa de campo intitulado 

Concepções de Didática: O papel da Didática na formação do professor de 

Educação Física. Este trabalho focalizará o desenvolvimento da disciplina Didática 

no curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES).  

O objetivo do estudo é analisar como a disciplina Didática no curso de licenciatura 

em Educação Física da UFES tem contribuído para a formação de professores da 

área a partir de temas e conteúdos trabalhados e discutidos durante a referida 

disciplina; pesquisar a concepção dos estudantes de educação Física da UFES em 

relação à Didática; Investigar a relação/articulação entre a disciplina Didática e o 

Estágio Supervisionado; Sistematizar propostas dos estudantes em relação às 

possibilidades para o aprendizado do conhecimento didático na formação dos 

professores. 

Sinta-se livre para fazer perguntas sobre quaisquer detalhes a respeito dos quais 

você tenha dúvidas. Analise bem este termo de consentimento antes de concordar 

em participar da pesquisa. Fique à vontade para refletir sobre sua participação. Seu 

nome não será identificado na pesquisa, não aparecerá em nenhuma publicação, 

nem será fornecido a ninguém sem seu consentimento por escrito. 

AUTORIZAÇÃO 

Eu, abaixo assinado, compreendi as explicações acima e concordo em participar 

deste projeto de pesquisa. Para tanto, assino este termo de consentimento do qual 

recebi uma via. 

__________________________________________________________________________ 

Nome do entrevistado 

______________________________________            ______________________________ 

Assinatura do entrevistado    Data 
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8 ANEXOS 

ANEXO A – TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTAS 

SUJEITO (1) 

Caracterização do informante 

23 anos, sexo masculino, nascido e criado aqui no Espírito Santo, capixaba. Sim 

(desenvolve experiência de ensino), antes mesmo de começar os estágios daqui... 

Os estágios supervisionados das disciplinas do curso eu já trabalhava com escolinha 

e tenho uma bagagem de quando eu era atleta, já ajudei muito o professor, muito 

clube de base, eu trabalhava com o basquete.  

O que te levou à escolher cursar Licenciatura em Educação Física? 

Fui atleta boa parte da minha vida e estudei em escola particular e quando chegou... 

na verdade foi bem natural, não houve muita dificuldade de escolha me pareceu ser 

a única coisa conveniente a fazer e sempre gostei e acredito que estou no caminho 

certo. Quando eu me matriculei no curso não sabia a diferença entre licenciatura e 

bacharelado, eu achei que eu era ignorante mas isso aconteceu com muita gente, é 

uma coisa que acontece mesmo e na minha turma tinha muito e como eu vim pelo 

viés do esporte se eu soubesse teria feito bacharel, me decepcionei no início... 

aquela coisa toda de “cadê a bola” que todo mundo reclama muito, mas depois 

aprendi a gostar, aprendi a enxergar a importância e outro lado da coisa e tô feliz 

aqui, nem penso em fazer outro não. 

Como a disciplina Didática tem colaborado para a produção de experiências de 

ensino durante os processos de estágios curriculares obrigatórios do curso 

Educação Física? 

Auxiliou muito nas questões teóricas, produção de material, plano de ensino, plano 

de aula, tudo o que fica no papel e que a gente tem que apresentar foi Didática que 

incorporou, foi Didática que ensinou. 

Qual a relevância da disciplina Didática para a constituição de experiências de 

ensino produzidas nos estágios de Educação Física? 

Você sai daqui, se você for... em qualquer lugar que você vai trabalhar... 

principalmente se for escola particular, você tem que apresentar esses... eles são 

bem rigorosos com o plano de ensino... o que que você vai fazer... e aí você usa... 
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eu tenho inclusive todo esse material, eu tenho planos de unidade, planos de aulas 

tudo guardado o modelo tudo o que eu aprendi lá, porque é o modelo que você vai 

usar daqui pra frente pra sua vida.  

Que temas ou conteúdo trabalhados durante a disciplina Didática tiveram 

maior relevância nessa trajetória? 

Além dessa parte teórica, tudo o que tá no papel, seu planejamento que eu já citei... 

a coisa da metodologia, a técnica de ensinar. Por exemplo, uma coisa que a 

K...(Professora) dizia de ir do simples... de você começar o aprendizado de uma 

matéria do simples pro composto, de uma linguagem acessível e de fazer um 

diagnóstico da sua turma tudo isso vai refinar o seu processo de ensino, essas 

técnicas... pequenos detalhes assim você vai guardando e vão ser de grande valia. 

 

SUJEITO (2) 

Caracterização do informante 

21 anos, sexo feminino. Estudei o ensino médio no Colégio Americano Batista em 

Guarapari e do ensino médio ingressei direto na Universidade. Já fiz curso de circo, 

curso de inglês, curso de teatro. Sim (experiência no ensino), estou estagiando 

numa escola de ensino fundamental em Guarapari. 

O que te levou à escolher cursar Licenciatura em Educação Física? 

Na verdade quando eu entrei eu nem sabia qual era a diferença, eu só entrei porque 

era de manhã, aí quando eu cheguei aqui eu descobri o que era. Eu gostava muito 

de esporte, eu fazia natação, eu jogava pela escola, então ... era a única coisa que 

eu gostava, eu não me imaginava fazendo outra... nada. 

Como a disciplina Didática tem colaborado para a produção de experiências de 

ensino durante os processos de estágios curriculares obrigatórios do curso 

Educação Física? 

Então, a disciplina de Estágio foi lá que eu aprendi os tipos de metodologias né?!... 

crítico-superadora e tal, a gente já ouvia falar, mas foi na disciplina de Didática que 

eu aprendi todas e quais as diferenças. E é importante porque... no estágio por 

exemplo a professora exigiu um tipo pra gente e então a gente já conhecia já ... já 

tinha esse conhecimento. 
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Qual a relevância da disciplina Didática para a constituição de experiências de 

ensino produzidas nos estágios de Educação Física? 

Foi mesmo conhecer as tendências pedagógicas e a professora foi bem legal com o 

jeito que ela trabalhou a disciplina. 

Que temas ou conteúdo trabalhados durante a disciplina Didática tiveram 

maior relevância nessa trajetória? 

As tendências pedagógicas. 

 

SUJEITO (3) 

Caracterização do informante 

22 anos, sexo feminino, meu histórico de ensino sempre foi em escolas particulares, 

eu estudei durante o ensino fundamental - a educação infantil, ensino fundamental 

no SESI e eu fui fazer ensino médio no COC, foi onde eu emendei no pré-vestibular 

e aí tentei o curso de Educação Física no vestibular. Nunca fiz curso técnico. Eu dou 

aulas de natação numa... num centro, tipo... lá na minha casa mesmo onde eu 

trabalho com a minha irmã, ela dá aula de hidroginástica ela é fisioterapeuta e como 

eu faço Educação Física eu trabalho com natação para crianças e para bebês. 

O que te levou à escolher cursar Licenciatura em Educação Física? 

Então, a princípio eu não vim com a ideia de Licenciatura, eu vim pra fazer esse 

curso justamente para ter um aprimoramento maior nessa área de natação e poder 

trabalhar, desenvolver um trabalho melhor naquilo que eu já faço, mas aí aqui eu 

descobri que eu tinha escolhido o curso errado, que deveria ter sido bacharel e que 

acabei escolhendo Licenciatura, mas que veio a acrescentar muito porque a gente 

aprende aqui a como conduzir as crianças, de uma forma melhor a ter uma didática 

melhor na condição de tratar as crianças e várias matérias foram importantes para 

isso, muitas matérias de educação infantil foram importantes para essa formação e 

acabou contribuindo sem querer ou querendo pra isso.  

Como a disciplina Didática tem colaborado para a produção de experiências de 

ensino durante os processos de estágios curriculares obrigatórios do curso 

Educação Física? 
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Foi importante porque na Disciplina a gente aprende a fazer os planos de aulas, os 

planos de curso, essas coisas e no Estágio a gente teve que fazer esses planos até 

pra se organizar e pra entender que no futuro como atuantes na área a gente vai 

precisar fazer um plano de curso, um plano de aula, porque sem isso o professor 

fica desorientado, não tem como você fazer uma aula... chegar lá e pensar: Não... 

eu vou fazer isso e não planejou aquela aula... não colocou no papel, não fez o que 

poderia dar errado e o que poderia dar certo. Então eu acho que a Didática é 

importante para o planejamento. 

Qual a relevância da disciplina Didática para a constituição de experiências de 

ensino produzidas nos estágios de Educação Física? 

Então, além disso de você conseguir formular seus planos eu acho que é a 

importância de como você vai atuar com seu o aluno, que é naquele momento como 

estagiário, você está ali pra aprender, você está ali sujeito a erros, mas quando for 

de verdade ... quando você realmente for professor a sua didática de aula com seu 

aluno precisa ser boa, você precisa ter uma didática boa para tá trabalhando com 

ele. Eu achei que a disciplina trouxe isso, trouxe como você se posicionar como 

professor, como se impor como professor, que independente de você ser... que tem 

muito alunos que você vai encontrar que são quase da mesma idade que a gente, 

mas não é isso que faz você ser menor do que ele, eles têm que te respeitar não por 

você ser da mesma idade ou por isso... eles têm que te respeitar por entender que 

você está ali na qualidade de professor e você tem que se colocar como professor. 

Eu acho que a disciplina te ensina um pouco como se portar como professor, como 

você tem que chegar e se impor como tal para eles percebam desde o início quem é 

você, que papel você representa.  

Que temas ou conteúdo trabalhados durante a disciplina Didática tiveram 

maior relevância nessa trajetória? 

Pra mim, quando ela (a professora) trabalhou Didática com a gente o tema que teve 

mais relevância, a Disciplina/ a matéria no caso, foi a de como formular os planos. 

Porque eu tinha muita dificuldade de como fazer, essas questões de objetivo, de ter 

mesmo essa estrutura do plano. Eu até sabia como era, mas na hora de saber que 

primeiro você tinha que pensar no objetivo da aula para depois pensar a atividade foi 

uma coisa que eu entendi só depois que eu fiz a Disciplina. Então pra mim a parte 
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mais importante foi na hora de formular os planos mesmo de saber como tem que 

fazer. 

 

SUJEITO (4) 

Caracterização do informante 

22 anos, sexo masculino. Vim pro curso de Guarapari, eu entrei na Universidade 

com 18. Eu vim de escolas públicas é ... escola estadual polivalente que eu estudei, 

eram escolas que geralmente tinham boa estrutura, quadras poliesportivas, as salas 

eram bem grandes e ... sem mais, nada muito diferente do que a gente encontra nos 

estágios por agora. Em termos de licenciatura não (quanto à experiência de ensino) 

a única vivência como prática na licenciatura foram os próprios Estágios Obrigatórios 

que a gente tem. Eu tenho uma certa vivência na área de academia, eu faço estágio 

desde o primeiro período na mesma academia lá em Guarapari. 

O que te levou àescolher cursar Licenciatura em Educação Física? 

Primeiramente por desejar continuar morando em Guarapari eu optei pelo curso de 

licenciatura por ser matutino, mas em termos profissionais o que eu almejo mais pra 

frente é manter as duas carreiras, eu quero findar um concurso público pra ter uma 

certa segurança mas... num outro horário trabalhar como personal particular. 

Como a disciplina Didática tem colaborado para a produção de experiências de 

ensino durante os processos de estágios curriculares obrigatórios do curso 

Educação Física? 

Bom, é mais como ela me ajudou né?! Ela me ajudou na maneira de como eu iria 

fazer um plano de aula, não digo na maneira que eu vou planejar minha aula porque 

todo mundo já imagina como você vai dar uma aula, é... a gente tem mais noção de 

como vai planejar uma aula de acordo com as oficinas e com as próprias práticas e 

com  vivências do esporte que a gente já teve. A maneira da Didática que eu acho 

que ajudou a gente foi como escrever de uma maneira mais culta, de uma maneira 

mais formal aquilo que a gente já tinha em mente para poder passar. 

Qual a relevância da disciplina Didática para a constituição de experiências de 

ensino produzidas nos estágios de Educação Física? 
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De estar preparado com os argumentos necessário pra você expor aquilo que você 

já tinha em mente.  

Que temas ou conteúdo trabalhados durante a disciplina Didática tiveram 

maior relevância nessa trajetória? 

Acredito nas abordagens metodológicas, foram as questões mais, mais fortes que 

ficaram na minha cabeça para poder planejar uma aula. 

 

SUJEITO (5) 

Caracterização do informante 

24 anos, sexo feminino. Cheguei porque queria fazer o curso de Educação Física e 

não teria como pagar, então resolvi fazer o vestibular. Experiência de ensino apenas 

nos Estágios Curriculares Obrigatórios. 

O que te levou à escolher cursar Licenciatura em Educação Física? 

Educação Física acho que como a maioria das pessoas pensam que é de uma 

maneira e vêm por relação à prática de esportes, sempre gostei muito de praticar 

esportes e isso me levou a querer conhecer mais sobre o assunto. 

Como a disciplina Didática tem colaborado para a produção de experiências de 

ensino durante os processos de estágios curriculares obrigatórios do curso 

Educação Física? 

Ela ajuda bastante na questão do planejamento né, você tem que tipo assim, 

aprendi a fazer o planejamento mesmo foi nessa matéria, a relação dos objetivos ter 

a ver com o dia a dia do aluno, têm que estar engajado com seres que você está ali 

dando aula, não pode ser uma coisa tão solta ou pensada antes de conhecer os 

alunos, tem que ter a ver com a vivência deles. 

Qual a relevância da disciplina Didática para a constituição de experiências de 

ensino produzidas nos estágios de Educação Física? 

Então, foi nessa questão do aprendizado mesmo, que a gente aprendeu a como 

fazer esse planejamento e isso influenciou diretamente o modo que a gente daria 

aula né, porque não ficou uma coisa improvisada e nem é... tipo assim... como 

posso dizer... uma coisa parada assim que eu posso/ que eu faço hoje “uma receita 
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de bolo” eu faço hoje pra usar com todo mundo. Isso ajudou a gente pensar que são 

seres diferentes, são tempos diferentes, espaços diferentes. Então o que a gente 

tem que pensar é fazer o planejamento para cada turma certinho. 

Que temas ou conteúdo trabalhados durante a disciplina Didática tiveram 

maior relevância nessa trajetória? 

Hum... não lembro, o que me marcou mesmo foi essa questão do planejamento, 

mas é... coisas específicas assim eu não lembro. 

 

SUJEITO (6) 

Caracterização do informante 

22 anos, sexo masculino, conclui o ensino médio na Fundação Bradesco, me 

especializei em alguns cursos de informática e logo aprovação para cursar Ed. 

Fisica, onde foi uma área que almejei. 

O que te levou à escolher cursar Licenciatura em Educação Física? 

Pela interação que tinha com esporte, principalmente o futebol, mas meu objetivo 

sempre foi ter um curso superior para alcance em concursos públicos. 

Como a disciplina Didática tem colaborado para a produção de experiências de 

ensino durante os processos de estágios curriculares obrigatórios do curso 

Educação Física? 

A disciplina de didática foi a nossa mediação, entre a teoria e a pratica. Dando a nós 

um aprofundamento teórico e dando desenvolvimento a pratica. 

Qual a relevância da disciplina Didática para a constituição de experiências de 

ensino produzidas nos estágios de Educação Física? 

Dar mais confiança de trabalho ao docente em formação. 

Que temas ou conteúdo trabalhados durante a disciplina Didática tiveram 

maior relevância nessa trajetória? 

Questões da educação infantil, entender primeiramente a mente da criança para 

assim poder pensar em atividade especifica com êxito no objetivo da aula. 
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SUJEITO (7) 

Caracterização do informante 

28 anos, sexo masculino. Comecei a carreira acadêmica com 24. Cheguei aqui na 

UFES meio que sem querer, fui fazer o vestibular por fazer... acabei passando e fui 

indo e aqui estou. Estudei em duas escolas particulares o fundamental e uma de 

nível médio. Não desenvolvo, somente os estágios que eu fiz aqui na Universidade e 

até então não desenvolvo nenhum tipo de atividade. 

O que te levou à escolher cursar Licenciatura em Educação Física? 

Pra falar a verdade não foi muito bem uma escolha, foi... como eu falei 

anteriormente foi meio que por fazer, fui fazer vestibular... comecei a olhar as 

disciplinas e falei ah... vou tentar os cursos... vou tentar Educação Física, eu acho 

mais fácil pra passar. Na verdade foi meio que um erro, porque eu queria fazer o 

curso a noite, só que na hora eu confundi e acabei me inscrevendo pra licenciatura, 

mas eu não sabia qual era a diferença, até então eu não sabia qual era a diferença 

de licenciatura para bacharelado.  

Como a disciplina Didática tem colaborado para a produção de experiências de 

ensino durante os processos de estágios curriculares obrigatórios do curso 

Educação Física? 

Eu não vi muita interferência, no que me ajudou mais foi nos planejamentos mesmo.  

Qual a relevância da disciplina Didática para a constituição de experiências de 

ensino produzidas nos estágios de Educação Física? 

Ajuda muito no como planejar... como a gente fazer um bom planejamento, inclusive 

deveria até essa disciplina ser ofertada antes ... nos primeiros períodos e não como 

foi ofertada a nossa no 4º, porque muitas vezes no primeiro, no segundo períodos a 

gente já tinha que ir apresentar trabalho na nossa turma e os professores obrando 

planejamento e a gente não sabia o que planejar, como planejar. 

Que temas ou conteúdo trabalhados durante a disciplina Didática tiveram 

maior relevância nessa trajetória? 

 Não lembro muito o que ... nós já estamos no 8º período é... não lembro muito o que 

foi ministrado durante as aulas, o que eu posso dizer ... que eu disse anteriormente 

também,  é mais o planejamento que me ensinou a saber o que planejar, a como 
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fazer um bom planejamento, eu não sabia o que escrever... sabia por alto no “vamos 

ver” sem planejar sem nada, aí no papel que eu não sabia como 

 

SUJEITO (8) 

Caracterização do informante 

21 anos, sexo feminino. Esse é o primeiro curso superior que estou fazendo, entrei 

em 2013.  Ainda não desenvolvo nenhum tipo de experiência relacionada a área 

educação física. 

O que te levou à escolher cursar Licenciatura em Educação Física? 

 Sempre gostei praticar algum tipo de esporte, sendo assim optei por EF. Todavia 

antes de entrar para a universidade não sabia da divisão desta área em licenciatura 

e bacharelado. Ao meu ver a EF é uma das áreas que mais se aproxima do esporte. 

Como a disciplina Didática tem colaborado para a produção de experiências de 

ensino durante os processos de estágios curriculares obrigatórios do curso 

Educação Física? 

Basicamente, hoje em dia, a didática tem como objetivo a direção do processo de 

ensinar, tendo em vista finalidades sociopolíticas e pedagógicas e as condições e 

meios formativos. Assim, nos dias atuais, a didática reflete e busca alternativas para 

as dificuldades educacionais. 

Qual a relevância da disciplina Didática para a constituição de experiências de 

ensino produzidas nos estágios de Educação Física? 

Na minha percepção a didática vem como uma preparação dos desafios a serem 

enfrentados nas instituições de ensino, sendo assim ela torna-se pela busca de 

alternativas que venham amenizar as dificuldades educacionais. 

Que temas ou conteúdo trabalhados durante a disciplina Didática tiveram 

maior relevância nessa trajetória? 

 Para mim os temas mais relevantes foram as tendências pedagógicas. 

 

SUJEITO (9) 
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Caracterização do informante 

21 anos, sexo feminino. Minha trajetória escolar: eu sempre estudei em escola 

pública desde o ensino infantil até o ensino médio, foi todo nas escolas públicas. 

Então, no momento é... na verdade desde o primeiro período e segundo período eu 

trabalho com uma área da Educação Física que não é específica da Licenciatura, 

que é a área da saúde que é a academia, né?! Só que trabalhei num projeto de 

extensão aqui da UFES que foi o PIBID que me deu bastante embasamento teórico 

com relação às questões de como planejar, como... antes mesmo de te a Disciplina 

de Didática. E deu um suporte muito legal na área de ensino infantil e ensino 

fundamental II, agora, hoje em dia em relação à Licenciatura eu não, não estou 

inserida no mercado.  

O que te levou à escolher cursar Licenciatura em Educação Física? 

É... a entrada aqui, eu escolhi o curso porquê... eu tive... na verdade eu nunca fui 

muito boa em esportes, isso aí... isso aí é fato!  Só que eu tinha uma questão na 

cabeça norteadora, eu os professores de Educação Física, eu queria saber o porquê 

antes mesmo de eu entrar... por que eles eram assim na formação. Por que eles 

davam aula daquele jeito? Todos os meus professores eles só jogavam a bola e 

“vão bora!”, e eu ficava pensando... gente, será que Educação Física não pode ser 

mais do que isso? Você não pode ser um professor melhor do que isso? Aí eu e 

interessei, eu comecei a estudar a grade e tal, e ver poxa será que é isso?  Aí eu 

decidi escolher, mas sempre assim, com esse intuito de estar no meio público. 

Como a disciplina Didática tem colaborado para a produção experiências de 

ensino durante os processos de estágios curriculares obrigatórios do curso 

Educação Física? 

Então, a Disciplina de Didática me ajudou muito, até porque antes eu fiz o projeto de 

extensão (antes da disciplina), mas me ajudou muito a compreender como era o 

formato de um plano de ensino, formato de plano de aula é...como eu deveria mudar 

certas coisa... normas que eram muito cobradas em relação ao documento e... como 

escrever para que outra pessoa lesse e entendesse eu aquilo era um planejamento 

de fato. Isso me ajudou bastante dentro da Didática, até a escrita, na escrita me 

ajudou muito. 
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Qual a relevância da disciplina Didática para a constituição de experiências de 

ensino produzidas nos estágios de Educação Física? 

Pra mim, a Disciplina de Didática ela foi mais primordial do que a prática em si, 

porque se o professor vai sem o conhecimento da Didática ele vai improvisar, 

provavelmente ele vai improvisar! Porque a Didática ensina a gente estudar, refletir 

antes sobre qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de... de espaço físico da 

escola, cultura escolar, tudo isso ela ensina. Então se um professor, no caso da 

licenciatura ou no caso do bacharelado... o que seja, que eu acho que é importante 

você planejar tudo antes o que você for prescindir da ação é... que ajudou e que foi 

primordial até mais que a própria... a própria vivência de Estágio. 

Que temas ou conteúdo trabalhados durante a disciplina Didática tiveram 

maior relevância nessa trajetória? 

Então, é... na Disciplina tiveram alguns textos que falavam a respeito de organização 

de conteúdos, é... das temáticas da Educação Física, como organizar isso num 

plano de ensino né?! Que o plano de Ensino é anual...e isso ajudou muito, assim, foi 

a temática que mais me chamou atenção, porque em outros locais a gente não vê 

isso, fala: Ah, você vai trabalhar com... como o Estágio são só seis meses você vai 

trabalhar com um conteúdo só, e lá não... ensinava a fazer um plano de ensino pra 

um ano todo com diversos conteúdos e isso me ajudou a compreender muito a 

importância na realidade. 

 

SUJEITO (10) 

Caracterização do informante 

35 anos, sexo feminino. Estudei todo o ensino médio em escolas públicas, parei por 

um período devido á algumas dificuldades, mas retornei aos 22 anos, concluindo o 

ensino médio e prestei vestibular na sequencia. Não desenvolvo nenhum tipo de 

atividade voltada para á educação física. 

O que te levou à escolher cursar Licenciatura em Educação Física? 

A possibilidade de trabalhar em escolas, especialmente com o ensino infantil.  
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Como a disciplina Didática tem colaborado para a produção de experiências de 

ensino durante os processos de estágios curriculares obrigatórios do curso 

Educação Física? 

Através somente dos planejamentos 

Qual a relevância da disciplina Didática para a constituição de experiências de 

ensino produzidas nos estágios de Educação Física? 

Através de planejamentos, objetivos, conclusões das aulas trabalhadas. 

Que temas ou conteúdo trabalhados durante a disciplina Didática tiveram 

maior relevância nessa trajetória? 

Não me recordo 

 

SUJEITO (11) 

Caracterização do informante 

23 anos, sexo feminino. Meu histórico com ensino... no caso de curso... fiz o curso 

de Educação Física na licenciatura, fiz não ... tô fazendo, tô encerrando, e tempos 

de estudo... cinco anos, então... na verdade no terceiro ano eu cursei fora do estado, 

estudei em Brasília, os anteriores na Contec e São Domingos, tudo particular. Eu já 

trabalho desde o meu primeiro período envolvida com a Educação Física, mas agora 

tô trabalhando com carteira assinada, só eu não é em escola é em condomínios por 

uma empresa. 

O que te levou à escolher cursar Licenciatura em Educação Física? 

Então, curso de Educação Física é porque eu era muito viciada em esportes e essas 

coisas... então eu entrei mais por conta desse vício, mas também tem uma veia meio 

que da minha mãe fez o curso aqui na Ufes também há uns anos atrás e isso me 

incentivou um pouco mais a fazer o curso. 

Como a disciplina Didática tem colaborado para a produção de experiências de 

ensino durante os processos de estágios curriculares obrigatórios do curso 

Educação Física? 

Então... é porque eu vim já trabalhando de uma forma que eu via na minha casa, ela 

contribuiu meio que me fazendo enxergar como estava sendo a minha prática ou 
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não entendeu? Mas a matéria em si foi só a questão de organização, porque eu já 

vinha de um ensinamento, então eu segui dessa forma. Organização de papéis e na 

prática em si ela contribuiu muito, sem sombra de dúvidas porque... eu acho que era 

um pouco desorganizado e aí eu passei a entender como que eu poderia fazer ou 

aplicar aquilo que eu queria transmitir para os alunos. 

Qual a relevância da disciplina Didática para a constituição de experiências de 

ensino produzidas nos estágios de Educação Física? 

Então, eu passei pela disciplina de Didática tem muito tempo, mas eu acredito que 

ela contribuiu mesmo na minha forma de estudo, eu consegui colocar os meus 

estudos concentrados numa ... prática, não sei muito bem como explicar mesmo... 

em relação à Didática.  

Que temas ou conteúdo trabalhados durante a disciplina Didática tiveram 

maior relevância nessa trajetória? 

Assim ... eu realmente não sei é... ao certo o que mais marcou, acho que a disciplina 

ao todo foi uma coisa que me fez... que contribuiu entendeu?! na minha formação, 

mas não tem uma coisa exata pra falar. 

 

SUJEITO (12) 

Caracterização do informante 

23 anos, sexo masculino e sou graduando do curso de Licenciatura em Educação 

Física, eu participo dos projetos de extensão: LABIGIN que é um projeto voltado 

para o ensino e prática da ginástica geral, e também do projeto de extensão 

ANDORA que é um projeto que é voltado para a formação inicial e continuada de 

professores para o ensino do folclore... em ambientes de espaços escolares... e de 

atividades físicas entre outros, quaisquer espaços. E também sou bolsista de 

iniciação... iniciação tecnológica onde faço uma pesquisa que se chama mapa dos 

indicadores esportivos do Espírito Santo, onde faço um levantamento de dados e 

espaços onde acontecem esse tipo de práticas, quaisquer prática... quaisquer 

práticas, e eu pontuo num mapa onde a gente desenvolve um aplicativo e eu pontuo 

esses locais e essas, essas práticas dando visibilidade e tornando isso acessível ao 

público também. “Então, sou e sempre fui aluno de escola pública. Inicialmente eu 
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fiz pré, pré I, pré II, toda a minha educação básica foi em escola pública e dentro do 

meu próprio bairro, que se localiza em Aribiri, na cidade de Vila Velha... e como 

prova de como todo aluno de escola pública a gente enfrenta alguns problemas para 

conseguir ingressar aqui, um deles é a falta até de informação, muitas vezes as 

pessoas que estão dentro das escolas não sabem da forma, das maneiras de 

acessar a essa nova cultura acadêmica, de poder vivenciar... Muitos até hoje... eu 

sou do oitavo período e muitos até hoje me perguntam quanto eu pago pra estudar 

aqui na Universidade, se eu faço FIES e isso eu fico um pouco triste em escutar isso 

porque graças a Deus eu consegui acessar e ter as informações aqui, mas muitos 

dos meus amigos não têm ainda essa informação, então sempre oriento, converso, 

estimulo a também querer estudar mais e mais pra ter uma nova visão de vida, ter 

uma nova “perspectiva”. Então, fora... eu só trabalho com recreação nos finais de 

semana... trabalho com recreação, que é uma área da Educação Física, recreação e 

lazer, onde desenvolvo atividades com as crianças de jogos e brincadeiras, grandes 

jogos e também nos projetos de extensão, onde a gente faz visitações à escolas... 

é... promovendo a cultura do nosso estado e também de outros estados e também 

com outro projeto de extensão que é o LABIGIN onde a gente também promove 

cursos... é... de iniciação à ginástica em congressos, também fazemos 

apresentações em ambos os projetos de extensão... esse é um pouco das áreas que 

estou atualmente atuando como graduando, futuramente... como futuro professor 

quero ingressar nas escolas desenvolvendo também um trabalho na mesma linha de 

trabalho e outras coisas também”. 

O que te levou à escolher cursar Licenciatura em Educação Física? 

O que me levou? Então... eu moro num bairro de periferia e então uma forma de... 

que minha mãe conseguiu encontrar pra me tirar da rua e não viver aquelas mazelas 

né?! que a gente sabe muito bem como é! Ela colocou eu e meu irmão num projeto 

de extensão, num projeto social, chamado CENAAC (Centro de Apoio à Criança e 

ao Adolescente), que na época se localizava lá no... lá no Ibes, também em Vila 

Velha e lá a gente fazia várias atividades também de recreação... judô... dança... 

informática... bordados... e passava lá todas as nossas tardes. Foi assim durante 

cinco anos e eu acabei começando a admirar aquelas pessoas que trabalhavam lá, 

os professores, o sensei, dançarinos e eu comecei a me identificar e isso levei 

durante esse... durante meu... minha vida fui me identificando com outras áreas, 
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como a área de informática, como também...estudei um pouco, fiz curso técnico em 

informática, mas sempre gostei mesmo da área da Educação Física e do seu papel 

social que tem com a cidade, com as pessoas... seu papel social que tem com as 

pessoas  e como contribui muito  para o desenvolvimento não só físico das pessoas, 

mas também é... cognitivo, afetivo... entendeu? Acho isso muito importante, é um 

dos... pra mim é um dos papéis mais fundamentais da Educação Física, pelo menos 

da Licenciatura, que é essa formação de valores, que a gente consegue propor e 

desenvolver com as crianças e jovens e adolescentes. 

Como a disciplina Didática tem colaborado para a produção experiências de 

ensino durante os processos de estágios curriculares obrigatórios do curso 

Educação Física? 

Como acabei de falar, mas vai um pouco para além né?! Também ... nós... a 

Disciplina contribuiu muito para é... amadurecer a questão de elaborar planos de 

aula, planos de ensino, conhecer essas questões mais a fundo porquê ... pois a 

gente só acaba conhecendo tudo mesmo na prática então... Elaborar... aprendendo 

a elaborar isso no papel a gente consegue materializar isso, é... ao vivo, fazer aquilo 

que nós pensamos se materializar durante as aulas, não que isso tenha que ser é... 

rígido! Mas, pois a gente tem que também perceber o contexto e também as 

respostas que as pessoas que, com que nós trabalhamos nos dá! Isso demanda 

uma sensibilidade, mas é... pensar didaticamente colabora muito para a nossa 

formação e também para a nossa segurança em atuar com aqueles indivíduos.Eu 

acho mais essa relação mesmo do pensamento lógico, pois não adianta eu chegar 

num Estágio Supervisionado ou em qualquer local de trabalho, eu querer cobrar 

dum...dum aluno algo tão... algo complexo que ele não tenha visto ainda, tem 

toda...todos uns conceitos antes para que eu possa chegar até o auge, ou assim... 

por exemplo na Educação Física com o  trabalho diretamente com esporte, posso 

dizer assim for cobrar dum aluno diretamente é, dizer na primeira aula que ele faça 

pezinho e tenha totalmente o domínio com a bola sem fazer todo um processo de 

adaptação manuseio de bolas com os pés... é... diferentes... é trabalhar com 

diferentes bolas com diferentes pesos, tamanhos, para que se possa acostumar, 

então acredito na sequência didática, na sequência lógica que isso me possibilitou a 

compreender o método de ensino. 
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Qual a relevância da disciplina Didática para a constituição de experiências de 

ensino produzidas nos estágios de Educação Física? 

Então, a contribuição da Didática é... mais na questão avaliativa, depois que você 

faz todo um percurso que você trabalha com os alunos no Estágio e quando você vai 

avaliar o seu desempenho. Você vai conseguir ver claramente se você trabalhou 

bem, se o trabalho foi significativo ou não. Você vai conseguir ver se os seu 

objetivos foram alcançados ou não, e aí você vai conseguir ver, em todo o material 

que você esboçou do plano de ensino e plano de aula o que que você falhou? O que 

que você poderia ter melhorado? Então a Disciplina de Didática me possibilitou isso, 

ter este senso crítico também, saber olhar e interpretar a partir do meu material o 

que que eu poderia ter alcançado, o que que eu poderá ter melhorado, eu acho que 

é uma das contribuições. 

Que temas ou conteúdo trabalhados durante a disciplina Didática tiveram 

maior relevância nessa trajetória? 

Esses de como elaborar um plano de aula, plano de ensino, plano de curso, e 

esse... as leituras dos artigos que foram propostos à nós, com esse pensamento 

didático... que mais?... Acho que são esses, assim... A princípio o que vem na minha 

cabeça, mais fortes são esses. 

 

SUJEITO (13) 

Caracterização do informante: 

Tenho 28 anos, sexo masculino, sou casado, trabalho na área de segurança, entrei 

na universidade no primeiro semestre de 2013, essa foi minha primeira tentativa de 

cursar o ensino superior, e deu tudo certo consegui entrar. Ainda não tenho 

nenhuma experiência na docência de Educação Física, apenas relação com práticas 

esportivas. 

O que te levou à escolher cursar Licenciatura em Educação Física? 

A princípio foi a relação que é feita entre educação física e esportes, pois devido o 

gosto por práticas esportivas, achei que me identificaria com o curso. Porém, não 

tinha total compreensão da diferença entre licenciatura e bacharelado, acabei 
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escolhendo o curso de licenciatura por causa do horário, pois seria compatível com 

o horário que trabalho. 

Como a disciplina Didática tem colaborado para a produção de experiências de 

ensino durante os processos de estágios curriculares obrigatórios do curso 

Educação Física? 

Depois da disciplina Didática comecei a compreender melhor como definir as 

melhores técnicas e métodos para o bom andamento das aulas em meus estágios, a 

disciplina nos dá um direcionamento para buscar uma fundamentação para a 

elaboração das aulas, nos mostra que devemos buscar objetivos em diferentes 

direcionamentos. 

Qual a relevância da disciplina Didática para a constituição de experiências de 

ensino produzidas nos estágios de Educação Física? 

A disciplina Didática é de suma importância para todos que pretendem ser 

professores, pois essa disciplina busca fazer com que o futuro professor tenha a 

reflexão e análise dos processos de ensino aprendizagem, a didática busca a 

melhoria da educação. 

Que temas ou conteúdo trabalhados durante a disciplina Didática tiveram 

maior relevância nessa trajetória? 

 As tendências pedagógicas, foram as coisas que mais me chamaram atenção na 

disciplina, pois não as conhecia, e pude observar que, de acordo com o que 

pretende ensinar e como pretende ensinar, pode-se apoiar nessas tendências para 

melhor conduzir as aulas. 

 

SUJEITO (14) 

Caracterização do informante: 

20 anos, sexo feminino, esse é o primeiro curso superior que estou fazendo, entrei 

em 2013/2. Ainda não desenvolvo nenhum tipo de experiência relacionada a área 

educação física. 

O que te levou à escolher cursar Licenciatura em Educação Física? 
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Sempre gostei praticar esporte e queria ser professora, sendo assim optei por fazer 

licenciatura em Educação Física. 

Como a disciplina Didática tem colaborado para a produção de experiências de 

ensino durante os processos de estágios curriculares obrigatórios do curso 

Educação Física? 

Ajudou-me no desenvolvimento das práticas pedagógicas, bem como a elaboração 

dos planos de aulas, cursos, etc. 

Qual a relevância da disciplina Didática para a constituição de experiências de 

ensino produzidas nos estágios de Educação Física? 

A disciplina de didática nos prepara para os desafios a serem enfrentados no 

exercício da nossa profissão. 

Que temas ou conteúdo trabalhados durante a disciplina Didática tiveram 

maior relevância nessa trajetória? 

 As tendências pedagógicas e como elaborar os planos sem dúvida foram de grande 

relevância para minha formação. 
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