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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo registrar uma experiência pedagógica que ocorreu na 

Escola Municipal Carlos Damiano Fuzatto por residentes do Programa Residência Pedagógica 

do curso de Educação Física, da Universidade Federal de São João del-Rei, no contexto do 

Ensino Remoto Emergencial, fundamentada nos princípios pedagógicos do livro “Pedagogia 

do Oprimido” de Paulo Freire. Buscamos assumir a proposta de professores reflexivos e lançar 

um olhar crítico para a prática docente, visando o aperfeiçoamento do processo de ensino-

aprendizagem diante as limitações encontradas no Ensino Remoto Emergencial. Desse modo, 

foi realizada uma análise, de cunho qualitativo, dos documentos de registro de campo da 

experiência pedagógica, de forma que pudesse obter uma reflexão sobre a ação pedagógica, 

tendo como perspectiva analítica dos conceitos e fundamentos da teoria Freiriana. Concluindo 

que, existem pontos de aproximações e de distanciamentos da teoria Freiriana que se fizeram 

presente em nossa proposta de ensino. As aproximações são: a superação de uma proposta 

bancária de ensino; o resgate da autonomia docente; a ideia de uma didática mais dialógica; e 

um conteúdo que visava o fomento à leitura de mundo mais crítica quanto à cultura de 

movimento por parte dos(as) estudantes. Os pontos de distanciamento são: elencar um material 

didático ainda conteudista, mantendo o foco nas ações ministradas via videoconferência, de tal 

modo que limitava a atuação dos(as) estudantes sem condições adequadas de acesso à internet, 

trazendo um questionamento quanto as políticas públicas necessárias para abranger todos(as) 

os(as) alunos(as) e ser possível fazer uma mediação e diálogo para desenvolver o ensino-

aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Educação Física; Ensino Remoto Emergencial; Paulo Freire; Pedagogia do 

Oprimido; Programa Residência Pedagógica. 
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INTRODUÇÃO 

O ano de 2020 foi marcado pelo surgimento da Pandemia de Sars-Cov-2 que afetou o 

mundo e a educação brasileira. No dia 01 de abril de 2020 foi tomada a decisão pelo Ministério 

da Educação (MEC) das aulas estarem suspensas presencialmente, como diz na Medida 

Provisória nº 9341, que “Estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica 

e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 

saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020” (BRASIL, 2020). 

No Estado de Minas Gerais, segundo a Resolução SEE nº 4310/20202, nas escolas da 

rede estadual de ensino, foram ofertadas, a partir da institucionalização das normas de Regime 

Especial de Atividades Não Presenciais de Minas Gerais (REANP/MG), meios para acesso dos 

estudantes e professores às aulas e conteúdos curriculares, visando a viabilização da 

continuidade das aulas durante o ano de 2020 e 2021 em formato remoto. Segundo o 

documento, o Regime Especial de Atividades Não Presenciais se caracterizou por: 

 

Parágrafo Único. O Regime Especial de Atividades Não Presenciais, 

estabelecido por essa Resolução, constitui-se de procedimentos específico, 

meios e formas de organização das atividades escolares obrigatórias 

destinadas ao cumprimento das horas letivas legalmente estabelecidas, à 

garantia das aprendizagens dos estudantes e ao cumprimento das Propostas 

Pedagógicas, nos níveis e modalidades de ensino ofertados pelas escolas 

estaduais (MINAS GERAIS, 2020).  

 

Ainda no tocante às ações de implementação dessa modalidade de regime especial para 

o ensino, foram desenvolvidos três meios para acesso às aulas e à apresentação dos conteúdos 

escolares. Esses meios foram: o PET (Plano de Estudos Tutorados), a criação de um programa 

de televisão chamado “Se Liga na Educação” e um aplicativo para smartphones “Conexão 

Escola”.  

De acordo com a Resolução SEE nº 4310/2020 (MINAS GERAIS, 2020), o Plano de 

Estudos Tutorados, corresponde em um instrumento pedagógico e de aprendizagem no qual 

permite o(a) estudante, fora da unidade escolar, resolver questões e buscar informações sobre 

os conhecimentos desenvolvidos nos componentes curriculares de forma tutorada. O programa 

“Se Liga na Educação” foi uma iniciativa da Secretaria de Educação de Minas Gerais com a 

intenção de exibir aulas com os conteúdos dos componentes curriculares em um canal televisivo 

                                                           
1 Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-934-de-1-de-abril-de-2020-

250710591.  Acesso em: 15 de julho de 2021. 
 
2 Disponível em: Resolucao SEE_N__4310.pdf (educacao.mg.gov.br). Acesso em: 15 de julho de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-934-de-1-de-abril-de-2020-250710591
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-934-de-1-de-abril-de-2020-250710591
https://www2.educacao.mg.gov.br/images/documentos/Resolucao%20SEE_N__4310.pdf
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aberto, Rede Minas, de maneira que os horários eram divididos pelos níveis escolares. No 

aplicativo para smartphones, “Conexão Escola”, os(as) alunos(as) tinham acessos às teleaulas 

do programa de televisão, aos Planos de Estudos Tutorados e a possibilidade de conato com 

o(a) professor(a).  

No contexto do Ensino Remoto Emergencial, a Educação Física precisou modificar sua 

prática pedagógica, visando suprir as demandas educacionais dos(as) estudantes e dos sistemas 

de ensino, atuando à distância, em uma situação em que os(as) alunos(as) foram reposicionados 

ao estudo em contexto domiciliar, realizando atividades de caráter textuais sobre aspectos da 

cultura de movimento3. Neste cenário, a experiência corporal ficou defasada, prejudicando o 

conhecimento científico da área na formação dos(as) alunos(as).  

No âmbito do Ensino Superior, as aulas e demais ações curriculares precisaram ser 

adaptadas. De tal modo, componentes curriculares de estágios e demais programas de iniciação 

à docência instituídos até hoje, como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) e o Programa Residência Pedagógica, que demandavam de prática docente 

nas escolas, precisaram ser reposicionados para se enquadrar no contexto remoto de ensino.  

Em particular, o Programa Residência Pedagógica foi renovado para continuar na 

manutenção das ações docentes de seus bolsistas, na busca de aproximações com as escolas de 

educação básica, mesmo no contexto de Ensino Remoto Emergencial. O Programa Residência 

Pedagógica4 tem seus objetivos em apoiar as instituições de ensino superior em projetos que 

vão estimular a teoria e prática dos cursos de licenciatura em escolas públicas de educação 

básica, trazendo uma experiência significativa para os futuros profissionais e consequentemente 

um retorno para a sociedade escolar parceira (CAPES, 2018).  

No contexto da pandemia, durante o ano de 2021, o programa do curso de Licenciatura 

em Educação Física da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), manteve suas ações 

e atua em uma escola municipal na educação básica de São João del-Rei no contexto do 

REANP/MG. No interior deste programa, os residentes se depararam com um cenário de 

desestimulação por parte dos(as) alunos(as) perante o contexto pandêmico e de ensino remoto.  

Na busca por tentar superar esta situação, uma dupla de residentes optou por tentar 

trabalhar aspectos da Teoria Educacional Freiriana no âmbito do componente curricular 

                                                           
3 De acordo com Mendes e Nóbrega (2009), baseando-se na descrição e abordagem teórica de Kunz, a cultura de 

movimento é entendida como o envolvimento das relações entre corpo, natureza e cultura que se refere às relações 

existentes entre as formas de se movimentar e a expressão corporal de determinada sociedade, comunidade e/ou 

cultura, criando e recriando jogos, danças, esportes, lutas, ginásticas, entre outros conteúdos curriculares da 

Educação Física. Provocando, assim, mudanças nos indivíduos e na sociedade que estão inseridos.  
4 Disponível em: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/28022018-portaria-n-38-institui-rp-pdf. 

Acesso em: 15 de julho de 2021 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/28022018-portaria-n-38-institui-rp-pdf
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Educação Física no Ensino Emergencial Remoto. A experiência foi realizada entre outubro de 

2021 e dezembro de 2021, tendo como proposta de trabalho a busca de problematizações de 

temas sociais relacionados à cultura de movimento, por meio da dialogicidade, alinhando a 

ética, a moral e o conhecimento científico.  

No desafio do Ensino Remoto, visando a teoria Freiriana dentro das aulas, a temática 

escolhida para o desenvolvimento do trabalho foi, o corpo deficiente, a acessibilidade dele na 

sociedade e os jogos adaptados. Foi escolhido algumas modalidades das Paralimpíadas, 

complementando o tema. 

Dessa forma, tendo como base a teoria presente no livro Pedagogia do Oprimido de 

Paulo Freire, formulou-se a seguinte questão de investigação: Como os fundamentos da 

Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire integraram uma experiência da Educação Física do 

ensino remoto no Programa Residência Pedagógica da UFSJ?  

 

OBJETIVO GERAL 

Relatar e analisar criticamente uma experiência pedagógica de residentes da Educação 

Física na educação básica, numa escola municipal da cidade de São João del-Rei/MG, em 

interlocução com a pedagogia do oprimido de Paulo Freire, no contexto do ensino remoto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Relatar a experiência produzida no Programa Residência Pedagógica, subprojeto 

Educação Física, à luz dos relatórios, diários, planos de aula produzidos pelos 

residentes; 

• Analisar quais os pontos de convergência e distanciamento da proposta implementada 

com os princípios e fundamentos da teoria Freiriana; 

• Refletir criticamente sobre possíveis contribuições e limites da experiência pedagógica 

realizada para os envolvidos no programa; 

 

JUSTIFICATIVA 

A realização deste trabalho se justifica pela necessidade de análises críticas sobre as 

experiências de ensino-aprendizagem produzidas na Educação Física escolar durante o período 

de ensino remoto na Pandemia de Covid-19. Ademais, mesmo havendo estudos que 

interrelacionem a pedagogia de Paulo Freire à Educação à Distância (VALLIN, 2014), pelas 

características peculiares e recentes do ensino remoto emergencial adotado na Pandemia, há 
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ainda carência de experiências relatadas e estudos que apresentem e reflitam sobre a viabilidade 

de interlocuções entre as propostas de ensino presentes no livro “Pedagogia do Oprimido” e o 

ensino remoto, visando a autonomia dos estudantes. 

Nessa direção, Duarte e Neira (2021) fizeram um levantamento de trabalhos na área de 

Educação Física que tem em suas referências bibliográficas algum livro ou artigo relacionado 

às teorias de Paulo Freire, e o montante obtido por eles em sua pesquisa foi de 42 (quarenta e 

dois) artigos que relacionam as obras de Paulo Freire com a pesquisa desenvolvida na área da 

Educação Física, porém, em face do ensino remoto, ainda  não há relatos de experiências que 

se valeram de princípios freirianos suficientemente estudados. 

Paulo Freire, no livro Pedagogia do Oprimido (2018), nos mostra alguns princípios 

educacionais para que o(a) estudante se desenvolve como um ser consciente de seus deveres e 

direitos (ser político) e tenha a capacidade de modificar a sociedade em que esteja inserido. 

Para tal desenvolvimento, as intenções educacionais são pautadas no conhecimento científico, 

juntamente ao incremento da visão crítica da realidade social e individual do(a) aluno(a). 

Assente a eles, as propostas defendidas no livro Pedagogia do Oprimido se tornam vias 

relevantes para a educação atual, sendo de forma remota, visto que elas possuem características 

democráticas dentro da aula e da escola, na ampliação do debate, na democratização do 

processo de formação humana e na busca da autonomia do(a) aluno(a).  

Desse modo, a Educação Física pode possibilitar vivências mais amplas e concretas para 

a formação do aprendente em termos da aquisição de uma consciência crítica e de maior 

capacidade de autonomia, além de suprir a carência das atividades práticas que estão defasadas 

no programa. Tendo foco na demanda discente e, utilizando-se da cultura corporal de 

movimento, é possível que alcance objetivos da educação e da própria Educação Física Escolar. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 

Com a eminente pandemia no ano de 2020, foram necessárias algumas medidas, com 

maior ou menor rigidez, de isolamento social para reduzir o contágio e disseminação do vírus 

Sars-Cov-2 ao redor do mundo. A educação foi uma das primeiras instituições a serem atingidas 

pelas medidas adotadas no país, nos estados e/ou municípios por ser um ambiente com grande 

número de indivíduos em socialização e agrupados por longo período de tempo. 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

possui uma ferramenta para o acompanhamento educacional do nosso país denominada Censo 

Escolar5. No ano de 2020, ao realizar pesquisas em escolas públicas e privadas, o referido 

instituto obtive alguns dados sobre a ação da pandemia na educação. Foram pesquisadas 

134.606 escolas públicas de educação básica e 34.133 escolas privadas de educação básica, 

tendo um total de 168.739.  

Os dados indicam que, no ano decorrente à pandemia, houve a suspensão das atividades 

presenciais de ensino-aprendizagem no ano letivo de 2020, em que 167.566 escolas tomaram a 

medida como forma de enfrentamento da pandemia de Covid-19 e elas ficaram em média 279 

dias com a suspensão de atividades presenciais. Já as escolas privadas, em comparação com 

escolas municipais e estaduais, tiveram um retorno nas atividades presenciais no ano de 2020 

em aproximadamente 30% das escolas. 

Ao tratar mais especificamente sobre escolas municipais e estaduais, no período de 

suspensão de atividades presenciais, os dados nos mostram que quase 95%, de ambas 

instituições que responderam à pesquisa, realizaram atividades remotas com o auxílio de 

materiais impressos para dar prosseguimento ao processo de ensino-aprendizagem. Cerca de 

63,3% das escolas estaduais, optaram por aulas síncronas mediadas pela internet com 

possibilidade de interação direta entre professores e alunos(as), estando, as escolas municipais, 

num total de 27,4%. No que diz respeito à disponibilização de aulas gravadas, houve um 

aumento no número de escolas municipais que optaram por tal estratégia pedagógica, sendo 

48% em comparação aos 61,3% das escolas estaduais. 

O estado de Minas Gerais abordou esse momento com algumas legislações, portarias e 

resoluções para atualizações em função da regulagem da educação, para que a educação básica 

                                                           
5 Documento completo Censo Escolar do INEP: 

https://download.inep.gov.br/censo_escolar/resultados/2020/apresentacao_pesquisa_covid19_censo_escolar_202

0.pdf 

https://download.inep.gov.br/censo_escolar/resultados/2020/apresentacao_pesquisa_covid19_censo_escolar_2020.pdf
https://download.inep.gov.br/censo_escolar/resultados/2020/apresentacao_pesquisa_covid19_censo_escolar_2020.pdf
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e superior, pública e privada, não ficassem com defasagens e os(as) alunos(as) continuassem 

com o seu processo educacional.  

Conforme os dias e meses foram transcorrendo sem atividades presenciais educacionais, 

o MEC elabora a Medida Provisória 934 no dia 01 de abril do ano de 2020, dando suporte para 

que, nas escolas e universidades, as atividades educacionais fossem transpostas aos meios 

digitais, fazendo assim, o modelo de ensino remoto enquanto a crise sanitária durar (SARAIVA; 

TRAVERSINE & LOCKMANN, 2020). Alunos(as) foram afastados das salas de aula, porém 

isso não significa que eles(as) foram afastados das escolas. 

Para um melhor entendimento sobre o ensino remoto e o motivo de ter sido 

implementado no âmbito educacional, Junior (2021) traz a associação da educação remota estar 

associada a uma proposta de práticas pedagógicas que serão realizadas em situações 

excepcionais, a tornar assim, uma ferramenta provisória para que as práticas educacionais 

permaneçam em ação. Segundo o autor, o ensino remoto está atrelado e foi instituído nesse 

período com ideias da Educação à Distância (EAD) e com o trabalho remoto ou teletrabalho. 

Esse embasamento de ideias faz com que o ensino remoto tenha um direcionamento ao 

cumprimento de funções educacionais e serve como monitoramento do desempenho dos 

estudantes, seja no horário de aula ou fora dele, estando os(as) alunos(as) a realizar atividades 

em outras plataformas digitais ou em apostilas impressas (JUNIOR, 2021). 

O ensino-aprendizagem perpassa na trajetória do ser humano através do contato com os 

seus semelhantes e com as culturas da sociedade em que ele está inserido. As ações 

educacionais podem ser entendidas como relações pessoais e interpessoais, medidas por algum 

tipo de orientação. Nas palavras de Libâneo (1998): “(...) Com base nesse entendimento, a 

prática educativa é sempre a expressão de uma determinada forma de organização das relações 

sociais na sociedade”. 

Pelo fato do isolamento social e a utilização de alguns artefatos tecnológicos, essa 

interação social em que se baseia o processo de ensino-aprendizagem atingiu a vida dos 

estudantes, responsáveis e professores. Esse afastamento do ambiente social e escolar afetou 

não só o processo educacional, mas também o processo social de todos ao redor do mundo. De 

acordo com Alves (2020, p.354), o afastamento social 

 

Atingiu de forma significativa estudantes, pais e professores dos distintos 

níveis de educação, gerando um sentimento de confusão, dúvidas e angústias 

frente a necessidade de se manterem em casa, afastados dos espaços escolares 

e, consequentemente, das dinâmicas de interação social que se constituem em 

um aspecto importante para o desenvolvimento do ser humano, especialmente 

infantil. 
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Para o autor, um grande desafio encontrado nesse novo modo em que está a educação, 

é na mediação das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem. O desafio está na 

dificuldade de os(as) alunos(as) e professores(as) terem acesso e interações aos materiais 

culturais e tecnológicos, na indisponibilidade de fornecimento mínimo de infraestrutura para 

realização de atividades não dependentes de uma rede digital e a falta de apoio e 

interdisciplinaridade entre professores(as) e gestão escolar (ALVES, 2020). 

Dentre esses reveses que são enfrentados diariamente, um deles é o acesso à internet e 

às tecnologias junto ao modo como será utilizada para fazer o processo ensino-aprendizagem 

chegar até os(as) alunos(as). Alguns educandos podem ter o acesso aos materiais tecnológicos 

e culturais, mas muitas das vezes utilizam eles de uma forma não voltada para a suas relações 

interpessoais educacionais e sim para o seu entretenimento (ALVES, 2020). 

Neste ensino remoto, há o requerimento de evidências com relação ao desenvolvimento 

do(a) aluno(a) perante as atividades, sejam avaliativas ou não (SARAIVA; TRAVERSINE & 

LOCKMANN, 2020). Isso está sendo realizado como uma forma de controle ante aos 

professores(as) sob os(as) alunos(as) e ante o estado sob os professores(as), focando não no 

processo que o(a) aluno(a) está desenvolvendo, mas nas metas de aprendizagem exigidas. Os 

autores complementam com a ideia de que: 

 

A educação remota vem trazendo questões e desafios para a Educação Básica 

e para a docência, mas, mesmo com todas as dificuldades, não se coloca em 

questão a paralisação dessas atividades. Insegurança, necessidade de 

adaptações rápidas, invasão da casa pelo trabalho e pela escola, ansiedade 

frente às condições sanitárias e econômicas são elementos presentes no 

cenário atual que vêm produzindo professores em estado de exaustão 

(SARAIVA; TRAVERSINE & LOCKMANN, 2020, p. 12). 

 

Uma das formas mais utilizada nas escolas do estado de Minas Gerais para o 

requerimento de evidências sobre o ensino aprendizagem dos(as) discentes são os Planos de 

Ensino Tutorados (PET). Esse é um elemento que reforça uma perspectiva de educação remota 

baseada na transmissão de quantidades de conteúdos, passados via apostila. A partir de 

Hartmann e Boff (2020), podemos ver semelhanças entre o modelo de ensino remoto instituído 

em Minas Gerais com as normas de Regime Especial de Atividades Não Presenciais de Minas 

Gerais.  

 

Cada um dos 42 mil professores da rede estadual pode dar aulas como achar 

melhor. O governo criou uma metodologia chamada Aulas Programadas, que 
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são atividades de revisão, online ou distribuídas em apostilas impressas, cujas 

respostas serão entregues na volta das aulas presenciais. Em muitos casos, o 

material é deixado na escola para os pais – em regiões rurais, segundo a Seduc, 

a família recebe em casa (HARTMANN; BOFF, 2020, n.p.). 

 

Perante as normas do REANP/MG, o seu objetivo é voltado em não deixar com que os 

estudantes fiquem com atraso no seu desenvolvimento educacional em tempos de 

distanciamento social e, assim, são propostas algumas alternativas e ferramentas para dar 

continuidade no processo educacional sendo esses os PETs, um programa de televisão em canal 

aberto “Se Liga na Educação” e um aplicativo para smartphones “Conexão Escola” (PEDAG, 

2021). 

Na tentativa em suprir a falta das interações que existem entre os(as) discentes e 

docentes, alguns professores que querem aproximar dos(as) alunos(as), mesmo com a 

obrigatoriedade do distanciamento social, buscam utilizar ferramentas de web conferência para 

ministrar algumas aulas e poder ter o contato mais próximo com os educandos (SARAIVA; 

TRAVERSINE & LOCKMANN, 2020). Com esse pequeno contato entre educador e 

educando, pode-se realizar atividades com os(as) alunos(as) e conseguir uma expansão no 

processo com o diálogo, a interação, a prática corporal e linguística, na busca de uma educação 

mais abrangente.  
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PEDAGOGIA DO OPRIMIDO 

Conhecido como o Patrono da educação brasileira, Paulo Freire foi um educador 

brasileiro, autor de mais de 20 obras, entre elas Pedagogia da Esperança, Pedagogia dos Sonhos 

Possíveis, Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia, além de ser símbolo do 

movimento progressista da educação de adultos no século XX, dando significado para a 

alfabetização por meio da construção coletiva da leitura crítica e tematização da libertação da 

exploração do sistema capitalista vigente. Uma de suas obras mais lidas e citadas em todo o 

mundo é o livro Pedagogia do Oprimido. 

O livro Pedagogia do Oprimido foi escrito em um contexto de opressão popular no 

Brasil em que Paulo Freire estava exilado no Chile, por determinação da ditadura militar. Seu 

tema central busca englobar o conhecimento, o amor, o diálogo e a esperança, alinhados com a 

luta pelo trabalho e pela educação das pessoas como seres capazes de ter uma leitura crítica da 

realidade para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

 A teoria presente na Pedagogia do Oprimido é pertinente e continua atualizada, 

influenciando o processo educacional contemporâneo. Na leitura do livro, o autor apresenta 

uma educação voltada para os oprimidos, sendo analisado e criticado a concepção tradicional 

da educação, com uma predominância autoritária do papel do professor(a) e também, alienante 

e opressora. Construindo coletivamente uma possível saída dessa educação tradicional, Paulo 

Freire aponta diretrizes para uma educação crítica e libertadora para a sociedade (OLIVEIRA, 

2019). 

Na teoria Freiriana e na obra Pedagogia do Oprimido, o processo educacional é 

fundamental para uma sociedade mais igualitária. As características de ensino vão condicionar 

diretamente na sociedade, sendo importante a constante reflexão do método utilizado. Para 

Freire (2018), a educação brasileira vem sendo construída e mantida para os interesses 

econômicos neoliberais presentes dentro da sociedade. Nesta direção, a educação e a 

aprendizagem são tidas como: 

 

Subordinadas aos interesses do mercado e à criação de valor, a aprendizagem 

ao longo da vida e a formação profissional contínua foram transformadas em 

mercadorias e submetidas ao princípio da rentabilidade. A formação 

profissional constituiu-se como uma atividade comercial relevante, integrando 

hoje um poderoso e crescente mercado de aprendizagem que, em boa parte, 

resulta da internacionalização da economia, a qual «parece ter cegado os 

responsáveis da educação, os quais não veem mais do que a dimensão 

profissional» (GELPI, 2009 apud LIMA, 2019, p.25). 
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O modelo bancário criticado por Paulo Freire no livro Pedagogia do Oprimido é presente 

e persistente no método de ensino brasileiro, estando enraizado nas escolas. A construção da 

liberdade do oprimido e do opressor é fundamental nesse atual sistema exploratório persistente 

dentro da sociedade capitalista. 

 

E esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar 

sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente 

opressores, nem se tornam, de fato, opressores dos opressores, mas 

restauradores da humanidade em ambos. E aí está a grande tarefa humanista e 

histórica dos oprimidos – liberta-se a si e aos opressores (FREIRE, 2018, 

p.41). 

 

Ao buscar uma sociedade mais justa e igualitária, se faz necessário uma construção 

juntamente com a sociedade para que a educação possa auxiliar numa luta política para que vise 

o fim de opressão. Esta luta também é realizada por meio de políticas públicas que podem 

interferir na desigualdade e no processo educacional como um todo. 

Para que a descoberta da opressão pelos oprimidos ocorra, é necessário que os mesmos 

façam parte dessa construção e na descoberta crítica da realidade. Paulo Freire (2018, p. 43) 

contribui: 

 

Enquanto vivam a dualidade na qual ser é parecer e parecer é parecer com o 

opressor, é impossível fazê-lo. A pedagogia do oprimido, que não pode ser 

elaborada pelos opressores, é um dos instrumentos para esta descoberta crítica 

- a dos oprimidos por si mesmos e a dos opressores pelos oprimidos, como 

manifestações da desumanização. 

 

O sistema educacional deve buscar continuamente ser libertador para que os indivíduos 

não propaguem os pensamentos opressores. Quando a educação não consegue desenvolver um 

papel libertador, o oprimido busca se tornar opressor, consequentemente não pondo um fim no 

processo exploratório. A persistência do atual regime educacional interessa apenas para as 

classes dominantes, onde não há o fortalecimento do pensamento crítico da classe trabalhadora 

e consequentemente o seu privilégio no atual sistema se torna permanente. 

Essa busca contínua da liberdade, que muitas vezes é dolorosa e trabalhosa, não pode 

ser esquecida na práxis educativa, conforme aponta Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido. 

A clareza do mundo que o oprimido está inserido e o sistema de opressão que habita na sua 

realidade é fundamental para a mudança desse sistema, pois utilizando a sua realidade como 

um elemento de reflexão e ação é possível tornar mais nítido e próximo a visão crítica da sua 

realidade, algo tão importante na formação humana. “A práxis, porém, é reflexão e ação dos 
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homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição 

opressor-oprimidos” (FREIRE, 2018, p. 52). 

A educação libertadora tem como característica a construção do conhecimento crítico 

acerca do mundo. O educador que se coloca como detentor do conhecimento e que apenas 

deposita o conhecimento nos(as) alunos(as), faz com que o atual sistema permaneça 

naturalizado e não colabora com a transformação social. A liberdade sendo construída com uma 

concepção crítica da realidade, para que todos(as) possam se descobrir dentro de um processo 

opressor é fundamental para a modificação social. 

  

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a 

libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres 

vazios a quem o mundo “encha” de conteúdos; não pode basear-se numa 

consciência especializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos 

homens como “corpo conscientes” e na consciência como consciência 

intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da 

problematização dos homens em suas relações com o mundo (FREIRE, 2018, 

p.94). 
 

No currículo e nas aulas de Educação Física, a teoria Freiriana, que visa por uma 

educação libertadora e dialógica, está correlacionada à leitura do mundo ou do contexto social 

que o(a) aluno(a) está inserido(a), por meio das práticas corporais. Maldonado e Nogueira 

(2020) faz uma breve explicação, que se baseia no livro Conscientização de Paulo Freire, que 

diz sobre a leitura do mundo ser algo significativo para o ato de conquista do(a) aluno(a) de seu 

conhecimento e concepção crítica de si mesmo, possibilitando ser mais, a partir da construção 

e reconstrução de significados vivenciados nas aulas. 

A Educação Física, na educação básica, tem a possibilidade de utilizar a linguagem 

corporal que faz o(a) estudante se pronunciar, vivenciar e dialogar consigo, com o outro e com 

o ambiente em que ele(a) está inserido (MALDONADO; NOGUEIRA, 2020). Isso possibilita 

uma troca de saberes e de vivências, seja do(a) professor(a) ao(à) aluno(a) ou do(a) aluno(a) 

ao(a) professor(a). 

A educação é uma troca de diferentes saberes. Nessa relação não há saber maior ou 

menor e sim uma busca constante de compartilhamentos, onde o educador e o educando vão 

crescer juntos dentro do processo. A problematização é fundamental para o pensamento crítico 

dos(as) alunos(as), onde os mesmos são desafiados por problemas dentro das situações 

colocadas nessa troca. 

 

Quanto mais se problematiza os educandos, como seres no mundo e com o 

mundo, tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais 
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obrigados a responder ao desafio. Desafiados, compreendem o desafio na 

própria ação de captá-lo. Mas, precisamente porque capitam desafio como um 

problema em suas conexões com outros, num plano de totalidade e não como 

algo petrificado. A compreensão resultante tende a tornar-se crescentemente 

crítica, por isso, cada vez mais desalienada (FREIRE, 2018, p. 98). 

 

A escola dentro do seu processo de educação deve preocupar-se em passar 

conhecimentos científicos dentro das disciplinas para um aprimoramento do saber dos 

educandos. Dentro desse sistema de construção do saber científico, é importante alinhar a ética 

e a moral como possíveis fatores importantes para uma prática educacional de qualidade. Esse 

alinhamento do conhecimento científico, ética e moral, fazem com que os(as) alunos(as) partam 

e compreendam o conhecimento como seres históricos e que podem modificar sua realidade. 

 
A concepção e a prática “bancárias”, imobilistas, “fixistas”, terminam por 

desconhecer os homens como seres históricos, enquanto a problematizadora 

parte exatamente do caráter histórico e da historicidade dos homens. Por isto 

mesmo é que os reconhece como seres que estão sendo, como seres 

inacabados, inconclusos em e com uma realidade de que, sendo histórica 

também, é igualmente inacabada (FREIRE, 2018, p. 101). 

 

O diálogo é uma peça fundamental para o desenvolvimento das relações. Dentro da 

sociedade e da democracia, que necessita ser defendida em qualquer sociedade, se faz 

necessário a valorização do diálogo como forma crucial das relações humanas. Nas escolas não 

pode ser diferente, o diálogo entre comunidade, alunos(as), professores e responsáveis devem 

ser buscados e valorizados na construção do conhecimento. 

Com o diálogo presente dentro do sistema educacional, o processo educacional começa 

a conter reflexões que vão ao encontro com o pensamento crítico como prática da liberdade da 

opressão. Usando o diálogo para refletir sobre a realidade existente, conseguimos agir para uma 

possível mudança das pessoas perante a sociedade e para a construção da libertação. Mantendo 

a fé de que os homens e mulheres permaneçam e busquem ainda mais o seu poder e seus direitos 

(FREIRE, 2018).  
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A PERSPECTIVA DO PROFESSOR CRÍTICO REFLEXIVO 

Em termos de formação profissional dos(as) professores(as), desde ao menos a década 

de 1990, em diversos países do mundo e sob diferentes perspectivas, um conjunto de teorias 

vem sendo apresentadas por teóricos ligados à Educação, visando uma guinada na formação e 

na prática docente. Trata-se da perspectiva do(a) professor(a) reflexivo ou do(a) professor(a) 

crítico reflexivo. 

A perspectiva do(a) professor(a) reflexivo tem sua construção com base nos trabalhos 

de Stenhouse (1981) e Schön (1983), com o propósito de auxiliar na formação docente, tendo 

em vista a formação de um(a) professor(a) que pensa e repensa suas práticas pedagógicas, 

utilizando-as como forma de pesquisa e aprimoramento, enfatizando a preocupação no 

aprendizado dos(as) alunos(as). Com essa ideia, há uma tentativa de modificação sobre o 

pensamento do(a) professor(a) ser transmissor de conhecimentos e aplicador(a) de métodos 

para um pensamento que traz uma “valorização da prática e na reflexão sobre a mesma como 

lócus privilegiado da formação dos saberes profissionais” (MENDES, 2008). 

O autor Maurice Tardiff (2018) fala sobre a prática educacional docente, apontando que 

essa prática remete a uma significação e estruturação de atividades guiadas pelo(a) professor(a), 

com o intuito de alcançar os objetivos desenvolvidos pelo(a) próprio(a) profissional. No 

entanto, a prática docente é considerada, nessa perspectiva, complexa e ampla. A preparação 

para aula, o planejamento, o processo de ensino-aprendizagem e a avaliação são desafiadoras 

independente da realidade onde o(a) profissional está inserido, exigindo dos(as) professores(as) 

uma capacidade para lidarem também com situações imprevisíveis, abertas e contingentes. Em 

tal concepção, a prática pedagógica é considerada uma possibilidade de uma prática reflexiva 

docente perante os desafios encontrados ao longo das aulas e da carreira do(a) professor(a).  

Para um melhor entendimento sobre a reflexão docente, Schön (1983) fala sobre o 

ensino ser como um ato realizado antes, durante e após a ação, com a intenção em compreender 

a sua forma de ensino e de compreensão do(a) aluno(a). O autor expõe três conceitos sobre a 

reflexão no ensino, sendo a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a 

reflexão na ação.   

A reflexão na ação, segundo Schön (1992) é determinada por um processo desenvolvido 

em uma série de momentos combinados dentro da aula por parte do(a) professor(a). Essa ação 

reflexiva, se caracteriza, em primeiro plano, pela surpresa do(a) docente ao observar algo que 

seu aluno(a) fez; seguindo para a reflexão e tentativa de compreensão do(a) professor(a) sobre 

esse fato; simultaneamente à reflexão, o mesmo suscita o problema pela situação; e, num 

instante seguinte à sua compreensão efetua uma experiência para testar a hipótese resposta que 
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foi gerada sobre o modo de pensar de seu aluno(a) (SCHÖN, 1992). Esse processo não exige a 

elaboração da escrita ou da palavra. 

A reflexão na ação não é autossuficiente para a aprimoração ou para o desenvolvimento 

de uma prática pedagógica voltada ao(à) discente e sua compreensão (MENDES, 2008). Um 

segundo momento de prática reflexiva se torna necessária, sendo ela a reflexão sobre a ação e 

a reflexão sobre a reflexão na ação. Segundo Schön (1983). A reflexão sobre a ação é entendida 

como uma tomada de consciência a partir do processo realizado durante a aula e seus momentos 

que caracterizam a reflexão na ação, investigando e buscando melhor compreensão das 

condutas e posturas adotadas na aula e suas possíveis significações para o(a) aluno(a) e para o 

próprio professor(a), visando uma reconstrução ou reorganização das intenções pedagógicas do 

professor.  

Por sua vez, a reflexão sobre a reflexão na ação consiste em uma ação reflexiva do 

professor nos momentos após a aula com o pensamento sobre o que aconteceu, o que ele 

observou, quais os significados foram adquiridos para a formulação de uma eventual adoção de 

novos sentidos e propostas de práticas pedagógicas (SCHÖN, 1992). Refletir a ação e refletir 

sobre a reflexão na ação é uma prática que demanda o uso de anotações e da palavra para melhor 

descrição e compreensão, visando aprimoramento das práticas pedagógicas sucessoras.   

Essas ideias de práticas reflexivas docentes de Schön tem suas considerações e objetivos 

voltados para aspectos instrumentais e para questões didáticas na busca de melhores maneiras 

de avaliação (MENDES, 2008). Ou seja, a prática reflexiva se torna parte de um momento de 

sala de aula e não vai para outras fronteiras além da técnica de reflexão profissional docente. 

Desse modo, Zeichner (1993) sinaliza que a prática reflexiva necessita passar por três níveis de 

reflexão, sendo eles a técnica, a prática e a crítica, que estão atreladas a aspectos mais 

abrangentes ao cotidiano, ao ser presente que pratica tal atividade e às intenções que o(a) 

professor(a) tem ao ministrar o conteúdo. 

Mendes (2008) faz uma análise suscinta sobre esses 3 níveis: 

a) Técnica: “[...]corresponde à análise das ações explícitas: o que fazemos e é 

passível de ser observado (as questões levantadas durante a aula, a postura do 

professor na sala, etc.)” (MENDES, p. 57, 2008). 

b) Prática: “[...] implica o planejamento sistemático e a reflexão: planejamento do 

que se vai fazer e a reflexão sobre o que foi feito, destacando o seu caráter 

didático” (MENDES, p. 57, 2008). 

c) Crítica: “[...] análise ética ou política da própria prática, bem como das suas 

repercussões contextuais; [...] imprescindível para o desenvolvimento de uma 
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consciência crítica nos professores sobre as suas possibilidades de ação e as 

limitações de ordem social, cultural e ideológica do sistema educativo” 

(MENDES, p. 57, 2008).  

Tais reflexões, que perpassam para além do conteúdo e adentram um universo mais 

amplo alarmadas por Zeichner, têm articulações com a pedagogia Freiriana diante a formação 

de educadores. Para Paulo Freire, a digitalização, o registro de sua atividade pedagógica, integra 

o ato crítico de estudar a sua prática por diversos enredos, emoção, ação e a própria reflexão, 

assim, a provocar práticas pedagógicas nas quais favoreçam no ensino-aprendizagem dos 

educandos obtendo possíveis transformações na organização social (FREITAS; FORSTER, 

2016 & FREITAS; FREITAS, 2016).  

O movimento de reflexão e ação que Paulo Freire expressa pode ser compreendido 

como um binômio dialético da práxis em que se tem o saber e o fazer em uma constante 

retroalimentação e reorganização pedagógica continuada (KRONBAUER, 2010). Dessa forma, 

Kronbauer (2010, p. 23) nos reforça essa ideia dizendo que “o saber que realimenta criticamente 

o fazer, cujo resultado incide novamente sobre o saber e, assim, ambos se refazem 

continuamente”. 

Complementando sobre a formação continuada docente, Mendes (2008) auxilia com o 

pensamento sobre a formação continuada ser a partir da reflexão na e sobre a prática, podendo 

assim, propiciar aos(as) professores(as) a interrelação das suas práticas cotidianas com o 

contexto, condição de trabalho e suas formações. O autor complementa essa ideia ao dizer que 

os professores são “como investigadores ou pesquisadores de suas próprias práticas” 

(MENDES, 2008, p. 54). 

Dessa forma, o(a) professor(a) reflexivo tem sua prática sobreposta às análises das 

mesmas na sala de aula, estando presente com atos políticos e emancipatórios no compromisso 

com a transformação social. Professor é pesquisador, é professor e é um ser político.     

A partir dessas reflexões, é importante salientar que a prática reflexiva tem como sentido 

a socialização com os(as) demais profissionais da escola. Uma reflexão onde o debate não existe 

foge da prática reflexiva. A escola democrática, onde há abertura para a comunidade, é 

fundamental a busca de construção coletiva de mudanças sociais, crescendo, em conjunto, a 

educação e os(as) profissionais envolvidos na docência.  
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REFERENCIAL METODOLÓGICO 

Com base em Lakatos e Marconi (1992), entende-se como pesquisa o procedimento 

formal com método de pensamento reflexivo, que requer um mecanismo científico para 

estabelecer conhecimentos acerca da realidade ou descobrir verdades provisórias. A partir dessa 

perspectiva, viabilizou-se uma pesquisa de cunho qualitativo descritivo, de análise dos 

materiais produzidos para o registro de uma experiência no Programa Residência Pedagógica – 

subprojeto Educação Física da UFSJ no ano de 2021. 

Esse recorte foi feito através do reconhecimento de uma realidade complexa, que exige 

uma ampliação de conhecimentos através de procedimentos de pesquisa que reúnem os estudos 

e as contribuições de diversos autores acerca da temática proposta. 

A experiência pedagógica foi realizada na Escola Municipal Carlos Damiano Fuzatto 

de São João del-Rei, pelos próprios pesquisadores deste estudo, com alunos(as) do ensino 

fundamental, em uma turma do 7º ano, na disciplina de Educação Física, no último trimestre 

do ano de 20216. O registro foi feito por meio de diário de campo, gravações de aulas, 

formulário e gravação de tela das conversas durante aulas no Whatsapp.  

No nosso trabalho fizemos uma análise interpretativa de documentos, ou seja, utilizamos 

os documentos de registro de campo e o relatório do Programa Residência Pedagógica para 

buscar a reflexão sobre nossa ação, tendo como perspectiva analítica os conceitos e 

fundamentos da teoria Freiriana.  

                                                           
6 Previsão do retorno gradual das aulas e das ações do Residência Pedagógica. 
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RELATO DA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA:  

PLANEJAMENTO DO MATERIAL PEDAGÓGICO 

A experiência pedagógica relatada aconteceu em um módulo do Programa Residência 

Pedagógica. Esse Programa foi organizado em três (3) módulos de seis meses, contendo 138 

horas de atividade em cada módulo, totalizando uma carga horária de 414 horas de atividade, 

concluídas em 18 meses.  

Destacamos que os módulos tiveram carga horária de 138 horas cada, realizadas da 

seguinte forma:  

a) 86 horas de preparação para a residência por meio de estudo sobre os conteúdos 

abordados e de observação das turmas atendidas e da atuação docente da preceptora no 

ensino remoto e produção dos materiais didáticos e relatório final; 

b) 12 horas de elaboração de planos de aula colaborativamente com outros residentes, a 

preceptora e o orientador; 

c) 40 horas de regência com acompanhamento do preceptor. 

O último módulo do Programa Residência Pedagógica em Educação Física foi iniciado 

no dia 10 de agosto de 2021. O trabalho começou com as discussões coletivas sobre o 

planejamento das ações a serem realizadas no módulo. Em uma primeira reunião foi 

disponibilizado também o horário das turmas escolares em que cada dupla de residentes poderia 

escolher para ministrar as aulas.  

Pelas condições propiciadas pelo Programa e por questões pessoais da dupla de 

residentes, a escolha foi por uma turma do sétimo ano do Ensino Fundamental II, uma vez que 

acompanhamos a turma desde os dois primeiros módulos do programa e gostaríamos de 

continuar a desenvolver nossas interlocuções pedagógicas com elas. 

Naquela ocasião, buscávamos relacionar a teoria de Paulo Freire, mais especificamente 

aspectos destacados no seu livro “Pedagogia do Oprimido” junto ao ensino emergencial remoto. 

Ao nosso ver, era importante o propiciarmos uma visão crítica junto aos(as) alunos(as), por 

estarem em um estágio final de ensino básico e encaminhando para o ensino médio, que trará 

aspectos mais abrangentes e aprofundados em seus conteúdos, além deles(as) estarem em 

processo de desenvolvimento de sua maturidade e autonomia. 

Para fins pedagógicos e por determinação da instituição educacional em que o Programa 

se fazia presente, foi solicitado aos residentes que continuássemos a trabalhar a partir da 

implementação da proposta educacional indicada pelo Estado de Minas gerais, o REANP, 

utilizando o PET  – uma apostila com conteúdos e atividades preestabelecidas – como material 
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didático de apoio. Este fato nos permitiu um primeiro ponto de aproximação com a teoria de 

Paulo Freire no Ensino Remoto. 

Os PETs possuíam um padrão apostilado com planos que apresentam fragmentação e 

superficialidade nos seus conteúdos, com um método persistente em memorização e atividades 

desestimulantes, que pode ser algo desanimador no aprendizado dos alunos, causando impacto 

diretamente na qualidade do ensino. Dessa forma, a partir de um ato de contestação e de senso 

crítico por parte dos residentes, pode-se observar que esse modelo e material pedagógico 

disponibilizado tem traços e anuências que corroboram à “educação bancária” que Paulo Freire 

faz menção em Pedagogia do Oprimido. A imagem 1 mostra o conteúdo e atividades do PET. 
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IMAGEM 1: Apostila do estado, PET 
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Acima destacamos um trecho de conteúdo e das atividades relacionadas ao PET do 4º 

bimestre para alunos(as) do 7º ano do Ensino Fundamental.  É possível observar que a descrição 

do conteúdo e forma de explicação são de uma maneira direta, com dados e uma narrativa 

acerca do conteúdo. As questões e atividades propostas seguem o mesmo modelo. No entanto, 

observa-se questões objetivas e respostas relacionadas a retenção de informações também 

objetivas, que não suscitam ao(a) estudante o exercício de sua criticidade, criatividade, 

dialogicidade com seu contexto e consigo, assim como não estimulam a vivência corporal e a 

práxis dos conteúdos. 

Levando consideração as limitações interpostas pelo PET para produção de uma 

educação mais crítica e dialógica em relação aos conteúdos da Educação Física, houve uma 

reunião entre todos os participantes do Programa Residência Pedagógica para discussão de 

alternativas. Dessa forma, decidimos pela elaboração de um novo material pedagógico, partindo 

de conteúdos e temáticas que fossem mais pertinentes ao contexto da educação remota, ao 

desenvolvimento mais aprofundado dos conteúdos e propícios a realização de experiências 

corporais por parte dos estudantes em seus domicílios.  

Este material não foi assumido como uma alternativa completa ao PET, mas como um 

material complementar, que tratava de um conteúdo aprofundado da Educação Física. O 

material era disponibilizado online e também impresso para que fosse possível suprir os(as) 

estudantes que não tinham acesso à internet, contendo atualizações e as propostas de cada grupo 

de residentes. Vale ressaltar que o PET disponibilizado pelo Estado também foi encaminhado 

a todos(as) os(as) alunos(as), para que eles pudessem se colocar a par das solicitações escolares. 

No caso específico de nossa dupla de trabalho, elaboramos, junto à supervisão da 

professora preceptora e do professor orientador do Programa, um material didático de apoio 

alternativo que incorporasse uma temática mais crítica e possível de gerar algum engajamento 

dialógico por parte dos estudantes, além de proporcionar aos(às) alunos(as) atividades que 

demandavam maior corporeidade. 

Esse material foi dividido em 3 semanas, por uma determinação da direção da escola 

para cumprimento de prazos estabelecidos pela secretaria Municipal de Educação. No entanto, 

as aulas e o desenvolvimento do conteúdo presente no material didático com os(as) estudantes, 

foram realizados no período de 8 semanas, um prazo estendido pelo coordenador e pela 

preceptora do Programa Residência Pedagógica, como forma de propiciarmos uma relação mais 

aprofundada com os conteúdos temáticos estabelecidos. 

A partir da produção desse material didático, as aulas seriam ministradas pelo grupo do 

Whatsapp e por vídeo conferência na plataforma do Google Meet junto aos(às) alunos(as) que 
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tinham acesso à internet. Os(as) alunos(as) que não tinham condições de participar das aulas 

síncronas, seja por motivos pessoais ou por não ter um acesso aberto à rede de internet, tinham 

o material didático para realização de atividades, acompanhamento pedagógico e contabilização 

de presença na aula, algo predisposto pela escola. Tínhamos um horário extra para esses(as) 

alunos(as) dentro do grupo de Whatsapp para discutir e auxiliar na realização e entendimento 

das atividades propostas no material didático disponibilizado. 

No entanto, concomitantemente à tomada de nossa autonomia, nos deparamos com o 

Plano de Curso implementado para o período letivo do 7º ano do Ensino Fundamental no ano 

de 2021. Ele se fazia obrigatório, com conteúdo a ser ministrado nas aulas. Esse documento, 

Plano de Curso de 2021, foi disponibilizado pela nossa preceptora. Ele é emitido pela Secretaria 

de Estado de Educação de Minas Gerais pela plataforma Currículo Referência de Minas Gerais 

(CRMG), contendo as unidades temáticas, os objetivos, as habilidades e os conteúdos 

relacionados à cada unidade temática. O Plano de Curso tem seu embasamento na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Por esse motivo, nossa autonomia foi limitada para a escolha de uma unidade 

temática e conteúdo a ser ministrado. Dessa forma, escolhemos a unidade temática de esportes, 

contendo, em seu conteúdo relacionado, a questão de “estratégias para experimentação dos 

esportes pouco praticados ou não acessíveis pela comunidade local”7. A tabela 1 traz mais 

detalhes sobre a escolha da unidade temática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Texto no corpo da tabela. 
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TABELA 1: Unidade temática escolhida para elaboração do material didático do 7º ano 

BIMESTRE UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

ESSENCIAIS 

CONTEÚDOS 

RELACIONADOS 

3 Esportes Esportes de marca (tais 

como atletismo, ciclismo, 

natação, entre outros); 

Esportes de precisão (tais 

como tiro com arco, golfe, 

bocha, entre 

outros); 

Esportes de invasão (tais 

como basquetebol, futebol 

de campo, futsal, handebol 

e polo aquático, entre 

outros); 

Esportes técnico-

combinatórios (tais 

como ginástica olímpica, 

saltos 

ornamentais, GRD, nado 

sincronizado, 

volteio, entre outros). 

(EF67EF06P7) 

Analisar as 

transformações 

na organização e na 

prática dos esportes 

em suas diferentes 

manifestações 

(educacional, 

rendimento e de 

participação), 

identificando os 

sentidos e 

significados 

atribuídos a cada 

prática. 

Fundamentos técnicos 

simples e modos de 

jogos básicos nas 

modalidades de Futsal, 

Vôlei, Handebol e 

Basquete. 

As diferentes 

manifestações 

esportivas nas 

áreas: educacionais, de 

rendimento e de 

participação, como: 

olimpíadas, jogos pan-

americanos, copa do 

mundo de futebol, entre 

outros. 

Estratégias para 

experimentação dos 

esportes pouco 

praticados ou não 

acessíveis 

pela comunidade local. 

          Fonte: Produção Própria8  

 

O tema escolhido para ser trabalhado nesse período foi sobre jogos adaptados e o corpo 

deficiente, baseando-se em esportes paralímpicos. Durante todo o processo de ordenação e 

desenvolvimento do tema, tivemos como objetivo problematizar a dificuldade que pessoas com 

deficiência tem no dia a dia e a vivência corporal de alguns jogos adaptados, tornando-se 

fundamental para uma visão crítica da realidade dessas pessoas. A imagem 2 traz recortes do 

material didático produzido mostrando a proposta de atividades que vão em encontro com 

aspectos da teoria Freiriana e na busca pela corporeidade.

                                                           
8 Tabela produzida com embasamento no Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) 2021 disponível em: 
https://curriculoreferencia.educacao.mg.gov.br/index.php/plano-de-cursos-crmg.  

https://curriculoreferencia.educacao.mg.gov.br/index.php/plano-de-cursos-crmg
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IMAGEM 2: Material didático produzido 
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As propostas das atividades para que o objetivo fosse alcançado, se deram pela 

formulação de práticas adaptadas para o ambiente em que o(a) aluno(a) estava nesse 

ensino remoto e que buscava maior dialogicidade do(a) aluno(a) consigo, com o tema 

abordado e com o ambiente, além de questões sobre a problematização abordada na 

semana.  

Ao longo da elaboração das atividades, fomos percebemos as dificuldades que o 

processo de criação nos interpunha. Em uma primeira versão do novo material didático, 

as atividades e questões ainda mantinham característica dos PETs, com uma perspectiva 

focada na aquisição e memorização de informações. Isso nos mostrou como era 

desafiador a criação de atividades apostiladas que trariam um caráter crítico e dialógico 

do(a) aluno(a) consigo e com o tema abordado. Um exemplo é que em um primeiro 

planejamento, as questões problematizadoras ficaram muito objetivas e sem respostas 

abertas que estimulassem o(a) aluno(a) a desenvolver sua dialogicidade, opinião e 

vivência.   

Com as reuniões junto ao professor orientador do Programa para discussão da 

apostila, conseguimos embasar e seguir com a ideia de realizar uma vivência corporal 

antes da problematização, isso fez com que o(a) estudante conseguisse problematizar a 

partir de sua experiência e, evidentemente, houve uma ampliação das perguntas para que 

as respostas fossem mais valorizadas dialogicamente. 

Consideramos, portanto, que, já na fase de planejamento pedagógico das ações da 

Residência Pedagógica, nos deparávamos com questões indicadas por Paulo Freire em 

nosso trabalho docente, tal como a identificação de uma proposta bancária de ensino 

ofertada pelo Estado e a possibilidade de resgatarmos a autonomia docente, ainda que 

parcialmente, por meio da produção de nosso próprio material de ensino, orientado à 

crítica e mediante ao reconhecimento de problemas sociais que perpassam à Educação 

Física. 

O ato de modificar ou produzir um novo material didático trouxe a ideia da 

autonomia docente no contexto do Ensino Remoto Emergencial e apostilado como algo 

político, libertador e educacional, afinal, em geral, “os sistemas apostilados estão 

vinculados à justificativa de melhoria de resultados dos alunos em testes padronizados” 

(MARCONDES; MORAES, p. 452, 2013), além de serem uma ferramenta para controle 

do estado sobre a escola e seus participantes (docentes, discentes, diretores, supervisores, 

dentre outros membros parte do contexto escolar). 
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Mesmo em um contexto de aulas presenciais, a autonomia docente é muitas vezes 

desestabilizada pela implementação de livros obrigatórios a serem utilizados, conteúdos 

obrigatórios a serem ministrados e metodologias já enraizadas na instituição. Isso pode 

provocar efeitos no trabalho do professor como a limitação de sua autonomia 

(MARCONDES; MORAES, 2013). 

Autonomia, segundo Petroni e Souza (p. 357, 2009) “corresponde à capacidade 

do sujeito de tomar decisões, de ser responsável pelos seus atos, de saber-se no mundo de 

maneira crítica, de ter dignidade” e é algo que se desenvolve nos processos educacionais. 

Acrescentando a ideia de autonomia, Petroni e Souza (p. 353, 2009) diz que a autonomia 

seria 

 

uma forma de melhorar a educação, de melhorar as relações existentes 

no contexto escolar, de pensar no papel da escola e do professor na 

formação do aluno, de abolir o abuso da autoridade, que virou 

autoritarismo e afeta as relações dentro da escola, de reduzir a 

burocracia e a política como influência direta e, muitas vezes, negativa 

do trabalho, etc.   

 

Em vista disso, ter o pensamento em melhorar resultados dos(as) alunos(as) e ter 

o controle de dados, vem de encontro aos ideais da pedagogia Freiriana, que entende a 

educação como uma forma de promover a autonomia docente e discente, por meio de 

relações dialógicas entre os sujeitos presentes, de maneira em que, enquanto o professor 

ensina, ele aprende (DUARTE; MEDEIROS, 2020). O PET não materializava essa 

intenção pedagógica autônoma do(a) professor(a) e dos(as) alunos(as), dessa maneira 

exercemos nossa autonomia na tentativa de fazer interlocuções e aproximações aos ideais 

freirianos dialógicos e o conteúdo proposto.  

Considerando estes aspectos, nosso material foi organizado considerando, na 

primeira semana, uma atividade em que o ponto central foi a tematização das dificuldades 

da deficiência visual e do corpo deficiente na sociedade, propondo atividades que 

pudessem ser realizadas corporalmente em casa pelos estudantes, fomentando sua 

reflexão e o compartilhamento dessas. Em uma atividade foi pedido para que os(as) 

alunos(as) fizessem um “tour” pela sua casa para identificar locais em que poderiam ser 

apropriados para a realização de adaptações para pessoas com deficiência visual transitar 

com segurança e transcrevessem o que elas fariam para adaptar o espaço. A atividade 

seguinte foi solicitando que elas descrevessem como elas ajudariam pessoas com 
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deficiência visual e pessoas com deficiência motora a transitar pelo seu bairro ou pela sua 

escola. 

A segunda semana foi proposto um desafio, no formato de um torneio para os(as) 

estudantes com o objetivo de vivenciarem uma modalidade esportiva Paralímpica de 

forma adaptada em que consiste na prova de arremesso de peso Paralímpico. A atividade 

foi organizada dessa maneira: eles deveriam fazer 4 ou 5 bolas de meia para fazer a 

atividade e o arremesso; pedimos que escolhessem um lugar apropriado na casa deles(as) 

que tenha espaço para realizar a prática; a adaptação se deu na regra de que o arremesso 

seria assentado em uma cadeira ou banco e o movimento do arremesso se daria apenas 

com movimentos dos braços do tronco.  

Após fazer a atividade utilizando a bola de meia, solicitamos que eles(as) 

tentassem encontrar objetos mais pesados e que possam ser utilizados para vivenciarem 

a prática mais vezes e com novos desafios. Conseguinte à vivência corporal, fizemos uma 

questão relacionada ao sentimento ao praticar o arremesso assentado e perguntas que 

traziam uma questão crítica quanto à organização e à mediação cultural que as Olímpiadas 

tem perante às Paralimpíadas.   

Para a terceira semana foi determinada a prática de um jogo de bocha adaptado 

em suas regras, em relação à pontuação e a demarcação no chão. Seguindo uma 

problematização do espaço social ser propício para o deslocamento do corpo deficiente, 

fizemos uma pergunta sobre a escola e o espaço onde eles(as) tinham aula de Educação 

Física, pedindo para que desenhassem o local onde praticavam as aulas e falassem 

alternativas para que as pessoas com deficiência tivessem acesso ao local. Como última 

atividade fizemos o pedido para que todos(as) os alunos(as) relatassem o que aprenderam 

nesse período, servindo como um fechamento e um feedback do trabalho. 

Com o fim do planejamento das três semanas, o material foi entregue à escola para 

impressão e distribuição entre todos/todas os/as estudantes da turma, visando abranger as 

pessoas que não tem acesso à internet, um grave problema do ensino remoto.  

Com esse planejamento em mãos, demos início às aulas, na tentativa de 

desenvolver um pensamento crítico com e sobre a realidade das pessoas com deficiência, 

fazendo com que os(as) estudantes pudessem futuramente ajudar na modificação e 

aprimoramento cultural, social e político da sociedade. 
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AS INTERLOCUÇÕES PEDAGÓGICAS 

Para consolidar as aulas aos moldes de uma interlocução e colocar em prática 

nossas ideias, tínhamos duas aulas por semana com a turma do 7º ano. Em todas as aulas 

realizadas por uma plataforma de videoconferência tivemos, em média, a presença de 3 a 

4 alunos apenas. Nas aulas ministradas pelo grupo de Whatsapp, os mesmos alunos que 

estavam na aula por videoconferência se faziam presentes. Os demais estudantes, que não 

participaram de nenhuma atividade ficaram apenas com as aulas e atividades que estavam 

no material pedagógico em formato PDF. Esse é um ponto que não foi pensado antes nas 

reuniões e no planejamento das aulas. O foco foi dado aos(às) alunos(as) que estavam 

presentes nas aulas via videoconferência. Durante as aulas no grupo de Whatsapp, 

tentávamos chamar esses(as) estudantes que não participavam, no entanto, não havia 

resposta por parte deles(as). 

Na primeira semana nossa intenção foi realizar discussões sobre o corpo deficiente 

e a sua dificuldade de acesso e deslocamento dessas pessoas na sociedade. Foi realizado 

um encontro online, via plataforma digital de videoconferência Google Meet, em que foi 

apresentado inicialmente um vídeo9 denominado “Deficientes e especiais... somos todos”. 

A narrativa do vídeo apresentava um jovem jogando no vídeo game em uma sala escura. 

A mãe chega com uma caixa e dentro sai um cachorrinho. O animal não tem uma pata e 

o menino o despreza por esse motivo inicialmente, porém o cachorro queria brincar e 

fazia várias peripécias. O menino seguia sem dar muita atenção a ele, até que uma ação 

do animal o fez rir. Com isso, o menino se levanta e, para a surpresa do expectador, ele 

também não tinha um membro inferior; os dois saem da sala e vão brincar juntos no 

quintal. A imagem 3 ilustra a narração descrita do vídeo. 

 

                                                           
9 Vídeo disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=aww32PsnHQI  

https://www.youtube.com/watch?v=aww32PsnHQI
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Imagem 3: Recorte do vídeo para ilustração da narrativa 

Nessa primeira aula, três alunos(as) estavam presentes. Com a visualização do 

vídeo, iniciamos com perguntas relacionadas ao entendimento que os(as) alunos(as) 

tiveram em relação ao conteúdo do vídeo e houve apontamentos e diálogo sobre o corpo 

deficiente. Todos os estudantes participaram, no entanto, o momento da discussão foi 

pautado em respostas rápidas e curtas, não havendo grandes discussões, somente um(a) 

aluno(a) que não abriu a câmera e o áudio, respondendo por meio do chat da plataforma. 

Além do momento de diálogo, foi proposto a realização de um jogo de “cabra-

cega” adaptado para o contexto remoto. Na brincadeira, os(as) alunos deveriam escolher 

um objeto e posicioná-lo em um local em que a câmera do celular ou do computador 

permitisse a visualização dele para os(as) outros(as) estudantes; o(a) aluno que estava 

vivenciando a prática, deveria estar com os olhos vendados; em seguida, solicitamos que 

os(as) estudantes que estavam na plataforma de videoconferência guiassem o colega até 

o objeto que estava vedado, dessa maneira iria cada hora um. O(a) aluno(a) que não abriu 

a câmera, ficou de gravar a atividade e mandar no grupo, no entanto ele não realizou essa 

tarefa. 

Os(as) alunos(as) fizeram apontamentos de suas ideias com relação ao tema 

proposto e as perguntas feitas. Antes de terminar a aula, perguntamos se a escola em que 

estudavam tinha acessibilidade para pessoas com deficiência, seja ela motora ou visual. 

E os alunos responderam que a escola tem acessibilidade sim; “lá tem elevador, corrimão, 

rampa e sinalização para cegos”. 

Na segunda semana de aulas, deu-se início a temática e debate sobre as 

Paralimpíadas. Na aula pelo Whatsapp iniciamos com uma pergunta que teve como 

intenção instigar os alunos sobre a temática das Paralimpíadas.  Compartilhamos um 

vídeo10 com algumas curiosidades sobre as Paralimpíadas e baseamos a conversa no que 

os(as) estudantes acharam de mais curioso no vídeo. Algumas respostas que tivemos 

foram: “de onde até onde foi” (dizer que está relacionado à história em si da Bocha desde 

seu início até os dias atuais e como ela é vista hoje); “a bocha para deficiência severa”. A 

imagem 4 ilustra algumas passagens da aula ministrada pelo grupo de Whatsapp. 

 

                                                           
10 Vídeo disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=92mN1sbMPvs  

https://www.youtube.com/watch?v=92mN1sbMPvs
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IMAGEM 4: Aula no Whatsapp, dia 25 de outubro. 

 

No grupo de WhatsApp a aula tinha um caráter mais expositivo e com respostas 

rápidas dos(as) alunos(as). Dessa maneira, a sensação que tínhamos era de que o diálogo 

ficava direcionado à pergunta e resposta. Havia uma variedade de fala e o posicionamento 

dos estudantes em relação às aulas por videoconferência, a sensação que nos deu é que 

no grupo, eles tinham maior interação e respostas mais elaboradas do que na fala durante 

a aula síncrona por videoconferência. Ao final, como tarefa de casa, pedimos que 

produzissem uma bola de meia pra realizarem a prática de arremesso olímpico e 

paralímpico na aula seguinte. 

Na segunda aula ministrada por meio da plataforma de videoconferência, Google 

Meet, antes da realização da atividade prática do dia, foram compartilhados imagens e 

alguns vídeos da prova que estava inserida no atletismo. A partir do vídeo houve a 

problematização do investimento no esporte de forma geral e foi realizado um diálogo 

com a problematização sobre a dificuldade em se fazer esporte no Brasil atualmente e 

sobre as circunstâncias de um corpo deficiente nesse meio. Fizemos perguntas e expomos 
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questões voltadas para a diferença dos esportes Olímpicos e dos esportes Paralímpicos. 

Para ilustrar essa diferença, realizamos a prática do arremesso de peso.  

Primeiramente, eles(as) vivenciaram o arremesso de peso Olímpico, não fizeram 

a técnica correta, pois esse não era o foco da aula, porém conseguiram vivenciar de forma 

satisfatória ao objetivo da aula que era vivenciar e dialogar sobre questões pertinentes da 

cultura esportiva no nosso país em relação ao corpo deficiente. Seguinte à prática, 

perguntamos sobre suas sensações sobre a experiência do arremesso Olímpico, se foi fácil 

realizar e como realizaram. Em suas respostas, disseram: “foi fácil, mas não sei 

arremessar direito”; “consegui fazer, só não girei muito para arremessar”. 

Para dar sequência à aula, pedimos que pegassem um banco ou cadeira para 

experenciar o arremesso assentado, simbolizando o arremesso Paralímpico, no que 

consistiria em movimentos apenas de tronco e de braço. Fizemos as mesmas perguntas 

da prática anterior e as respostas foram: “eu achei mais fácil”; “fazer soo movimento do 

braço ficou mais fácil pra mim e a bola foi mais longe”. Novamente apenas um estudante 

não abriu sua câmera, nem manifestou outro tipo de participação. 

Na terceira semana tivemos aula apenas pelo Google Meet. Realizamos um 

campeonato de pulos com uma perna que seguia as regras: teriam 3 rodas com 30 

segundos para estarem pulando em cada rodada; a menor pontuação seria descartada e 

somada as duas maiores. Era importante que eles(as) abrissem as câmeras. Apenas um(a) 

aluno(a) não abriu sua câmera, mas realizamos a contagem de 30 segundos para que ele(a) 

realizasse a atividade e colocar sua pontuação no chat. Conversamos com os outros(as) 

alunos(as) presentes para ver se eles concordavam com essa ação e eles aceitaram que 

o(a) colega pulasse sem a câmera aberta e colocasse apenas a sua pontuação no chat. 

O objetivo com essa proposta de atividade em um formato de campeonato era de 

vivenciarem a prática e, juntamente a isso, pensar de forma crítica o desenvolvimento 

cultural do jogo, da brincadeira e do esporte na questão de pontuação, de colocação e a 

forma de agir quando se ganha ou se perde. 

Após a vivência, seguimos para um debate sobre as sensações ao estarem em uma 

competição e mesmo sobre as sensações que envolvem o ser vencedor ou vencido. A 

problematização surgiu acerca do que eles fariam no lugar do(a) outro(a) colega, seja o 

que ganhou ou o que perdeu. Houve respostas, por parte dos(as) estudantes e foi notória 

a boa idealização sobre o companheirismo esportivo e a competitividade sadia. Porém, 

ainda persistiam alguns alunos(as) que não estavam engajados nas discussões.  
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Em uma pergunta relacionada ao sentimento do(a) aluno(a) que ficou em primeiro 

lugar, ele(a) respondeu: “é um sentimento muito bom, achei que ficaria em último(a), pois 

tinha muito tempo que não praticava exercício”. Em seguida, perguntamos o que ele(a) 

acha que foi o sentimento que os(as) colegas que perderam tiveram, ele(a) respondeu: 

“não sei, do segundo colocado pode ser um pouco melhor, mas do terceiro, acho que ficou 

triste. Não sei”. Passamos as perguntas para os(as) estudantes que ficaram em segundo e 

em terceiro e responderam: “normal, entro pensando em ganhar, não ganhei, mas é 

normal”. O(a) aluno(a) que ficou em segundo lugar não respondeu essa pergunta. 

A fala do(a) aluno(a) que ficou em terceiro nos gerou um efeito positivo para 

entrar em detalhes sobre a competição e a competitividade individual. Os(as) alunos(as) 

tiveram falas que mostram uma competitividade sadia e o companheirismo no esporte, 

destacamos uma fala que diz: “fizemos de tudo para dar o nosso melhor e quem perdeu 

não desistiu de competir e se divertiu”.  

Na semana seguinte, houve a leitura de um trecho (dois parágrafos) do artigo de 

Tatiane Figueiredo e Márcio Guerra, de título “Paraolimpíadas e Mídia: A Cobertura 

Deficiente”11, sobre a mídia nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas, na aula ministrada pelo 

Whatsapp. A imagem 5 mostra um trecho do material didático que contém a passagem 

do artigo que utilizamos na aula. 

 

IMAGEM 5: Texto de base para a aula 

                                                           
11 Disponível em: http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2006/resumos/R0671-1.pdf  

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2006/resumos/R0671-1.pdf
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Após a leitura, solicitamos que eles(as) dissessem suas opiniões sobre o que estava 

escrito nos dois parágrafos que leram. Eles(as) disseram: “tá falando das diferenças das 

Olimpíadas e Paralimpíadas”; “sobre as diferenças”; “é que a Olimpíada é mais 

divulgado”.  As respostas condiziam com o que estava no corpo do texto lido, dessa forma 

fizemos uma nova pergunta: “qual a opinião de vocês sobre essa diferença?”. Um(a) 

aluno(a) respondeu: “acho que eles deveriam ter mais direitos, igual os outros tem 

também”. O tempo da aula acabou e não conseguimos dar prosseguimento no dia.  Ao 

final pedimos que arrumassem tampinhas de garrafa para a aula seguinte, visando a 

prática da Bocha adaptada que será descrita abaixo. A imagem 6 ilustra algumas 

passagens da aula ministrada pelo grupo de Whatsapp. 

 

 

IMAGEM 6: Aula no Whatsapp, dia 08 de novembro 
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Para fazer a prática da Bocha adaptada foram necessárias cinco tampinhas de 

garrafa e cinco linhas de barbante, fita adesiva ou algum outro material que fosse possível 

demarcar o chão.  Pedimos que fossem colocadas as linhas da forma que estava na apostila 

(Imagem 3). A distância da primeira para a segunda linha de 5 passos com os pés colados 

e as outras linhas pode dar um espaço de 2 passos com os pés colados. Pontuação: a 

tampinha que parar entre a terceira e a quarta linha vai valer 5 pontos. A tampinha que 

parar no espaço da segunda e da terceira linha vai valer 3 pontos. E a tampinha que parar 

entre a primeira e a segunda linha vai valer 2 pontos. 

Na aula síncrona por videoconferência, apresentamos um vídeo12 sobre a história 

da Bocha. Seguindo o plano da aula, fizemos perguntas que relacionavam a questão da 

mídia e a criticidade dos(as) estudantes. Dessa forma perguntamos se eles(as) conheciam 

e/ou já tinham visto a prática da Bocha na televisão. Eles responderam; “acho que eu já 

vi, mas não lembro direito”; “não conhecia”; “já vi uma vez, mas foi a muito tempo”. Em 

seguida, passamos mais um vídeo13 que mostra e traz mais especificamente aspectos, 

regras e histórias de vida de jogadores paralímpicos de Bocha. Perguntamos então para 

os(as) estudantes sobre o que eles acharam de interessante e as semelhanças e diferenças 

entre a Bocha e a Bocha Paralímpica. Responderam: “achei interessante, mas tive dúvida 

se elas são semelhantes ou diferentes”. Com essa resposta demos uma breve explicação 

sobre as regras para melhor entendimento do(a) aluno(a). outra resposta dos(as) 

alunos(as) “achei legal, mas me pareceu um pouco mais difícil”; “achei bacana a bocha 

paralímpica”. 

Seguidamente ao diálogo, realizamos a prática de Bocha adaptada em que estava 

organizada e dividia em duas etapas, uma em que fariam o arremesso das tampinhas em 

pé e depois fariam o arremesso assentados, simbolizando o Bocha Paralímpica.  A 

atividade resultou em uma competição rápida entre os(as) alunos(as) e a participação dos 

mesmos foi expressiva durante a atividade, havia muita empolgação por parte deles(as). 

Nos surpreendeu que até mesmo o(a) aluno(a) que não abria a câmera, abriu e participou 

da aula mais ativamente. Ao final perguntamos sobre os sentimentos que eles(as) sentiram 

durante a prática. “sentimento de muita alegria e me senti desafiada”; “sentimento 

parecido com o da aula que fizemos competição de pulos”; “senti melhor fazendo o 

arremesso em pé, pois fiquei mais confortável e me facilitou”. 

                                                           
12 Vídeo disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=4CFiDJ219FI  
13 Vídeo disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=uup9rAFjC24  

https://www.youtube.com/watch?v=4CFiDJ219FI
https://www.youtube.com/watch?v=uup9rAFjC24
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Na semana seguinte, tivemos aula apenas um dia da semana, com a presença de 5 

alunos e foi dado continuidade à Bocha, porém a aula teria como tema a Bocha 

Paralímpica. Dessa forma, fizemos alguns apontamentos em comparação entre a Bocha e 

a Bocha Paralímpica. Em seguida, fomos para a prática da Bocha adaptada, mesmo 

formato da prática da aula anterior, mas com algumas regras nas quais os(as) alunos(as) 

estariam em “adaptações semelhantes” à de um corpo deficiente. Ao final, perguntamos 

quais suas sensações ao realizar a prática de forma diferente da aula anterior e, com 

unanimidade, disseram que foi um pouco mais difícil ter o mesmo desempenho. A aula 

foi proveitosa e divertida pela empolgação demonstrada pelos(as) alunos(as). Um aluno 

não participou da competição por instabilidade constante na internet, prejudicando a 

vivência corporal com os demais colegas. 

Novamente ocorreu apenas uma aula na semana seguinte. Realizamos um torneio 

da atividade de Bocha adaptada com regras em que nós, residentes, estipulamos. Foi uma 

vivência rápida, pois o foco dessa aula era a formulação e organização de um torneio 

pelos(as) estudantes, da maneira que preferissem, com as regras de consenso comum entre 

eles(as), para ser disputado na aula seguinte. 

No momento do diálogo entre eles(as) para a organização, pode-se observar muita 

empatia e solidariedade entre os mesmos. Quando um(a) estava falando, os demais 

estavam prestando atenção e depois davam o aval para a ideia do(a) colega ou dava a sua 

ideia para colaborar. Conseguiram decidir todas as regras e temática do torneio. Foi um 

torneio de bocha e que deram o nome de “1º TORNEIO DE BOCHA ADAPTADA”. A 

imagem 7 mostra o folder do torneio. 

Para a última semana, foi proposto que os(as) alunos(as) terminassem de organizar 

questões que ficaram faltando do torneio e, no dia 02 de dezembro, estava marcado a 

disputa e última aula, porém os(as) alunos(as) foram vacinar contra a Covid-19. Dessa 

forma, a última aula foi transferida para o dia 06/12.  
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IMAGEM 7: Folder do torneio 

 

Dessa maneira, nossa última aula, visando o encerramento do projeto, o torneio 

que os(as) alunos(as) organizaram foi colocado em prática. Um limite que permeou todo 

o trabalho e que se repetiu na finalização foi a participação reduzida dos estudantes que 

se manteve. Nesta última aula somente três estudantes estiveram presentes na 

videoconferência. 

 Apesar deste grave limitador, os estudantes presentes tiveram ótima interação e 

participação nessa última aula e no processo de desenvolvimento das aulas nesse 

semestre. Finalizamos a aula com uma conversa de agradecimento pelo momento que 

tivemos juntos, pela troca de conhecimentos e solicitamos um feedback sobre os 

encontros. No momento destinado para eles(as) demonstrarem os sentimentos, os(as) 

alunos(as) nos relataram que gostaram do processo ensino-aprendizagem, das aulas por 

videoconferência e destacaram que as aulas os(as) aproximaram de vivências realizadas 

no interior da escola, fazendo com que se sentissem dentro dela mesmo estando em casa. 

Após descrever os acontecimentos, podemos analisar alguns aspectos vivenciados 

nas ações pedagógicas. Nas primeiras aulas, tivemos como objetivo problematizar e 

desenvolver com os(as) alunos(as) o tema que foi trabalhado. Dessa maneira, pudemos 

fazer uma relação sobre o desenvolvimento do conhecimento e da curiosidade dos(as) 

alunos(as) no ensino-aprendizagem, transpassando da curiosidade ingênua (FREIRE, 
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1996), para uma curiosidade epistemológica. A curiosidade “é uma construção e 

reconstrução histórica e social” (SCHÖNARDIE; GERHARDT, p. 18, 2018), Freire 

(2019) complementa que a curiosidade é uma inquietação e procura de desvendamento. 

Sem a curiosidade não há uma problematização.  

Decorrente a esse conceito, nas primeiras aulas, problematizamos alguns pontos 

que se faziam importantes para o melhor entendimento e desvendamento do conteúdo. 

Foi perceptível uma curiosidade ingênua e espontânea por parte dos(as) alunos(as), que 

por sua vez, nos interpunha o desejo de desafiar o(a) educando à criticidade, reafirmando 

a prática educativa progressista (FREIRE, 2003). 

As aulas que propomos aos(às) estudantes não foram com o propósito de expô-los 

para realizar atividades, sejam corporais ou teóricas, sem uma vinculação política no 

sentido de lhes oportunizar a compreensão sobre uma problemática social. Esse 

desenvolvimento se deu por meio do estímulo à curiosidade epistemológica. Segundo 

Freire (2003), a curiosidade epistemológica supera a curiosidade ingênua no momento 

que as problemáticas, as práticas corporais e o conteúdo em si, vão se desenvolvendo com 

uma maior rigorosidade no ato de pensar, compreender e criticar o que se está vivenciando 

(FREIRE, 2003). Paulo Freire (p.85, 1996) contribui com a seguinte afirmação: 

 

A construção ou a produção do conhecimento do objeto implica o 

exercício da curiosidade epistemológica, sua capacidade crítica de 

tomar distância do objeto, de observá-lo, de delimitá-lo, de cindi-lo, de 

“cercar” o objeto ou fazer aproximações metódicas, sua capacidade de 

comparar, de perguntar. 
 

Dessa maneira, no decorrer do processo ensino-aprendizagem, tivemos a tentativa 

de transpassar o conhecimento dos(as) alunos(as) de um conhecimento do senso comum 

para um saber crítico sobre a temática das aulas e do projeto que elaboramos. Pelos 

dizeres deles(as), acreditamos que os(as) tocamos de alguma maneira, mesmo com todas 

as limitações de diálogo e de convivência, as aulas e as vivências práticas foram belas e 

reverberaram sentimentos que expressam um agradecimento, uma criticidade e boniteza. 

Falamos em boniteza, pela produção e troca de alegria e bons sentimentos por 

meio das aulas mesmo em um ambiente educacional marcado pelo silenciamento da 

comunicação e da esfera sensível dos(as) alunos(as) e dos docentes. Esse conceito é 

observável na teoria Freiriana como educação estética.  
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A educação estética “abarca a relação, os sentimentos e as sensibilidades” 

(FERREIRA; GUEDES; SILVA, p. 261, 2021). Segundo as autoras, a educação estética 

é 

 

entendida como um educar dos sentidos, que não significa uma prática 

colonizadora que deprecia os conhecimentos e repertórios que se têm, 

mas que propõe uma maior percepção e sensibilização ao que é 

experienciado, influenciando diretamente na forma como esse 

conhecimento será construído (FERREIRA; GUEDES; SILVA, p, 260, 

2021) 
 

À vista disso, a priorização dos acontecimentos, das vivências e das atividades 

dialógicas propostas no material pedagógico e nas aulas ministradas, principalmente as 

aulas por videoconferência, foi dar voz aos(às) alunos(as) e aos seus sentimentos, 

pensamentos e ações. A boniteza, ou estética, se dá nos momentos que relatam as 

sensações que tiveram após a vivência de uma atividade prática ou um diálogo sobre a 

temática. Alguns relatos dos(as) estudantes presentes nos mostram a surpresa, a alegria e 

a vontade de fazer parte desse processo. 

No entanto, como dito no início do tópico, alguns(mas) alunos(as), maioria da 

turma, não participaram de nenhuma interlocução, ficando assim, apenas com o conteúdo 

do material pedagógico. Acreditamos que houve uma falha, principalmente em questões 

de políticas púbicas que não abrangeram os(as) estudantes em situações de não acesso ao 

material tecnológico para participar de aulas, além de estratégias da escola em monitorar 

e chamar os(as) alunos(as) que teriam acesso, mas não participavam, pelo motivo do 

discurso que tinham sobre o material disponibilizado pelo estado, os PETs, que, caso o(a)  

aluno(a) entregasse dentro do tempo determinado, o(a) mesmo(a) estava apto para ser 

aprovado. Assim, não tivemos estratégias que pudessem suprir alguns limites que o 

ensino remoto emergencial nos submeteu. 

 

LIMITAÇÕES DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL  

O Ensino Remoto Emergencial também nos trouxe limitações pedagógicas além 

da formulação e produção do material pedagógico. Não apenas em nosso projeto e 

Programa teve fatores restritivos e/ou limitadores. No trabalho e pesquisa de Duarte e 

Medeiros (2020), há relatos de professores que que apontam empecilhos quanto a 

mediação pedagógica:  
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as limitações de acesso à internet de qualidade, alguns aspectos 

metodológicos para os quais nem os professores nem os estudantes 

estavam habituados, falta de equipamentos (computadores, celulares), 

e o tempo para planejar as aulas (DUARTE; MEDEIROS, p. 8, 2020). 

  

As limitações que observamos serem pertinentes nos três módulos do Programa 

Residência Pedagógica e que se relacionam com a mediação pedagógica são: a 

dificuldade na conexão de internet, a falta de políticas públicas14 para amparar os(as) 

estudantes e profissionais da rede pública e municipal de ensino e o afastamento da 

maioria dos(as) alunos(as) nos momentos de diálogos, até mesmo pelo grupo de 

Whatsapp.  

A mediação pedagógica é resultado da relação entre duas ações, ação humana e 

ação tecnológica, que segundo Duarte e Medeiros (2020): 

 

A ação tecnológica é responsável por disponibilizar os recursos que 

viabilizam o processo de aprendizagem e a ação humana é quem 

promove a articulação entre a/o aprendiz e a aprendizagem (DUARTE; 

MEDEIROS, p. 6, 2020). 

 

Ainda segundo as autoras, professores(as) entrevistados disseram que o papel do 

professor nesse Ensino Remoto Emergencial é de “orientador, mediador de 

aprendizagem. Essa afirmação não corresponde com a pedagogia dialógica de Paulo 

Freire, que defende a prática dialógica e as relações entre os indivíduos e o mundo para a 

construção de um conhecimento (DUARTE; MEDEIROS, 2020). 

A comunicação e o diálogo são primordiais para que haja um processo 

educacional, dessa forma, a mediação pedagógica, no contexto de ensino remoto 

emergencial, deve-se tentar pautar a prática dialógica, dessa forma faz com que os sujeitos 

atuantes no processo educacional, professor(a) e aluno(a), tenham atuações colaborativas 

no ensino-aprendizagem (DUARTE; MEDEIROS, 2020). 

Decorrente às limitações que foram encontradas no Programa Residência 

Pedagógica, vale ressaltar uma crítica perante a não presença dos(as) discentes. Em uma 

turma com aproximadamente 15 alunos(as), obtivemos a presença e diálogo de apenas 4 

deles. Realizamos um formulário para tentar compreender o motivo, porém poucos(as) 

                                                           
14 Enfatiza-se sobre a falta de políticas públicas sendo a ausente democratização do PET, o não 

planejamento de distribuição de internet (principalmente para a zona rural) e a desburocratização do 

trabalho docente. 
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alunos(as) responderam (apenas 3), em sua maioria, foram os(as) estudantes participantes 

das aulas que responderam ao questionário de feedback das aulas ministradas.    

No formulário realizamos as perguntas a baixo, e suas respostas correspondentes, 

referentes à presença e o desenvolvimento nas aulas:  

1. Qual a sua opinião sobre as aulas que aconteceram por vídeo conferência no 

Google Meet? 

ALUNO 1: “Me divertir muito”: 

ALUNO 2: “Acho muito bom, uma pena que acabou, para mim é a melhor aula”; 

ALUNO 3: “Não gostei, pois não tinha celular”; 

2. Dê sua opinião sobre as atividades e diálogos que realizamos durante as aulas de 

vídeo conferência.  

ALUNO 1: “Aprendi muito com as aulas”; 

ALUNO 2: “Eu acho muito bom parque esses diálogos são muito bons para o nosso 

aprendizado”; 

ALUNO 3: “Não gostei”; 

3. Você se sentiu à vontade durante as aulas para falar e/ou abrir a câmera para 

participar do diálogo e atividade? 

ALUNO 1: “Sim”; 

ALUNO 2: “Sim”; 

ALUNO 3: “Não”; 

4. Caso não, explique o porquê. 

ALUNO 1: respondeu “sim” na pergunta anterior; 

ALUNO 2: respondeu “sim” na pergunta anterior; 

ALUNO 3: “Não tenho celular”; 

5. Você se sentiu parte do processo das nossas aulas? 

ALUNO 1: “Sim”; 

ALUNO 2: “Sim”; 

ALUNO 3: “Sim”; 

 

O processo educacional de ensino-aprendizagem se dá pela mediação, 

comunicação e diálogo, dessa maneira, pode-se dizer que a tentativa de relacionar a teoria 

Freiriana nas aulas ministradas em um contexto de ensino remoto emergencial, não foi 

possível de ser concretizada em uma ampla escala levando em consideração a não 

participação da maioria dos(as) alunos(as). Isso mostra que, um fator importante para que 

os objetivos pedagógicos sejam alcançados, é a determinante presença do(a) aluno(a), 

estando assim, englobado(a) no planejamento e no desenvolvimento das aulas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao relatar o processo pedagógico, identificamos pontos de convergência e 

aproximações da teoria Freiriana com a prática docente produzida por nós. As 

aproximações observadas dizem respeito ao resgate da autonomia docente, que 

compareceu na produção do planejamento do material pedagógico, na elaboração de 

atividades e condução das aulas de forma dialógica; a tentativa da retomada e apropriação 

das questões problematizadoras; a produção de um ensino-aprendizagem mais politizado 

(leitura de mundo), atento à questões e problemas de ordem social; e a atenção à educação 

com boniteza, ou seja, considerando a dimensão estética da educação. 

No entanto, observamos que alguns aspectos se distanciam das formulações 

Freirianas, tais como elencar um material didático ainda conteudista num primeiro 

momento; ter o foco nas ações das aulas ministradas via videoconferência, de tal modo 

que limitava a atuação dos(as) estudantes sem condições adequadas de acesso à internet, 

trazendo um questionamento quanto as políticas públicas necessárias para abranger 

todos(as) os(as) alunos(as) e ser possível fazer uma mediação e diálogo para desenvolver 

o ensino-aprendizagem. 

A partir das situações apresentadas ao longo do trabalho, torna-se evidente a 

importância da relação humana presencialmente para um desenvolvimento mais completo 

no processo educacional. Ao longo do Ensino Remoto Emergencial, foi possível notar 

que, infelizmente, faltaram políticas públicas visando uma melhor qualidade de ensino no 

período pandêmico. Isso demonstra que um fator importante para que os objetivos 

pedagógicos sejam alcançados é a determinante do Estado, assim como a presença do(a) 

aluno(a), como parte integrante do planejamento e do desenvolvimento das aulas.  

Em suma, o trabalho traz apontamentos e análises que são importantes para o 

trabalho docente e agregaram muito à formação dos residentes, além de ter mostrado que 

a educação está em movimento.  

Assim, encerramos nosso trabalho relembrando uma passagem da obra de Paulo 

Freire (p. 95, 2019) que corrobora com o que buscamos realizar na experiência realizada 

no âmbito do programa residência pedagógica em Educação Física: “Se a minha opção é 

democrática, progressista, não posso ter uma prática reacionária, autoritária, elitista. Não 

posso discriminar o aluno em nome de nenhum motivo”. 
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